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Проблема пізнання таємничого, невідо-

мого, містичного завжди викликала інтерес 

людства. Цілком природно, що за часів ново-

го розвитку модернізму у 1920-х роках міс-

тика проникає в усі галузі культури та, зо-

крема, в літературу. Адже вона як особливий 

рід релігійно-філософської пізнавальної ді-

яльності поза межами звичайних способів 

пізнання істини (дослідження, чистого мис-

лення, авторитету) [30] допомагає розкрити 

сутність людського існування та розкодувати 

метафізику буття. 

Митці створюють модель складної внут-

рішньої драми особистості з розколотою сві-

домістю, намагаються відтворити динаміку 

внутрішніх змін такого «я». На перший план 

виходить концепція нової людини, що поєд-

нує відчуття самотності й непотрібності з ві-

таїстичною закоханістю у буття взагалі 

й майбутнє, зокрема. Репрезентантом містич-

ного досвіду стає містичний текст, що перет-

ворюється на поле проблематизації відно-

шення свідомості індивіда, який володіє пев-

ним трансцендентним досвідом, і мови, яку 

завжди треба пристосовувати до вираження 

цього досвіду. 

Блискучим представником тогочасної 

плеяди митців-містиків був Микола Хвильо-

вий, творчість якого просякнута містичними 

шуканнями, релігійними й антропософськи-

ми інтенціями. Творчий здобуток письмен-

ника, котрий захоплювався вченнями Рудо-

льфа Штайнера та Ґеорґа Вільгельма Фрідрі-

ха Геґеля, наповнений містичними проявами, 

що представлені на всіх рівнях тексту.  

Миколу Хвильового можна по праву вва-

жати однією з найзагадковіших постатей 

української літератури доби «Розстріляного 

Відродження», адже його творчість — це ін-

телектуальна творчість, її неможна читати 

поверхнево, буквально, бо «письменник — не 

американська машинка, а твори його — не 

полтавські галушки!» [19:71]. Саме цей ас-

пект прози М. Хвильового вже багато деся-

тиліть бентежить літературознавців, спону-

каючи до нових досліджень. Його намага-

ються розглядати крізь призми ідеології та 

політичних поглядів, художньо-естетичних 

смаків, інтертекстуальності, метафізики й ан-

тропософії, свідченням чого є роботи Ві-

ри Агеєвої [1; 2], Юрія Безхутрого [3], Григо-

рія Грабовича [7], Тамари Гундорової [8], 

Олени Муслієнко [11; 12], Юрія Шапова-

ла [24], Юрія Шевельова [25] та інших літе-

ратурознавців. Однак містична складова тво-

рчості письменника на сьогоднішній день 

залишається майже поза увагою науковців. 

Певні аспекти містицизму досліджували Алі-

на Землянська [9], Леонід Плющ [14; 15], Га-

лина Хоменко [20; 21; 22; 23], проте біль-

шість містичних кодів письменника іще не 

розкриті.  

Не є винятком і новела «Арабески» 

(1927), що стала об’єктом нашого досліджен-
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ня. Предметом статті є арабесково-містичні 

коди тексту. Мета — їх розшифрування у фо-

кусі інтерпретації арабесок як універсального 

мистецького феномену. Це передбачає 

розв’язання таких завдань:  

– з’ясувати іманентну містичну сутність 

арабесок та відстежити закономірності її ви-

яву в діахронічному вимірі;  

– зафіксувати головні точки орнамент-

тально-арабескового мислення М. Хвильо-

вого у тексті та розкрити їх містичний сенс. 

Загальновідомим є визначення арабесок 

як орнаменту в живописі й архітектурі, що 

виражений у химерному поєднанні форм, ко-

льорів, тварин, чудовиськ, різних предметів 

і знарядь, створений більше фантазією митця, 

ніж узятих із життя [30]. Певно, саме химер-

ність арабесок призвела до того, що, напри-

клад, у ХІХ столітті філософи ототожнювали 

їх із зовсім різними поняттями: зримою му-

зикою, індійською архітектурою, барвистою 

тканиною тощо [4:49]. І навіть сучасні слов-

ники різних видів мистецтва не дають єдино-

го визначення арабесок. 

Так, у балеті арабеск відносять до однієї 

з основних фігур класичного танцю, коли 

танцівник опирається на одну пряму ногу, 

а інша, також пряма, тягнеться назад і вго-

ру [5; 32], тобто танцівник ніби намагається 

стати частиною химерного плетива навколи-

шнього світу, поєднати небо й землю.  

У музиці арабескою називають жанр ін-

струментальної п’єси витонченого, примхливо-

го характеру з візерунковою фактурою та щед-

рим візерунковим мелодійним малюнком [6; 

32], звуки у таємничий спосіб перетворюються 

в засоби візуалізації, а мелодія стає мінливою 

та непередбачуваною, як саме життя. 

