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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. У сучасному 

літературознавстві зростає інтерес до вивчення локальних текстів. Особливо 

ретельно науковці досліджують міські тексти, у яких основним об’єктом 

художнього освоєння стає простір міста. Водночас дослідники зосереджуються 

на творах, об’єднаних навколо певного регіону, що став семантичним об’єктом, 

символічною точкою, з якої розгортаються художні образи. Таким простором є 

й один із найколоритніших етнічних регіонів України – Гуцульщина. Перші 

відомі нам тексти про цей край з’явилися ще в середині ХІХ ст., однак 

особливого статусу в українській культурі цей регіон набув в останні роки 

ХІХ і на початку ХХ ст. Саме тоді в нашій літературі почав формуватися 

гуцульський текст як цілісне концептуальне утворення, текст, що в ньому митці 

того перехідного часу свідомо апелювали ad fontes: до традицій, обрядів, 

локальних міфів, надаючи їм нових художньо-естетичних форм та виходячи на 

філософські обшири. У дисертації аналізуємо прозові твори, написані в останні 

роки ХІХ ст. («Час», «Битва», «Некультурна», «Природа» О. Кобилянської) та 

перші десятиліття ХХ ст. («Терен у нозі», «Як Юра Шикманюк брів Черемош» 

І. Франка, «Тіні забутих предків» М. Коцюбинського, «Камінна душа», 

«Довбуш» Г. Хоткевича, повоєнні новели Марка Черемшини) під впливом 

безпосереднього контакту й культурного діалогу авторів із гуцульським краєм 

та його мешканцями. До того ж більшість цих творів постала завдяки 

ретельному студіюванню одних і тих самих фольклористичних та 

етнографічних праць (В. Шухевича, В. Гнатюка, А. Онищука та ін.). 

Гуцульський текст – гнучка динамічна система, до складу якої можуть 

входити твори різних родів, жанрів та стильових напрямів, що дає змогу 

вивчати етапи його розвитку. Обрана тема охоплює прозовий доробок п’ятьох 

українських письменників, які відіграли найважливішу роль у становленні 

гуцульського тексту і його органічному вплітанні в канву української 

літератури кінця ХІХ – початку ХХ ст. Тому актуальність дослідження 

випливає з потреби науково осмислити та проаналізувати художньо-естетичні 

особливості їхніх творів з історико-літературного погляду та у відповідному 

тематично-проблемному спектрі. Досі художні твори цих авторів, об’єднані 

довкола топосу Гуцульщини у монолітну структуру – гуцульський текст, – не 

були об’єктом комплексного дослідження. 

Стан вивчення проблеми. Гуцульський текст – нове поняття в українському 

літературознавчому дискурсі. Досі дослідники за регіональним принципом 

виокремлювали гуцульські твори, як правило, у доробку одного автора 

(І. Денисюк, М. Легкий, Я. Поліщук, С. Хороб, М. Васильчук та ін.); 

з’ясовували роль Гуцульщини у життєтворчості певного письменника 

(наприклад, тему «Іван Франко і Гуцульщина» висвітлювали П. Арсенич, 

І. Білинкевич, В. Полєк); писали про гуцульську тематику в українській 

літературі загалом (А. Березинський, І. Пелипейко) або ж, аналізуючи художній 
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доробок автора, досліджували «гуцульські» твори в контексті інших завдань 

(Л. Горболіс, Н. Мафтин, І. Микитин та ін.); розглядали найпоширенішу 

проблематику опришківства в гуцульському тексті (П. Будівський, 

М. Нечиталюк, І. Сеньків, І. Тростюк та ін.). Фактично єдиним комплексним 

дослідженням ідейно-естетичного концепту «Гуцульщина» у вітчизняному 

літературознавстві є монографія Т. Бикової «“Верховинко, світку ти наш…”: 

гуцульський текст української літератури першої третини ХХ століття» (2015). 

Однак на відміну від цієї праці, де проаналізовано драматичні, поетичні та 

прозові твори на гуцульську тематику, ми зосередили увагу лише на прозовому 

доробку найбільш репрезентативних авторів, що дало змогу глибше висвітлити 

поетику тексту та культурно-історичний контекст, виділити смислові коди та 

проаналізувати їх у кількох проблемно-тематичних площинах. Врешті, той 

факт, що наше дослідження провадилося одночасно з дослідженням київської 

літературознавиці, свідчить про те, що вивчення гуцульського тексту належить 

до актуальних та цілісних складових сучасного наукового дискурсу. 

Теоретико-методологічну основу дисертації становлять дослідження 

локального тексту В. Агеєвої, С. Андрусів, О. Бобракова-Тімошкіна, 

Т. Гундорової, Г. Грабовича, Ю. Клімчук, В. Левицького, Н. Медніс, У. Миґа-

Пйонтек, Л. Оляндер, Ю. Польової, О. Філатової, О. Харлан, В. Щукіна, 

В. Юдіної; праці про художній час, простір, топос Я. Абрамовської, М. Бахтіна, 

Н. Копистянської, Ю. Лотмана, Я. Поліщука, В. Прокоф’євої, В. Топорова, 

В. Фоменко; з теорії надтексту Л. Білоконенко, О. Литкіної, В. Лошакова, 

Н. Медніс, О. Шурупової; семіотичні та постструктуральні студії Р. Барта, 

У. Еко, В. Каляґи, К. Леві-Строса, Р. Нича, Ю. Полікарпової. Базою для 

наукової роботи стали напрацювання в галузі гуцульщинознавства українських 

учених-етнологів та фольклористів (І. Білинкевича, В. Гнатюка, В. Войтовича, 

В. Домашевського, І. Пелипейка, І. Сеньківа, І. Франка, Н. Хобзей, 

П. Шекерика-Доникова, В. Шухевича), істориків (П. Арсенича, І. Дмитрук, 

В. Грабовецького, П. Костючка), літературознавців (Т. Бикової, Л. Горболіс, 

І. Денисюка, М. Легкого, І. Микитин), дослідників культурного пограниччя 

(М. Брацької, Я. Хорошого) та багатьох інших. Аналіз тематично-проблемних 

блоків дисертації ґрунтується на літературознавчих, культурологічних та 

філософських студіях Ж. Батая, Г. Башляра, М. Бердяєва, В. Гачева, Р. Голика, 

Л. Демської-Будзуляк, О. Забужко, К. Каламе, Т. Куннаса, В. Малахова, 

Г. Маркузе, Я. Мельник, Р. Мниха, І. Набитовича, Є. Нахліка, Р. Піхманця, 

Д. де Ружмона, К. Стахевича, Б. Тихолоза, О. Червінської, Р. Чопика, 

В. Шестакова, Н. Шумило та ін.). Частково використано дослідження 

представників міфо-ритуальної (М. Еліаде), порівняльно-міфологічної 

(Є. Мелетинського), психоаналітичної (К. Юнга) шкіл та сучасних досліджень з 

міфопоетики (І. Бестюк, К. Дронь, Б. Тихолоза, Н. Тихолоз). 

