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СПЕЦИФІКА МОДЕЛЮВАННЯ МОТИВУ ВТЕЧІ В РОМАНІ
ІВАНА БАГРЯНОГО «ЛЮДИНА БІЖИТЬ НАД ПРІРВОЮ»
У статті досліджено особливості моделювання мотиву втечі в романі Івана Багряного
«Людина бiжить над прiрвою». Виявлено, що в основі формування цього мотиву лежить екзистенціалізм. Окреслено «межову» ситуацію, що полягає в перебуванні героїв над прірвою між двома тоталітарними системами. Абсурдність світу розглядається як причина «закинутості» героя та
мотивації втечі, яка існує у двох формах: фізична втеча та психологічна «втеча від себе».
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Українська література 20-х рр. ХХ ст. увібрала iдейно-художнi пошуки європейської
культури, зокрема екзистенцiйнi, що відбилось і на творчості І. Багряного. У Німеччині
митець відчув «закинутiсть» у чуже середовище й намагався в художній формі розкрити
це. У романi «Людина бiжить над прiрвою»
«закинутiсть» пов’язана з мотивом утечi. Актуальнiсть нашого дослідження полягає в
тому, що мотив утечi роману І. Багряного
«Людина бiжить над прiрвою» залишається
практично недослідженим.
У сучасному літературознавстві вже маємо певну кiлькiсть праць (І. Романової,
М. Сподарця, Ю. Шерех, О. Шугай та ін.), якi
створюють пiдґрунтя для нашої роботи, присвяченої дослiдженню особливостей формування мотиву втечi в зазначеному вище романi I. Багряного.
Мета роботи полягає в широкому вивченнi особливостей моделювання мотиву
втечi в романi I. Багряного «Людина біжить
над прірвою».
У роботі послуговуємось термінами, що
потребують уточнення. Так, К. А. Хаддад
розрiзняє термiни «екзистенцiйний» та
«екзистенцiальний»: екзистенцiйне мисленням – те, центральним поняттям якого виступає iснування людини як iстоти духовної [5,
360–361]; екзистенцiальне – те, яке має
вiдношення до фiлософського напряму екзистенцiалiзму [5, 364]. За Б. Гаспаровим, пiд мотивом розумiємо будь-який феномен, будьяку змiстову «пляму», «єдине, що визначає
мотив – це його репродукцiя в текстi» [3, 30].
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Тож утечу розглядаємо як мотив, що фігурує в художньому текстi, має свої особливостi формування, різновиди й у творчості
І. Багряного моделюється як екзистенцiалiстське явище.Утеча – це уникнення чогось,
що є неприємним або небезпечним для людини, шляхом віддалення від точки напруги.
Утеча може проявлятись як фізичне швидке
віддалення від небажаного об’єкта або як
психологічна зміна, що знімає внутрішню напругу, указує на роздвоєність тощо. Мотив
утечі слід шукати там, де людина очікує на
небезпеку й намагається її уникнути, що цілком пов’язане з «межовою» ситуацією.
Користуємося в дослідженні й термінами
«безґрунтянство» та «закинутiсть». Поняття
«безґрунтянство» розробили М. Сподарець
[4] і О. Шугай [6], пов’язавши з утечею особистостi вiд тоталiтарної системи. Людина опиняється без ґрунту тодi, коли її вiд свiту
iзолює система. Людина, тікаючи в пошуку
шляхів до свободи, опиняється «закинутою»
в чужий простiр.
Центральна постать роману – архітектор
Максим Колот, український iнтелігент, що
перед тоталітарною системою відстоював
свою нацiональну приналежність і гідність.
Принципова життєва позиція робить Максима в абсурдному світі людиною без майбутнього, яка не має жодного шансу вижити.
