
Леся СТАВИЦЬКА 
«ТЕБЕ НІКОЛИ НЕ МУЧИЛА ДАЛЬ?» 

(ДО 100-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ МИКОЛИ ХВИЛЬОВОГО) 
 

«Тоска за даллю не покидала мене» — ці слова героїні оповідання М. Хвильового 
«Сентиментальна історія» мимоволі спадають на думку, коли намагаєшся осмислити 
літературну постать письменника. Мрійник і романтик революції, він був охоплений 
зворушливим шуканням самого себе, тікаючи від обіймів сірої буденщини, провінційності, 
ситого міщанства, примітивних уявлень та нудних шаблонів. Пафос художнього слова 
Миколи Хвильового — це ейфорія свободи людини пореволюційної доби. Хоч короткою й 
оманливою виявилась ця свобода, але письменник належав їй. 

«Тоска за даллю» — це прагнення пізнати глибини людського буття і потаємні 
куточки окремої душі, це спрага осягнути й відчути те, що стоїть поза речовою 
матеріальністю, те, що не назване словом, а може, й не піддається словесному вираженню 
взагалі. Звідси — до краю напружений, нервовий стиль оповіді, алогічно-асоціативна мова, в 
якій годі шукати причесаного реального змісту, яку можна тільки відчути. 

У стилістиці творів письменника химерно переплелись фантастика і реальність, уявне 
і справжнє; майстер намагається побачити дійсність крізь призму екзотичного, реалії інших 
країн і світів. Початок вступної новели «Синіх етюдів» одразу вводить у авторський 
художній світ: «Вчора в «Седі» безумствувала Ужвій, і «Березіль» давав ілюзію екзотичної 
зливи. А сьогодні над Харковом зупинились табуни південних хмар і йде справжній 
тропічний дощ — густий, запашний і надзвичайно теплий. Горожани зовсім збожеволіли з 
такої несподіванки й висипали на вулиці. Про тропік Козерога вони знали тільки з географії, 
а тут трапилось чудо — і тропік Козерога завітав на Лопань» («Вступна новела»). Радістю 
бунту проти логіки вибухає іспансько-український пасаж із «Арабесок»: «Тоді я люблю 
Еспанію, тому що вона далеко, тому що я фантаст, тому що я пізнаю й кохаю город не так, як 
інші, тому що город — це Сервантес Сааведра-Мігуель, тому що в битві при Лепанто, тому 
що в полон до алжірських піратів... Мартіна Сієрра — моя радість, бо в його новелах 
маленька музика, мелодія слів, як оркестр моєї душі, коли у вишневих садках моєї чумацької 
країни жевріють зорі: падають на ягоди крізь темну темряву літньої синєблюзної ночі й 
падають на ставки, щоб прозвучати. Мартінес Сієрра — маленька флейта, веснянка дум про 
далеку Еспанію». 

Коли ігнорується зовнішня логічність оповіді, руйнується синтаксис, природно, що 
основну смислотворчу роль починає відігравати слово. Неповторний запах авторського слова 
став тим тоном, що об’єднав хаотичні лінії у феномен творчої індивідуальності Хвильового. 

Стихія ірреальності позначилась на мові письменника, що являє собою цікавий світ 
художніх смислів і форм. Бунтівлива творча вдача автора «Синіх етюдів» несе в собі 
заперечення реальності, для вираження якого була знайдена на перший погляд ніби звичайна 
форма: заперечна частка не. Але як вона виграє в авторському тексті! «На прозорій, чистій 
блакиті зорі творили нечувану загірну симфонію», «нечутно й зів’яло скрадалися полинялі 
соняшні дороги до незнайомих горизонтів», «(зелений вогонь семафора) був такий 
нетутешній, ніби химерний вартовий забутих заулків города». У цьому колі означень 
перебуває й улюблений епітет письменника невідомий, який забарвлює романтичною 
експресією звичайні реалії, переводить їх із плану побуту в план буття, вічності, із світу 
реального у світ художньої фантастики: «глибокою пустелею відходить голубе небо у 
невідомий дальній димок», «Дерева таємно відступали в темряву і, як велетні невідомих 
країн, тяглися до синьої прекрасної безодні», «Збоку вже розплавляло свої малинові крила 
золоте, як і завжди, невідоме сонце», «город жив невідомим загоризонтним життям». «Якось 
невідомо» — це стан ліричного героя в напівфантастичному місті: «На мосту тихо, і тільки 
мутні води клекочуть і тікають у невідому даль. Тоді я знову пізнаю, як я безумно люблю 
город. Уранці, в городі, де незнайомі вулиці, а по них проходиш, якось невідомо, й задумано: 
проходять і зникають давно забуті тіні іхтіозаврів, і розчиняється рожеве вікно в майбуття» 