Основна мета пропонованої наукової роботи – дослідити гуцульський 

текст української літератури кінця ХІХ – початку ХХ ст. на прикладі художньої 

творчості І. Франка, М. Коцюбинського, Марка Черемшини, О. Кобилянської та 
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Г. Хоткевича і сформувати комплексне уявлення про це поняття; виявити його 

основну проблематику, функціональні, поетикальні особливості й таким чином 

закріпити поняття «гуцульський текст» у системі сучасного літературознавства 

з перспективою поглибленого вивчення локальних текстів української 

літератури. 

Поставлена мета передбачає виконання таких завдань: 1) дати теоретичне 

визначення поняття «гуцульський текст»; 2) окреслити передумови й основні 

причини утворення цього локального тексту, апелюючи до семіотичних 

досліджень більш вивченого міського тексту, а також виявити схожі та відмінні 

риси цих структур (міського та гуцульського тексту); 3) виокремити основні 

ідейно-тематичні блоки й повторювані мотиви, які найвиразніше 

характеризують топос Гуцульщини в художній прозі письменників; 4) виявити 

домінантні коди гуцульського тексту і водночас показати їхню видозміну 

відповідно до суб’єктивного авторського тлумачення; 5) розкрити часо-

просторову, міфологічно наснажену специфіку гуцульського тексту; 6) 

висвітлити окремі аспекти «локальної» біографії письменників, необхідні для 

вивчення гуцульського тексту; 7) осмислити значення названих творів в 

українській літературі з огляду на їхню належність до цілісної і водночас 

відкритої структури гуцульського тексту. 

Об’єкт дослідження – художня проза кінця ХІХ – початку ХХ ст., у якій 

топос Гуцульщини як реальний простір та часо-просторова метафора відіграє 

роль семантичного ядра, зокрема це оповідання І. Франка «Терен у нозі» (1904), 

«Як Юра Шикманюк брів Черемош» (1906), «Гуцульський король» (початок 

1900-х рр.), збірки Марка Черемшини «Карби» (1901), «Село вигибає. Новели з 

гуцульського життя» (1925), «Верховина» (1929), цикл «Парасочка»; повість 

М. Коцюбинського «Тіні забутих предків» (1911), новели О. Кобилянської 

«Час» (1895), «Битва» (1896), «Природа» (1897), «Некультурна» (1897), «Лісова 

мати» (1915); романи Г. Хоткевича «Камінна душа» (1911), «Довбуш» 

(завершений на початку 30-х років ХХ ст.) та його збірки «Гірські акварелі» 

(1914) й «Гуцульські образки» (1923). 

Допоміжними матеріалами слугують літературно-критичні та 

публіцистичні статті І. Франка і Г. Хоткевича, епістолярій І. Франка, 

М. Коцюбинського, О. Кобилянської, фольклористичні та історичні 

дослідження науковців. 

Предмет дослідження – специфіка гуцульського тексту в українській 

художній прозі кінця ХІХ – початку ХХ ст. 

Для досягнення мети та виконання поставлених завдань послуговуємося 

такими методами наукового дослідження: семіотичним (що дає змогу вивчати 

групу художніх творів як один текст та інтерпретувати його як складову 

української культури); структурним (виокремлюємо смислові коди та бінарні 

опозиції гуцульського тексту); методом рецептивної естетики (з метою виявити 

приховані значення художніх творів), герменевтичного тлумачення смислових 

площин художньої прози, а також культурно-історичним методом (завдяки 
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якому виявлено зв’язки певного твору з тогочасним соціально-політичним та 

культурним контекстом). Частково залучено елементи міфопоетичного 

аналізу – для осмислення міфотворчих глибин гуцульського тексту, і 

біографічного методу – для з’ясування ролі суб’єктивних, біографічних 

факторів у написанні творів на гуцульську тематику.  

Наукова новизна дисертації полягає в тому, що в ній: 1) сформульовано 

окрему дефініцію «гуцульський текст», що дає можливість вивчати об’єднані за 

локальною ознакою твори як один текст; 2) встановлено критерії, що 

допомагають визначити належність художнього твору до цієї структури; 

3) з’ясовано поетикальні особливості функціонування топосу Гуцульщини у 

зазначених творах; 4) виокремлено й обґрунтовано індивідуально-авторську 

модель осмислення гуцульського буття. 

Теоретичне й практичне значення дисертації полягає в тому, що до 

сучасного літературознавчого дискурсу впроваджено нове, теоретично 

обґрунтоване поняття гуцульського тексту, отож результати роботи можна 

використати у дальшому вивченні гуцульського тексту, зокрема творчого 

доробку прозаїків ХХ–ХХІ ст.; для студіювання інших локальних текстів 

української літератури та розроблення актуальних питань, пов’язаних з 

дослідженням цієї царини літературознавства. Основні положення та 

результати дисертації можуть слугувати базою для компаративістичних 

досліджень доробку українських письменників та творців європейського 

локального тексту, а також допоможуть при написанні навчально-методичних 

посібників, підручників, для читання спецкурсів з історії української літератури 

початку ХХ ст. для студентів філологічних факультетів.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано у відділі франкознавства ДУ «Інститут Івана Франка 

НАН України» в межах науково-дослідної теми «Літературна і наукова 

спадщина українських письменників у європейському контексті (І. Франко, 

Т. Шевченко, П. Куліш, Н. Кобринська та інші). Франківська енциклопедія» 

(№ 0112U001636). Тему дисертації затверджено на засіданні бюро Наукової 

ради НАН України з проблеми «Класична спадщина та сучасна художня 

література» (протокол № 6 від 7 грудня 2010 р.). 

Особистий внесок здобувача. Наукові спостереження та висновки роботи 

зроблено самостійно, усі публікації є особистим здобутком автора.  

Апробація результатів дослідження. Результати дисертації оприлюднено 

й обговорено на Міжнародній науковій конференції «Поетика містичного» 

(Чернівці, 7–8 жовтня 2010 р.), Міжнародній науковій конференції 

«Імагологічна проблематика польської, білоруської, російської та української 

літератур і європейський контекст» (Луцьк, 24–25 березня 2011 р.), 

XI Міжнародній конференції молодих учених (Київ, 15–17 червня 2011 р.), 

ХХV щорічній науковій франківській конференції «Іван Франко і Львівський 

університет» (Львів, 27–28 жовтня 2011 р.), Міжнародній науковій конференції 

«“Що водить сонце й зорні стелі?”: Поетика любові в художній літературі» 
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(Бердянськ, 20–21 вересня 2012 р.), Всеукраїнській науковій конференції для 

