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ВСТУП 

Художній процес перших десятиліть  ХХ ст., розмаїтий ідейно і 

стильово, водночас показовий амбівалентністю мистецьких рецепцій та 

інтерпретацій. Літературний простір доби зміни реалізмоцентричної 

літератури на модернізм приваблював дослідників самобутнім художнім 

опрацюванням постійних топосів та попередньої внутрішньолітературної 

традиції переосмислення тем різних країн (країв), етносів, місцевих типіконів, 

мотивів, образів, оновлення стильових напрямів і течій. Одним із яскравих 

дискурсів новітньої української культури стало мистецьке культивування 

феномену Гуцульщини, що спричинилося до значних осягів музики, 

малярства, архітектури, письменства, фольклору тощо. При цьому 

Гуцульщина стала змісто- й формотворчим чинником у спадщині 

репрезентантів як української, так  і неукраїнських літератури і науки                   

(Ж. Верн, Дж. Конрад, О. Штайнбах, М. Дові, І. Ольбрахт, П. Вінценти,            

К.-Е. Францоз, С. Вінценз та ін.) – усі вони підпали під чар Верховинського 

краю та його багатющої традиційної культури. 

Актуальність пропонованого наукового дослідження зумовлюється 

необхідністю системного осмислення та комплексної літературознавчої 

інтерпретації ґенези, ідейно-тематичного кола, проблематики, сюжетно-

композиційних і стильових модифікацій художньої творчості, присвяченої 

Гуцульщині і гуцулам. Своєчасність цього дослідження детермінована 

потребою об’єктивного розкриття інноваційності внеску у верховинську тему 

письменства літературних періодостилів реалізм – «запізнілий» романтизм – 

модернізм, індивідуально-авторських особливостей її опрацювання, потребою 

створення науково обґрунтованої концепції діахронно-синхронного розвитку 

та функціонування гуцульського тексту в українському літературному 

континуумі першої третини ХХ ст.  

Спеціальне дослідження ідейно-естетичного концепту «Гуцульщина» в 

українській літературі цього часу актуальне науковим декодуванням 

особливостей поетики творів як знаних українських письменників на 
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гуцульську тему, так і зовсім маловідомих. Це дає змогу осмислити історію, 

процесуальний перебіг та здобутки літературного у творчості представників 

різних мистецьких течій і напрямів, опрацювання метаобразу Верховинської 

України, його сюжетно-композиційні, жанрові, образні та стильові прикмети.  

Необхідність проведення дослідження визначається відсутністю 

комплексної наукової праці, зокрема праці сучасної імагологічної, присвяченої 

феномену гуцульського тексту літератури Наддніпрянської України, 

Галичини, Буковини і Закарпаття першої третини ХХ ст. Поза полем зору 

літературознавців усе ще залишаються еволюційні аспекти літературного 

топосу Карпатської України, показові своєю «комунікабельністю» моменти 

тотожності / нетотожності українських, польських та інших митців у 

малюванні гірського краю та його мешканців, функціонування 

міфофольклорної компоненти конкретних гуцульських текстів. Адже в 

літературознавчих працях досі лише принагідно йшлося про масштабні осяги 

класичного літературного відтворення Гуцульщини, пов’язані із 

функціонуванням «гуцульської тематично-стильової течії» (П. Арсенич) в 

українській літературі середини ХІХ – ХХ ст. здебільшого у творчості 

першорядних майстрів слова. 

Серед зарубіжних та українських, у тому числі діаспорних науковців, які 

продуктивно опрацювали гуцульську проблематику літератури нової і 

новітньої доби, вирізнимо Л. Вайґеля, С. Вінценза, С. Витвицького, Б. Гакета,                           

Д. Зеленіна, Р.Ф. Кайндля, О. Кольберґа, Я. Хорошого, П. Арсенича,                         

П. Будівського, В. Гнатюка, Я. Головацького, В. Грабовецького, І. Денисюка,     

М. Домашевського, Р. Заклинського, М. Ільницького, В. Клапчука,                             

І. Крип’якевича, Н. Мафтин, Д. Наливайка, А. Онищука, М. Пазяка,                            

І. Пелипейка, Ф. та В. Погребенників, В. Полєка, Н. Романович-Ткаченко,                    

І. Сенькова, С. Хороба, В. Шухевича та ін. 

До актуальних напрацювань сучасного літературознавства належить 

також осмислення різних моделей українського простору. Художні 

особливості функціонування локального тексту у сучасному 

літературознавстві доби в загальних рисах досліджено на прикладі київського 
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(В. Левицький, С. Ушневич, О. Філатова), волинського (Л. Оляндер,                         

Н. Плетенчук), львівського (С. Андрусів, М. Гнатюк), харківського                        

(Я. Цимбал), кримського (С. Кур’янов) та ін. текстів. Локальніші проблеми 

функціонування гуцульського тексту висвітлено у дослідженнях                             

М. Васильчука, Л. Горболіс, О. Лаврик, Я. Поліщука, В. Погребенника,                    

Ф. Погребенника, О. Салій, С. Хороба та ін. Їхні наукові рецепції стосувалися 

окремих важливих аспектів порушеної проблеми у контексті історичних та 

літературознавчих досліджень культурного явища Гуцульщини.  

Художній феномен локального, а отже й міського або регіонального, 

текстів осмислюється українським літературознавством переважно в контексті 

аналізу історико-літературної проблематики, вивчення окремого періоду, 

етапу творчості конкретного митця слова, тенденцій розвитку літератури 

загалом. Встановивши дослідницькі межі функціонування гуцульського тексту 

у літературі першої третини ХХ ст., дисертант керувалася прагненням 

виокремити гуцульський текст певного періоду, який розвинувся як 

самототожна одиниця у часопросторі, відмінна від попередньої. Кожна така 

одиниця вирізняється своїм характером, пов’язаним насамперед із 

функціонуванням гуцульського міфу у світовій літературі, спробою його 

інтерпретації та деміфологізації, зокрема, українським письменством 

зазначеного періоду. Дослідження художнього вияву Гуцульщини як тексту в 

українській літературі першої третини ХХ ст. варте уваги не тільки з позиції 

компонування прозових, поетичних та драматичних творів, де існує згадка про 

Гуцульський край у прямій чи латентній формах. Важливішою є констатація 

тези, що саме в цей період Гуцульщина стала тим регіоном, мистецьким 

локусом, який глибоко інкорпорувався у підвалини кожного літературного 

явища, художнього образу, теми чи мотиву, суттєво впливав на подальшу їх 

історію (характеристику, структуру, типологію) й уособлював генетичний 

зв’язок об’єкта із краєм. 

