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СитУаЦія пиСьМенника У роМані  
ВільяМа ҐолдінҐа «папероВі люди»

У статті переглядається усталене тлумачення роману Вільяма Ґолдінґа «Паперові 
люди» (1984). Об’єктом інтересу є магістральний конфлікт письменника та критика.

Ключові слова: письменник, критик, фарс, видіння, напередвизначений, трансцен-
дентний. 

В статье пересматривается традиционное прочтение романа Вильяма Голдинга 
«Бумажные люди» (1984). Обьектом интереса является магистральный конфликт пи-
сателя и критика. 

Ключевые слова: писатель, критик, фарс, видение, предопределенный, трансцен-
дентный.

The article revises the traditional interpretation of William Golding’s The Paper Men, 
1984. The study focuses on the principal conflict between the writer and the critic.

Key words: writer, critic, farce, vision, predestined, transcendental. 

Роман «Паперові люди» (The Paper Men) Вільям Ґолдінґ написав через три роки піс-
ля виходу «Ритуалів плавання» (1980), рукопис здав до друку приблизно за тиждень до 
оголошення нобелівським комітетом рішення про присудження йому престижної міжна-
родної відзнаки. Новий роман не запропонував читачеві густого, сповненого характерної 
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ґолдінґівської універсалізації письма, відсутні у ньому звичні мотиви втрати незайма-
ності, падіння, спокути. Між тим, у творі британця уперше в якості основного предмета 
художнього інтересу постав письменник. 1981-1983 роки були складними для Ґолдінґа, 
сповненими тривожності та нерішучості, його непокоїв стан здоров’я дружини, він ста-
рішав. Ґолдінґ береться за роман, в якому розгорне картину життя сучасного письмен-
ника. 

Протагоніст «Паперових людей» – британський новеліст Вілфред Барклі, йому за 
п’ятдесят, він добре знаний у Старому та Новому світі, комерційно успішний. Має ро-
дину – дружину Елізабет, доньку Емілі. Професійні досягнення забезпечили йому і від-
мінне реноме в академічних колах, і міжнародну читацьку аудиторію, відтак він увесь 
час у русі – їздить із лекціями в університети, частий і бажаний гість на наукових конфе-
ренціях. Власне через це Барклі добре знається на готелях і на дорогах Європи. Він легко 
змінює місце перебування, надовго ніде не затримується, вільний від прив’язаностей. 
Не мізантроп, та все ж заледве згадає імена своїх друзів, котрі вже стали приятелями. 
Самотність – його власний вибір, ба більше, сам себе називає «фахівцем із самотності». 
Багато п’є, про пляшку думає щойно по обіді, а вранці не в змозі реставрувати події ве-
чора. Має несподіване хобі – вітражі.

Кидається у вічі як багато спільного є між Барклі та його творцем: портретна схо-
жість – обидва носять бороду, звички – проблеми з алкоголем, страхи – боязнь висоти, 
обом перший роман приніс великі статки, що вможливило заможне існування нині, зре-
штою, обидва – шанувальники готичної архітектури. Коли Барклі називають «великою 
заслугою країни» чи вказують на його «британський «екстер’єр» та внутрішній космопо-
літизм» – тоді теж угадується Ґолдінґ. Аби не спокушати далі інтерпретатора спробами 
подібного ототожнення, автор наділяє Барклі не власними фактами біографії – навчання 
у поганенькій школі, кар’єра банківського службовця замолоду, мати, котра тримає ко-
нюшню, кримінальні факти минулого тощо. 

За словами самого Ґолдінґа [1: 424], це роман про двох – письменника та критика. 
Він ніколи не приховував свого уразливого місця – страху перед некоректним тлумачен-
ням його творів (до речі, після виходу роману «Паперові люди» письменник знехтував 
відгуками). У романі ця тема реалізована через магістральний конфлікт – автора і крити-
ка, того, хто створює художній текст, і того, хто інтерпретує. 

