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Відгук
про дисертацію Олександри Салій «Гуцульський текст української прози 
кінця XIX -  початку XX століття», подану на здобуття наукового ступеня 

кандидата філологічних наук за спеціальністю «10.01.01 -  українська
література».

Художньому слову Михайла Коцюбинського, Ольги Кобилянської, 
Івана Франка, Гната Хоткевича й Марка Черемшини загалом і гуцульській 
тематиці в їх творчості зокрема присвячена значна література, та 
сформований цими авторами гуцульський текст як єдина, монолітна 
структура і певна смислово-концептуальна цілість майже не був предметом 
спеціальної уваги в нашому літературознавстві. Цю наукову прогалину 
дослідженням, що й визначає його актуальність.

Робота виконана в річищі вивчення локальних текстів, зокрема тих, що 
їх виокремлюють за регіональним принципом. Об’єктом аналітичної 
зосередженості в ній став надзвичайно цікавий і бурхливий період у розвитку 
українського письменства: кінець XIX -  перші десятиліття XX століття, коли 
в ньому утверджується ідейно-естетична концепція Гуцульщини власне як 
тексту. Дисертантка солідаризується з висновками О. Бобракова-Тімошкіна, 
котрий розрізняє в чеській літературі поняття празького тексту й образу 
Праги на підставі їх, умовно кажучи, фізичної / метафізичної аури. Подібно 
«гуцульський текст -  це не тільки текст про Гуцульщину як конкретний 
просторовий вимір, а й текст про її сутність, її «душу» (за В. Топоровим), її 
культурний міф, складовими частинами якого є історичні, звичаєві, 
географічні, релігійні, соціально побутові особливості і сама міфологія» (с. 
41-42). Відтак Гуцульщина в ньому зображена не просто як певний 
географічний обшар, а насамперед як культурно-історичний і, зосібне, 
духовний простір, що породжує художні тексти і творить свій міф. 
Простежено об’єктивні й суб’єктивні чинники, що впливали на ці процеси, 
пов’язаність локального тексту з культурно-історичним контекстом і т. ін.

Насамперед хотілося б відзначити концептуальну цілість і добру 
структурованість роботи Олександри Салій. Аналітична логіка її зрозуміла й 
аргументована. Оскільки в українському літературознавстві такий тип 
досліджень -  на відміну, скажімо, від польського -  не є поширеним, постало 
першорядне завдання теоретичного узасаднення концепції гуцульського 
тексту. При цьому вона відштовхується від семіотичних досліджень про 
міський текст, що мають тривалу історію й чималий набуток. Науково- 
емпіричною підставою такого уподібнення є їх спільна семантична основа -  
простір як об’єкт художнього зображення і як текст. Мають ці два поняття й 
подібні ознаки.

Відрадно, що в процесі аналізу дисертантка не переносить механічно 
теоретичну схему міського тексту на концептуалізацію гуцульського, а лише 
відштовхується від її засновків і творчо застосовує окремі положення. 
Приміром, у розмовах про міський текст часто опираються на твердження Ю. 
Лотмана про критерії, що дозволяють характеризувати місто як семіотичну
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систему -  місто як текст і місто як ім’я. Перше передбачає два види: 
концентричне, що розташоване в центрі й характеризується замкнутістю, та 
ексцентричне, тобто збудоване на периферії й відкрите до культурних 
контактів. Гуцульський текст ніби синтезував ці дві величини в дещо 
видозміненому вигляді: він принципово ексцентричний, та водночас є 
просторово і ментально відчуженим від цивілізації, історії й решти світу; 
Гуцульщина сама втілює «весь Світ». Це призвело до акумуляції, усталення й 
консервації тут духовно-культурної традиції і до формування тривкої й 
глибинної історичної пам’яті. Натомість урбанізація й цивілізаційні блага в 
свідомості верховинців асоціюються з деструкцією й руйнацією, чужими й 
ворожими їх сутності стихіями. Жаль лише, що при цьому чомусь не згадано 
Марка Черемшину, в системі художнього мислення якого ідея конаючої 
внаслідок наступу прогресу й модернізації Гуцульщини є основоположною.

Для з’ясування природи, сутності й характерних ознак явища 
Олександра Салій залучає поняття «надтекст» -  головного системотворчого 
чинника. Така його функція дозволяє власне розглядати сукупність творів 
про Гуцульщину як один цілісний текст і визначає його ієрархічну структуру. 
Іншими словами, гуцульський текст інтерпретується дисертанткою не просто 
як те, що безпосередньо втілене в художніх символах, а як щось більше і 
вище від матеріалізованого в слові.

