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«ПРОБЛЕМИ ІДЕНТИЧНОСТІ В РОМАНІ Е. БЕРДЖЕСА 

«МЕХАНІЧНИЙ АПЕЛЬСИН» 

Ліна НЕВОЛЬНИЧЕНКО 

Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент Ю.С. Гетман  

Роман самопроголошується як суспільство в його доістопскіе години, 

початок тоталітаризму. По-друге, публіка сприймає світ через лінзу підлітків.  

Алекс – головний герой цієї історії та молодь, яка бореться, щоб відчувати себе 

живими у корумпованому суспільстві, яке він не зовсім розуміє. Через ці дві 

парадигми Берджес, показує те, що характерною рисою суспільства, як 

«антиутопії», є відсутність моралі. Берджес використовує це, щоб викрити 

грубу програму проти дістопіі: розстановка пріоритетів соціального контролю і 

ефективності над людською природою. Антиутопія – жанр в літературі XX 

століття, що характеризує стан суспільства, в якому присутні негативні 

тенденції розвитку, а події несуть у собі елементи фантастики. «Серед жанрів 

ХХ ст. особливе місце займає літературна антиутопія, що втілила трагічне 

світовідчуття людини, яка представила проблемну світоглядну парадигму 

минулого століття, що зуміла відтворити сучасну картину світу і пропонує своє 

бачення перспектив розвитку людської цивілізації». 

За назвою роману «Clockwork Orange» (з англійської мови це 

словосполучення перекладається як «механічний апельсин» або роботизована 

людина, створена шляхом насильницької модифікації її поведінки) прихована 

головна проблема твору втручання суспільства в унікальну і неповторну 

систему людської особистості. Перетворення людини на робота начебто для 

вирішення проблем зла насильства, стало домінантою існуючого суспільства. 

Програма перетворення насильника на «добру» людину лише здається 

гуманною і безболісною, в першу чергу для самого суспільства, шляхом 

вирішення конфлікту між особистістю і суспільством 

Таким чином, Берджес приходить до висновку, що мистецтво не в силах 

перевиховати людину, яка схильна до морального розпаду. Головний герой 

відверто дозволяє собі знущатися над колишніми цінностями і не соромитися 

цього. Будь-яка класична антиутопія передбачає бунт головного героя проти 

держави. Однак, у випадку з романом «Механічний апельсин» протистояння 

особистості і держави в романі все ж таки спостерігається. У романі 

«Механічний апельсин» держава (на чолі з міністром внутрішніх справ) 

втручається у внутрішній світ окремої особистості і намагається скорегувати 

його. Характерно, що Алекс, побачивши в останній день експерименту міністра, 

не міг згадати, якими справами він завідує: «Там був дуже важний, модно 

вдягнений чєловєк  внутрішніх (чи нутрощних) справ». Нутрощі, як внутрішній 

індивідуальний духовний світ, як бачимо, теж підпадають під контроль 

тоталітарної держави. 

 

 

 