молоді «Творчість Івана Франка у загальноєвропейському контексті» (Львів, 

15 листопада 2012 р.), Науковому семінарі «Перехресні стежки» (Львів, 29 

січня 2013 р.), ХХVІІ щорічній науковій франківській конференції 

«Гуманітаристика Івана Франка» (Львів, 3‒4 жовтня 2013 р.), ІІ Всеукраїнській 

молодіжній конференції «Із “плодів молодечої фантазії” (франкознавчий 

пленер)», (Львів – Нагуєвичі, 29 травня 2014 р.), ХХVІІІ щорічній науковій 

франківській конференції «Чи маю вас ловити, тіні, сіттю слова?» (Львів, 

24 жовтня 2014 р.), Всеукраїнській науковій конференції «Йшла не тільки з 

духом часу, але й перед ним»: до 160-річчя від дня народження Наталії 

Кобринської (Львів – Болехів, 5 червня 2015 р.), ХХІХ щорічній науковій 

франківській конференції «Націософія Івана Франка» (Львів, 23 жовтня 

2015 р.), Всеукраїнській науковій конференції «Благословенний закуток нашого 

краю»: ІІ-й франкознавчий пленер. Гуцульщина (Львів – Криворівня, 4–6 

червня 2016 р.), Міжнародному науковому конгресі «Іван Франко: Я єсть 

пролог…» (до 160-річчя від дня народження) (Львів, 22–24 жовтня 2016 р.), 

Всеукраїнській науковій конференції молодих філологів «VIVAT ACADEMIA: 

українська філологія – історія, теорія, методологія» (Львів, 22 квітня 2016 р.), 

Всеукраїнській конференції «“Дивлячись на цей гірський світ…”: 

літературознавчі виміри. ІІІ-ій франкознавчий пленер» (Бистрець, 9–11 червня, 

2017). 

Публікації. Основні положення дисертації викладено в 10 статтях, з них 

9 – у фахових виданнях, 1 – у зарубіжному науковому збірнику. 

Структура роботи. Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів, 

висновків, списку використаних джерел (504 позиції). Обсяг основного тексту – 

208 сторінок.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У Вступі обґрунтовано актуальність теми, визначено об’єкт і предмет 

дослідження, сформульовано мету й завдання, подано коротку характеристику 

основних методів наукової роботи, розкрито наукову новизну, практичне 

значення здобутих результатів, обґрунтовано хронологічні рамки роботи, 

наведено відомості про апробацію та авторські публікації. 

У першому розділі «Гуцульський текст в українській літературі: 

теоретичне обґрунтування» зосереджено увагу на теоретичних аспектах 

дослідження «гуцульського тексту» в сучасному літературознавчому дискурсі 

та запропоновано власне визначення цього поняття. 

Поняття гуцульського тексту близьке до поняття «міський текст», однак, 

на відміну від міських текстів, які сформувалися на основі образу міста 

(зазвичай столичного значення), гуцульський локальний текст не пов’язаний з 

історією конкретного населеного пункту, хоча так само просторово 

регламентований. До його ареалу належить багато локусів гуцульської 
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території, які є невіддільними складниками ширшого поняття – топосу 

Гуцульщини (особливого просторового об’єкта художнього осягнення, що стає 

семантичним ядром гуцульського тексту). Оскільки в сучасному 

літературознавстві таких локальних, регіональних текстів ґрунтовно ще не 

вивчено, то для осмислення цього феномену послуговуємося теоретичними 

розробками поняття міського тексту.  

Зацікавлення Гуцульщиною, духовим осідком того часу, було зумовлене 

традицією, що починається ще від письменників «Руської Трійці», українських 

та польських етнографів, які від середини ХІХ ст. вивчали духовну та 

матеріальну культуру гуцулів, самі писали художні тексти про цей край. Проте 

якщо з другої половини ХІХ ст. Гуцульщина як унікальний регіон з величезним 

культурним потенціалом становила інтерес для тогочасних митців, то на 

початку ХХ ст. фактично утверджується її образ в літературі. Саме в цей час 

виформовується й еволюціонує genius loci – дух місця – завдяки діалогу 

письменників з цим культурним простором.  

У широкому розумінні гуцульський текст як невіддільна частина 

всеукраїнського тексту має виражену національну самобутність, адже його 

просторовим об’єктом є не просто певна територія, а етнічний регіон. Тому 

варто наголосити на етноцентричних особливостях цього поняття. Гуцульський 

текст естетично освоює дійсність, виростаючи з суб’єктивного авторського 

усвідомлення фольклорно-етнографічної, релігійної, міфологічної, природної і 

навіть побутової унікальності цього регіону. Тобто Гуцульщина як реальний 

простір стає зовнішнім семіотичним середовищем, об’єктом пізнання, що 

здатний продукувати тексти про себе; стає і географічним, і культурним, і 

етнічним, і мовним контекстом, з якого виростає смисл локального тексту.  

Окреслюючи гуцульський текст як центрично утворене поняття, 

використовуємо термін «надтекст», що дає змогу аналізувати сукупність творів 

як цілісну структурну і семантичну єдність, ґрунтовану на спільному об’єкті 

опису. Важливу роль також відіграє ментальна пов’язаність гуцула зі своїм 

життєвим простором, його врощеність у міфологічний світ і природні 

ландшафти, вплив цього середовища на спосіб гуцульського життя і 

світобачення. Комплекс цих ознак дає можливість ідентифікувати належність 

певного художнього твору до надтекстової системи. Тому гуцульський текст – 

це не тільки текст про Гуцульщину як конкретний просторовий вимір, а й текст 

про її сутність, її культурний міф, складовими частинами якого є історичні, 

звичаєві, географічні, релігійні, соціально-побутові особливості й сама 

міфологія. Гуцульський текст образно можна назвати текстом, що формує 

літературний міф Гуцульщини в культурному просторі початку ХХ ст. 

Зважаючи на сказане вище, пропонуємо робочу дефініцію гуцульського тексту 

як складного надтекстового утворення, до якого належить корпус 

семантично пов’язаних між собою художніх творів, смисловим ядром і 

просторовим об’єктом яких постає топос Гуцульщини. Художні твори, що їх 
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семантично об’єднуємо в нашому дослідженні під назвою «гуцульський текст», 

входять до нього як субтексти. 

Локальний текст становить цілісність тоді, коли його визначають смислові 

коди. У гуцульському тексті таких кодів виділяємо п’ять: історичний, 

міфологічний, релігійно-філософський, соціальний (чи соціально-побутовий) 

та природний (просторово-пейзажний), і вони можуть накладатися і 

переплітатися у межах одного твору. Важливе значення у виявленні смислових 

кодів гуцульського тексту відіграють спільні сюжетні мотиви і теми, як от: 

тема опришківства (художньо-філософське осмислення локального героїчного 

міфу про Довбуша, моральної деградації опришків у постдовбушеву добу); 

тема влади (гуцули / польські пани – мотив соціальних контрастів), зокрема 

деспотичної; тема людських взаємин, зокрема інтимно-особистих; тема 

гуцульської демонології, осмислена у міфопоетичному ракурсі чи в межах 

релігійно-філософського світогляду. 

