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Аннотация
Бугрий А.С. Эскапизм в романистике Айрис Мердок.
В статье проанализирована специфики эскапистской философии в рома-

нах «Бегство от волшебника», «Красное и зеленое», «Единорог», «Дикая роза»
А. Мердок. Мотивом, объединяющим произведения, является бегство от ре-
альности как сложное и комплексное явление в жизни и творчестве английской
писательницы, принимающее различные формы. Элементы биографического,
психологического, интерпретационного методов помогают проследить про-
блему эскапизма в романах на разных жизненных уровнях (бегство от социума,
бегство от истории, бегство от «человеческой ситуации»). Эскапистские
порывы героев рассматриваются как неадекватная стратегия приспособле-
ния человека к обстоятельствам, непригодным для нормальной жизни. Охва-
ченные чувством бессилия, отчужденности от внешнего мира, герои романов
лишаются душевного равновесия, что вынуждает их бежать от себя, а в дей-
ствительности в себя, в свой внутренний мир.
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Summary
Bugriy A.S. Escapism in the Novels by Iris Murdoch.
The article deals with the specifics of escapist philosophy in the novels «The

Flight from the Enchanter», «The Red and the Green», «The Unicorn», «An Unofficial
Rose» by A. Murdock. The combining motive of the novels is the escape from the
reality as difficult and complex phenomenon in life and creativity of the English writer,
which takes different forms. Elements of biographical, psychological, interpretive
methods help to deduce the problem of escapism in the novels on different levels of life
(escape from society, escape from history, escape from «human situation»). Escapist
impulses of characters are viewed as inadequate strategy of human adaptation to the
circumstances, unaccommodated for normal life. Aflamed with the feeling of weakness,
alienation from the outside world, heroes of the novels lose their balance, which force
them to run away from themselves, but actually in their inner world.
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Проблема ескапізму (ескейпізму) упродовж тривалого часу привертає
увагу філософів та письменників. Свідомість, що відображує ескапізм,
відмічали А. Адлер, Е. Еріксон, З. Фройд, Е. Фромм, К.-Г. Юнг. Ж.-П. Сартр
розглядав ескапізм як деградацію свідомості, що не бажає брати до уваги
коефіцієнт опору речей та розробляти техніку дійсної зміни світу [5]. А.
Шопенгауер “ як засіб обмеження згубного впливу безособової волі у житті
людини: замкнення у собі з метою самоспоглядання (нірвани) або спог-
лядання мистецтва як ще один різновид втечі [10]. У літературознавчій
енциклопедії Ю.І. Ковалів зазначає, що одним із перших значень цього
терміну була втеча військовополонених під час Першої та Другої світових
воєн [4]. У ширшому значенні сучасні тлумачні словники визначають ес-
капізм як соціально-психологічне явище втечі людини від негативного впли-
ву довколишньої дійсності у світ ілюзій, власного «я», сферу псевдодіяль-
ності, а також як поведінку в ситуації кризи, що характеризується незви-
чайними вчинками, які не відповідають загальноприйнятим нормам, і,
зазвичай, призводять до виходу із громадського життя.