Вiд вiйни в романi нема порятунку. Утекти можна хiба в думки, але й у них неможливо сховатися: «Двi свiтовi потуги чомусь напосiлися разом, i з усiєї сили, i з однаковим
оскаженiнням на це бiдолашне, беззахисне
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мiсто, мовби виконуючи вищу волю, бо ж це
мiсто було таки грiшне…» [1, 90]. Герої опиняються в умовах, які розкривають дві сторони
людського «я» – мерзеннiсть i доброту. Максим,
пройшовши весь жах таборiв, не втратив віри в
Бога й у людину. Утекти від реальності й сховатися за Бога намагався атеїст Соломон. Символічною стає суперечка між Максимом i Соломоном, який стверджує, що саме iснування людини огорнене сенсом безвиходi й безпідставності: «Чи людина щось може? Людина нiчого не
може. Як не може нiчого пiсок великих пустель. … Найбiльша сила, яку я визнаю, це
слiпий iнстинкт руїни, який сидить у кожнiй
такiй пiщинi, – це слiпий, стихiйний, непереможний рух до смерти…» [1, 147].
Перебіг подій ставить людей у «межову»
ситуацію, коли особистість мусить робити вибір. Рух Максима в просторi й часi розкривається в моменти найбiльшого потрясiння – бiгу
над прiрвою, що змодельована як своєрiдна
метафора перебування українця над прірвою
смерті. Війна – це тло, на якому розгортаються
події і внутрiшнi переживання Максима.
«Закинутість» робить видимою, неприкритою
душу людини, яка залишилася самотньою.
Утрата людської подоби (мародерство) – це
також своєрідна втеча – утеча вiд себе, вiд своєї
совiстi, вiд свого призначення з метою
iлюзорного покращання життя.
Осмислення I. Багряним причин утечi супроводжується зображенням її передумов.
Йдеться про процес позбавлення людини
особистiсного, того, що вирiзняє її з-помiж
iнших. Масова свiдомiсть розкриває шлях системного перетворення особистостi на
«нiщо». Знецiнення людського «я» стає важливою характеристикою доби. У романi
«Людина бiжить над прiрвою» серед
найбiльш яскравих засобiв внутрiшнього
«закрiпачення» слiд розглянути шлях творення типу громадянина «homo soveticus». Так,
Соломон – людина, яка виступає в романi опонентом Максима Колота, говорить про другорядну роль особистостi й приходить до висновку, що людина є зайвою та непотрiбною в
цьому свiтi: «У макрокосмi ми є абсолютний
мiкроскопiчний нуль… Ми не можемо протистояти знищенню i обертанню всього в пил …
Людина нiчого не може» [1, 45]. Ця фiлософiя
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стає своєрiдним виправданням утечi людини
вiд самої себе, вiд свого земного призначення. Утеча, яка формується як своєрiдне поступове розчинення особистостi у ворожому для
неї свiтi.
Абсурдність свiту в романі пов’язана з
неможливістю самореалiзацiї особистiсного
та нацiонального буття. Людина опиняється
у ворожiй тоталiтарній системі й не може
логiчно пояснити «нерозумність» свiту.
Рацiонально осягнути цей світ неможливо.
Роман «Людина біжить над прірвою» засвiдчує, що найбільшою безглуздостю епохи
тоталітаризму був специфічний ефект
«ножиць»: розрив мiж основними гаслами
радянської доби i їх реалiзацiєю в реальному
життi. Саме це провадить людину в ситуацiї
«закинутостi», а отже, і до потреби прийняти
рiшення, яке часто веде до однієї з форм утеч.
Радянська система перебуває в постiйному
пошуку ворога. Загалом у романiстицi
I. Багряного «полювання» на ворогiв
квалiфiкується не як поодинокий випадок, а
як системна полiтика, що набуває значних
масштабiв. Полювання передбачає утiкача й
переслiдувача. І це ми спостерігаємо в романі
«Людина біжить над прірвою».
Мотив утечi в романiстицi I. Багряного
нероздільний з проблемою самоідентифiкацiї
особистостi, а самоiдентифiкацiя тiсно пов’язана диференцiацiєю, своєрiдним розмежуванням. «Закинутiсть» у дисгармонiйне середовище сприймається людьми по-рiзному:
для одних це глухий кут, безвихiдь, що дає
дозвiл на втечу вiд самої себе, вiд свого земного призначення бути людиною; для iнших
ця ситуацiя збiльшує шанси пiзнати самого
себе та власнi «межi» або ствердити, що людина вiльна у своєму правi обирати свiй неповторний спосiб iснування, ігноруючи можливість утечі від проблем.
