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ПРОСТОРОВІ МІФОЛОГЕМИ У РОМАНІ ВІЛЬЯМА ГОЛДІНГА  

«БОГ-СКОРПІОН» 
 

У статті детально розглядаються просторові міфологеми, які Вільям Голдінг використовує у своєму романі «Бог-

Скорпіон», головними міфологемами виступають Річка, Високий Дім та Давній Єгипет в цілому. Просторові міфологеми 

розглядаються як ключові символічні фігури у творах Вільяма Голдінга, через які письменник зображує картину світу. За 

допомогою символічних образів Голдінг звертається до вічних питань філософії та психології. У статті розкривається 

"приховане значення" головних просторових міфологем новели "Бог-Скорпіон". Просторові міфологеми, які виступають 

об'єктами реального світу, водночас є універсальними категоріями й, таким чином, поєднують мирський і сакральний 

простір (звідси їх амбівалентність, що стала джерелом конфлікту в романі Вільяма Голдінга). 

Ключові слова: міфологема, притча, постмодернізм, історична новела, алегорична фабула. 

 

Постановка проблеми. Творчість Вільяма 

Голдінга є актуальною, тому що у своїх творах 

він піднімав вічні теми: протистояння добра і 

зла, моральні принципи, сприйняття світу і 

людську природу в цілому. Унікальність 

стилістичного методу Голдінга полягає в транс-

ляції архетипового міфу в реалії сучасного 

світу. Великого значення набуває дослідження 

психології людської душі, а також розкриттю 

символів, які є невіддільною частиною літера-

тури та мистецтва загалом 20-21 століття. Все 

більше уваги приділяється дослідженню аутен-

тичної літератури, наповненої глибинним смислом 

та повчальними елементами. Саме тому, притчі 

Вільяма Голдінга є "дорогоцінним скарбом" літера-

тури; їх неоднозначність та концептуальна складо-

ва продовжують викликати інтерес літературо-

знавців. 

Аналіз останніх досліджень. Тема просто-

рових міфологем в творчості Вільяма Голдінга 

вже розглядалася не один раз (Єлістарова А.А., 

Владимирова Н.Г., Алєєва Є.З), але досить ма-

ло уваги приділено його повісті «Бог-скор-

піон», не менш видатної, ніж його відомі книги 

«Володар мух» і «Шпиль». У ході аналізу виді-

ляється важливість звернення до нових просто-

ровим міфологем, які лейтмотивом проходять 

по всьому твору. Відзначається тенденція по-

вернення до першоджерел міфопоетики прос-

тору і відхід від технізованих кіберпросторів; 

духовна складова простору виходить на пер-

ший план, витісняючи автоматизацію.  

За мету поставлено дослідити міфологічний 

"підтекст" роману, проаналізувати основні мі-

фологеми у творі, а також визначити їх ролі в 

творчості Вільяма Голдінга в цілому. 

Основні результати дослідження. У творі 

«Бог-скорпіон» письменник звернувся до звич-

ного для нього жанру притчі, який був викорис-

таний їм тут, щоб проаналізувати актуальні для 

новітнього часу філософські питання людсько-

го буття, але зберіг елементи соціальної сатири.  

Головною просторовою міфологемою в дано-

му творі виступає Річка, а також безпосередньо 

сам Єгипет, який постає в повісті не як умовне 

стилізоване місце дії, але певний просторово-

часовий і культурний континуум. Це не єдиний 

твір, де В.Голдінг впроваджує тему Стародав-

нього Єгипту, він також є автором збірки про 

мандрівки «Єгипетський журнал», двох основ-

них нарисів – « Єгипет – як я його бачу всере-

дині»(“Egypt from My Inside” (1965)) та «Єгипет 

– який він є»(“Egypt from My Outside” (1977)). Ці 

книги свідчать про невпинне захоплення рома-

ніста стародавніми таємницями загалом, і тим, 

що стосуються Єгипту зокрема. Голдінга заслу-

жено називають антропологом уяви: у  своїх 

алегоріях, віддалених у часі, він зарисовує таєм-

ний, повний згадок мир Єгипту; вміло перено-

сить читача вглиб цих таємниць разом із собою. 

Недарма у своєму вступі до нового видання поет 

Крейг Рейне пише, що Голдінг «стурбований 

тим, щоб нав'язати якості історії, донести картину 

болісного життя, оживити минуле, змусити нас 

скуштувати дубильні речовини, випробувати 

ферменти зниклого часу » [3]. 