Замисел твору з’явився ще у 1979-му. Тоді Ґолдінґ разом з дружиною вкотре перечи-
туючи історію життя Е. Гемінґвея, написану Карлосом Бейкером (Carlos Baker), міркував 
над драматичними стосунками письменника і критика. Ще, власне, не було фабули, але 
вже була розв’язка майбутнього роману – критик божеволіє і наприкінці, сховавшись у 
деревах неподалік від будинку письменника, розстрілює його з рушниці. Якщо автобіо-
графічний елемент у «Паперових людях» наявний, то він – у постановці проблеми автора 
і критика, котра виходить за межі одного письменника.

Критиком у романі «Паперові люди» є американський професор Рік Л. Такер. Пор-
третні характеристики – промовисті: кремезний, товстий, з густим волоссям. Він прибув 
із Сполучених Штатів аби отримати від Барклі офіційний дозвіл на написання його біо-
графії. Творчість визначного британського письменника йому, мовляв, давно імпонує – 
дипломну роботу він присвятив британцю, тепер готовий до більшого. Барклі зволікає з 
відповіддю. Тим часом те, що попервах видавалося суто професійною амбіцією Такера, 
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швидко переростає в ідею фікс: будь-що отримати жаданий дозвіл. Наполегливість по-
ступається одержимості, – відтепер Такер буде там, де Барклі. 

Прототипом образу біографа у романі автор називає Джеймса Бейкера (James R.Ba- 
ker) – американського дослідника, викладача з Сан Дієго. 1965 року він опублікував роз-
відку «William Golding: Critical Study», яка стала класичною працею у ґолдінґознавстві. 
Після того понад десять років критик надокучав йому листами, запевняючи, що наді-
лений правом від Бога якнайкраще розуміти його твори. Наполегливі спроби у 1979 році 
взяти ще одне інтерв’ю і написати нове дослідження виявилися марними. Ґолдінґ чинив 
опір хоч якомусь зближенню з критиком. Таким чином, історія романних Барклі та Та-
кера, за словами самого Ґолдінґа, мала прототипів. Серед претендентів на прототип і 
«самовисуванець» Рік Джекоскі (Rick Gekoski) [2], укладач Ґолдінґової бібліографії 1994 
року. Про цей епізод він згадує у своїй книзі 2005 року [3]. Коли свого часу звернувся 
до Ґолдінґа з пропозицією щодо бібліографії, той неохоче відреагував, мовляв, це до-
стоту «як випити воду, в якій щойно скупавсь». Джекоскі народився в Америці, мешкає 
у Лондоні, пише книги, торгує рідкісними виданнями. Те, що Рік вважав аргумента- 
цією, – ідентичне ім’я, походження, зовнішність – очевидно є лише збігом.

Роман «Паперові люди» не схожий на попередні твори автора, не схожий і на ті три, 
що вийдуть друком згодом. Перипетії життя британського письменника впродовж по-
над десятка років розгортають психодраму людини, котра переживає професійну кризу, 
ускладнену віковою. Система образів – мінімальна, сюжет – простий, художній простір – 
змінний, протагоніст збуджено змінює місця свого перебування: Великобританія, Італія, 
Швейцарія, Іспанія, знову Швейцарія, Великобританія і т.д. З розвитком сюжету, котрий 
розгортає драму Барклі, зовнішній світ (йдеться про життя публічної людини) поступово 
згортається, інтроспекція, самозанурення спрямовують увагу всередину аби вивільнити 
притлумлений і виповерхнити новий досвід. Нарація що ближче до кінця набуває харак-
терної ґолдінґівської щільності, узагальнень, неоднозначності. 