Важливою функцією гуцульського тексту (за Ю. Лотманом), що формує 

його смисл і об’єднує усі коди, є концепт пам’яті. Ця функція, пов’язана в 

художніх творах з феноменом часу, виявляється в ретроспективних варіаціях: 

явищі опришківства, проблемі влади і звичайної людини, антивоєнних 

лейтмотивах; мотиві міфічного минулого (його репрезентовано в сакральному 

часі ритуальної обрядовості, у безперервній тяглості традицій, символізації 

навколишнього простору та ін.). Крім того, функція пам’яті виявляється у 

сприйнятті сучасності, синхронічному діагностуванні суспільно-політичної 

ситуації, адже культурна пам’ять стосується не лише до минулого, а й до 

потреби зафіксувати актуальні проблеми. Це теперішнє у художній перцепції 

гуцульського тексту кінця ХІХ – початку ХХ ст. репрезентує глобальна тема 

Першої світової війни; символічна (метафорична) боротьба між природою та 

окультуреною людиною; соціальні проблеми того часу (неосвіченість гуцулів, 

конфлікти з представниками влади, міжетнічні протистояння, проблема батьків 

і дітей, моральність місцевого духовенства та ін.).  

Функція пам’яті частково виявляється й у природному, просторово-

пейзажному коді як важливому елементі візуалізації гуцульського тексту. 

Акватичний образ часто давав авторам змогу порушувати важливі філософські 

проблеми добра і зла, вводити в текст містичні міфообрази. Гірські пейзажі у 

гуцульському тексті є не лише ландшафтним тлом чи засобом увиразнення 

сюжету – вони часто набувають метафоричного значення, стають головними 

персонажами творів (у Г. Хоткевича), персоніфікуються (у Марка Черемшини), 

впливають на психоемоційний стан персонажа (оповідання І. Франка, повість 

М. Коцюбинського). У творчості О. Кобилянської символічний, метафоричний 

образ природи кодує головну ідею її текстів й породжує нові конотації. 

Другий розділ «Дихотомія добра і зла у гуцульському тексті» 

складається з сімох частин. Проблематика добра і зла є однією з основних у 

гуцульському тексті зазначеного періоду, її початки закорінені у житейській 

філософії гуцулів, у дихотомічному способі оцінювання світу, врешті, вона 
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ґрунтується на сплетінні християнської релігії та язичницьких вірувань у їхній 

культурній традиції. Вічні теми допомагали акумулювати морально-естетичний 

досвід та окреслити світоглядні цінності, сформовані віковою традицією Ще 

І. Франко, досліджуючи гуцульські примівки, зауважив, що гуцули є, певно, 

єдиною етнічною групою українського народу, серед якої так сильно поширена 

«віра в зносини поодиноких людей, знахарів, лікарів, ворожбитів т. и. з 

надземними силами»
1
. Такими ж є етноси, які живуть у відносно замкнених 

ареалах – гірських (бойки, лемки), болотисто-лісових (на Волині). Життя серед 

природи викликало відчуття людської самотності, а відтак органічну потребу 

заселити гірський простір. З огляду на це, добро і зло в гуцульському тексті 

поділяємо на природне, людське і метафізичне. Більшу увагу звернено на 

антропологічні виміри зла, оскільки саме до нього прикута увага людини, 

натомість добро вона сприймає як щось само собою зрозуміле. Виокремлюємо 

соціальне та моральне, внутрішнє зло, детерміноване релігійно-філософським 

поняттям теодицеї. Виокремлення природного зла продиктоване потребою 

осмислити первинний зв’язок між людиною та середовищем, в якому вона 

живе. Тому одухотворений, максимально наближений до гуцула світ натури 

синтезує у собі не лише естетичний, а й етичний первні. Про це йдеться у 

підрозділі 2.1. «Двоїста сутність природи. Зло, породжене стихією». 

Проблему природного зла порушив Г. Хоткевич у фрагментарному жанрі 

етюдних акварелей, мальованих з натури гірських пейзажів. На принципі 

контрасту автор розгорнув ідею про дуалістичну гармонію і водночас 

безнастанну боротьбу природних явищ, яку екстраполював в алегоризованих 

підтекстах на людське життя. Основним об’єктом його спостережень стає водна 

стихія. Завдяки принципові художнього контрасту Хоткевич увиразнив ідею 

творчої сили природи, іменував природу матір’ю, сакралізував гірський 

простір, розгортаючи думку про природну святість. Естетизуючи навколишню 

дійсність як первозданну красу, письменник фактично назвав природу благом – 

найвищою цінністю. Та водночас вода символізує дику, мінливу і грізну силу, 

що байдуже поглинає людські життя. Показуючи цю безнастанну змінність у 

природі, автор дійшов висновку, що чіткої диференціації між природним 

добром як благом і злом як стихійним хаосом немає. Цей культ поклоніння 

природі й водночас страху перед її силою дає підстави говорити про 

пантеїстичні мотиви гуцульських творів письменника. 

У підрозділі 2.2. «Залізний Молох як метафоричне уособлення 

цивілізації руйнування» увиразнено засадничий конфлікт між людиною і 

природою, у якому руйнівна сила набуває вже іншого виміру й уособлює 

збірний образ культуртрегерів – людей нової доби, які своїм ratio упокорюють 

природній chaos. У «Битві» Кобилянської постає реальна картина руйнування 

                                                 
1
 Франко І. Гуцульські примівки // Додаткові томи до Зібрання творів у 50 томах. К.: 

Наук. думка, 2010.  Т. 54: Літературознавчі, фольклористичні, етнографічні та публіцистичні 

праці. 1896–1916. С. 116. 
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пралісу, а водночас і основ природного буття як такого. Увесь негатив штучно-

фабричного, ворожого до природи світу, сконцентровано в образі залізного 

Молоха, основним атрибутом якого був вогонь. У підтексті «Битви» 

прочитується діалог Кобилянської з цивілізованою людиною та її відмова 

приймати споживацьке ставлення модерної людини до пралісу, первозданної 

природи.  

У третьому підрозділі 2.3. «Демонічне зло хтонічного лісу» увагу 

зосереджено на метафізичному рівні зла, що не має персоніфікованої личини. 

В оповіданні О. Кобилянської «Некультурна» безособове «щось» є втіленням 

нечистої сили й, відповідно до гуцульської демонології, уподібнене до живої 

істоти. Воно міфологізоване і водночас наділене метафізичними властивостями: 

прокрадається в душу, впливає на свідомість. Демонічна сила оприявнюється 

лише в межах «чужого», неосвоєного простору (у хтонічному лісі – moara 

dracului) і має короткочасну владу над людиною, тимчасом як протилежна їм 

Божа сила (провидіння, божественна воля) безпосередньо впливає на людську 

долю і є мірилом справедливості. 