Стародавній візерунок зазнає трансфор-

мації за часів Відродження, коли його не ли-

ше почали використовувати в оздобленні 

споруд тогочасної Європи, але й додали до 

нього нових елементів, завдяки яким арабес-

ка стає основою ренесансної алегоріки й іє-

рогліфіки. Вона розглядається митцями не як 

частина оздоблення витвору мистецтва, котре 

саме по собі не містить ніякого смислового 

навантаження у процесі рефлексії, а як само-

стійне мистецтво, сповнене таємничого зміс-

ту. Арабеска, за Кантом, уособлює 

pulchritudo vaga (вільну красу), яка не зобра-

жує певний об’єкт, але є самодостатньою та 

не залежить від предмета, приєднаного до неї 

ззовні [10:67]. 

Середньовічну арабеску починають порів-

нювати, а іноді навіть ототожнювати з гротес-

ком, оскільки за видимою абсурдністю прихо-

ваний алегоричний містичний сенс, прагнення 

до якого наділяє візерунок не просто вільною, 

а божественною красою [31:350]. 

Є. А. Бекназарова вважає, що в літературі 

арабеска, як синонім гротеску, вживалася для 

позначення химерного й дивного. Розділити 

ці два поняття вперше спробував Ф. Шлегель, 

який убачав в арабесках «свідоме розрізнення 

й єдність колориту» [4:49]. На думку філосо-

фа, арабеска для поета є «лише натяк на ви-

ще, безкінечне, ієрогліф єдиної вічної любові 

та священної життєвої повноти твірної при-

роди» [28:402]. 

Микола Хвильовий у своїй творчості ви-

користовував таємничу красу арабески-

гротеску, яка допомагає пізнати Бога у собі, 

відшукати своє місце у Всесвіті. Він не 

сприймає середовище «халатників», котрі не 

здатні до пошуку справжньої істини, та вва-

жає, що вона відкривається лише тоді, коли 

вдається поринути за межі розуму [21:105]. 

Арабеска у цьому розумінні постає візуалізо-

ваною моделлю «безумної подорожі», хи-

мерність якої полягає у проявленні «апології 

безуму поряд із запереченням розу-

му» [21:105]. 

Письменнику вдається створити дивови-

жне переплетіння елементів словесного ор-

наменту за принципом дуже тонкої, ледь по-

мітної грані між реальним та ірреальним, ко-

ли дійсність міцно переплітається зі спогада-

ми, снами та оповіданнями наратора. Це не-

одмінно викликає алюзії на мрійливі, навіяні 

напівсном стародавні арабески, основними 

джерелами натхнення яких вважаються «Ме-

таморфози» Овідія та знаки Зодіаку, чим і по-

яснюється притаманна їм химерність [13]. 

Містичності додає таємниця повноти твору, 

адже автор лише натякає, що пише ро-

ман [18:396], але достеменно невідомо, чи це 

письменник удався до такого прийому, чи до 

нас дійсно дійшла лише незначна части-

на тексту. 

Автор-містик виступає одночасно як ши-

фратор закодованого тексту і дешифратор 

відкритої ним таємниці світу. «Не тільки твір 

мистця роздвоєний на буквальний та худож-

ній «зміст», а й світ, ним зображуваний, роз-

двоєний на видиму й невидиму реальність, 

і видима реальність виявляється лише знаком 

істинної реальности» [14:132]. 
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А. Шопенгауер говорив: «Кожен, хто пи-

сав геніально, бачив духів. Адже якби він 

сприймав дійсність, прилаштовувався до 

людської думки взагалі чи до хиб свого часу, 

то не висловлювався б так влучно кожним 

словом всупереч і цій думці, і цим хи-

бам...» [29:322]. Ця сентенція дає можливість 

схарактеризувати прозу Миколи Хвильового 

як чисте мистецтво, якому притаманні самоа-

наліз власних страждань, прагнення руху та 

змін. Усе це породжує власний стиль, побу-

дований на поєднанні непоєднаного, парадо-

ксі, стиранні граней між реальністю та ір-

реальністю. 

За допомогою цілої низки асоціацій і си-

мволів автор створив «універсальну картину 

світу», іншу реальність, яка є частиною «ху-

дожньої мікрогалактики з усіма її буттєвими, 

духовно-ментальними, ірраціональними ви-

мірами» [27:23]. «І мені, Сатурнові, не боже-

ству, що біжить у телескопі, коли темна зо-

ряна ніч нависла над обсерваторією, мені ра-

дісно сказати, що тут увесь я: із своєю му-

кою, із своїм “знаю”, із своїми трьома кіль-

цями: віра, надія, любов» [18:413]. 

Парадокс арабесок полягає у тому, що їх 

елементам притаманні одночасно «зв’яза-

ність» і «автономія». Це дозволяє візерунку 

виконувати функцію медіації між реальністю 

та художньою вигадкою [31:349]. У новелі 

подібно до стародавніх арабесок дивним чи-

ном переплітаються протилежності: бурхлива 

повінь і хмари, вода й вогонь, схід та захід, 

село й місто, мовчання й говоріння, море 

й суша, весна й осінь, божественне й дия-

вольське, реальне та ірреальне тощо. А відтак 

проглядаються спроби М. Хвильового поєд-

нати непоєднуване. 