Надтекст володіє насамперед смисловою єдністю, сформованою на 
основі топонімів, що набувають символічного значення, і конкретних 
географічно-просторових локусів. Топос Гуцульщини є просторовим 
об’єктом естетичного осягнення, ядром художньо-творчих переживань, і 
саме він формує смислове осердя гуцульського тексту. Та самої лише 
просторової визначеності і тематичної прив’язаності творів до регіону 
замало, аби говорити про локальний (у нашому випадку -  гуцульський) 
текст, -  внутрішню єдність їм забезпечує існування певних смислових кодів, 
що присутні в свідомості носіїв цієї культури і сприяють формуванню 
конкретних художніх образів. У роботі виділено п’ять, на думку дисертантки, 
головних: історичний, міфологічний, релігійно-філософський, соціальний (чи 
соціально-побутовий) і природний (просторово-пейзажний). У межах того чи 
того твору вони поєднуються між собою певним чином і творять оригінальні 
художні структури. Існуванням цих кодів зумовлена близькість мотивів і 
сюжетних ходів, схожість проблемно-тематичних блоків і наративних форм. 
А функцію глибинного логічно-концептуального осередку виконує концепт 
пам’яті: він об’єднує згадані коди, забезпечуючи існування єдиного 
культурного коду, що власне й формує «надсистемну» цілість і породжує 
літературний міф Гуцульщини. Відповідно конкретні художні твори, що 
об’єднані дефінітивним означенням «гуцульський текст», є його 
субсистемами.

З іншого боку, гуцульський текст належить до «всеукраїнського 
гіпертексту», за термінологією JI. Оляндер, прикметною ознакою якого є 
яскраво виражена національна самобутність. Гуцульщина -  не просто 
географічний простір, а й етнічний регіон, що визначає етноцентричність її
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тексту. На відміну від того-таки міського тексту, що з етнічного погляду є 
багатошаровим, гуцульський -  монолітний й етнічно цілісний. Як такий, він 
інтегрує «гуцульськість» в український культурний простір. На цій основі 
заангажована важлива його роль як чинника національного самопізнання 
Гуцульський текст, таким чином, сприяє етнічній і національній 
ідентифікації й самосвідомості мешканців краю, їх належності до 
гуцульської спільноти і до українського етносу.

Наступні розділи присвячено з’ясуванню конкретних аспектів 
пропонованої моделі, її практичному обґрунтуванню. Зрозуміло, що охопити 
весь комплекс порушених питань, уникнувши скоромовки й не «розтекашеся 
мислію по древу», не було змоги. Тож дисертантка зосереджується на 
проблемно-тематичному «зрізі» гуцульського тексту, що є безпосереднім 
об’явом перелічених у теоретичному розділі смислових кодів, детально 
простежуючи природу, сутність і специфіку вияву їх головних «блоків». 
Зокрема, дихотомію добра і зла -  засадничі категорії етичної свідомості і 
«філософії життя» гуцулів охарактеризовано в їх природному, 
антропологічному й метафізичному вимірах, категорії еросу й танатосу -  у 
контексті світоглядно-філософських і міфологічно-релігійних «силових 
полів», а дискурс містичного -  у його зовнішньо-просторових і внутрішньо- 
психологічних вираженнях. Задекларований у вступних заувагах пункт про 
індивідуально-авторські варіанти осмислення гуцульського буття в 
локальному тексті отримує підтвердження й змістове наповнення.

З погляду концепції гуцульського тексту творчий доробок добре 
знаних авторів постає в новому світлі й дозволяє побачити в ньому нові 
грані, смисли і форми. Стосовно багатьох питань у дисертації висловлено 
цікаві спостереження й міркування, зроблено перспективні висновки. 
Особливо хотілося б відзначити розмову про картографію душі 
«некультурної» Параски в О. Кобилянської, сповненої людськими і 
демонічними енергіями, про релігійно-філософську концепцію гуцульських 
оповідань І. Франка в системі теософських координат, засновану на ідеї 
теодицеї -  Божої справедливості, про психологічні мотиви утвердження 
влади шляхом деспотизму й тотального насилля -  як внутрішню потребу, 
форма долання індивідуальних психокомплексів і спосіб самоствердження. 
Присвячений останній темі підрозділ цікавий ще тим, що не обмежується, як 
попередні, вивченням одного літературного зразка, -  у ньому здійснено 
порівняльний аналіз, а також порушено питання поетики. Посилюється 
дослідницький пафос і наукова аналітика в наступних розділах, де 
охарактеризовано текстуальні вияви еросу й танатосу, способи художнього 
втілення містицизму, зокрема містичну «мову» ірраціонального, і т. ін. 
Можна погоджуватися чи ні з інтерпретацією Олександрою Салій 
конкретних художніх артефактів (мені, приміром, важко погодитися, що 
«апофеозу гуцульська любовна філософія сягає у повісті Коцюбинського», -  
більше підстав, гадаю, є для висновку про її «апофеозність» у Марка 
Черемшини), та не може не імпонувати її, сказати б, аналітична пристрасть і 
захоплення предметом дослідження, а головне -  важко відмовити їй
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обґрунтованості своєї позиції, у високому рівневі фахової підготовки і в 
культурі наукового мислення.