Не зраджуючи своїй традиції, Вільям Голдінг 

обирає локацією для своєї повісті ізольований від 

зовнішнього світу простір – берега у дельті Нілу. 

Саме до давньоєгипетської картини світу пись-

менник зводив основоположні принципи своїх 

культурно-філософських поглядів: “I am, in fact, 

an Ancient Egyptian, with all their unreason, spiritual 
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pragmatism and capacity for ambiguous belief” [7, 

с.82]. 

У повісті «Бог-скорпіон» Річка виступає у 

якості не тільки розділової риси в прямому, 

фізичному сенсі слова, а також у символічному. 

Річка стала такою просторовою міфологемою, 

що розділяє реальний та недосяжний світи. 

Річка є деяким ізолятором єгиптян від 

зовнішнього світу, тим самим відділяє статичний 

світ сходу від іншого, невидимого для них, дина-

мічного світу заходу. У розумінні єгиптян  Річка 

мала сакральний  сенс, і тому приймала в їхній 

свідомості риси божественної субстанції, від якої 

повністю залежить сам факт існування світу 

наземного. Через Річку здійснюється зв'язок між 

людиною і богами, тому правитель, бувши офі-

ційно живим богом, може управляти рівнем води 

в Річці. Річка стає кордоном, в якій поєднуються 

два типи свідомості. Жителі Стародавнього 

Єгипту відмовляється приймати й розуміти світо-

гляд заходу, про який розповідає Брехунець, вва-

жаючи, що їх бачення світу абсолютно логічно і 

послідовно, а світ Брехунця представляється їм 

незрозумілим і в якійсь мірі аморальним. 

У повісті також присутня ще одна просто-

рова міфологема –  Річка зі світу Брехунця, яка 

виступає антитезою  сонної річки з царства 

Високого Будинку. Динамічність Заходу і 

статичність Сходу: “ The river water was flat, 

opaque, dead. The only suggestion of movement 

anywhere was in the trace of steam that rose from 

the surface…”[2, с.9], активність нової 

цивілізації й пасивність вмираючої, «суєта 

суєт» сучасності і спокійна мудрість минулих 

епох – цей концептуальний рівень твору 

демонструється в специфіці опису двох річок 

або єдиної первозданної Річки, яка змінює 

характер своєї течії в залежності від хронотопу, 

в якому функціонує. Через медитативну харак-

теристику міфологеми  Річки в повісті демон-

струється плинність і нескінченна повторю-

ваність, «переливчастість» певних характерис-

тик людського мислення [4]. 

Красномовне й емоційне зображення дав-

ньоєгипетських пейзажів і побуту робить чита-

ча глядачем, який споглядає давньоєгипетську 

фреску на стінах храму, виконану в специ-

фічній для мистецтва Стародавнього Єгипту 

манері декоративно-площинного стилю.  

Вода є першоелементом  Всесвіту, в міфах про 

створення світу воді відведена значна роль, 

історично ця стихія сприймалася як щось 

сакральне. В давньоєгипетської міфології, 

наприклад, до створення світу богом Атумом  не 

існувало нічого, крім води, оповитою темрявою.  

Творчість Вільяма Голдінга наскрізь прониза-

на просторовими міфологемами та детальними 

описами сприйняття людиною довкілля в усіх 

його вимірах. Ці прийоми дозволяють читачеві 

опинитися в альтернативному світі. Тож, свою 

новелу «Бог-скорпіон» він починає саме з 

зображення засушливої місцевості Стародав-

нього Єгипту, використовуючи такі архетипні 

образи: химерні тріщини, пекельна спека, одно-

манітність пересохлих заростів, чорна випалена 

земля, застигла темна вода: “ …Out of the this sky, 

heat and light fell like an avalanche so that everything 

between the two long cliffs lay motionless.” [2, с.9]. 

Щодо ще однієї міфологеми, якою виступає 

Високий Дім, вона також виконує у притчі 

символічно важливу роль. Він зображує 

необмеженість влади фараонів та непомірну 

розкіш фараонівських володінь.  Нічого 

дивного у тому, що в такому місці квітне 

мракобісся і вакханалії: “ The God belched. The 

roar sagged for a moment, then came back, 

punctuated by belches. Over to the left, in a corner, 

one lady, with brilliant resource, was noisily sick 

and everyone laughed at her…” [2, с.25]. 

Інший образ – Скорпіон. Бог-Скорпіон – це 

голдінгівська алюзія на реально існуючого фа-

раона, який керував Верхнім Єгиптом у доди-

насточному періоді. Міфологема «скорпіон» 

символізує чужинця; саме в такому образі 

перед читачем постає Брехунець, бо його думки 

і розповіді здавалися обмеженим мешканцям 

Єгипту незвичними та вигаданими. 