Власне, дослідження концепту «Гуцульщина як текст», зокрема першої 

третини ХХ ст., потребує аналітико-синтетичного й цілісного дослідження 

меж функціонування гуцульського тексту в українській літературі, 
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спроектованого в тому числі на розкриття індивідуальних внесків авторських 

філіацій теми Гуцульщини в ідеали гуманізму, краси, культурного розвою, 

демократичного оновлення, соборної єдності України. Усвідомлення 

гуцульського локусу як складової національного простору дасть можливість 

варіативного прочитання художніх текстів інших локальних структур, що, в 

свою чергу, становить першооснову регіональної самоідентифікації, а також 

знаходження місця парадигми «Гуцульщини як тексту» в системі 

загальнокультурного простору України 

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

Дослідження функціонування парадигми «Гуцульщина як текст» української 

літератури першої третини ХХ ст. здійснювалося у межах комплексного плану 

науково-дослідної роботи кафедри історії української літератури Факультету 

української філології та літературної творчості ім. А. Малишка Національного 

педагогічного університету імені М.П. Драгоманова й уходило як складова до 

комплексної теми «Шляхи розвитку української літератури кінця                     

XVII – XX ст.». Тема дисертації затверджена Вченою радою Національного 

педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (протокол № 7 від                     

28 лютого 2011 р. ) та закоординована науковою радою «Класична спадщина 

та сучасна художня література» Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка          

НАН України (протокол № 4 від 6 грудня 2011 р.).  

Мета роботи – дослідити літературні полівалентність, константні, 

змінні, домінантні риси художнього універсуму Гуцульщини в українській 

красній словесності першої третини ХХ ст.; розкрити генезу, функціонування, 

проблематику та жанрово-стильові модифікації гуцульського тексту у зв’язках 

із розвитком української лірики, ліро-епіки, епіки і драматургії першої третини           

ХХ ст.  

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких завдань: 

- здійснити проблемний огляд наукової гуцульщинознавчої 

літератури, декодувати відповідні літературознавчі концепції та проекції; 

- охарактеризувати теоретико-методологічне наповнення 

імагологічної парадигми «край як текст», співвідношення термінологічного 
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словосполучення із поняттями «метатекст», «локальний текст» та 

«регіональний текст»; розкрити роль наукових джерел, гуцульських історії, 

фольклору, культури, традиції та їх літературної рецепції у художньому 

дискурсі письменників перших десятиліть ХХ ст.; 

- окреслити витоки, досвід та естетичну результативність 

функціонування топосу Гуцульщини в письменстві ХІХ – початку ХХ ст.; 

- апробувати компаративні (імагологічні) підходи до предмета 

дослідження на основі осмислення структурно-системних зв’язків між 

поняттями «національна ідентичність», «національна самототожність», 

«гуцульська «родова» вдача» тощо та розкрити ідейно-естетичну специфіку 

мистецької рецепції Верховини у творах літераторів із Наддніпрянщини, 

Галичини й інших частин України; 

- визначити основні критерії функціонування художньої парадигми 

«Гуцульщина як текст» на основі співвідношення культурно-історичної, 

компаративної, семіотичної та ін. методологій аналізу літературних текстів; 

- дослідити ідейно-художні засади та мистецький праксис створення 

метаобразу Гуцульщини (історичні, естетичні, краєзнавчі, етнологічні аспекти) 

в українському письменстві;  

- поповнити історію літературної Гуцуліани дослідженням 

маловідомих творів українських письменників «другого ешелону»;  

- розкрити культурологічні коди творів про Гуцульщину перших 

десятиріч ХХ ст., з’ясувати результативність художньої асиміляції 

українськими літераторами міфологічних, етнографічних та інших джерел на 

рівні ідейно-тематичних, жанрово-композиційних, характерокреаційних та ін. 

образних систем; 

- виділити і охарактеризувати у гуцульських текстах семантичне 

наповнення окремих тематичних площин, які презентують край в українській 

та зарубіжних літературах.  

Об’єкт дослідження – епічні, ліричні, ліро-епічні й драматичні твори 

першої третини ХХ ст., що відтворюють «культурні ландшафти» (В. Дільтей) 

Гуцульщини та її зв’язки з усією Україною, авторства Х. Алчевської,                          
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В. Атаманюка, О. Бабія, Лесі Верховинки, Д. Загула, Мирослава Ірчана,                   

П. Карманського, В. Кобилянського, О. Кобилянської, М. Козоріса,                        

М. Колцуняк, М. Коцюбинського, Уляни Кравченко, Б. Лепкого, Василя 

Лімниченка, О. Луцького, Р. Купчинського, О. Маковея, К. Малицької,                     

О. Манчука, М. Матієва-Мельника, Олександра Олеся, В. Пачовського, 

Марійки Підгірянки, У. Самчука, Лесі Українки, І. Франка, Д. Харов’юка,                            

Г. Хоткевича, П. Шекерика-Доникова, Ю. Шкрумеляка, В. Щурата,                       

С. Чарнецького, Марка Черемшини та ін. 

Предметом дослідження є синхронно-діахронне функціонування 

концепту «Гуцульщина як текст» в українському письменстві першої третини 

ХХ ст. у зв’язку з суспільно-політичними, морально-етичними, культурними 

чинниками доби, ідейно-естетична специфіка зображення краю в літературі 

різних періодів. 

Теоретико-методологічною основою дисертації стали теоретико-

методологічні праці Р. Барта, О. Бердника, М. Бахтіна, Ж. Женетта, 

Ю. Лотмана, В. Коркунова, Н. Копистянської та інших дослідників; праці                                            

С. Андрусів, М. Гнатюк, Л. Горболіс, І. Денисюка, О. Єременко, О. Засенка,              

М. Ільницького, М. Корпанюка, В. Левицького, Н. Мафтин, Д. Наливайка,                

Л. Оляндер, О. Турган, І. Пелипейка, В. Погребенника, Ф. Погребенника,                   

В. Полєка, Я. Поліщука, І. Франка, С. Хороба та інших літературознавців; 

культурологічні дослідження нової і новітньої доби С. Вінценза,                           

С. Витвицького, В. Гнатюка, Я. Головацького, В. Грабовецького,                                

М. Домашевського, Р. Заклинського, О. Кольберґа, І. Сенькова, Я. Хорошого,                 

В. Клапчука, І. Крип’якевича, В. Шухевича та ін., присвячені вивченню історії, 

культури, етнографії та фольклору Гуцульського краю, його місця в 

історичному минулому України. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що робота є 

першим в українському літературознавстві комплексним системним 

дослідженням художньої парадигми «Гуцульщина як текст» в українській 

літературі першої третини ХХ ст. як ідейно-художнього, стильово 

самобутнього феномена.  
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У результаті проведеного дослідження сформульовано низку нових 

наукових положень, запропонованих особисто здобувачем. Основні з них такі: 

Вперше: 

1. Виходячи з теоретичного обґрунтування необхідності застосування 

понять «метатекст», «локальний текст», «регіональний текст» до складових 

семи «Гуцульщина як текст», визначено основний зміст терміна «гуцульський 

текст» та його співвідношення з узагальнюючим концептом «Гуцульщина як 

текст», межі й вияви його функціонування в літературі першої третини ХХ ст. 

2. Визначено основні критерії та художні проекції функціонування 

гуцульського тексту першої третини ХХ ст. в українському літературному 

континуумі, що засвідчили створення поліаспектного образу Гуцульщини й 

оновлення інтертекстуальних зв’язків національної літератури. 

