
НАТАЛЯ ДУЖИК 
ОРНАМЕНТАЛЬНІ ЗАСОБИ НОВЕЛІСТИКИ МИКОЛИ ХВИЛЬОВОГО 

 
Серед жанрово-стильових течій, які сформувались і функціонували у літературі 20-х — 
початку 30-х років, привертає увагу орнаментальна школа, основоположником якої 
справедливо вважають Миколу Хвильового. У прозорих творах М.Хвильового послідовно 
простежується ритм. Саме ритм утворює сувору єдність форми і змісту, чітко проявляється у 
поетичному ладі, інтонації, синтаксисі, структурі образів. Завдяки ритмізації деякі 
фрагменти тексту нагадують поезію в прозі. Зокрема, алітерації та асонанси надають 
висловам новеліста особливої виразності і поетичності: «А від дощок відпливав човен, а десь 
дзвеніли червоні дзвони зорі» («Життя»), «І душевна дисгармонія буде тоді легенький вир 
під водяними лініями, коли човен без весел несе не несе, а комиші стоять на кордоні зелених 
луків і прислухаються» («Арабески»). 

Називні речення, звуконаслідування, лексичні повтори є засобами ритмізації тексту, 
напр.: 

Плакати! Плакати! Плакати! Гу-у! Гу-у! 
Бах! Бах! 
Плакати! Плакати! Плакати! 
Схід. Захід. Північ. Південь. 
Росія. Україна. Сибір. Польща. 
Туркестан. Грузія. Білорусія. 
Азербайджан. Крим. Хіва. Бухара. 
Плакати! Плакати! Плакати! 
Німці, поляки, петлюрівці — ще, ще, ще... 
Колчак, Юденич, Денікін — ще, ще, ще... 
Плакати! Плакати! Плакати! 
Місяць, два, три, шість, дванадцять... ще, ще, ще... 
Гу-у! Гу-у! 
Бах! Бах! 

(«Кіт у чоботях») 
Ключовим прийомом орнаментального стилю є системне використання повторів. 

Повтори — це словесна в’язь, що нагадує гнучку пластину українського орнаменту, 
елементи якої сплітаються у химерні й незвичні комбінації. Повтори поєднують розрізнені 
події, епізоди, життєві враження: «Город. Я безумно люблю город. Я люблю виходити ввечері 
із своєї кімнати, іти на шумні бульвари, випивати шум, нюхати запах бензолу...Я люблю, 
коли далеко на дальніх міських левадах рипить трамвай... Тоді я люблю Іспанію, тому що 
вона далеко, тому що я фантаст, тому що я пізнаю й кохаю город не так, як інші, тому що в 
битві при Лепанто, тому що в полон до алжірських піратів» («Арабески»). 

Стрижневою в уривку є логіко-граматична основа «я люблю», яка композиційно єднає 
розрізнені образи — враження, життєві реалії, котрими наповнена психічна дійсність 
літературного героя. 

Прийом повтору послідовно використовується у системі мовних засобів художньої 
виразності. Він підсилює семантичне навантаження тропів, виділяє їх у фрагменті зв’язного 
тексту: «Солома зітхає, так вона зітхала віки» («Життя»), «Зорі зазорили все небо» 
(«Юрко»). 

Повтор уживається не лише у межах вислову, але й виконує роль композиційного 
обрамлення: «..Від станції до станції, від холодної ночі до холодної ночі. Палива нема. Коли 
ніч, тоді тріщать станційні паркани, і тріщать, і дивляться з тугою обідрані діряві вагони: 
«Поезд генерала (ім’ярек) « ..Від дикої станції до холодної ночі, від дикої ночі до холодної 
станції» («Кіт у чоботях»).  

Одним із прийомів орнаментального стилю є періодичне використання у межах 
тексту або фрагменту одного й того самого образу-символу. Простежмо, як у новелі 
«Солонський яр» трансформується образ сонця з розвитком дії, наростанням чи розв’язанням 
конфлікту: «..Іще продирались, і нарешті, крізь гущавину прорізалися стьожки світла», «..В 



натовп падало сонце, й пахло сливами й яблуками..», «..Мекають вівці. Через базар пройшла 
отара і пил сховав сонце», «..Сонце, мабуть, упливало за обрій і в лісі ходив уже важкий 
присмерк», «..На заході жевріло (конало) небо». 

Характерною ознакою орнаментального стилю є надвичайно насичена образність. 
Засобом, за допомогою якого утворюються складні й неповторні художні образи, є метафора. 
Семантика метафор Хвильового помітно позначилась і на їхній стилістичній функції. 
Переважно вони виступають засобом створення ліричного колориту художнього твору: 
«Зітхали дзвіниці, і промерзло жевріла жура: сум неспокійної землі. Цього року старожили 
не бачили різдвяних зір, бо небо стояло в сірій сорочці будня. І була мряка» («Елегія»). 