Романна оповідь розпочинається як хроніка «an ordinary mind on an ordinary day»; 
письменник прокидається, заодно силкуючись впоратись із нав’язливими «роздратуван-
ням» та «дискомфортом» – спадком вечірки напередодні. Спершу було усвідомлення 
того, що «це була одна з отих ночей», далі спроби впоратись із похмільним синдромом. 
Аби дошукатися правди – скільки пляшок випито – чоловік простує до бака зі сміттям. 
Несподівано для себе надибує борсука, котрий порпається у паперах баку. Ексцентрич-
ний Вілф, жалюгідний і смішний у своїй ранковій піжамі, яку мусить весь час притриму-
вати рукою, влаштовує справжнє полювання на звіря, поклавшись будь-що знешкодити 
переносника інфекцій, та й просто «щелепасту небезпечну істоту». Увертюра до життя 
видатного письменника з самого початку десакралізує образ міжнародного авторитета, 
«британської гордості», по-перше, і, по-друге, має викликати асоціації з іншим зниже-
ним ґолдінґівським персонажем – представником церкви преподобним капеланом Коллі 
(«Ритуали плавання»). 

У ранковому фарсі бере участь і професор Такер: щойно Барклі зробив постріл, як 
з-за баку випросталася фігура американського критика, шматок мармеладу на щоці вика-
зував бажання відшукати серед сміття паперу «солодкі» подробиці з життя письменника. 
Барклі швидко відновлює контроль, називаючи дух фарсу власною Немезидою. Згадка 
про крилату богиню помсти у давньогрецькій міфології, котра карає за порушення сус-
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пільних та моральних норм, – швидше жарт іронічного Барклі. Згодом він розгорне цю 
думку, перетворивши фарс на філософію життя, його власне буття, яке, мовляв, є «рухом 
від одного фарсового моменту до іншого», йому відведена роль клоуна. 

Із ранкового епізоду розгортаються колізії роману. Справа не лише в тому щó шукав 
Такер. Його дружина Елізабет надибає на клаптик паперу, на якому легко прочитується 
таке: «прагну зустрічі з тобою. Люцинда». Виявляється, напередодні Барклі саме пере-
бирав коробки з паперами (він сам розпочав діалог з власним минулим!): викинути все 
зайве – позбутися давніх соромів, того минулого, яке заважало. Та він не міг передба-
чити того, що трапиться – він не те, що не позбувався, а воскресав минуле. Згадка про 
око Осириса позначає ці і віщує майбутні зміни протагоніста. Оком Осириса для Вілфа, 
силою, що відновить його у новій якості, стане якраз сцена викритого кохання. Життя 
сміється над ним, іронія все ж у тому, що власне адюльтер залишився таємницею. По-
няття моральності та аморальності у згаданому зниженому контексті нівелюються. У 53 
роки чоловік здобуває свободу, якої не те, що не прагнув (і раніше він не був особливо 
обтяжений матримоніальними зобов’язаннями), вона є швидше альтернативою їхнім з 
дружиною «нестерпним зв’язкам». Та, здається, Ґолдінґ навмисне позбавляє протагоніс-
та родинного кола, аби напружити головну колізію – Вілф проти Такера. 

Початковий фрагмент є важливим і з інших причин. Такер у його житті стане тим 
борсуком, котрий порпатиметься у паперах у пошуках чогось більшого. Він нишпорити-
ме, вишукуючи матеріал для біографії відомого Барклі. Дещо згодом розгніваний цинік 
порівняє Такера з борсуком зі смітника. І Такер і Барклі є паперовими людьми – семан-
тика назви роману оприявнюється з перших сторінок, ускладнюється упродовж роману. 
Такер розпочинає полювання, він мисливець, а впольовуваний ним звір – письменник 
Вілфред Барклі. У свою чергу Вілф з самого початку нестримано ставиться до критика. 
І справа тут не стільки в нахабі з Америки, котрий увірвався в його «герметичний» світ, 
скільки у виробленому за роки зневажливому ставленні до професорського цеху взагалі. 
«…та хто такі професори?.. Вони не ліпші за письменників. Я їм їх на сніданок. Інші на 
смак, та й годі» [4: 34]. Випад проти академічної спільноти в особі Такера – на перший 
погляд ні що інше як істеричний слововилив сентиментального Барклі. Та коли емоції 
вщухнуть, він і далі послідовно продовжуватиме відмовлятися від біографії з будь-яким 
авторством і зовсім не через те, що позбавлений імперативу шанолюбства. 

