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Життя та творчість «батька англійської поезії» Джеффрі Чосера завжди були предметом 
активних досліджень літературознавців та істориків. Представлена робота є спробою 
проаналізувати творчість Дж. Чосера під кутом зору формування сучасної йому англійської 
національної ідентичності, адже сам Чосер був дитиною свого часу і говорив його мовою. 
Завдяки цьому, аналізуючи роботи Чосера, ми маємо змогу висвітлити процес складання 
ідентичності на конкретному прикладі. 

Досліджувана проблематика, на жаль, не знайшла відображення у працях вітчизняних 
істориків. Серед закордонних дослідників, чиї праці торкнулися цієї проблеми, можна 
відзначити Пеггі Кнапп (Peggy Knapp), Кетлін Девіс (Kathleen Davis), Сюзан Нейклі (Susan 
Nakley). Але, на наш погляд, у їхніх розвідках проблематика національної ідентичності 
розглянута не повною мірою. 

Творчість Чосера слід розглядати у двох аспектах: наскільки почуття англійської 
ідентичності було розвинуте у самого Чосера та наскільки його творчість вплинула на 
формування ідентичності читачів. Якщо для першого аспекту достатньо проаналізувати прояви 
ідентичності в його роботах, то для другого важливо зрозуміти цільову аудиторію Чосера та 
розповсюдження його праць. 

Вже сам той факт, що Чосер писав середньоанглійською (народною) мовою, дає змогу 
стверджувати про наявність у нього почуття національної ідентичності. Адже, незважаючи на 
прояв таких тенденцій у другій половині XIV ст., все ж це не було ані модним, ані поширеним 
серед інтелектуалів. Більше того, таким чином Чосер втрачав частину потенційної аудиторії 
(серед англійської еліти того часу все ще поширеними були латина та старофранцузька). 
Однак, попри це, він писав самостійно систематизованою англійською, підриваючи монополію 
вищезгаданих мов на красне письменство. Також у своїх роботах автор неодноразово 
підкреслював, що його герої говорять саме англійською, що він пише англійською та називає її 
рідною мовою. Це наштовхує на думку про те, що автор усвідомлював важливість місії писання 
англійською. 

Іншою важливою особливістю є використані Чосером у деяких його творах художні 
образи. У тому випадку, якщо вони не пов’язані з античною тематикою, ці образи є досить 
«англійськими». У «Кентерберійських оповіданнях» Чосер змальовує усіх представників 
суспільства та англійські народні традиції, що вказує на його уявлення англійського суспільства 
як окремої спільноти зі своїми усталеними традиціями, на прагнення бути ближчим до цієї 
спільноти. На підтвердження цього свідчіть і те, що Чосер, де можливо, переносить дію своїх 
творів у англійські реалії, зокрема й у плані локалізації.  

У «Кентерберійських оповіданнях» Чосер також змальовує представників військового 
стану (лицаря, йомена, сквайра) у позитивному плані, роблячи акцент на їхніх військових 
звитягах. І якщо для лицаря та сквайра це можна пояснити традицією їх зображення у 
літературі, то у випадку йомена це може вказувати на патріотичні почуття автора. 

На певне почуття ідентичності вказує також згадування автором в своїх творах героїв 
легендарної англійської традиції, таких як король Артур, Персеваль та ін. При цьому Чосер 
подає їх як певний ідеал. Подібне можна сказати і про згадування Чосером Гальфріда 
Монмутського як визначного представника англійського історіописання поряд із Гомером та 
Йосифом Флавієм. Як бачимо, Чосер своїми працями долучав себе до англійської спільноти. 

Стосовно ж аспекту впливу творчості Чосера на формування ідентичності, то тут треба 
розуміти, що його твори навряд були дуже поширеними навіть серед сучасної йому грамотної 
еліти. Але все ж серед того вузького кола, де вони розповсюджувалися, праці Чосера могли 
сприяти формуванню ідентичності, передусім своєю мовою, розширенням уявлень про 
англійське суспільство і його традиції. 

Таким чином, творчість Джеффрі Чосера є яскравим прикладом формування 
ідентичності серед представників інтелектуальної еліти тогочасної Англії. Окрім того, твори 
Чосера сприяли формуванню і закріпленню цієї ідентичності серед його читачів. 