(«Арабески»). Як не згадати тут образ революції у словосполуках невідомий синій листопад 
або: «невідомо горіли тихі озера загірної комуни». 

Письменник не шукає нового слова для вираження ознаки, а просто каже: небуденні 
люди, небуденні події, а читач у запереченні семантики будня сам домислить романтично-
піднесений епітет. До речі, слово будень набуває у його творах символічного значення, як і 
взагалі у прозі 20-х років. Це знак одноманітності й порожнечі життя, духовної і моральної 
ницості; в історичному плані — це час непівського безчасів’я, що настав після фронтової 
романтики революції. Будні — елемент психології героя, ціннісний орієнтир його 
світосприйняття: «Так, Вадиме, тоска. Будні приймаю і серцем, і розумом. Але все-таки — 
тоска», «мисль обминала і будні, і невдачі, і нудні обов’язки», «...я раптом зупинилась перед 
порожнечею канцелярських буднів». Письменник розбудовує словообраз сірі будні: тихе 
озеро сірого санаторійного будня, сіра сорочка будня. Мотив будня виражено негативною 
експресією слова буденщина: бурне море сірої, нудної й частіш за все паскудної буденщини. 
Як контраст до соціального явища виникає художній образ далі: «(моя даль) мені стояла 
якось самітно, одірвано від життя, від його буденних інтересів», а також уявлення 
гіперболізму: «І вже ніколи не промчать фейерверки гіперболізму крізь темряву 
буденщини». 

З уявленням про невідому даль органічно пов’язаний символ неба; це ідеальна 
сутність, споріднена з індивідуальною духовною свободою. Письменник не раз підкреслює 
філософське наповнення цього образу: «— От, скажімо, небо, — і Татьяна зітхнула. — Це ж 
дивне явище в житті людини. ...Думаю зараз: загубилися сотні, тисячі, мільйони в темряві, і 
загубилися сотні, тисячі, мільйони в стосах паперу, і думаю: хіба вони не помічають це 
надзвичайне, дивне явище в житті людини — небо?» («Пудель»), «На вулиці було ясно, бо 
людське щастя і найсправжніше це: бачити глибоке небо...» («Тульський пузатий самовар») . 
Для згаданої героїні «Сентиментальної історії» щастя бачити небо — це й думати про 
химерну даль: «Я любила сидіти біля нього (вікна. — Л. С.) й дивитися на клаптик голубого 
неба: воно було тут таке надзвичайне, ніби всю його радість природа сконцентрувала в 
цьому закутку. Тут, біля цього вікна, я так багато передумала, скільки, очевидно, мені вже не 
прийдеться думати. Я думала про химерну даль, що потягла мене з рідного краю, і думала, 
Що до неї — ах, як далеко!». У письменника небо бірюзове, голубе, м’яко-бірюзове, м’яко-
голубе, згоріло-голубе; надзвичайно чисте й молоде; глибоке. А ще подибуємо словосполуку 
голубине небо і розуміємо: йдеться про колір. Адже в цьому епітеті автор прекрасно відчував 
внутрішню форму (голубий від голуб). Тому й підсилює голубиний синю колірну гаму в 
іншому вже контексті: «Це був голубиний заспів до тієї синьої пісні, ім’я якій — життя», 
«Завтра розгорнемо голубину книгу вічної поезії — світової, синьої. 