Укотре тікаючи від Такера, Вілф вирушає у тривалу, на роки, мандрівку Європою і, 
хоче він того чи ні, Такер весь час його супроводжуватиме. Письменник, «для котрого 
гроші не є проблемою», «інтернаціоналіст», за його влучною формулою, «продає лекції 
на академічній каруселі», змінюючи авто у прокаті. Давно вже улюблену справу він пере-
творив на комерцію, тим часом набувши всіх ознак «універсальної байдужості», а саме: 
думати і відчувати якнайменше, емоції та почуття як контрольовані процеси. Тим боліс-
нішим стає повернення у минуле. Стати об’єктом біографії означало б втягтися у три-
вале копирсання у минулому, що його він не приборкав. Будь-який біограф об’єктивно 
апологізує минуле та реконструює його на свій лад. Для Барклі згадувати виявляється 
надто болючою справою – пам'ять гнітить, спогадів хочеться позбутися. «Оці спогади, як 
вони боляче кусають, ошпарюють, печуть!» [4: 47]. Власне тоді, коли треба приборкати 
минуле, у нього з’являються почуття і думки. Він щиро звіряється: «я був щасливий не 
хотіти слави». Зрештою, щó саме так бентежило Барклі у минулому, Ґолдінґ не пояснює. 
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Вимушені флешбеки протагоніста подібно до пазлу таки складають його життя, далі на-
рація спонукає до пошуків логіки сюжету життя. 

Уже незворотній процес болісного повернення у минуле, свідомого чи несвідомого, 
синхронізується з іншим – зростаючим контролем Такера над Барклі. У швейцарському 
містечку Швіле перипетії життя обох прискорюються (як відомо, чимало письменників 
знаходило тут якраз спокій). Такер повернувся у його життя, цього разу зі своєю дру-
жиною Мері Лу. Вона – частина плану. Рік посилає Мері Лу до Барклі, сподіваючись, 
що жінка зуміє спокусити чоловіка і примусить підписати контракт (paper!). Але наївна, 
розгублена Мері Лу не лише провалює план, а й зриває маску з удаваного шанувальника. 
Ефект упізнавання розгортає образ Такера. До цинізму додається підступність, коли його 
обман викрито: йому і тепер до професорства далеко, а десять років тому й поготів, крім 
того, виявляється, він не гребував у розмові з Барклі користуватися прихованим дикто-
фоном. Від екзальтованого, пієтистичного ставлення до британського метра – ні сліду, 
ще у дипломній він «розклав Барклі на фонеми». Вигадка й академічні студії теж ні до 
чого, біографію йому замовив американський міліонер Геллідей. Елементи детективного 
роману несподівано вплетені у психологічну нарацію. Минуле Такера – не те, що його 
гнітить, а те, що він приховує. 

Тим більше Барклі захоплюється Мері Лу – «моральною істотою», вона щиро зізна-
ється, що не знайома з його творчістю і тут заради Такера. Муза, вона надихає Барклі 
на новий твір, а ще змушує по-іншому подивитися на ситуацію письменника. «Ніхто з 
нас – ані письменник, ані критик – нічого не знав про людей або знав недостатньо. Ми 
знали про папір, і це все» [4: 76]. У цій точці, де існує правда життя, одвічні антиподи 
зближуються. «Більше жодних вигадок, тільки добір – я мушу дійсно вивчати живу лю-
дину» [4: 79]. Предмет – Такер. Увага наратора спрямовується зі світу фіктивного до 
світу реального, але ненадовго. Прискіпливі спостереження над іншими (достоту як у 
полюванні!) стають ще одним кроком письменника до себе. Як наслідок, власне єство 
стає об’єктом інтересу. 