Підрозділ 2.4. «Антропологічна аксіологія: на межі добра і зла», що 

складається з чотирьох пунктів, порушує зазначену проблему виключно в 

людському макрокосмі. Важливу роль в осягненні ідеї добра відіграє 

моральний вибір, який регламентують релігійні доктрини, народні звичаї, 

локальні традиції, героїчна історія та соціальні чинники.  

Конфлікт морального вибору на межі добра і зла та життєву драму 

внутрішніх вагань розвинув Г. Хоткевич у романі «Довбуш» (пункт 

2.4.1. «Моральний вибір опришка»). Добро і зло, глибоко закорінені в 

опришківській тематиці, у творах Хоткевича, як і Франка, закроєні на 

соціальному ґрунті. Обмеження людської свободи і сліпе підпорядкування 

панській волі є уособленням зла, а добробут народу виповнює поняття 

справедливості. Довбушеві моральні імперативи кореняться у життєвій 

філософії, а основними джерелами добра стають доброчесні справи. Природний 

потяг до свободи, а отже спроможність її боронити, Хоткевич виводить із 

глибин гуцульського менталітету, тому розуміння добра і зла неоднозначне 

(у романі простежуємо релігійний, соціально-історичний та індивідуально-

психологічний погляди на цю проблему). Це питання детально проаналізовано 

у другому пункті підрозділу 2.4.2. «Релігія і чин месника: примирення». 

Драму опришка-месника, що розгортається в координатах вибору поміж 

добром і злом, Хоткевич інтерпретує по-філософськи: морально-психологічні 

пошуки персонажа зосереджуються навколо проблеми власної екзистенції, 

внутрішньої рівноваги. Автор ставить під сумнів ідеологему «мета виправдовує 

засоби», хоча й залишає право за месником бути народним героєм. Зовсім 

інший тип опришка фігурує в романі Хоткевича «Камінна душа», де 

письменник заглиблюється у психологію героя, шукаючи причини моральної 

деградації Марусяка та виродження ідеалу доброчесності у представників 

пізнього опришківського руху першої половини ХІХ віку (пункт 2.4.3. «Поміж 
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флоярою і каменем: деформація опришківських цінностей»). Узагальнено-

метафоричного значення весь життєвий шлях опришка набуває у Марусяковій 

притчі про камінь, що символізує нестримний лет його життя, силу соціальних 

та індивідуальних обставин, які кидають людину у вир боротьби, 

випробовуючи міру її гуманності. Однак навіть попри вихолощення основної 

ідеї месників серед опришків, письменник апелює до людської чуттєвості, що 

виявляється через гру на флоярі. Цей духовий інструмент символізує самість 

персонажа і розкриває найглибші грані його особистості. 

Проблемі влади в гуцульському тексті, що найповніше висвітлена в творах 

Г. Хоткевича та І. Франка, присвячено пункт 2.4.4. «Психологія особистої та 

суспільної влади: внутрішні конфлікти та їхні зовнішні вияви». Обидва 

письменники, розглядаючи владу як суспільне явище, зосереджувалися на 

історичних постатях Юріштана та Гердлічки, зокрема на особливостях їхнього 

деспотичного владарювання в гуцульському краї. Психологію влади як 

втілення індивідуальної злої волі у їхніх творах увиразнено крізь риторику 

насильства: нагнітання страху, вербальну і фізичну агресію. Крім того, у 

гуцульському тексті простежуємо інший вияв влади – владу любові, що 

упокорює навіть серця деспотів і видобуває іскру людяності з «кам’яних душ». 

У підрозділі 2.5. «Історіософія та соціологія зла. Мотиви катастрофізму 

війни» на прикладі антивоєнної збірки Марка Черемшини «Село вигибає. 

Новели з гуцульського життя» висвітлено динаміку такої функції гуцульського 

тексту як збереження пам’яті; зосереджено увагу на способах артикулювати 

драматичну, широку тему війни у локальному просторі Гуцульщини. Війна як 

найдраматичніший вияв соціального зла у його творах набуває образу штучно 

створеного безособового деструктивного чинника, що кардинально зміщує 

життєві вектори та природну (зовнішню), морально-духову (внутрішню) 

гармонію гуцульського життя.  

У двох останніх підрозділах – 2.6. «Смислові коди гуцульського світу: 

релігійні та міфологічні конотації» та 2.7. «Теософія Франкового тексту. 

Проблема катарсису» – розглянуто «гуцульський» доробок І. Франка, зокрема 

філософські оповідання «Терен у нозі» та «Як Юра Шикманюк брів Черемош». 

У першому з них зокрема доведено, що філософічна релігійність Франкового 

тексту розростається до міфологічних обсягів, розширюючи горизонт пізнання 

цих категорій; у другому – виявлено специфіку теософських роздумів 

письменника над темою протиборства добра і зла, що базувалася на 

антропологічних чинниках. Порушуючи глобальні філософські проблеми, 

Франко головно зосереджувався на людині, макрокосмі її душі. Фактично 

долаючи маніхейський дуалізм, автор утверджує ідею теодицеї – ідею Бога як 

найвищого блага, чиїй волі підпорядкована навіть гра Чорного демона. У 

релігійно-філософській концепції гуцульських оповідань автор-мислитель 

сформував власне бачення індивідуального шляху людини до добра, на якому 

важливу роль відіграють два чинники: особистий вибір персонажа та процес 

духовного катарсису як внутрішнього переродження. 
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У третьому розділі «Ерос і танатос у парадигмі гуцульського тексту» 

порушено еротично-танатичну проблематику, до якої апелювали всі автори, чиї 

твори стали об’єктом дослідження. Зазначено, що поняття еросу й танатосу як 

визначальні чинники буття, як «підставові екзистенціали» (за Б. Тихолозом) 

людського існування, мають безпосередній стосунок до національного та 

морального в кожній культурі. У гуцульському тексті вони функціонують на 

рівні міфологічно-релігійного світосприйняття, адже первинно сформувалися 

на засадах фольклору і релігійних уявлень.  

У першому підрозділі 3.1. «Дволикий ерос: текстуальні вияви 

чуттєвої та духовної любові» йдеться про антиномічну природу еросу, що в 

гуцульському тексті оприявнюється через: 1) тілесність – еротичне бажання, 

пристрасний фізіологічний потяг персонажів, опис їхніх зовнішніх принад, 

іноді навмисно звульгаризованих; 2) духовне, наближене до естетичного ідеалу 

почуття, зовсім або частково звільнене від тілесної чуттєвості. Основним 

мотивом еротичного сюжету постає ерос як гра, що в окремих художніх творах 

провокує головний конфлікт (як правило, заснований на зраді) і смертельну 

розв’язку. Характерною рисою еросу постає сміх, який означує певний 

емоційний стан персонажа і формує семантичні підтексти епізодів. Дволикість 

еросу прочитується й на гендерному рівні: тему жіночого проживання 

еротичних моментів розвиває у своїх творах О. Кобилянська. Натомість у 

Марка Черемшини ерос, а заразом і смерть, є складниками колективного 

світовідчування, до сфери якого причетна наснажена міфопоетикою природа. 