Це — революція». 
Взагалі, письменник бачить світ крізь призму синього кольору, який опоетизовує 

найменшу дрібничку буття, виражає емоційне захоплення світом: йшла синя ніч; синя гроза; 
синій весняний вечір; синій вечірній город; голуба молодість. 

Авторську романтику вітаїзму передають також запахові уявлення. У плин оповіді 
повсякчас вливаються одоративні мікрообрази; пахне письменникові дощ і дубовий 
молодняк, бензол і розтоплене сало, конвалія і бур’яни. Зовні не пов’язаний із сюжетом, 
запах у своїй широкій емоційно-смисловій палітрі становить своєрідну метафору буття: 
«...Те, що вона промовила, здавила тиша. ...І тиша запахла сосною», «Тоді я беру кінчик її 
солдатської блузки и кладу на нього свої гарячі уста. Марія мовчить. Я мовчу. Пахне 
конвалією», «Ворожі полки яро насідали на інсургентів. Пахло розстрілами». Органічними 
для мовостилю Хвильового є поетичні формули пахне життям, запашне життя. Творча 
уява письменника легко знаходить несподівані джерела запаху з отого таємниче-невідомого 
виміру буття. Та й сам він усвідомлює власні естетичні шукання у метапоетичних пасажах 
типу: «Прийшла друга травнева ніч, коли небо було в яблуневій завірюсі і пахло горизонтом 
(а небо може пахнути горизонтом наперекір усякій міщанській логіці)...» Місто для 
письменника пахне Флобером, Гоголем; джерело може бути й зовсім не ясним, а тільки 



асоціативно пов’язаним з даллю: «Цвіла десь липа, і запахло чимсь прекрасним, далеким», 
«Зрідка пахло тим тривожним запахом осоки, який нагадує якісь смутні далі». 

Із глибин авторського художнього «я» приходить не тільки джерело запаху, а й 
джерело порівняння взагалі. Взяти хоча б такі образи: «розмова була така ж нудна, як і сама 
спека», «Мороз бадьорий, мов молода кропива». Щось досі невідоме відкриваємо ми і в 
спеці, яка може бути нудною, і в молодій кропиві, що бадьоро жалить. Знаходить 
письменник і оригінальну форму асоціативних образів: іменник визначає прислівникову 
ознаку. «Вартовий мовчки, мов автомат, вийшов із кімнати», «Відповів спокійно, як дощ». 

Художнє мислення Хвильового дуже чутливе до епітета, лаконічність якого гармонує 
з нервово-напруженою манерою письма. Прозаїк не дивує читача карколомними 
означеннями, частіше бере звичайну мовну форму, але ставить її у такий контекст, що вона 
сприймається як авторський витвір. Приміром, полюбляє він епітет неможливий. Пише про 
неможливий біль, неможливу муку, тоску, огиду; це данина мовній традиції. А от вислови 
неможливе небо, неможливе узлісся, неможливі дні, неможливий ревком, неможливі хвилини 
вже несуть печать художньої неповторності так само, як і субстантивована форма цього 
слова: «щось неможливе нагадує цей рип». 

Цікаво «поводить» себе епітет безвихідний у новелі «Я (романтика)», де він бере на 
себе основну роль вираження трагізму розстрілу матері: «Я рішуче повертаюсь і хочу 
сказати безвихідне: — Роз-стрі-лять!»— цей вислів на початку твору перегукується з 
надзвичайно сильним образом у кінці: «Я став перед ним (трупом матері. — Л. С.) на коліна 
й пильно вдивлявся в обличчя. Але воно було мертве. По щоці, пам’ятаю, текла темним 
струменем кров. 

Тоді я звів цю безвихідну голову й пожадливо впився устами в білий лоб. — Тьма». 
Згустки емоційного авторського слова вкарбовуються в пам’ять, збуджують 

конкретно-чуттєву образну уяву. 
 