Хоч би як героїчно Барклі не захищав власну незалежність, Такер контролює його, 
лише вкорочуючи дистанцію між обома. Показовим є епізод під час прогулянки у горах, 
коли необачний Барклі опинився на межі прірви. Спритність його одвічного супротив-
ника врятувала йому життя. Разом з усвідомленням того, що він тепер боржник Такера 
назавжди, прийшло бажання хутко втікати світ за очі – аби уникнути волі американця. 
Нав’язливі ідеї доводять його до стану афекту, він бачить переслідувача серед натовпу в 
Італії, Греції. Йому здається, що і ФБР, і ЦРУ, і КГБ допомагають кривднику. Він боже-
воліє. Афектний стан можна пояснити цілковитим страхом перед минулим, інструмен-
том і втіленням якого в уяві Барклі постає Такер. Спогади порівнює з черв’яками, котрі 
виїдають його тіло. Що більшою є присутність Ріка у його житті, то несамовитішими 
стають черв’яки, монстр Геллідей над усіма. Аби їх позбутися письменник береться за 
написання власної біографії: «Це не біографія. Я геть не знаю щó це, бо надто багато про-
галин – я або не пам’ятаю щó трапилося або пам’ятаю, що нічого не трапилось». Межі 
між реальним і уявним стираються. 

В архітектоніці роману особливе місце належить містичному. Сни і видіння Барклі, 
по-перше, з’ясовують стан речей, по-друге, наближають розв’язку. Ґолдінґ наполегливо 
обстоював думку про те, що лише до певної міри автор роману раціоналізує свій до-
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свід, в осерді досвіду новеліста завжди присутня таємниця [5: 192]. Таємничою є постать 
американського багатія Геллідея. Геллідей так ніколи не з’явиться у романі, але незримо 
впливатиме на хід подій. Ґолдінґ назвав Геллідея надприроднім, але сам не був певен 
його статусу – «Бог, чорт чи напів-щось» [1: 425]. З Геллідеєм Барклі зустрінеться хіба-
що в одному зі своїх видінь.

Містичний досвід Барклі пов'язаний з європейським півднем, йдеться про три іта-
лійські епізоди – виразні, вони все ж не є безпосередньо вплетеними у колізію Барклі 
та Такера. Перший епізод – римський: на початку у розмові зі своєю італійською пасією 
британець заперечує автентичність чудотворних стигматів Падре Піо. Але згодом стиг-
мати з’являються на його руках та ногах, останній – наприкінці, коли у нього влучить 
куля. Ґолдінґівська духоматерія – духовний досвід через тілесні відчуття — на жаль, не 
набуває розвитку у романі. 

Другий містичний епізод пов'язаний із відвідинами острова Сицилія. У стародавньо-
му храмі, вхід до якого пильнувала літня жінка, котра більше скидалася на богиню долі, 
несподівано на нього впав маленький фрагмент мозаїки – блакитний камінець. За якусь 
мить у північному трансепті він побачив срібну статую Христа і мав містичне видіння. 
Видіння й згадка про прогулянку у горах, яка мало не вартувала йому життя, змушують 
Барклі згадати про Бога. Він відчуває Бога як напередвизначеність й усвідомлює, що сам 
є одним із проклятих долею «predestined damned». Отямившись у шпиталі, розуміє, що 
уникнув смерті. Він повертається до Швейцарії аби дізнатися, що менеджер улюбленого 
готелю старий Кауфман помер. «Є Один там Наверху з ноутбуком та фотоапаратом, він 
не дає нам змоги позувати, бо робить знімки, коли йому заманеться і не на нашу користь» 
[4: 133]. 