3. На основі аналізу значного обсягу прозових, поетичних і 

драматичних творів межі ХІХ та ХХ ст. висвітлено змісто- й формоутворюючі 

фактори «іміджу» Гуцульщини у вітчизняній літературі перших десятиліть               

ХХ ст., розкрито індивідуальний внесок митців у збагачення художніх філіацій 

краю та мистецької культури його сприйняття.  

Удосконалено наукове дослідження проблем тим, що: 

1. В оперативне поле дослідження й науковий узус було введено як 

більш, так і менш відомі, малознані художні твори, архівні матеріали. Це дало 

змогу відновити повнішу літературну історію Гуцульщини, висвітлити дійсні 

масштаби й вектори образу краю, майстерність його рецепції авторами різної 

міри обдарування. 

2.  Системно досліджено художньо-естетичний досвід національного 

письменства в освоєнні верховинської тематики, «вписано» її в імагологічну 

панораму «край як текст» української літератури першої третини ХХ ст. обабіч 

кордону. 

Подальшого розвитку в дисертації набули підходи до наукового 

декодування теми, а саме: 

1. В результаті аналізу теоретичних праць, присвячених вивченню 

функціонування метатексту і його меж у художньому просторі, виділено 
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основні критерії організації поняття «метатекст» і його співвідношення із 

науковою парадигмою «Гуцульщина як текст». 

2. Спеціально вивчено функціонування в українській літературі 

оригінальних інваріантів гуцульської теми – «людина і природа», опришківський 

рух, національно-визвольні змагання доби світових воєн, зображення 

«неекзотичного» життя гуцула-автохтона, інших локальних структур, що сприяє 

регіональній і національній ідентифікації літератури. 

Методи дослідження. Серед використаних літературознавчих методів – 

філологічний, компаративний, міфологічний, культурно-історичний, 

психоаналітичний, структуральний, принципи композиційного, мотивного, 

інтертекстуального аналізу, біографічного методу та ін. За допомогою поєднання 

філологічного, компаративного та інтертекстуального методів вивчалися тексти 

літературних творів, встановлювалися смислові зв’язки мистецьких творів із 

Гуцульщиною тощо. Залучення компаративного методу дозволило визначити 

імагологічні параметри гуцульського тексту.  

Компаративно-імагологічні стратегії дослідження дали змогу розкрити 

письменницький інтерес до «інакшого» (екзотичного, гуцульського) світу, 

прагнення авторів встановити зв’язки між «своєю» культурою і «гуцульською» 

філософією буття. Компаративний метод використовувався комплексно – у 

поєднанні з міфологічним та міфопоетичним – задля декодування міфопоетичної 

рецепції краю письменниками з Наддніпрянщини та Західної України, 

дослідження ідейно-художніх особливостей літературної рецепції гуцульської 

народної міфології тощо. Компаративний підхід взаємодіяв із семіотичним та 

структуральним при розкритті відображення персоналізованих модусів людської 

поведінки у гуцульському тексті, визначенні основних концентрів презентації 

Гуцульщини у літературі, «олітературеного» концептопростору національної 

свідомості гуцула. Композиційний аналіз дав можливість осягнути принципи 

розташування художнього матеріалу, архітектонічні плани текстів, їх основних 

семантичних центрів тощо. Мотивний аналіз використовувався для висвітлення 

аспектів самототожності й етнографічної презентації Гуцульщини у літературі; 

висвітлення конкретних гумористичного, танатологічного мотивів, мотиву 
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гуцульського кохання й місійності тощо. Використання культурно-історичного 

методу сприяло розкриттю співвідношення творчості письменника та історичної 

епохи. Біографічний метод використовувався під час характеристики 

Гуцульщини як життєписно детермінованого художнього домену творчого 

доробку Х. Алчевської, Б. Лепкого, Уляни Кравченко, О. Маковея, І. Франка 

тощо. Міфологічний принцип прислужився для декодування міфопоетичної 

рецепції краю, особливостей функціонування концепту «Гуцульщина як текст» з 

позиції міфологізму та міфофольклоризму.  

Теоретичне значення дослідження полягає у розкритті актуальних та 

маловивчених проблем, пов’язаних із специфікою художньої системи української 

лірики, ліро-епосу, прози та драматургії першої третини ХХ ст., в якій 

визначаються основні критерії функціонування художньої парадигми 

«Гуцульщина як текст» на основі співвідношення культурно-історичної, 

компаративної, семіотичної та ін. методологій аналізу літературно-художніх 

текстів. У роботі вивчені, систематизовані, проаналізовані, зіставлені й 

узагальнені витоки, досвід та естетична результативність функціонування топосу 

Гуцульщини в письменстві першої третини ХХ ст., що дає змогу розкрити 

ідейно-естетичну специфіку мистецької рецепції Верховини у творах літераторів 

із Наддніпрянщини, Галичини й інших частин України, простежити еволюцію 

художнього мислення, діалог літературних, культурних та історичних явищ і 

процесів. Результати дослідження сприяють формуванню уявлення про ґенезу, 

контекст, поетику, критерії та особливості функціонування і рецепції 

гуцульського тексту в українській літературі першої третини ХХ ст. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості 

застосування їх під час читання лекційних курсів із теорії літератури, 

компаративістики, історії української літератури, літературного краєзнавства, 

спецкурсів із проблем регіонального та локального текстів, гуцульського 

зокрема. Матеріали і висновки дослідження придатні для використання в 

імагологічних студіях, можуть дати імпульс для вивчення досліджуваної 

проблеми в історії української літератури усіх її періодів і епох. Здобуті 

результати слугуватимуть поштовхом для створення нових теоретичних та 
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історико-літературних праць, підручників і посібників з історії української 

літератури, компаративістики, літературного краєзнавства, під час коментування 

гуцульських текстів тощо.  

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійним дослідженням, 

яке репрезентує й узагальнює наукові студії автора. Отримані результати, 

теоретичні положення і висновки випливають із запропонованого дослідження та 

сформульовані безпосередньо автором. Монографія та наукові публікації за 

темою дисертації є одноосібними. Будь-які форми використання праць інших 

авторів супроводжуються відповідними посиланнями. 

