
V této práci se zaměřím na prozkoumání tří románů spisovatele Williama Goldinga.
Mezi tyto romány patří jeho první výtvor Pán much (Lord of the Flies), dále romány Pincher
Martin (Ztroskotání Christophera Martina) a Volný pád (Free Fall).
Cílem práce je interpretovat svět znázorněný v těchto románech Williama Goldinga
jako prostor, kde se střetává nevinnost a zkušenost, touha po stabilním morálním kodexu a
přirozená lidská slabost. Tento boj se odehrává na třech rovinách, a to rovině morální, sociální a
níboženské či mystické. Tomuto rozdělení odpovídá i řazení kapiol.
Nejprve budu tedy zkoumat rovinu morální. Sám William Golding označil za poslání
spisovatele sdělit světu svůj pohled na vidění světa a jeho morální pravidla. V Pánu Much si
klademe otázku, zda jsou morální pravidla, kterými se běžně řídíme ve společnosti, platná i v
situaci, kdy jsme od společnosti odloučeni. Zde se poprvé střetáváme s Goldingovým konceptem
zla, které je nedílnou součástí každého člověka. Podle Goldinga je jediná cesta, která nás může
osvobodit od nás samotných a naší přirozenosti, cesta sebeuvědomění. V tomto duchu pokračuje
další Goldingův román, Pincher Martin, který popisuje prázdnotu lidského bytí, pokud je
zahleděno jen samo do sebe a z tohoto egocentrismu ho nedokáže vyvést ani žádná spirituální
zkušenost. Tím se tento roman odlišuje od třetího díla, Free Fall, které se naopak zaměřuje na
hledání sebe sama, respektive okamžiku, kdy člověk ztratí svobodnou vůli a stává se otrokem
vlastního sobectví.
Druhá rovina je rovina sociální, do které se promítají autorovy vlastní zkušenosti z
druhé světové války. Golding interpretuje tyto události opět v rámci jeho filosofie, která se spíše
zaměřuje na zlo uvnitř člověka než na zlo působící zvnějšku. Přímým důkazem toho je jeho
prvotina, Pán Much, kde je základní konflikt postaven na neschopnosti akceptovat zlo jako
součást lidské povahy. Tento strach ze sebe sama a touha hledat zlo mimo sebe má za následek
rozpad celého společenství, které mělo původně pracovat na základech demokracie. Podobně i v
knize Pincher Martin vystává otázka, jaký je dopad společnosti na moralitu člověka, a jak
naopak individuální moralita, či její absence, ovlivňují společnost. Free Fall se vrací do
Goldingovy zkušenosti s totalitou a zkoumá jeji jednotlivé příčiny, a to opět v člověku jako
individuu.