Удруге смерть заявить про себе із власного зображення на фотографії, зробленій ко-
лись давно, тепер вона висить над барною стійкою швейцарського готелю. Вілф роз-
дивляється знімок і дивується як змінився – щó роки зробили з ним; він постарів, став 
досвідченішим, пильнішим, врешті-решт, «зрячим». Те, що колись прийняв за небезпеку, 
з’ясовується такою не було, бо не було прірви над гострим гірським виступом, це ілюзія. 
«Старий Дон Кіхот на дерев’яному коні», – зітхає він. Життя – низька комедія, в якій 
кожен грає відведену йому роль. Для Ріка Барклі відводить роль хорошого собаки. Він 
принижує терплячого Ріка, його безжалісна злоба й убивча лють чимдалі розростаються, 
аж поки бідолашний не змушений пити, як собака із блюдечка на підлозі. Вілфове бажан-
ня образити Ріка є сублімованим бажанням автора. Водночас те, що Барклі не викликає 
симпатії, є докором автора самому собі. Ґолдінґ так сказав видавцеві: це роман про те, як 
письменник та його критик зруйновують одне одного, і це рух у двох напрямках.

Ближче до кінця оповідь стає ще більш незрозумілою, знаки скорої кончини – часті-
шими. Під дією знеболюваних ліків аби полегшити біль, отриманий після травмування у 
горах, Вілф впадає у сон та бачить химерні картини: що він – метелик, один із багатьох у 
колекції Геллідея, чи що він на цвинтарному камені вичитує рік свого народження, чи що 
у катафалку його переслідує Рік. Далі – більше. Численні пігулки та випивка занурюють 
його у галюцинаційний стан, «не зовсім сон» і «не божевілля» [4: 160]. 

Елемент ірраціонального та невимовного якнайповніше реалізований у третьому іта-
лійському епізоді: видінні на Іспанських сходах у Римі. Ґолдінґ має на увазі сходи Трініта 
дей Монті на Іспанській площі, бо ще раніше згадав про фонтан у формі човна, котрий, 
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як відомо, в осерді цієї визначної площі. З висоти сходинок Барклі спостерігає світ. Див-
лячись зверху вниз, бачить симетричної форми сходи, вони подібні до музичного інстру-
менту – чи то гітари, віолончелі чи скрипки. Цю гармонійну форму прикрашають люди 
та квіти і блиск розкиданих діамантів. Усі люди – молоді і самі подібні до квітів, вони 
сяють. Барклі чує радісних людей, котрі виконують музику, все стає музикою. Барклі 
чує звуки гітари, інструменту дітей-квітів 1960-х. Невідома сила (у тексті «він») веде 
його вузькою стежкою до дверей. За ними відкривається панорама «похмурого, спокій-
ного моря». У морі Барклі помічає істот, котрі співали. Саме зараз він не добере слів 
аби описати цей спів. Візія трансцедентної краси сповнює його божественної любові. 
Якщо Вілф дивиться на сходи зверху вниз, значить знаходиться у цей момент у Церкві 
Пресвятої Трійці на горах. Обраний простір сакралізує досвід протагоніста й актуалізує 
дантівський фрейм – образ жаданого раю. 

Видіння Барклі за своїм змістом та глибиною є швидше епіфанічним прозрінням. 
Епіфанічний досвід, до речі, зближує протагоніста роману «Паперові люди» з попередні-
ми ґолдінґівськими персонажами – Коллі («Ритуали плавання»), Метті Віндроу («Види-
ма пітьма»). Епіфанічна візія і Метті і Барклі супроводжується музикою. Попри очевид-
ну спорідненість епіфанічних станів обох, відмінність у ментальному ставленні до Бога 
[6: 177]. У ситуації письменника Барклі Бог завжди над ним, Бог завжди його контролює 
і Барклі не усвідомлює цього. У той час як Метті свідомо занурюється у глибини самого 
себе, у «найтемнішу темряву» аби зустрітися з Богом. Самоспоглядання, самозанурення 
через обставини дарують Метті духовне осяяння. 