Апробація результатів дисертації. Основні наукові концепти і висновки 

обговорені та схвалені на засіданні кафедри української літератури Факультету 

української філології та літературної творчості ім. А. Малишка Національного 

педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова ( протокол № 4                                 

від 25.10.2015 р.). Основні результати дослідження відображено в доповідях на 

58-ми наукових конференціях, читаннях, симпозіумах, серед яких міжнародні: 

Міжнародна науково-практична конференція «Топос тварини як антропологічне 

дзеркало»  (24 – 25 березня 2011 р., м. Київ), Міжнародна наукова конференція 

«Крихти буття: література і практики повсякдення» (22 – 23 вересня 2011 р.,                               

м. Бердянськ), Міжнародний конгрес «Українська освіта у світовому 

часопросторі» (25 – 27 жовтня 2007 р., м. Київ), Міжнародна наукова 

конференція «Діалог християнства, літератури, культури» (18 – 19 квітня 2013 р., 

Беларусь), Дев’ята міжнародна науково-практична конференція «Кубань – 

Україна: питання історико-культурної взаємодії» (4 – 5 травня 2013 р., Російська 

Федерація), Міжнародна науково-практична конференція «Європейські студії: 

особистість і світ в історико-культурному просторі. Пам’яті Олега Васильовича 

Мішукова» (10 – 11 жовтня 2013 р., м. Херсон), Міжнародна наукова 

конференція «Тарас Шевченко – володар у царстві духа», присвячена 200-літтю 

від дня народження Т.Шевченка (25 лютого 2014 р., м. Ужгород), Міжнародна 

наукова конференція «Сучасна філологія: парадигми, напрямки, проблеми»                  

(9 жовтня 2014 р., м. Київ), XXIV Міжнародна наукова конференція «Мова і 

культура» імені С. Бураго (22 – 25 червня 2015 р., м. Київ), Міжнародна наукова 
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конференція «Аналіз та інтерпретація тексту у світлі сучасних методологій»         

(28 – 30 червня 2015 р., м. Луцьк), IХ Міжнародний науковий конгрес «Сучасна 

наука і освіта в Північній та Південній Америці, Африці та Євразії» (18-20 серпня 

2015 р., Бразилія) та ін.; всеукраїнські: Всеукраїнська наукова конференція 

«Концепти та константи в мові, літературі, культурі» (14 квітня 2011 р., м. Київ), 

Всеукраїнська конференція, присвячена творчості В. Стефаника (17 – 18 травня 

2011 р., м. Івано-Франківськ), Всеукраїнська наукова конференція «Харківський 

період» 20–30-х років ХХ ст. в історії української літератури: ідеї, стилі, жанри» 

(4 – 5 жовтня 2011 р., м. Харків), Всеукраїнська наукова конференція «Сидір 

Воробкевич і український літературно-мистецький процес ХІХ – ХХ століть»    

(13 – 14 жовтня 2011 р., м. Чернівці), Всеукраїнська наукова конференція 

«Зарубіжні письменники і Україна» (20 – 22 березня 2012 р., м. Полтава), 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Театр корифеїв і українська 

драматургія кінця ХІХ – початку ХХ ст.» (24 – 25 травня 2012 р., Глухів), 

Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Література на пограниччі. 

Амбівалентність, гібридність, долання кордонів» (25 жовтня 2012 р., Львів), 

Всеукраїнська наукова конференція «Література в контексті культури» (25 – 26 

квітня 2013 р., м. Дніпропетровськ), Всеукраїнська наукова конференція 

«Творчість Марка Черемшини в літературно-культурному процесі України кінця 

ХІХ – початку ХХ ст.», присвячена 140-річчю з дня народження письменника          

(13 – 14 червня 2014 р., м. Івано-Франківськ), Всеукраїнська наукова конференція 

«Не попіл слів, а серця жар»: філологічні обрії Івана Денисюка  (до 90-річчя від 

дня народження) (12 грудня 2014 року, м. Львів) та ін. 

Публікації. Основні наукові результати дослідження відбито у                   

55 друкованих працях. Із них: монографій – 1, статей у фахових наукових 

журналах і збірниках – 31, закордонних видань – 7, інших публікацій – 16.  

Структура й обсяг роботи визначаються метою і завданнями 

дослідження. Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів, 

структурованих на підрозділи, загальних висновків та списку використаних 

джерел (440 позицій). Повний обсяг дисертації становить 446 сторінок, із них 

405 – основного тексту. 
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РОЗДІЛ І 

ТЕОРЕТИЧНІ Й ІСТОРИКО-ЛІТЕРАТУРНІ АСПЕКТИ 

ПРОБЛЕМИ «КРАЙ ЯК ТЕКСТ» 

1.1. Теоретико-методологічна основа вивчення краю як тексту в 

сучасному літературознавстві 

Сучасне літературознавство поступово починає звертати свою увагу на 

вивчення певного локального простору як тексту в структурних аспектах. 

Унаслідок цього поповнюється літературознавча галузева термінологічна база, 

а категорії, які в основному асоціювалися із семіотикою, починають активно 

використовуватися в інших сферах знань.  

Витоки дослідження українськими літературознавцями функціонування 

певного географічного чи культурного простору в художньому творі постали з 

використання загальноєвропейської традиції ІІ половини ХХ ст., а також 

ґрунтовних праць радянських науковців. Науковці в дослідженнях обрали 

завдання не тільки відтворити власне світобачення проблеми «простору як 

тексту», а й включити наукові студії в широкий «діалогічний» контекст 

літератури загалом. Поки що не існує певної узагальненої термінологічної 

бази, розробленої українськими теоретиками літератури, прийнятної для 

використання і розробки конкретних теоретичних понять, пов’язаних із 

рефлексією про простір у літературному тексті (адже поки що «структуралізм і 

семіотика, які уособлювали здобутки радянської гуманітаристики, так і не 

усталилися в Україні» [2, 30]). Тому теоретичне підґрунтя засвоєння простору 

як тексту потребує певного понятійно-категоріального інструментарію 

дослідження, пов’язаного із сучасним науковим дискурсом – «метатекст», 

«простір як текст», «локальний текст», «регіональний текст» тощо. 

Функціональність цих категорій з’ясовується через розгляд теоретичних 

підходів до проблеми розуміння художнього тексту як об’єкта інтерпретації, 

через визначення й уточнення змісту певного комплексу понять філології й 

культурології за умови усвідомлення, що це лише «робоча термінологія, 

пропущена крізь фільтр нових концепцій» (Л. Грицик). Тому в основу 
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теоретичної бази цього дослідження покладено праці теоретиків літератури ІІ 

половини ХХ ст., що стосуються поняття простору, співвідношення простору і 

тексту. 

Останнім часом у літературознавстві активізувалося герменевтичне 

вивчення конкретного простору, локусу як тексту, вияву його значеннєвого та 

образного наповнення. Герменевтика ландшафту розглядає географічний 

простір як важливий компонент семіосфери (Ю.М. Лотман), де уявлення про 

середовище перетворюються в знакову систему і стають невід’ємною 

частиною культурного ландшафту як цілісної територіально локалізованої 

сукупності природних, технічних і соціально-культурних явищ [409, 91]. Тож 

варто визначити внутрішню значеннєвість поняття тексту, виокремити межі 

функціонування поняття «метатекст», а також розкрити семантичне 

наповнення термінів «локальний текст» і «регіональний текст». 

В українському літературознавстві проблеми локального і регіонального 

тексту тільки частково охарактеризовані у працях В. Левицького («київський» 

міський текст) [205; 206], Л. Оляндер («волинський» текст) [271], С. Ушневич 

(«київський» текст) [347], О. Філатової (київський «міський» текст) [352], 

Я. Цимбал («харківський» текст) [388] та ін. Наукове зацікавлення цих вчених 

викликають художні тексти, які свідчать про антропоцентричність природно-

культурного ландшафту. Вона за Г. Гачевим показова тим, що «тип місцевої 

природи, характер людини і національний розум знаходяться у спільній 

відповідності і взаємодоповненості» [83, 6]. 