Недаремним є також звернення автора до 

Іспанії, адже саме в іспанській культурі та, 

зокрема, в поезії дивним чином поєдналися 

традиції Європи й Азії, вона, «поєднуючи 

у собі всі нові європейські стихії не зі старо-

давньою, а з арабською стихією, з магоме-

танським матеріальним початком, утворила 

в кінці заходу світ неймовірно особливий, 

якусь-то суміш Європи зі Сходом, де усе єв-

ропейське перебільшувалося, де релігія духо-

вна перейшла у фанатизм магометан-

ський» [26:24-25].  

Під впливом арабських казок в Іспанії 

з’являється лицарський роман, де постає бли-

скучий світ безмежної магії, де змішуються 

усі народи, країни й імена, де відбувається 

алхімічне перетворення персонажа реального 

у всемогутнього героя. Саме з арабесками 

Степан Шевирьов ототожнює візерунки іс-

панської літератури, в якій порівняння не ви-

гадані, а несподівані, як блискавки фантазії, 

вони, радше, плід таланту винахідницт-

ва [26:35]. За цими ознаками новелу М. Хви-

льового можна визначити як арабескову, 

оскільки в ній талант винахідництва прояв-

лений у містичному й несподіваному «запа-

ху слова». 

В арабському мистецтві арабеска є осно-

вним візуальним символом складного шляху 

до вищої істини [17], а сама ідея плетива пе-

рекликається з уявленнями ісламських бого-

словів про «вічно продовжувану тканину 

Всесвіту» [16], ототожнюється з вічністю 

буття, оскільки арабеска будується на повто-

ренні й примноженні одного або кількох фраг-

ментів візерунку. Такий спосіб утворення 

фактично виключає існування фону, адже 

один візерунок вписаний в інший, закриваю-

чи поверхню [16]. З цієї позиції спогади і ро-

здуми наратора в новелі М. Хвильового по-

стають як самостійні елементи орнаменту, що 

доповнюють та увиразнюють химерність ор-

наменту. Навіть епізоди бесід Nicolas’а й Ма-

рії можуть бути прочитані не як загальне об-

рамлення тексту, а як його рівнозначні час-

тини, що іноді виринають крізь інші елемен-

ти загального візерунку. 

Арабеска для письменника є певною мо-

деллю макрокосму, де переплетені долі, жит-

тя, думки, історії та цілі тисячоліття. Простій 

людини важко збагнути таку могутність і за-

гадковість Всесвіту, тому ліричний герой 

Nicolas розгублений, адже розуміє дріб’язко-

вість матеріального світу і поки не здатен 

усвідомити велич та безмежність бут-

тя [9:74]. Тому «все це мчиться в химерному 

колі асоціацій і пливе, мов Сатурн у телеско-

пі, коли темна зоряна ніч нависла над обсер-

ваторією і все, що тут, на землі, загубилось 

у хаосі планетарного руху і тільки ледве-

ледве блищить у свідомості» [18:415]. 

Л. Плющ у своїх дослідженнях робить ви-

сновок, що «Арабеска» є найпасивнішим ор-

наментом, який відповідає магічній ідеї долі, 

покірності їй. У Хвильового цей аспект поєд-

нується з античним, єгипетським, індійським, 

перським та європейським началами, відтво-

рюючи спіральну єдність шліху різних куль-

тур людства. «Це єдність безконечного внут-

рішнього простору магічної культури арабе-

сок та діофантових рівнянь, сковородинсько-

го простору серця й безкінечного простору 
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фаустівського з його центральним символом 

далечини, куди пенід амазонкою посилає 

мисль» [14:307-308].  

Арабесками пронизана вся новелістика 

Миколи Хвильового. Вони представлені 

плетивом різноманітних елементів мови 

й навіть різних мов. «Калямбурна» 

(Л. Плющ) гра фонемами, коренями слів, 

іменами та символами є частиною цього 

плетива [14:250]. Слова у новелах письмен-

ника переплітаються в дивовижному візеру-

нку, створюючи неймовірне — «запах сло-

ва» та переплітаючись з іншими літератур-

ними здобутками не лише самого 

М. Хвильового, але й інших письменників. 

Таким чином, в «Арабесках» автору вда-

лося створити містичний візерунок, химерну 

модель макрокосму, у якій переплітаються 

час і простір, поєднуються матеріальний світ 

і незбагненне потойбіччя. Миколі Хвильово-

му вдалося умістити в одному невеликому 

тексті увесь світ з його історією, здобутками, 

надбаннями, думками. У новелі переплетені 

різні історії, жанри, часи й настрої, що ство-

рюють дивовижні мережані арабески. Пись-

менник перетворив слово на містичний код, 

який має багатоаспектність та багатознач-

ність. Він наповнює слова життям, перетво-

рюючи їх на “постріл мушкетона”. Він не 

просто кодує слова, а проявляє, одночасно 

ховаючи, себе в них.  
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