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ЦІННІСНІ ОРІЄНТИРИ У ТВОРЧОСТІ 
ІРВІНА ВЕЛША 

 
Літвін С.М. (Харків) 

 

Ірвін Велш – яскрава постать британської 

контркультурної літератури. 

Головними героями переважної більшості його 

творів є маргінали, безробітні, представники 

робітничого класу. Особливим прикладом є роман «На 

голці» («Trainspotting», 1993), присвячений проблемі 

наркозалежної молоді. 

Головні герої – безробітні молоді люди, що кидають виклик суспільству 

споживання, висміюючи популярний слоган руху проти наркотиків «Chooselife» 

(«Обери життя»). Поступово можна простежити, як вони поринають усе глибше у 

наркотичну прірву, тим самим стираючи інші наративні лінії. Метт Мак Гайр у 

своїй книзі «The Edinburgh Companionto Irvine Welsh» вважає, що героїн водночас 

відображає скасування будь-якого вибору, адже залежна людина не здатна 

проявляти власну волю та обирати між моделями поведінки [1]. 

Цікавим також є роман «Бруд» («Filth», 1998), головним героєм якого є 

шотландський поліцейський на ім’я Брюс Робертсон. Він розслідує вбивство 

чорношкірого студента, за рахунок чого сподівається отримати службове 

підвищення. При цьому він йде на будь-які підступи, аби усунути зі шляху своїх 

колег, керуючись переконанням, що «правила скрізь однакові»; водночас іншим 

оповідачем є глист, що живе у кишківнику Брюса – саме через нього Велш 

розкриває досить трагічну особисту історію головного героя, яка призвела до 

формування саме такого характеру, показуючи інший бік маскулінності та 

напускної бравади. 

У той самий час Велш зовсім не прагне викликати симпатію до своїх 

персонажів – навпаки, він досить детально змальовує їхні вчинки, мета яких не є 

чимось високим – це цілком звичайні, приземлені бажання та цінності 

представників шотландського робітничого класу. 
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