Вільям Голдінг у своїх притчах не ставить за 

мету змалювати зрозумілу картину, проте вира-

жає  смисл, щоб читач зробив висновок самос-

тійно: «Пояснення віднімає у речей усю кра-

су»(В.Голдінг) . Голдінг не відповідає прямо на 

запитання, які можуть постати у читача, можна 

тільки домислити, як «правду» хотів автор 

зобразити як істину.  

Використовуючи просторову міфологему Річ-

ку, Вільям Голдінг не схиляє читача обрати той чи 

другий берег, вибір він залишає читачеві; те, що 

отримуємо ми – це лише хитросплетені натяки, які 

все одно кожен читач сприймає по-різному. Так 

само він не дає власної оцінки персонажам, хоча 

усі, окрім Брехунця, мають достатньо однобокий, 

не досить складний характер, який є віддзеркален-

ням самої достатньо одно образної місцевості. Тоді 
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як можна провести паралель між характером 

Брехунця, його ставленням до світу і незнайомим, 

чужим і непереказаним берегом Річки, де живуть 

«білі люди».  

Художній світ Голдінга відрізняється рядом 

постійних рис; наявністю стійких архетипів, 

тенденцій до конструювання жорсткої моделі світу, 

заснованої на антитезі [6]. За словами А.В. Міронова 

міфологеми «виконують функцію знаків-заступників 

цілісних ситуацій і сюжетів, і вже по деяких з них 

можливо реконструювати міфопоетичний пласт того 

чи іншого твору, так як вони органічно 

взаємопов'язані і взаємодоповнюючі [5]. 

Висновки та пропозиції. У процесі аналізу 

твору Вільяма Голдінга «Бог-Скорпіон», 

найголовнішою та центральною міфологемою 

було виділено міфологему Річки, яка розділяє два 

світи, один – відомий єгиптянам, інший – світ білих 

людей, який є відомим лише Брехунцю. 

Міфологеми, зокрема – просторові, мають важливе 

значення у творах Вільяма Голдінга і дозволяють 

краще передати атмосферу твору. Без долі сумніву 

можна сказати, що просторові міфологеми, 

наприклад, Річку, можна також віднести до 

головних героїв новели; це пасивний головний 

герой, який виконує доволі статичну роль, але він є 

фундаментальною основою для всього твору. 

Голдінг є не єдиним і не першим автором, 

який звертався до просторових міфологем, але 

міфологеми у його творах є свого роду 

лейтмотивом, вони є майже невід’ємною 

частиною його творів.  
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ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ МИФОЛОГЕМЫ В РОМАНЕ УИЛЬЯМА ГОЛДИНГА «БОГ-СКОРПИОН» 

В статье подробно рассматриваются пространственные мифологемы, к которым Уильям Голдинг прибегает в своем 

романе «Бог-Скорпион», главными мифологемами выступают Речка, Высокий Дом и Древний Египет в целом. 

Пространственные мифологемы рассматриваются как ключевые символические фигуры в произведениях Уильяма 

Голдинга, через которые писатель изображает картину мира. С помощью символических образов Голдинг обращается к 

вечным вопросам философии и психологии. В статье раскрывается "скрытый смысл" главных пространственных 

мифологем новеллы "Бог Скорпион". Пространственные мифологемы, будучи объектами реального мира, в то же время 

представляют собой  универсальные  категории и, таким образом, соединяют мирское и сакральное пространство 

(отсюда их амбивалентность, ставшая источником конфликта в романе Уильяма Голдинга). 

Ключевые слова:  мифологема, притча, постмодернизм, историческая новелла, аллегорическая фабула. 
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THE SPATIAL MYTHOLOGIES IN THE NOVEL BY WILLIAM GOLDING “GOD-SCORPION” 

The article is devoted to studying the spatial mythologies that William Golding used in his novel “Scorpio God”. The article 

considers such mythologemes as the River, the Great House and the Ancient Egypt as a whole. The spatial mythologists are 

regarded as key symbolic figures in the works of William Golding, through which the writer shows a picture of the world. With 

the help of the symbolic images, Golding addresses the eternal questions of philosophy and psychology. The article reveals the 

“hidden meaning” of the main spatial mythologists of the novel “God-Scorpion”. The spatial mythologists, which are objects 

of the real world, are at the same time universal categories, thus combine the secular and the sacral space (hence their 

ambivalence, which became the source of the conflict in William Golding's novel). 
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