Як і Коллі, Барклі прокидається у сльозах, а сон, який виявився чимсь більшим, ніж 
сон, позначить у ньому дві метаморфози: тепер він сам вестиме записи свого життя, і 
подібно до дантівського героя, пройшовши колами пекла і досягнувши ефіру раю, по-
вернеться додому до нового життя. Та якщо дантівський герой здобуває смисл, то ґол-
дінґівський переживає щастя. Про здобуте щастя скаже згодом. Є й зовнішні індикатори 
змін: найбільш переконливі – кинув пити (отже, можемо припустити, що згубна звичка 
рятувала його від того, з чим тепер примирився), повернувся додому.

У Лондоні він звіряється дружині: «Я відчув себе частиною всесвіту, і все!» [4: 173]. 
Те, що для нього здобуток, для дружини – втрата. Елізабет днями перечитувала біогра-
фію Гемінгвея. «Місіс Гемінгвей пише: «Олдосу стало ліпше. Ернесту – гірше». Коли я 
це прочитала, то подумала про тебе. Вона нічого не сказала про критиків чи трудяг. А 
знаєш що? Ти та Рік зруйнували один одного» [4: 175]. Для Вілфа початком є те, що вона 
називає кінцем. Його рішучість і справді жалюгідна; він повідомляє Такеру, що тепер 
сам напише власну біографію. Ближче до кінця – низка втрат, помирає його дружина, 
донька – на нездоланній відстані. Весь його спадок – приятелі, з якими він за столом 
літературного кафе. 

То чи є існування письменника клоунадою (так Вілфові здавалося на початку) чи на-
передвизначеністю (так йому здається тепер) – незрозуміло. Розв’язка цілком театраль-
на, гостродраматична й абсурдна. Письменник готується до ритуалу спалення паперів 
з рукописами, та за мить до того як спалахне вогонь Такер здійснює постріл, – папери 
врятовано. Роман розпочався з пострілу, пострілом завершився, дві кулі на двох. Хто 
переміг? Такер і Барклі – критик та письменник – знищують одне одного чи врятовують? 
Незавершена фраза наприкінці твору засвідчує неоднозначність відповіді. Автор рішуче 
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проводить свого героя через випробовування, не рішуче завершує його історію. Коли 
Ґолдінґ закінчив роботу над романом, а рукопис здав до друку, залишився незадоволений 
зробленим, творові бракувало більшої ясності. 

Іронія долі у тому, що тепер, досліджуючи роман, ми звертаємося до офіційної біо-
графії Ґолдінґа, написаної Джоном Кері на прохання родини, (мемуари доньки Вільяма 
Ґолдінґа Джуді Карвер побачать світ у 2011) [7]. У ній Ґолдінґ постає «людиною парадок-
сів» [8], його страх видатися монстром залишився на сторінках «Паперових людей».
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«театр аБСУрдУ» Миколи кУліШа  
(на матеріалі твору «народний Малахій»)

Стаття присвячена розгляду характерних особливостей складного та неординар-
ного жанрового явища літератури ХХ сторіччя під назвою «театр абсурду» у п’єсі 
Миколи Куліша «Народний Малахій». Аналіз даного твору в контексті поетики «драми 
абсурду» проводиться завдяки використанню таких методів: описового, порівняльного 
і філологічного.

Ключові слова: «театр абсурду», «драма абсурду», М. Куліш, «Народний Малахій». 

Статья посвящена рассмотрению характерных особенностей сложного и неор-
динарного жанрового явления литературы ХХ века под названием «театр абсурд» в 
пьесе Николая Кулиша «Народный Малахий». Анализ данного произведения в контексте 
поэтики «драмы абсурда» проводится благодаря использованию таких методов: описа-
тельного, сравнительного и филологического. 

Ключевые слова: «театр абсурда», «драма абсурда», Н.Кулиш, «Народный Мала-
хий».

The article is devoted to consideration of characteristic features of the difficult and 
eccentric genre phenomenon of literature of ХХ century under the title of «theatre of absurdity» 