А втім, не зважаючи на часте використання у повсякденному житті та
науковій літературі, термін ескапізм не має чіткого трактування і класифі-
кації. Так, М. Чіксентміхайі вважає ескапізм оптимальним переживанням
або станом потоку [12]. К. Чистов досліджує його як прагнення окремих
людей, соціальних, станових, конфесійних або інших груп до ізоляції, фа-
натичного обмеження або повного розриву контактів з особами або гру-
пами, які належать до більш широких спільностей, бажання вийти з-під їх
влади або впливу [9]. Дж. Толкієн, який одним із перших запровадив термін
ескапізм у літературознавстві та соціології, розглядає його як найглибше з
усіх бажань, велику втечу, порятунок від смерті [6]. І. Качуровський визна-
чає ескапізм як одну із трьох основних літературних функцій, що допома-
гає якнайдалі втекти від життя [3]. Ю. Борєв характеризує ескапістську
літературу як орієнтовану на показ ілюзорної художньої дійсності, здатну
вивести людину зі складного, суєтного життя, із сучасного світу нездійсне-
них мрій та конфліктів у світ мрій та душевного спокою [2]. І. Бондар-Тере-
щенко стверджує, що сьогочасна література ескапізму «це найбільш ефек-
тивний, дієво-інструментальний засіб рефлексії з яскраво вираженим ко-
мунікативним і текстовим підходом до проблеми вербалізації культурного
ландшафту – особливої сфери діяльності, яку неможливо здійснити в іншо-
му середовищі» [1, с. 114]. На думку М. Епштейна, феномену цього явища
найбільше відповідає феномен транскультури як галузі культурного роз-
витку за межами усталених культур, а також «позиція відсторонення»,
«позаіснування» щодо існуючих культур і процес звільнення від детермін-
ізації «своєї», «уродженої» культури [11, с. 627].

Дослідники по-різному трактують це поняття, позначаючи ним стиль
життя або світосприйняття, який підміняє  реальні відношення зі світом
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уявними. Тож метою нашого дослідження став аналіз специфіки філософії
ескапізму у творчості А. Мердок, адже наявний мотив утечі від ситуації
тотальної невизначеності властивий не лише більшості її творів, а й особи-
стому життю самої англійської письменниці.

Готичний роман «The Flight from the Enchanter» («Втеча від чарівни-
ка») [15], визначений критиками як один із найцікавіших, присвячений
австрійському письменникові й драматургові, Нобелівському лауреату
Еліасу Канетті, якого А. Мердок описувала у своїх щоденниках як сексуаль-
ного садиста. Критиків шокувала відвертість опису стосунків, які Е. Канетті
підтримував із тим же почуттям, що й відвідування вечірок: «неприємно,
але треба». Він стверджував, що А. Мердок мала зв’язки з високоосвічени-
ми чоловіками тільки заради можливості спілкуватися з ними, а потім
використовувала ці розмови для власної вченої та письменницької діяль-
ності. «Можна назвати Айріс оксфордським рагу. Вона поєднала в собі
все, що я зневажаю в англійському житті» [13, с. 216]. Пітер Конраді, біог-
раф А. Мердок, зазначає, що написання роману стало власною спробою
втечі письменниці від цієї харизматичної, але жорстокої й тиранічної лю-
дини. Проте задається питанням, що ж примушувало її підтримувати ці
стосунки упродовж двох років.