Дисертантка тактовна й зважена в своїх судженнях і позбавлена 
властивої аналітичному дискурсу багатьох молодих науковців категоричності 
й прямолінійності. Залучаючи, скажімо, для обґрунтування своєї концепції 
поняття «надтекст», вона зауважує: «Очевидно, що теорія надтексту не 
единоправильна, а лише одна з-поміж інших, які можна застосовувати до 
вивчення локальних текстів» (с. 41). Або в іншому місці: «Не претендуючи 
на всеохопність, пропонуємо робочу дефініцію гуцульського тексту [...]» (с. 
42).

Усе ж позитивно оцінюючи дисертаційну роботу Олександри Салій 
загалом, приймаючи її пафос і головні положення, водночас мушу, як цього 
вимагає жанр мого виступу, висловити деякі зауваження й дискутувати з 
авторкою.

1. Розумію бажання дисертантки зосередитися задля з’ясування 
сутнісних аспектів явища на знакових постатях. Однак щоби предметно 
говорити про утвердження гуцульського тексту в українській літературі, 
варто було б бодай ескізно окреслити ґенезу й головні етапи його 
становлення -  задля з’ясування, що конкретно зі зробленого попередниками 
утверджувалося, а що започатковувалося чи наново формувалося. А крім 
того -  на становлення й утвердження гуцульського тексту в українській 
літературі працювали так чи так й інші, менш відомі творчі особистості, про 
яких навіть не згадано або ж згадано принагідно. Те саме можна сказати й 
про письменників неукраїнського походження (С. Вінценза, JI. фон Захер- 
Мазоха, Ю. Коженьовського та ін.). На с. 35 задекларовано важливу тезу: про 
мультикультурність Гуцульщини писали переважно письменники-неукраїнці. 
То це гуцульський чи не гуцульський текст? Адже топос Гуцульщини в 
творах цих авторів є смисловим ядром і просторовим об’єктом. І як вони, 
зрештою, вписуються (чи не вписуються) в український культурний 
простір?.. Тим паче, що драму Ю. Коженьовського «Карпатські верховинці» 
неодноразово переробляли українські автори.

2. Природно, що дисертантці більше до вподоби міркувати про 
еротику, аніж про смерть (за це говорять навіть кількісні показники: більше 
ЗО сторінок -  менше 20). Аналіз цією складової гуцульського тексту зроблено 
справді цікаво, досить фахово і ґрунтовно (в авторефераті, на жаль, цього не 
вдалося належним чином відтворити). Та відчувається все-таки певна 
«недокінченість» розмови. Адже першим реченням присвяченого цим 
питанням розділу задекларовано «зіставлення та взаємодію у 
смисложиттєвому вимірі» цих визначальних чинників існування (с. 119).

Рецензована дисертаційна робота виграла б від розмови на означену 
тему саме в такому ключі. Та й сам матеріал цьому сприяв і спонукав. Адже 
ерос у гуцулів -  це складник, а, може, навіть домінантний первень, їх 
життєво-філософської максими «живемо, аби набутися», а екзистенційно 
кінцевим пунктом її є смерть. Думку про поєднання еросу й танатосу 
дисертантка акцентує лише щодо художнього дискурсу Марка Черемшини.
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Та в інших авторів таке поєднання теж наявне, тільки не в «прямих», а 
творчо «завуальованих» чи радше -  латентних формах. До всього, «прологом 
до еротичної теми» в автора «Парасочки» чомусь названо новелу «На 
Купала, на Івана» (с. 142). Хоча навіть у другій збірці творів письменника 
«Село вигибає», що вийшла в Києві 1925 року і де вміщено «Парасочку», «За 
мачуху молоденьку...», «Зарікайся мід-горівку пити!..», «Козака», цього 
«нарису з гуцульського життя» немає, а вперше його було надруковано в 
«Народному ілюстрованому календарі товариства “Просвіта” на звичайний 
рік 1926» (Львів, 1926). Найімовірніше, десь наприкінці 1925 року новела й 
була написана. Якщо вже говорити про пролог еротичної теми в творчості 
цього письменника, то відлік варто починати принаймні від «Звелениці» 
(1900 рік). Кажу «принаймні», бо ще ж були рання поезія «Параска», до якої 
І. Франко й радив вертатися молодому авторові, полишивши модерні поезії в 
прозі, й «ескіз із великоміського життя» «Нечаяна смерть».