Науково-теоретичні літературознавчі напрацювання простору як тексту 

містить монографія «Модус національної ідентичності : Львівський текст 30-х 

років ХХ ст.» С. Андрусів. Дослідниця декодувала поняття «Львів як текст» в 

українському культурному просторі 30-х років та розробила проблему 

«міського тексту» на прикладі львівського. Її розуміння Львова як 

гетерогенно-двоякого тексту (місто як простір і місто як ім’я) придатне й для 

характеристики поняття «край як текст», однак лише з тією засторогою, що 

«місто як текст», на відміну від «краю як тексту», має чітко виражені кордони 

у межах конкретного територіального простору. Натомість поняття «край» не 
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характеризується ні певною географічною, ні текстуальною сталістю. Проте 

позиція науковця щодо простору як тексту по відношенню до міста Львова є 

прийнятною і до інших локальних структур: «Львів як простір перебував в 

опозиції наш / не наш як в українському семіозисі міста, так і в польському, 

що продовжує існувати донині. З містом як ім’ям пов’язані численні львівські 

космогонічні міфи про заснування міста та його деміурга, воно ж виступало 

неспростованим аргументом для зміцнення семіозису Львова як осереддя 

українського географічного і символічного простору, осягнення якого для 

українського села було своєрідною духовною і громадянською ініціацією» [6, 

124].  

Осмислення в цьому трактуванні понять «простір як текст», «місто як 

текст», «край як текст» диктує виокремлення просторової та континуальної 

текстуальності певного простору, міста, краю щодо характеристики топосу 

цього простору, а отже, цілком логічним є визначення Гуцульщини як тексту 

вищого порядку, який науковці наділяють різними визначеннями – метатекст, 

надтекст, гіпертекст тощо. 

Отже, теоретико-літературознавче термінологічне словосполучення 

«Гуцульщина як текст у літературі», на нашу думку, варто розглядати зі 

структурно-семіотичної позиції. Відповідно, текст розуміється як 

«самодостатня синхронно організована система, якій притаманні внутрішня 

єдність і семантична цілісність» [221, 22]. Також варто враховувати концепцію 

М. Бахтіна у праці «Проблема тексту в лінгвістиці, філології та інших 

гуманітарних науках», де він умотивовує призначення тексту як об’єкта 

гуманітаристики і складової гуманітарної методології [35, 297]. 

Фундаментальним постулатом розробленої науковцем концепції тексту є 

твердження про двосуб’єктність будь-якого тексту. Фактично в кожному 

тексті вже існують два тексти – готовий і той, який створюється, і той, що 

утворює читацьку перцепцію і становить собою «зустріч» двох авторів-

суб’єктів, з яких жодного нейтралізувати не можна, тому що текст – це не річ, 

а друга свідомість. «Подія тексту, тобто його істинна сутність розвивається на 
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межі двох свідомостей, двох суб’єктів» [35, 301]. Двосуб’єктність передбачає 

концептуальну наявність діалогу. 

Характеризуючи основні складові тексту, М. Бахтін звертає увагу на 

його двополярності. З одного боку, відповідно до його концепції, за кожним 

текстом знаходиться система мови, якій у тексті відповідає все, що 

повторюється та відтворюється, все, що може бути дане поза межами тексту. З 

іншого боку, кожний текст як висловлювання є чимось індивідуальним, 

своєрідним і неповторним, водночас належить до істини, правди, добра, краси, 

історії. При цьому мовна система тексту щодо вираження його 

індивідуальності і своєрідності є матеріалом і засобом. Другий полюс, 

властивий тексту безпосередньо, розкривається лише в ситуації і в ланцюгу 

текстів [35, 299]. Саме тому співвідношення декількох художніх текстів, де 

об’єктом є сема Гуцульщини в літературному творі, відтворює неповторну 

ауру творів мистецтва слова, непомітну, позасвідому взаємодію емоційних 

фарб, які передають ставлення людини до світу в цілому. Дотримуючись 

позиції М. Бахтіна, стверджуємо, що лише у поєднанні двох полюсів 

сприйняття тексту, навіть випадково помічена риса, художня деталь у творі 

можуть стати джерелом народження стійкого емоційно-естетичного 

переживання, а отже, й формування нової, можливо, цілком протилежної 

позиції до попередньо висловленої.  

Структуралізм сприяв усвідомленню, що в якості тексту можуть 

розглядатися не тільки висловлювання природною мовою, але й будь-яке 

явище культури як знакове утворення, що бере участь у комунікації. Тобто всі 

складові культури – матеріальні, художні, інтелектуальні, крім того, 

діяльність, поведінка людини мають певний семіотичний модус і 

розглядаються як знаки, а отже, і як тексти. Множина текстів тієї або іншої 

культури утворює метатекст, який втілює найбільш значний зміст культури, 

елементи і структуру її образу світу, соціокультурні коди. «На метарівні 

створюється картина семіотичної уніфікації, а на рівні семіотичної 

«реальності», яка вивчається, функціонує розмаїтість тенденцій. Якщо картина 
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верхнього рівня зафарбована в однаково рівний колір, то нижчого – рясніє 

фарбами і множиною кордонів, які перетинаються» [219, 173]. 

Джерело виникнення поняття «метатекст» варто шукати у працях 

Р. Декарта і Б. Паскаля, однак його концепцію було розроблено науковцями 

ХХ ст. Р. Бартом, М. Бахтіним, А. Вежбицьким, Ж. Женеттом, Ю. Лотманом та 

ін. 

Застосовуючи термінологію Ю. Лотмана, ГТ необхідно розглядати 

насамперед як метатекст конкретної культури, який уособлює в собі текст-

конструкт як «інваріант всіх текстів, що належать даному культурному типу», 

а безпосередньо ці тексти (різні за значеннєвим наповненням) стають 

константою в реалізації знакових структур різного типу. На думку 

Ю. Лотмана, такий «текст культури являє собою абстрактну модель дійсності з 

позиції даної культури. Саме тому його можна визначити як картину світу 

даної культури» [220, 392]. Виходячи з міркування Ю. Лотмана, термін 

«метатекст» застосовується для характеристики функцій тексту культури щодо 

множини інших текстів даної культури. Якщо «культура розглядається як 

сукупність текстів, тоді функція тексту культури виступатиме по відношенню 

до текстів як свого роду метатекст» [225, 135]. У певних синонімічних 

відносинах із терміном «метатекст» знаходяться поняття «гіпертекст», 

«надтекст», «мегатекст» тощо.  