У пошуках відповіді звертаємося до концепції Е. Фромма, який дослі-
джував механізми втечі від свободи, що розкриваються через «відмову від
незалежності власної особистості, злиття свого «Я» із кимось або чимось
зовнішнім задля отримання сили, якої не вистачає самому індивідові» [7,
с. 124]. Виразні форми цього механізму проявляються в мазохістських та
садистських тенденціях, які свідчать про втечу від нестерпної самотності
та безсилля. Усі різноманітні форми мазохістських прагнень спрямовані
на звільнення від власної особистості з її недоліками, конфліктами, ризи-
ком, сумнівами, втрату себе та одночасне визволення від тягаря свободи.
Садистські потяги зводяться до прагнення повністю оволодіти іншою лю-
диною, стати її богом, перетворивши на безпомічного об’єкта власної волі.
Засобами досягнення цілі стають приниження, поневолення та заподіян-
ня страждань, оскільки немає більшої влади над людиною, ніж можливість
заподіяти біль тому, хто не здатен себе захистити. Психологічно обидва
задуми реалізуються через нездатність витримати самотність власного
«Я» і слабкість особистості, адже в основі понять, які зовні заперечують
одне одного, закладена однакова потреба. Е. Фромм запропонував на-
звати однакове завдання садизму і мазохізму «симбіозом» “ «союзом
двох особистостей, в якому кожна сторона втрачає цілісність власного
«Я», стаючи повністю залежною від іншої» [7, с. 137]. Можемо, отже, на-
звати дивний союз А. Мердок та Е. Канетті «симбіозом», у якому кожен
шукав вирішення власних внутрішніх конфліктів.
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Розв’язанням внутрішніх суперечностей зайняті і герої роману, ство-
рені А. Мердок під впливом суб’єктивно-ідеалістичного визначення понят-
тя «свобода» Ж.-П. Сартра. Письменниця блискуче переплітає долі пер-
сонажів з майже безкінечним переліком героїв, зображаючи відірваний
від щоденної реальності світ, в якому вони існують. Вчений Пітер Сеюард,
намагаючись звільнитися від нероздільного кохання, заглиблюється у вив-
чення загиблих імперій та старовинних письмен, що не піддаються роз-
шифруванню, подружжя Кокейн прагне позбутися одноманітності життя у
постійних мандрах; Анетта полишає коледж Рінгхолл, усвідомивши без-
глуздість свого навчання; Роза рятується від переслідування братів Лисе-
вичів, а ті, в свою чергу, привиду власної матері та батьківщини; модистка
Ніна приховується від еміграційних служб; урядовець Джон Рейнбері ви-
ривається із тенет, розставлених його секретаркою міс Кейсмент. Здаєть-
ся, що усі герої шукають порятунку-втечі від себе самих, усвідомивши не-
обхідність переборення нестерпного відчуття безсилля й самотності. Та
поступово життя перетворюється на коло друзів та знайомих, в якому всі,
забувши про колишні негаразди, відчувають одержимість людиною / ідеєю
/ ілюзією всемогутнього Міши Фокса – неосяжного чарівника із заголовку
твору, який зрідка з’являється у романі фізично. Але чи насправді усі вони
залежні, чи просто видаються такими? Здається, що письменниця акцен-
тує на цьому зв’язку лише для того, щоб показати, наскільки  легше людині
відчути себе безпорадною жертвою, аніж протидіяти злому генію. Люди
самі обирають Бога у своєму житті, – говорила в інтерв’ю А. Мердок,  адже,
за Е. Фроммом [7], садистське прагнення поставити інших людей в повну
залежність від себе з метою здобуття абсолютної і необмеженої влади
говорить про власну втечу від нестерпної та безвихідної ситуації.

Несвідомий примусовий механізм, названий «мазохізм – садизм», є
одним із засобів, «відкритих» Е. Фроммом, за допомогою якого індивід
прагне втекти від свого нестерпного почуття самотності й безсилля. Щоб
позбавитися «негативної свободи», він намагається загубитися в чомусь
сторонньому, чужому для нього самого. Вчений називає цей стан автома-
тизувальним конформізмом, що постає як механізм втечі від свободи, за
допомогою якого людина переборює відчуття власної нікчемності у по-
рівнянні з могутнім зовнішнім світом. Така перемога досягається за раху-
нок відмови від власної значущості, коли людина перестає бути собою,
повністю засвоюючи той тип особистості, який пропонує загальноприйня-
тий шаблон. Зникає різниця між навколишнім світом, а водночас і оточую-
чий страх перед самотністю та безсиллям. Так, у романі «The Red and the
Green» («Червоне і зелене») [16], який дослідники переважно визнача-
ють як «філософсько-історичний» [8], оскільки за основу взято реальні
події Пасхального повстання ірландців 1916 р., усе сконцентроване дов-
кола механізму насильно нав’язаних мотивацій, у тому числі й тих, які
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людина видає за власне рішення, наприклад, підкорення іншим звичаям,
умовностям, обов’язкові або неприхованому натискові. Це доводить істо-
рія Крістофера Белмена, душевний біль якого перетворюється на жор-
стокість по відношенню до близьких, та Пата Дюмея, чий змучений дух та
плоть у хвилини відчаю потребує «насильства, батога, клейма». Викрив-
лена форма мазохістського механізму криється у віддані свого тіла або
духу мукам і стражданням. Письменниця заглиблюється також у психо-
логічні мотиви обрбзи і комплексу провини (лінія Барні), що переростають
у себелюбну жалість та руйнівність (лінія Франсіс Ендрю Чейс-Уайт). Відтак
руйнівність як одна з форм ескапізму постає засобом звільнення від не-
стерпного почуття безсилля, оскільки спрямована на усунення всіх об’єктів,
з якими індивідові доводиться себе порівнювати.