Часто метафори використовуються як засіб характеристики персонажів, змалювання 
їхнього стану: «І тихо розсипала хворий сміх» («Синій листопад»). Можуть уживатися з 
сатирично-викривальною метою: «..опороситься черниця й запричаститься тайни вбивства» 
(«Чумаківська комуна»). 

Превалюючим способом метафоричного вживання слова у новелістиці М.Хвильового 
є антропоморфізація (олюднення): «У ставку купається сонце — на ніч» («Колонії, вілли»), 
«А вітер на арфі грав, як у книзі «Золотий гомін» («Силуети»), «І виблискували ворожі 
багнети, а за майданом умирало сонце» («Легенда»). Часто орнаменталіст нарощує образ, 
сполучаючи антропоморфізоване дієслово з іменниковою метафорою: «За монастирем 
заграло сонце в рожеві сурми» («Чумаківська комуна»). 

Привертає увагу численне використання генітивних метафор: «І мій неможливий біль, 
і моя незносна мука тепліють у лампаді фанатизму перед цим прекрасним печальним 
образом» («Я Романтика»), «І на мою вразливу душу злітають метелики жури, бо ж так 
недавно, так недавно все це було» («На озера»), «Проливається на небо золото шлаку — тоді 
в посьолку сниться» («Юрко»). М.Хвильовий розгортає зміст генітивних словосполучень, 
поширюючи їхню структуру художніми означеннями: «Вийдеш за ворота — жовтява 
безпорадність ланів» («Юрко»), «Проходили шумно по вулиці натовпи з опери й зникали 
поодиниці у вогких масивах ночі» («Силуети»). Автор послуговується цією конструкцією для 
позначення, які можна безпосередньо сприйняти чи відчути, для змалювання абстрактних 
понять, психічного стану літературного героя. 

Один із поширених авторських прийомів — перехід від прямого значення слова до 
метафоричного. Наприклад: «А зав’язки — розв’язки так від мене й не дочекаєтесь. Бо 
зав’язка — Жовтень, а розв’язка — сонячний вік, і до нього ми йдемо» («Кіт у чоботях»). 
Спочатку новеліст використовує поняття «зав’язка», «розв’язка» як літературознавчі 
терміни. Далі у тексті переосмислює їхнє значення, щоб окреслити певний часовий період. 
Відтак, зав’язка — революція, початок кривавих розправ і баталій, а розв’язка — щасливе 
майбутнє, яке потребує значних зусиль і втрат. 

Розвиває метафоричне значення слова і порівняння. Воно вносить додаткові 
семантичні відтінки у невеликий контекст, організує його: «..перед очима вітром промчаться 
спогади» («На озера»). 

Часто у самому порівнянні міститься безпосередня вказівка на сферу, звідки було 
взято ознаку, яка лягла в основу створення метафори: «..тьохкає солов’єм серце» 
(«Силуети»). Ефективним прийомом розкриття метафоричного образу є перифраз: «Зацвіла 
метелиця — літні курделі» («Юрко») , «Вийшли в садок, горіли зорі, текли потоки зоряні: 
аероліти» («Юрко»), «Завтра розгорнемо голубину книгу вічності поезії — світової, синьої. 
Це революція» («Синій листопад»). Паралельне використання у тексті слів із прямим і 
метафоричним значенням, які позначають одне й те саме поняття, не знижує емоційного 
ліризму і напруження. Таке слововживання цілком виправдане. Мабуть, можна зрозуміти, 
про яку метелицю йдеться у новелі «Юрко». Проте без відповідних вказівок важко було б 
назвати «голубину книгу вічної поезії» революцією, а «зоряні потоки» — аеролітами. 

Щоб наголосити на якомусь явищі, деталізувати його, М.Хвильовий використовує 
мовленнєві синоніми: «Блуза колір хакі, без ґудзиків, колір хакі — це ж зелений, а вся 
революція стукає, дзвенить, плужить, утрамбовує по ярках, по бур’янах, біля шахти — де 



колір хакі» («Кіт у чоботях»). У наведеному прикладі автор ампліфікує виразні метафоричні 
дієслова, що надає особливого динамізму розповіді, створює місткий образ революційної 
доби. 

У текстах новел поширене використання антонімів: «Тоді в дощ заскиглили дерева, 
потім у дощ засміялись дерева» («Дорога й ластівка»). Антитеза є чутливим камертоном у 
регістрі почуттів, передає коливання у зміні психологічного стану героя, його настрою, 
вчинків і дій. 

Отже, орнаментальність стилю — це перш за все ритм, який відчутний і в мовних 
особливостях, і в жанрово-композиційних елементах твору. Це — повтор, який послідовно 
простежується в образній системі художнього відображення дійсності. Це і метафора, 
емотивний і оцінний характер якої сприяє створенню самобутніх новаторських образів. 
Новеліст раз по раз переходить від прямого значення слова до переносного, використовує 
перифрази, порівняння, синоніми, антоніми, поширює структуру метафори епітетом. Завдяки 
описаним засобам виникає рухливий малюнок тексту, який надає прозі М.Хвильового 
неповторності. 
 