Еротичні мотиви проявляються не лише на рівні людина – людина, а й в 

антропоморфізованій, персоніфікованій природі.  

У другому підрозділі 3.2. «Дорога до смерті: просторові вияви 

танатосу» розглянуто основні танатичні пошуки творців гуцульського тексту. 

У «Тінях забутих предків» Коцюбинського мотив дороги до смерті реалізується 

через освоєння міфопоетичного простору – хтонічного лісу і спілкування в 

ньому з таємничим світом духів, зумовлене внутрішньою здатністю бачити 

невидиме, перебувати водночас у профанному і сакральному вимірах. Дорога 

як «горизонтальний шлях» до «чужої периферії» (за В. Топоровим) пролягає 

крізь простори хтонічного лісу, який стає лабіринтом для персонажа й виходом 

з якого є лише смерть. Шлях до невідомого через той-таки зловісний ліс – locus 

horridus – відчитуємо й у новелі «Некультурна» О. Кобилянської, але жага до 

життя у її творі здобуває перемогу над танатосом. Смерть як деструктивну, 

метафізичну силу, проявлену завдяки стихії бурі, виокремлено з природного 

світу – втілення гармонії й порядку. Концепт «дорога до смерті» у творі 

письменниці поглиблюється антивоєнними мотивами й від конкретно-

суб’єктивного розростається до загального, історично значущого. У Франка 

відчитуємо осмислення екзистенційної теми смерті у філософсько-релігійному, 

психологічному, почасти міфологічному та соціальному аспектах. Дорога до 

смерті у його творах (пролягає крізь водяний простір – як долання межі між 

«цим» і «тим» світами) відтворена на вертикальній ієрархічній осі, за 
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допомогою якої письменникові вдається реалізувати ідею Божого втручання у 

людське життя, а самѐ розуміння смерті означити як звільнення від тілесних і 

душевних страждань. Наближення до смерті стає можливістю внутрішнього 

переродження, що формує нові аксіологічні орієнтири. У творчому світі Марка 

Черемшини смерть, означена війною, є наслідком помсти за зраду, убивства та 

самогубства; наявні віщування смерті через символічні образи, фольклорно-

традиційні лейтмотиви, психологічні візії контакту з потойбічним світом. В 

антивоєнних текстах письменник утверджує цінність життя. 

Ще один вагомий проблемний аспект гуцульського тексту визначено й 

проаналізовано в останньому, четвертому розділі дисертації «Дискурс 

містичного: від зовнішньо-просторових виявів до внутрішньо-

психологічного осягнення», у якому простежено способи художнього 

втілення містичного, виокремлено види містики та її локалізацію 

(проаналізовано «Тіні забутих предків» М. Коцюбинського, «Некультурну» 

О. Кобилянської, «Як Юра Шикманюк брів Черемош» і «Терен у нозі» 

І. Франка). Зважаючи на те, що лише через контакт із простором, у якому 

перебуває персонаж, можна визначити й ословити містичний досвід, то 

насамперед досліджено «Часо-просторові аспекти гуцульської містики» 

(підрозділ 4.1.). Пропонуючи власні версії можливості ірраціонального 

пізнання, автори апелювали як до релігійної, так і до міфологічної сфери 

тлумачення містики, що дало підстави умовно поділити її на релігійну та 

нерелігійну. У пункті 4.1.1. «О. Кобилянська: чужий простір антисакруму» 

йдеться про можливість пізнання демонічної сили і здатність жінки (гуцулки 

Параски) вистояти у психологічному та фізичному зіткненні з нею. 

Кобилянська структурує простір опозицією неба і землі: земному, демонічно-

містичному локусу чортівського млина (moara dracului) протиставлено 

астральні символи (місяць, зорі, сонце), що уособлювали сакральне.  

Містика «Тіней забутих предків» цілковито зумовлена міфологічною 

свідомістю персонажів (пункт 4.1.2. «М. Коцюбинський: містичний простір 

самотності»). Містичне (демонічне) проявляється у зовнішньому просторі: 

лабіринтах лісу, хащах, у мряці; супроводжується характерною акустикою: тиша 

та музика є важливими означниками надприродного, яке можна побачити / 

відчути лише на самоті. У внутрішньому світі персонажа зосереджена трагічна 

містика, яка через душевні переживання та візії призводить до його загибелі. 

Смерть, що є одним з основних містичних символів, означує містичне єднання 

закоханих душ (Івана та Марічки). Окрім містичного простору, в творі 

особливої ваги набуває час, що визначає обрядову магію гуцулів. Ірраціональну 

сферу тексту репрезентують і самі суб’єкти – так звані непро сті, що ставали 

медіумами між реальним та потойбічним світами.  

У гуцульських творах І. Франка містичне розгортається у релігійно-

філософській сфері (пункт 4.1.3. «І. Франко: двоїстість світу. Діалог із 

Богом»). У концентрованих сюжетах його оповідань проглядається система 

символічно-образного знання про світ, у якому співіснує земне та потойбічне. 
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Містичний простір у творах письменника розгортається у двох вимірах: 

земному, що має часову фіксацію буття, і позаземному, що існує поза часом. 

Одним із центральних семантично-символічних полів Франкової містики є 

образ Черемошу: вода набуває значення смертоносної стихії, що маркує 

первинний хаос, стає «чужим» простором, прообразом каламутної (грішної) 

людської душі, але водночас акумулює здатність очищати, і саме ця семантика 

водяного простору переважає у гуцульських текстах письменника. Франкова 

містика має психологічну основу, демонічні (видимі чи невидимі) суб’єкти є не 

реальними істотами, а «грою уяви», промислом Вищої сили. За їхньою 

допомогою (Чорного і Білого демонів) письменник порушує філософську 

проблему взаємин людини й Трансценденту. Франко до певної міри пояснює, 

раціоналізує містичні описи у своїх творах, через які відкривається можливість 

пізнання сакруму. 

Ірраціональний дискурс містичного в гуцульських текстах розкривається 

також у мовних партіях суб’єктів містичної мови. «Містична мова 

ірраціонального» (підрозділ 4.2.) виявляється через фізичні відчуття 

присутності «чогось», коли страх візуально втілено в конкретні образи; через 

сновидіння, в яких з’являються містичні символи, а також магічну дію слова. 

Окрім того, містичні відчуття навіює мелодія щезника, голос лісної, танець з 

лісовим духом – чугайстром («Тіні забутих предків»). Містичних конотацій 

набуває діалог мольфара Юри з хмарою, що був, по суті, розмовою з 

суб’єктами потойбічного світу – душами, які просили в Юри помилування; 

остання розмова Івана з Мавкою-Марічкою; диспут двох демонів з оповідання 

Франка «Як Юра Шикманюк брів Черемош». Містична мова «ясенівського 

хлопчища» («Терен у нозі») реалізувалася через семантичні виміри жестів, 

знаків, поведінки, навіть мовчання. Ірраціональні мотиви гуцульського тексту 

(зокрема Франкового), пов’язані з символікою смерті, межовості, переходу, 

апелюють не до індивідуальної, а до сакральної, релігійно-філософської 

містики.  