Над прірвою жахів війни опиняються не
лише Максим та його співвітчизники, а й ті,
хто прийшов на нашу землю, щоб стати переможцем. Вони рухаються в напрямі своєї Італії. Їхня втеча виглядає ганебно й викликає
жалощі. Картина, яка спливає в пам’яті героя
вражає своєю натуралістичністю: «Перед
очима сiре обличчя й мотається кривава смужка, а в вухах жалiбний клич: «Авантi!..» Двоє
107

Дмитро ДЕМ’ЯНЕНКО, Лариса ЙОЛКІНА
Специфіка моделювання мотиву втечі в романі Івана Багряного «Людина біжить над прірвою»

людей, забутих усiма й нiкому непотрiбних,
серед чужого мiста намагаються перемогти
агонiю, з останнiх сил балянсуючи над
прiрвою загибелi...» [1, 14]. Утеча італійців виглядала досить смішно. В українців не було
ненависті до тих нещасних нащадків великих
римлян. Їх годували й напували, над ними насміхалися, але зла не тримали: «Нарiд, народжений бути мистцем, приневолений бути воїном, – нi, не воїном (то колись були воїни!), а
автоматичним убивцею, до чого вiн не надається, i от тепер вiн повзе майже рачки...» [1, 14].
У романi яскраво змальовано людину й
величезнi тоталiтарнi системи, якi пригноблюють людську силу та незламнiсть духу,
прагнуть знищити національну гідність. Письменник змальовує головного героя як людину, що зрозумiла всю складнiсть ситуацiї i
готова нести свiй тягар, не скоряючись долi.
Саме такою, за А. Камю, має бути абсурдна
людина, яка намагається знайти й реалiзувати себе в хаосi абсурдного свiту. Боротьба i є однiєю з «межових ситуацiй», у якi
потрапляє людина. За К. Ясперсом, найяскравiший випадок «межової ситуацiї», що
вiдкриває кiнечнiсть екзистенцiї – це смерть.
Смерть, хвороба, страждання, боротьба ставлять особистість у «межову ситуацiю», а це
веде до розумiння власної кiнечностi.
Отже, сформований в романi I. Багряного
мотив «закинутостi», який реалiзується в назвах «безґрунтянство», «безпритульнiсть»,
«скитальство», розкриває «межову ситуацiю»,
у якiй перебувають його герої. ІІ Свiтова вiйна
виступає тлом, на якому вiдбувається перенесення людини в незвичне, неавтентичне
iснування, оскiльки її вирвано з рiдного, безпечного середовища. Для Максима «закинутiсть» не привід для зневiри, її він розглядає
як шанс на самовизначення. А самовизначення часто потребує втечi. Якої саме герой обирає сам.
Герой змушений утiкати, рухатись над
«прiрвою», аби здобути волю. Очевидним стає
вироблення основних уявлень, спiвзвучних з
екзистенцiалiстськими («закинутiсть» у чуже
середовище, страждання, наближення до
смертi, «ставання людиною» тощо). Письменник розкриває три своєрiдні етапи iснування
особистості: «закинутiсть» у дисгармонiйне
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середовище, перебування в екстремальних
умовах та необхiднiсть самовизначення в несприятливих ситуацiях. Утеча стає тавром на
чолі людини, що біжить над прірвою: «Над
душею, що тiльки-но прийшла на свiт, сидiла
душа, призначена на розп'яття. Це – батько
новонародженої. Це – Максим. Нiхто не мiг
вичитати приречення на його кам’янiм обличчi, але всi це знали й так. Йому вже треба
було втiкати. Йому вже треба було бiгти
вздовж по землi, надiючись хiба на щастя» [1,
11]. Утеча повинна мати сенс, але герой роману не міг деякий час знайти той сенс. Утеча без
віри не має сенсу, але й залишатись герой не
має змоги. Він потрапив у «ножиці». Тож попереду – біг над прірвою між двох ворожих сил.