В українському літературознавстві проблему метатексту вивчали 

О. Бердник [38], І. Вихор [74], Є. Лебідь [203], К. Усачова [346] та ін. Так, 

зокрема О. Бердник розробила структуровану концепцію застосування цього 

поняття щодо мистецького словесного твору в парадигмі сучасних уявлень про 

діалогічну спрямованість будь-якого тексту як явища культури: «Метатекст 

визначається як текст віртуальної реальності. Реципієнт створює метатекст в 

ситуації сприйняття мистецького твору, під час якого відбувається діалог між 

автором і реципієнтом. Таке сприйняття є справжньою формою існування 

цього твору, тобто твір автентично є  присутнім під час читання, тому що 

маніфестуючий його мистецький текст прочитується не з метою довідатися 
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щось про твір, а з метою довідатися, яким він є сам по собі» [38, 38], що є 

«фактом онтологічного значення» [430]. 

Ю. Ковалів для визначення основного змісту поняття «метатекст» 

звертається до онтологічного вирішення проблеми співвідношення «текст» і 

«метатекст». У теоретичних спостереженнях науковець особливу роль надає 

дослідженню Р. Барта, вибудовує логічну думку щодо можливих меж 

функціонування метатексту. «Якщо за Р. Бартом, будь-який текст вважається 

метатекстом щодо інших текстів, це не є вказівкою на його походження, 

відсилає хіба що до анонімних, вже відомих цитат» [215, 33]. Метатекст не має 

конкретного автора, оскільки він не пов’язаний із конкретною історичною 

дійсністю. Ця теза стає провідною ланкою у розумінні поняття «Гуцульщина 

як текст» щодо розширення його до рівня метатексту. Так, художні тексти, де 

об’єктом опису стає Гуцульщина як край, належать до різних авторів, а також 

охоплюють не лише характеристику конкретної історичної дійсності, а 

відкривають чималу кількість тематично-площинних напрямів: 

культурологічний, метафізичний, міфологічний тощо. До цих характеристик 

метатексту, поданих українським дослідником, варто долучити й закордонні 

напрацювання та власні роздуми щодо приналежності поняття «Гуцульщина 

як текст» до метатекстової сфери.  

Так, вивчаючи художній текст, літературознавець на свідомому чи 

позасвідомому рівнях враховує цілу сукупність декількох потенційних текстів, 

об’єднаних певною ознакою. Таке поєднання в літературознавстві й називають 

метатекстом (мегатекстом, надтекстом). Наприклад, різні визначення 

науковців щодо цього поняття тотожні у своїй основі: «Мегатекст – це 

сукупність текстів, які сприймаються або досліджуються як єдине дискурсивне 

ціле, об’єднане спільними темами, лейтмотивами, архетипами, символами, 

ключовими словами, стильовими прийомами. Зазвичай мегатекст спримають 

як щось віртуальне, потенційне, фонове, як деяку сукупність, яка присутня у 

голові дослідника і враховується ним під час виявлення особливостей того чи 

іншого конкретного тексту, що належить до даної сукупності» [384, 226]; 

«Текст, в якому відбувається рефлексія над іншим текстом або з 



22 

використанням якого можна здійснити таку рефлексію, виявити зміст певної 

групи текстів, по відношенню до них стає метатекстом» [79, 82].  

У пошуках найбільш прийнятного визначення поняття «метатекст» 

констатуємо: незважаючи на різні трактування щодо внутрішнього наповнення 

метатексту, саме концепція Ю. Лотмана, що заклала основи семіотичного 

дискурсу, перспективна в застосуванні для дослідження ГТ, зокрема щодо 

застосування понять «текст» та «метатекст» до певного регіонального 

простору. За Ю. Лотманом, текст – особливим чином організоване значеннєве 

та знакове утворення, що має внутрішню єдність і семантичну цілісність. Вона 

існує як момент взаємодії думки того, хто створив текст, і аудиторії, яка його 

сприймає. Кожен текст має певне функціональне призначення, яке об’єднує 

декілька складових: інформаційну, творчу та функцію пам’яті. Також 

необхідно враховувати й основні ознаки тексту, визначені Ю. Лотманом як 

вираженість, відмежованість та структурність.  

Перший критерій пов’язаний зі знаковою природою тексту. 

Відмежованість тексту має сприйматися в контексті позиції, що текст – це 

цілісне утворення, наповнене внутрішнім змістом, «відмежоване» від оточення 

(контексту). «Розуміння межі по-різному презентується в текстах різного типу: 

це початок і кінець зі структурою, що розгортається у часі, рамка у живописі, 

рампа у театрі. Обмеженість конструктивного (художнього) простору від 

неконструктивного стає основним засобом мови скульптури та архітектури» 

[223, 61]. Структурність властива внутрішній організації художнього тексту, 

який є не просто послідовністю знаків, а особливим простором, який існує за 

власними законами. Усі ці ознаки легко можна перенести на поняття 

«метатексту». Вчений, аналізуючи основний зміст метатексту, передбачає його 

особливу структурованість, що включає в себе два види підтекстів. Перший 

підтекст розкриває особливості географічної, соціальної, космологічної та 

інших структур світу, другий пов'язаний із місцем, становищем і діяльністю 

людини в навколишньому середовищі. Підтекст першої категорії є завжди 

нерухомий, статичний, він має створювати просторову, соціальну, релігійну, 

етичну конструкцію світу, якою передбачено ієрархію на кшталт «вгору – 
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вниз», «праворуч – ліворуч», «концентроване – децентроване» тощо. 

Натомість другий підтекст є динамічним, адже характеризує рух певного 

суб’єкта всередині континууму, відрізняється сюжетністю. Таким чином, за 

Ю. Лотманом, структура метатексту така, що дозволяє фіксувати, як «стале», 

так і те, що лише «постає» у культурі [219, 183]. 

Художні тексти, об’єднані як «метатекст», мають підпорядковуватися 

певним критеріям, до яких дослідники зараховують «жанрову, територіальну, 

індивідуально-виконавчу приналежність» [384, 227]. Таким чином, 

літературознавець, вивчаючи певний метатекст, його функціонування у 

художньому та науковому просторі, користується такою технологією обробки 

літературного матеріалу, яка передбачає: по-перше, визначення історичних, 

часопросторових, жанрових меж текстів, які мають бути використані під час 

характеристики метатексту; по-друге, визначається певний географічний ареал 

його функціонування; по-третє, з’ясовується джерело текстів, які об’єднані 

двома попередніми ознаками. На цей раз – фольклорні та літературні 

текстуальні джерела, в яких розкриваються ознаки тексту. 

Процес читання літературного твору сприймається багатьма 

дослідниками крізь призму метафор. Дж. Гевінс з цього приводу зазначила: 

«Найчастіше читання описують у термінах метафори занурення» [418, 129].  

П. Стоквел, характеризуючи процес читання, використав концептуальну 

метафору «читання – це мандрівка» [433, 152]. Розвиваючи останню думку, 

зауважмо: читання мегатексту метафорично уявляється мандрівкою з 

путівником у руках. Мандрівник може скористатися послугами і порадами 

путівника, а може знехтувати ними і мандрувати у читання основного тексту, 

оминаючи всі підказки допоміжних текстів. В окремих випадках він може 

обмежитися лише путівником, навіть не вирушаючи у подорож. Зрозуміло, що 

вибір залишається завжди за читачем. Однак зрозуміло, що максимум 

інформаційного потенціалу реалізує мегатекстове ціле [183, 176 ].  