У висновках узагальнено результати дисертаційного дослідження. Твори, 

що стали об’єктами аналізу, за допомогою семіотичного підходу досліджено як 

єдиний складний текст. Усі вони мають спільні ознаки та єдиний семантичний 

центр – топос Гуцульщини. Смисловими маркерами, що дають змогу 

ідентифікувати належність досліджуваного твору до гуцульського тексту, є: 

1) локалізованість подієвого сюжету в межах Гуцульщини як етнографічного 

регіону України; 2) єдина мова опису (а також її діалектологічні інваріанти), що 

формує спільну картину світу; 3) наявність у тексті твору етноніма «гуцул» 

(гуцули є головними персонажами цього тексту або перебувають у центрі 

розповіді); 4) значущість фольклору, тобто відповідність гуцульського 

матеріалу, що його автори використовують у творах, тодішнім фольклорно-

етнографічним записам; 5) конкретні гуцульські локуси, описані у творі (села, 

рідше – міста, гори, річки та інші ландшафтні об’єкти) є особливими об’єктами, 

точками сакрального простору, з якими пов’язана доля персонажа; 6) у 
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гуцульському тексті відчитуємо ментальну пов’язаність гуцула-персонажа з 

Гуцульщиною як «своїм» світом, середовищем, що впливає на спосіб його 

життя і думання, формує світогляд, етику стосунків з людьми. 

Гуцульський текст – це не тільки текст про конкретний регіон, сукупність 

творів з певним набором формальних ознак (описами гірських ландшафтів) чи з 

художньо обробленим міфологічним сюжетом. Насамперед це текст про genius 

loci – сутність гуцульського краю, його винятковість, що виявляється в 

історичних, звичаєвих, соціально-побутових, ландшафтних, релігійних і 

міфологічних особливостях. Гуцульський текст визначає внутрішня логіка 

художніх творів, що входять до цієї структури. Сенсотвірну цілісність 

гуцульського тексту забезпечують: 

– смислові коди, зокрема історичний, міфологічний, релігійно-

філософський, соціальний (чи соціально-побутовий) та природний (просторово-

пейзажний), що можуть накладатися і переплітатися в межах одного твору; 

– повторювані сюжетні мотиви, що їх «добровільно нав’язувало» 

історичне, культурне, фольклорно-міфологічне тло краю (тема опришківства, 

влади, зокрема деспотичної, тема людських взаємин, зокрема інтимно-

особистісних, тема гуцульської демонології, осмислена у міфопоетичному 

аспекті чи в межах релігійно-філософських світоглядних засад).  

Усі мотиви та основні коди гуцульського тексту, що забезпечують його 

структурну й семантичну єдність, проаналізовано в кількох спільних 

проблемно-тематичних площинах – добра і зла, еросу й танатосу, а також 

містичного горизонту, що розмикає простір та поглиблює внутрішній світ 

персонажів. З огляду на вагомість гірського ландшафту як основного простору, 

на якому розгортаються всі важливі події, особливу увагу під час аналізу 

дихотомічної пари «добро-зло» зосереджено на темі природного зла, яке 

уособлюють стихії (повені й бурі). Зазначено, що злою природа постає лише 

крізь оцінювальне ставлення людини до світу (злим марковано все, що 

загрожує людському існуванню). Та водночас природа є втіленням світового 

ладу й порядку. Антропологічну аксіологію гуцульського тексту розкрито не 

лише через зовнішні, а й через внутрішні конфлікти та особисті драми 

персонажів. Засадниче поняття добра у творах на опришківську тематику 

(«Гуцульський король» І. Франка, «За Юріштаном», «Камінна душа», 

«Довбуш» Г. Хоткевича) базується на цінностях внутрішньої та зовнішньої 

свободи, а зло асоціюється з соціальною несправедливістю, політичною та 

особистою владою, що вироджується у психологічно мотивоване явище 

деспотизму. У ще більших масштабах соціальне зло постає в антимілітарних 

творах Марка Черемшини: як і стихійна природа, війна теж уособлює хаос, 

цілковито абсурдний і штучний чинник, що несе загибель усьому живому. 

Філософічна релігійність Франкових «гуцульських» творів сягає міфологічних 

глибин. Порушуючи складну теософську проблему, Франко зосереджується на 

людині, показуючи, як абстрактні категорії вселенського виміру резонують у 
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людському мікрокосмі. Крізь постулат теодицеї Франко-мислитель надає 

поняттю добра ознак універсальності та обґрунтовує вторинність зла.  

Поняття еросу і танатосу в гуцульському тексті пояснено через 

ментальність гірських мешканців, їхні досить вільні погляди на інтимне життя, 

що часто контрастували з усталеними моральними приписами, через унікальне 

поєднання міфологічного світогляду з релігійним (християнським) та циклічне 

відтворення обрядово-магічного часу. Дволикість гуцульського еросу 

виявляється через тілесну любов – пристрасний фізіологічний потяг і духове, 

наближене до естетичного ідеалу почуття. Основним мотивом еротичного 

сюжету постає ерос як гра, як влада, як фатальний первень, що в окремих 

художніх текстах спричинює смертельну розв’язку. Апофеозу гуцульська 

любовна філософія сягає у повісті Коцюбинського, в якій можна простежити 

символічний зв’язок між еросом і танатосом як структурно-семантичною 

домінантою гуцульської філософії. Танатичні пошукування у гуцульському 

тексті реалізуються через освоєння міфопоетичного простору – хтонічного лісу, 

в якому відбувається контакт з демонічними істотами («Тіні забутих предків» 

М. Коцюбинського, «Некультурна» О. Кобилянської), індивідуальний простір 

дороги до смерті, що надає сенсу людському існуванню (оповідання І. Франка) 

та антивоєнні мотиви у прозі Марка Черемшини. 

Містику гуцульського тексту умовно поділено на релігійну та нерелігійну, 

виокремлено її види: у зовнішньому, часо-просторовому вимірі – демонічну й 

природну, у внутрішньому – психологічно мотивовану, трагічну, увиразнену 

простором самотності. На образному рівні містичне втілене у міфологічних 

постатях щезника, мавки, чугайстра, у невизначеному демонічному «щось» та в 

амбівалентних постатях потопельника і духів-демонів. Для кожного з них 

характерна містична мова, виражена через сни, видіння, жести, символи, 

драматизовані діалоги. 