Символічною для реалізації мотиву втечі
постає у творі й картина, яка висить у домівці
Максима – «Йосип i Марiя з Ісусом утiкають у
Єгипет на малому ослятi». Дещо символічним
є й те, що цю картину намалював Микола,
який утік із голодного Харкова, та не уник
німецької петлі. Картина залишилась у спадщину Максимові: «I це – символiчна спадщина. Так нiби то друг намалював її навмисне
для Максима як указiвку чи як потiху, що не
тiльки йому доведеться бiгти по землi, бо ж
бiгали й iншi. Чи, може, як iронiю, що от, мовляв, Христос мав куди бiгти, рятуючись утечею, а вiн, Максим, не матиме?..» [1, 13]. Ця
ідея пронизує й розмову між господарем дому й Соломоном – ідея безвиході й пошуку
шляхів для втечі.
Автор періодично вдається до змалювання хаотичної масової втечі, яку моделює через
призму бачення героя: «… усi цi люди якось
немовби йшли й не йшли, й не знати було, чи
вони хотiли, чи не хотiли йти. Вони тупцялися
в якомусь тупому фаталiстичному станi, що
паралiзував їм i тiло, i волю» [1, 197]. Досить
детально автор змальовує кожну з утеч Максима від ворога, не лише оповідаючи про послідовність дій героя та його переслідувачів, а й
розкриваючи внутрішній стан героя. Спочатку
він намагається не привертати до себе уваги:
«Так вiн iшов, здавалося, бозна й скiльки,
пiдкоряючись iнтуїцiї, що пiдказувала йому –
не шарпатись i не бiгти, не дай Боже!.. Лише
думка його бiгла шалено, несамовито» [1, 201].
Зловивши на собі погляд ворога герой
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рухається у пошуках сховку: «Потiм сiв бiля
купи якогось хмизу i, нiби заклопотаний своїми босими ногами, нагнувся до них, а сам подивився пильно на шлях» [1, 201]. У цей самий
час подається й психологічний малюнок, що
створюється за допомогою фраз: «завмираючи
серцем», «вiн iшов так, що аж суглоби трiщали
йому в ногах», «постояв, як вовк», «усе пливло
в очах, перевертаючись шкереберть» тощо.
Отже, у романi I. Багряного «Людина
бiжить над прiрвою» наявний мотив утечi як
внутрiшньої (психологiчної), так i фізичної –
переслiдуваного вiд переслiдувача. Також
було з’ясовано, що мотив утечi пов’язаний iз
специфiчним образом людини «закинутої»,
яка перебуває в лещатах мiж двох ворожих їй
сил. Ми класифiкували й проаналiзували всi,
виявленi нами, шляхи формування мотиву
втечi та з’ясували, що цей мотив має в письменника екзистенцiйне корiння.
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FLIGHT MOTIVE IN THE NOVEL
BY IVAN BAGRYANYI «THE MAN RUNS OVER THE ABYSS»
In the article investigated modeling features of flight motive in the novel by Ivan Bagryanyi «The Man
runs over the abyss». Founded that the basis for the formation of this motive is existentialism. Analyzed the
«boundary» situation, as reflected in the characters stay on the precipice between two totalitarian systems.
The absurdity of the world is seen as a cause of «abandonment» escape character and motivation that exists
in two forms: physical and psychological escape «escape from myself».
Ke y words: existentialism, motive flight, «boundary situation», «abandonment».
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СПЕЦИФИКА МОДЕЛИРОВАНИЯ МОТИВА БЕГСТВА
В РОМАНЕ ИВАНА БАГРЯНОГО «ЧЕЛОВЕК БЕЖИТ НАД БЕЗДНОЙ»
В статье исследованы особенности моделирования мотива бегства в романе Ивана Багряного
«Человек бежит над пропасть». Выявлено, что в основе формирования этого мотива лежит экзистенциализм. Проанализированы «предельную» ситуацию, оказывается в пребывании героев над
пропастью между двумя тоталитарными системами. Абсурдность мира рассматривается как
причина «заброшенности» героя и мотивации побега, которая существует в двух формах: физическая бегство и психологическая «бегство от себя».
Клю чевые
слова:
экзистенциализм, мотив бегства, «предельная» ситуация,
«закинутисть».
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