Втечу від власних демонів, що переслідують людину як зовні так і зсе-
редини, розглянуто у любовному романі «The Unicorn» («Єдиноріг») [17].
Шукаючи порятунку від демонів страху і провини, самотності та невдово-
лення, головна героїня Ханна Крін-Сміт поринає у добровільне ув’язнен-
ня та ілюзорне, альтернативне життя-«сон наяву» (daydreaming), яке, за
Дж. Толкієном, найбільше зв’язане з ескапізмом [6]. Образи та розчару-
вання, спричинені екзистенційним вакуумом, перетворюють Ханну на де-
монічно- потойбічне створіння. Зруйнована всередині жінка несе руйну-
вання світові, відчуваючи нестримне бажанням зробити оточуючим боля-
че за їх байдужість та безпристрасність (Е. Дюркгайм). Подібна агресія
може розцінюватися як психопатична реакція подальшим проявом якої
стає психічна хвороба, почому відбувається деградація особистості або
смерть. Не будучи психічно хворою в прямому розумінні цього поняття,
Ханна відчуває внутрішній надлом, крах, що проявляється ззовні як душев-
ний розлад. Вбивство Джеральда й власне самогубство стають єдиним
виходом із неприйнятної ситуації. Ескапізм визначається тут не самою
поведінкою, скільки причинами, що її спонукали.

Втеча від вибору, в основу якого закладений страх опинитися в обме-
женій та доволі передбачуваній історії, що неможливо переграти спочат-
ку, описано у психологічному романі «An Unofficial Rose» («Дика троян-
да») [14]. Крах найзаповітніших сподівань героїв, який символізує поступо-
ве руйнування розарію, визначає загальну інтонацію роману. Безсилля та
сумніви, що виникають через невпевненість та неспроможність на рішу-
чий учинок, змушують Х’ю Перонетта відчути себе розбитим, приниженим
та переможеним, звільнившись для щастя з жінкою, на яку чекав усе жит-
тя. Розчарування відчуває і Рендл Перонетт: здобувши гроші, свободу й
бажану жінку, він доходить висновку, що життя вже давно не належить
йому. Несмілива спроба Енн та Фелікса Мічем побудувати кохання прире-
чена на поразку переконанням жінки у власній безправності: в неї немає
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права бути зрозумілою, немає права навіть зрозуміти саму себе. Ескапізм
як уникнення ситуації вибору і прийняття рішення заради збереження
абстрактного нереалізованого «потенціалу» та можливостей призводить
героїв роману до «боязні визначеності» (Р. Лейнг) – страху бути втіленим,
виявитися обмеженим і втрати контролю над життям.

Можемо говорити про те, що проблема заміни реальності мрією про
неї є провідною у творчості А. Мердок, відкриваючи можливі перспективи
подальшого наукового студіювання творчості письменниці в контексті філо-
софії ескапізму. Це пояснюється особистістю самої письменниці та еска-
пістськими пориваннями її персонажів, що розглядаються як неадекват-
на стратегія пристосування людини до обставин, непридатних для нор-
мального життя. Перейняті відчуттям втечі, відчуженості од світу зовнішнь-
ого, герої романів А. Мердок позбавлені душевної рівноваги, і це змушує їх
тікати од себе, а насправді у себе, свій внутрішній світ.
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