3. І в дисертаційному тексті, і в авторефераті неодноразово 
трапляються висловлювання на кшталт «релігійний і міфологічний світогляд 
(сфери, семантика і т. ін.)». Із них випливає, буцімто релігійність притаманна 
лише християнству, а давні культи були її позбавлені. Як можна зрозуміти, 
Олександра Салій опирається в цих судженнях цілковито на положення й 
настанови біблійно-християнської ідеології, що, втім, зрозуміло, хоч науково 
й не зовсім логічно й виправдано. Адже у спеціальній літературі є терміни 
«релігійна людина» (стосується представників саме доіндустріальних 
суспільств) і «сучасна людина». А дисертантка ж приєднується до думки Г. 
Хоткевича, що «гуцул [...] ще не христіянин» (с. 66) і неодноразово вказує на 
поєднання в його світоглядній парадигмі християнських і язичницьких 
первнів. Відтак відштовхуватися більш правомірно було від законів і форм 
міфологічного мислення чи принаймні від принципів «народної теології» (М. 
Еліаде).

З названим вихідним положенням пов'язаний поділ містики на 
релігійну й нерелігійну. При цьому містицизм, твердження про його широке 
й вузьке значення викликають певні застереження. «З часом містика стала 
складовою релігійного світогляду (релігійна містика є пізнання Бога через 
досвід), апелюючи до сфери трансцендентного, того, що перебуває поза 
межами людського, земного буття, чогось таємничого та надприродного», -  
читаємо на с. 177. А раніше хіба вона такою не була?.. Тільки ж поняття 
Вищої істоти передбачало також Його Творіння, «намісників» і ворогів. І 
справжня містика, як випливає з «технологій священного» доіндустріальних 
суспільств і сучасних релігійного-філософських систем, невіддільна від 
духовності та релігійності й існувала від найдавніших часів.

Древні концепції світу мали свою велич і силу, заснованих на 
категоріях священного, яке не підноситься над земним світом, а проявляє 
себе в його об’єктах. Божественна ієрархія теж була строго впорядкована і 
структурована, хоч внутрішньо й динамічна. Людина ж у своїй поведінці 
лише повторювала божественні прецеденти, а оскільки все, грубо кажучи, 
вийшло з рук богів, то будь-що (робота в полі, обробіток землі, стосунки
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чоловіка й жінки, жести чи мовні звороти) могло стати предметом 
релігійного досвіду. Архаїчна, тобто релігійна, людина мислила дуже 
конкретно, не виходячи за межі предметного світу, тож в арсеналі 
міфологічного мислення не було нічого такого, що його носії не бачили 
навколо себе, -  вони лише надави об’єктам навколишнього світу нового 
смислу і наділяли їх чарівними властивостями з усіма наслідками, що з цього 
випливали. Через те конкретно-географічні й «тілесні» ознаки могли мати й 
найбільш містичні прояви, як, скажімо, способи космогенезу чи природа 
богині Афродіти.

Однак відзначені мною зауваження не мають принципового значення. 
Вони стосуються окремих аспектів дисертаційної праці чи термінологічних 
аспектів і не применшують загалом позитивного враження від неї. А 
дискусійні моменти, -  вони неминучі в роботі наукового характеру. Добре, 
що дисертантка має своє бачення проблеми, а те, що воно не цілком 
збігається з моїм, -  природна річ і позитивний чинник: гірше, якби 
повторювала відомі й усталені щодо гуцульського тексту судженнях. Це 
означає, власне, що вона самостійно мислить і впевнено ступає на шлях 
науково-творчої діяльності. Робота є завершеним самостійним науковим 
дослідженням і виконана на високому фаховому і методологічному рівні. 
Результати її відзначаються науковою новизною і мають теоретичне та 
практичне значення. Хотілося б побачити дисертацію Олександри Салій 
найближчим часом видану окремою книгою.

Автореферат відбиває головні положення дисертаційного дослідження, 
основний зміст якого викладений у десяти статях.

Усе це дає підстави для висновку про те, що дисертація «Гуцульський 
текст української літератури кінця XIX -  початку XX століття» відповідає 
вимогам «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого 
звання старшого наукового співробітника», затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів від 24. 07. 2013 р. № 567, а її автор, Салій Олександра 
Романівна заслуговує присудження наукового ступеня кандидата 
філологічних наук зі спеціальності «10.01.01 -  українська література».
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