Виходячи із Лотманівських теоретичних узагальнень і осмислень 

проблеми, ГТ розглядається як явище, що дозволяє «упіймати» самобутність, 

автентичність гуцульської культурної ситуації. Метатекст Гуцульщини 
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породжується по лінії взаємодії статичних (кліматичних, метеорологічних, 

ландшафтних описів) та динамічних підтекстів, що належать до духовно-

культурної сфери (гуцульського фольклору, літературних творів, пам’яток 

мистецтва, різних філософських, релігійних тощо ідей). Сукупність цих 

концептів дає змогу визначати межі функціонування гуцульського тексту, 

дефініціювати його як метатекст. 

Об’єктивні фактори формування метатексту стосуються насамперед 

центрального його ядра, основного фундаменту. Гуцульщина становить собою 

певну культурну, історичну, географічну, просторову множину, яка 

вирізняється своєю яскравою самобутністю, неповторною індивідуальністю, 

культурною значеннєвістю, що фіксується насамперед у міфологічному 

сприйнятті, створенні певного мовного середовища. Це так званий статичний 

моноліт тіла метатексту, витоки якого необхідно шукати в понятті міфу. 

Невипадково чимало дослідників і звертають свою увагу на вивчення міфу як 

цілісного знання-відчуття, таким чином «одягають» на нього яскраву 

обкладинку, в якій й сприймають цей край реципієнти: «Узагальнення 

накопичених в дослідженнях останніх років матеріалів дає можливість 

побачити, що локальний текст тяжіє до міфу як певної архетипічної 

цілісності» [231, 78].  

Гуцульщина – це край, якому властива певна мовна спільність, відмінна 

від української літературної мови діалектними особливостями. Врахування у 

ГТ цих особливостей також сприяє формуванню уявлення про поняття 

«Гуцульщини як тексту» як метатекстової одиниці. Ці об’єктивні чинники є 

сталими категоріями сприйняття Гуцульщини як тексту в межах розуміння 

метатексту, адже чимало є доказів того, що не кожен територіальний локус 

може виступати ядром для створення метатексту. Доказом такого твердження 

є думка науковця Н. Медніс про неможливість застосувати поняття 

метатексту, наприклад, до паризького тексту: «Париж динамічний, центрично 

не стійкий і в розумінні семіотики, а це не дає можливість для формування 

єдиного інтерпретуючого коду для надтексту (метатексту)» [247]. Сукупність 

унікальних географічних, історичних, етнокультурних чинників привели до 
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оформлення гуцульського метатексту в культурно-історичному просторі 

української літератури.  

Окрім об’єктивних факторів, які формують уявлення про метатекст 

Гуцульщини, існують і суб’єктивні, які характеризують художній текст про 

простір із залученням біографій митців, які прямо чи побічно були 

причетними до формування гуцульського міфу в літературі, а також створення 

яскравих характерних образів-презентантів краю. Тобто суб’єктивні фактори 

стали повноцінною динамічною складовою гуцульського метатексту, є 

рушійним механізмом його подальшого функціонування в мистецтві загалом. 

У результаті цього він створюється «на основі спрямованої ціннісно-змістової 

установки актуалізації «пам’яті живого поетичного слова» в межах 

передбаченої цілісності деякої кількості самостійних текстів» [236, 178]. 

Уявлення про Гуцульський край як «міфічну» Атлантиду, зароджене у ХІХ ст. 

закордонними дослідниками (К. Мілевський, Є. Броцький, К. Антонієвич, 

Ю. Коженьовський та ін.), стало своєрідною метафорою, образом-ідеєю, який 

підхопили письменники кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. 

М. Коцюбинський, Ю. Федькович, І. Франко, Г. Хоткевич, пізніше С. Вінценз 

та М. Ломацький тощо. Одні, щоб продовжити функціонування цього міфу в 

художній літературі, а інші, щоб деміфологізувати екзотичний образ краю, 

звернувши увагу аудиторії на актуальні проблеми суспільного розвитку.  

Незважаючи на різновекторні спрямування письменства в опрацюванні 

гуцульської проблематики, ядро їхнього зацікавлення Гуцульщиною було 

спільним і воно проявило себе в нових творчих пошуках у культурному 

середовищі загалом. Отже, Гуцульщина як текст на рівні сприйняття її як 

метатексту становить собою, за Лотманівською термінологією, текст-

конструкт, що є «інваріантом всіх текстів, які належать цьому культурному 

типу» [220, 465]. Саме множина культурних текстів, в яких літературний текст 

є складовою, поряд з іншими їх різновидами створюють явище метатексту, яке 

можна застосувати до парадигми «Гуцульщина як текст».  

Існує генетичний зв’язок між поняттями «Гуцульщина як текст» і 

«гуцульський текст». Їх взаємодія характеризується залученням у теоретичний 



26 

контекст дослідження понять «локальний текст» і «регіональний текст». 

Поняття ГТ є логічною складовою тексту вищої категорії, метатексту, 

представленим у дослідженні семантичним наповненням поняття 

«Гуцульщина як текст». 

У філології популярним стає поняття «локального тексту», своєрідного 

тексту-конструктора, який відображає специфіку, неповторність того чи 

іншого локусу і виступає його знаковою маніфестацією. Таке зацікавлення 

бере свій початок від праць В. Топорова, пов’язаних із функціонуванням 

петербурзького тексту в російській літературі. Дослідження меж 

функціонування петербурзького тексту в літературі, проведене у працях 

В. Топорова, Ю. Лотмана та З. Мінц, привело до появи відразу двох 

дослідницьких напрямів у вивченні і розумінні локального тексту. Один 

напрям стосувався питання теоретико-методологічних проблем текстології і 

розробки концепту метатексту, його співвідношення із поняттям «текст». 

Другий напрям об’єднав навколо себе власне літературознавців та краєзнавців, 

які продовжили виявляти в літературі локальні тексти та аналізувати їх. 

Перше визначення «локального тексту» запропонував В. Абашев 2009 р. 

у працях щодо особливостей функціонування пермського тексту в літературі 

[104]. Науковець відзначив, що «Символічне поле Пермі, вмістилище її 

емблематики та архетипів, з позиції семіотики можна розглядати як особливий 

вид тексту. Його варто було б назвати локальним, тому що він побудований 

відповідно до локусу і формується з його семіотичних ресурсів» [1, 36]. Варто 

враховувати передусім семантичний критерій локального тексту, який 

пов’язаний із конкретним локусом. Тобто, текст може створюватися багатьма 

авторами загалом, однак у нього є своєрідне ядро, «яке становить собою деяку 

сукупність варіантів, які, в принципі, зводяться до єдиного джерела». 

Джерелом єдності виступає не загальний для авторів опис об’єкта, а 

«монолітність максимальної значеннєвої установки (ідеї)» [339, 230]. Таким 

чином відбувається відбір своєрідних «субстратних» елементів, 

використовуючи які, й формується певний метатекст, зокрема й гуцульський. 
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В. Абашев пояснив актуалізацію локального тексту в науковій парадигмі 

тим, що «у стихійному і безперервному процесі символічної репрезентації 

місця формується більш або менш стабільна матриця семантичних констант. 