Оперуючи локальним матеріалом, ретельно студіюючи тогочасну 

історичну, суспільно-економічну, фольклорно-етнографічну дійсність 

Гуцульщини, І. Франко, Г. Хоткевич, О. Кобилянська, М. Коцюбинський та 

Марко Черемшина виходили на універсальні тематичні обшири, де література 

як мистецтво перебуває в тісному зв’язку з мораллю як предметом етичної 

науки. Проблеми добра і зла, еросу й танатосу, ословлення містичного у їхніх 

творах постають не як абстрактні категорії, а як невіддільна й унікальна 

частина «філософії гуцульського життя». Звертаючись у своїй творчості до 

топосу Гуцульщини та описуючи його genius loci, письменники формували 

образ цього краю, подавали авторські інваріантні моделі художнього 

осмислення гуцульського простору, фактично долучали його до 

інтелектуально-мистецьких просторів нашої культури та спонукали до 

творення нових текстів і нових смислів про цей винятковий, самобутній 

українській регіон. 
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Салій О. Р. Гуцульський текст в українській прозі кінця XIX – 

початку XX ст. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі 

спеціальності 10.01.01 – українська література. – Львівський національний 

університет імені Івана Франка. Львів, 2017. 

Дисертацію присвячено дослідженню гуцульського тексту в українській 

художній прозі кінця XIX – початку ХХ ст. Вперше в українському 

літературознавстві виокремлено критерії, що дають змогу з’ясувати 

приналежність художнього твору до цієї структури, а також сформовано 

наукове визначення поняття «гуцульський текст». Виявлено причини його 

формування, простежено особливості зображення топосу Гуцульщини у 

прозовій творчості І. Франка, О. Кобилянської, М. Коцюбинського, Марка 

Черемшини та Г. Хоткевича. Здійснено ґрунтовний аналіз основних проблемно-

тематичних блоків, з’ясовано основні мотиви та художні коди, що 

забезпечують структурну й семантичну єдність гуцульського тексту. 

Встановлено, що в гуцульському тексті втілено авторське суб’єктивне бачення 

гуцульського буття як культурного феномена, а також подано об’єктивну візію 

тогочасних історичних та суспільно-побутових реалій краю. 

Ключові слова: гуцульський текст, топос Гуцульщини, genius loci, час, 

простір, добро / зло, ерос / танатос, дискурс містичного. 
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Салий О. Р. Гуцульский текст в украинской прозе конца XIX – начала 

ХХ вв. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание учѐной степени кандидата филологических 

наук по специальности 10.01.01 – украинская литература. – Львовский 

национальный университет имени Ивана Франко. Львов, 2017. 

В диссертации исследован гуцульский текст в украинской художественной 

прозе конца XIX – начала ХХ века. Впервые в украинском литературоведении 

выделены критерии, по которым определяется принадлежность 

художественного произведения к этой сверхтекстовой структуре, а также 

сформировано научное определение понятия «гуцульский текст». Исследованы 

причины его формирования, прослежены особенности изображения топоса 

Гуцульщини в прозовых произведениях И. Франко, О. Кобылянской, 

М. Коцюбинского, Марка Черемшины и Г. Хоткевича. Осуществлѐн 

обстоятельный анализ основных проблемно-тематических блоков, обнаружены 

основные мотивы и художественные коды, которые обеспечивают структурное 

и семантическое единство гуцульского текста. Сделаны выводы о том, что в 

гуцульском тексте воплощено авторское субъективное виденье гуцульского 

бытия как культурного феномена, а также представлено объективное виденье 

тогдашних исторических и общественно-бытовых реалий местности. 
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Ключевые слова: гуцульский текст, топос Гуцульщины, genius loci, 

время, пространство, добро / зло, эрос / танатос, дискурс мистического. 

 

SUMMARY 

 

Salii O. R. Hutsul text in Ukrainian prose in the late 19
th

 – early 20
th

 

centuries. – Manuscript. 

The thesis for the academic degree of Candidate of Philology. Specialty  

10.01.01 – Ukrainian literature. – Ivan Franko National University of Lviv. Lviv, 

2017. 

The thesis is dedicated to the complex investigation of Hutsul text in Ukrainian 

prose in the late 19
th

 – early 20
th

 centuries. The specific image of Hutsul topos in the 

works by I. Franko, O. Kobylianska, M. Kotsyubynskyi, M. Cheremshyna and G. 

Khotkevych is analyzed. For the first time the theoretical definition of «Hutsul text» 

as a supertext structure is formed. Special attention is given to the criteria by which 

one is able to determine this superstructure in this text.  The basic motives and artistic 

codes, providing structural and semantic unity of the concept, are revealed.  

«Hutsul text» is it the text about genius loci – the essence of Hutsul land, its 

uniqueness is manifested in the historical, customary, social, landscape, religious and 

mythological features. All its motives and codes are analyzed in several problem-

thematic areas: good and evil, Eros and Thanatos, mystical discourse. 

In the analysis of dichotomous pair of «good-evil» attention was paid to natural 

evil that embody primary elements (floods and storms). It is noted that the nature 

appears to be evil because of evaluative (ethical) man's relation to the world 

(everything that threatens human existence is marked as evil). On the other hand, 

nature as an example of world order is introdused. On the other hand, nature as an 

example of world order is introdused. The paper provides insight into anthropological 

axiology of «Hutsul text»; it is revealed through external / internal conflicts and 

personal dramas of the characters. It is concluded that the concept of Good in the 

works on the outlaw subject is based on the values of freedom whilst evil associated 

with social injustice and despotic power. Attention is paid to the anti militaristic 

works by Marko Cheremshyna – war is interpreted as a social evil and a source of 

chaos. Franko instead raised a theosophic questions, gave to concept of good 

versatility features and justified the secondary of evil. 

The concept of Eros and Thanatos in «Hutsul text» explained through unique, 

uninhibited views on love life, through world-view fusion of mythology and 

Christian religion, rendition ritual-magical time. A special emphasis is put on two-

faced Eros that manifests itself through bodily love (passionate physiological) and 

spiritual attraction close to the ideal of aesthetic feeling. Eros appears as a game, as 

power, as the fatal beginning of that in some literary texts provoke a major conflict 

and a fatal outcome. Thanatological searches are realized through the development of 

mythopoetics space – chthonic forest (where there is contact with demonic creatures), 

personal «space road to death» and anti-war motives. 
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Subject matter related to the mystical discourse is also considered. Mystic of 

«Hutsul text» conditionally divided into religious / secular, demonic / natural; it is 

psychologically motivated, evolved into tragical, loneliness space. The basic mystical 

characters presented in the form of mythological figures (wood spirits – scheznyk, 

mavka, chuhaistr), demonic undefined «something», ambivalent drowned person and 

spirits-demons. For each of them mystical language, expressed through dreams, 

visions, gestures, symbols and dramatized dialogues are inherent. 

It is concluded that speaking about Hutsul’s topos and describing its genius loci, 

writers shaped the image of the region and formed author’s invariant model of artistic 

understanding Hutsul space; attached this text to intellectual and artistic extension of 

our culture and also contributed to the generation of new meanings of this unique 

Ukrainian region.  

Key words: Hutsul text, topos of Hutsulschyna, genius loci, time, space, 

good / evil, Eros / Thanatos, mystical discourse. 