Вони стають домінантними категоріями опису місця і починають за своєю 

сутністю програмувати цей процес в якості своєрідної матриці нових 

репрезентацій. Таким чином формується локальний текст культури, який 

скеровує наше сприйняття і бачення місця, ставлення до нього» [1, 11 – 12]. 

Таким чином ми торкаємося об’єкта дослідження доволі нової науки – 

геопоетики, яка виникла на межі географії, геополітики, лінгвістики, 

культурології та літературознавства. Вперше цей термін був ужитий 

шотландським письменником Кеннетом Уайтом, який розумів під ним 

«особливий метод написання, схожий до подорожнього щоденника 

інтелектуала або особливий різновид літературознавчих пошуків, 

сфокусованих на тому, як Простір розкривається у слові – від незначних 

називних згадок у літописах, сагах, бортових журналах піратських капітанів до 

карколомних образно-поетичних систем на кшталт …у Сент-Екзюпері 

(Сахара) або у Гогена (Полінезія)» [85]. Виходячи із поглядів культуролога, 

географічний простір, край, місто, навіть опис природи можуть бути не тільки 

джерелом літературного твору, а й лише одним фактом свого існування вони 

здатні організовувати творчі задуми письменників, в результаті яких й 

з’являється художній твір. «Поетика пейзажу – ще не геопоетика, але пейзаж, 

який усвідомлюється як геопоетичний образ, вже є геопоетичне знаряддя. 

Геопоетика – це широке міждисциплінарне ментальне поле на межі культурної 

або образної географії і літератури, яка розуміється локально, регіонально, 

інакше кажучи просторово. Місцевість, схоплена як образ – поетичний, 

прозовий, есеїстичний, – безпосередньо і найбільш якісно (серед можливих 

засобів), найбільш економно географізується. І тоді геопоетика постає як 

найбільш досконалий, ідеальний образ безпосередньо географії. Земна куля 

«пакується» геопоетичними образами, як подорожня валіза, і стає компактною, 

як маленьке зібрання улюблених творів» [85]. Якщо використовувати 

асоціативне мислення і пов’язати разом певні географічні поняття і 
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літературознавчу термінологію, то певний топос, слово, локус стає 

інструментом, який сприяє усвідомленню тексту твору як ландшафту. Локуси 

визначають цей ландшафт за двома критеріями, з одного боку, вони 

визначають текст як місцевість, край, область, коректують його межі, а з 

іншого – такі локуси є стрижневими компонентами ядра тексту (метатексту), 

який має виконувати функцію протягування різних значень, робити їх 

зрозумілими, сприйнятливими всіма для читання. Таким чином, текст постає 

як спільна ландшафтна назва простору і часу. 

Тексти, які включені в поняття «метатекст» та «локальний текст», дуже 

часто стають предметом для імагологічних досліджень. Імагологія, яка здатна 

виявляти характер і типологію певних стереотипів про певну країну чи регіон, 

дає змогу прослідкувати, яким чином певні літературні та інші тексти, в 

результаті їх особливого емоційного впливу на реципієнта, створили ті або 

інші форми суспільної свідомості і психології. Сучасні літературознавці, 

зіставляючи тексти різних авторів, епох про різні країни, ставлять перед собою 

мету зрозуміти образ-імідж певної країни, регіону чи краю, який не має 

обмежуватися лише сталими кліше, стереотипами чи міфами про це місце, 

адже образ, текст, концепт, міф – це динамічні явища: змінюється дійсність, а, 

отже, змінюється й їхнє наповнення. Водночас такий образ, текст, міф, який 

виникнув один раз на терені культури, не замінюється наступним, а продовжує 

функціонувати, таким чином впливати на сприйняття читача, надавати нові 

можливості для його оцінки, а, отже, ніколи не зникатиме. Саме тому 

з’являються нові літературознавчі, культурософські, лінгвістичні та ін. 

дослідження функціонування нових топосів у загальнокультурному просторі й 

літературі зокрема. 

Як метатекст топос Гуцульщини формується навколо конкретного 

смислового ядра. Це Гуцульщина, край як певний локус. Таким чином, 

поняття метатексту дещо наближається до розуміння локального тексту. 

Однак, маючи спільний знаменник, ці поняття не є достатньо тотожними.  
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Чимала кількість дослідників локальними текстами називає один із типів 

метатексту, поряд із тематичними та іменними, однак не всі локальні тексти є 

метатекстами.  

Головною ознакою локального тексту є прив’язання до конкретного 

локусу, зокрема й конкретного місця чи об’єкта, що є наслідком певної 

історичної та культурної діяльності, використовуючи яку, людина не тільки 

фізично перетворює навколишнє середовище, а й семіотизує його, залучає до 

національно-культурної семіосфери. Отже, локальних текстів значно більше, 

ніж метатекстів, адже вони становлять собою «будь-який історично та 

культурно опрацьований і продукуючий культурну інформацію локус» [1, 35].  

Поняття метатексту в художній парадигмі «Гуцульщина як текст» 

знаходиться у генетичному зв’язку з поняттям ГТ як локального тексту, може 

зберігати основні характеристики ГТ як локального, однак включає ще 

додаткове метасеміотичне значення, тим самим підвищуючи критерії відбору 

текстів (не тільки художньої літератури, а й ексклюзивних фольклорних, 

історичних, наукових, публіцистичних, музичних текстів, художніх полотен, 

дотичних до Гуцульщини).  

Якщо кожна локальна територія теоретично може утворювати свій 

локальний текст, який сприяє створенню певного образу краю чи регіону, чи 

міста (наприклад, волинський, київський, харківський, подільський текст 

тощо) у творчості конкретного письменника (скажімо, образ Харкова у 

творчості П. Тичини, образ Полтави у творчості М. Гоголя), то без залучення 

додаткових критеріїв функціонування тексту в культурному просторі не 

можна говорити про полтавський, харківський текст в українській літературі 

загалом.  

Із поняттям Гуцульщини як тексту в розумінні метатексту склалася 

ситуація, дещо відмінна від наведених прикладів, що дає змогу говорити про 

наявність певних специфічних умов, за якими можемо констатувати 

приналежність власне Гуцульщини як тексту до поняття тексту вищої 

категорії, метатексту, а зміст поняття «гуцульський текст» вкладається у 

теоретичні рамки понять «локальний текст» і «регіональний текст».  
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Семантичне наповнення цих понять у своїй основі має відношення до 

співвідношення термінів «ландшафт», «культурний ландшафт», з одного боку, 

і «художній простір», з іншого. Н. Копистянська у характеристиці структури 

твору особливу увагу звертає на функціонування в ньому саме художнього 

простору, який є не тільки місцем та тлом дії, а й певним чинником, який 

впливає на людську свідомість, сформовує духовне обличчя людства, 

створюючи словами М. Бахтіна «душевний ландшафт» [36, 358]. Художній 

простір відображає не тільки індивідуальність письменника, а й ціле 

суспільство, до якого він приналежить. «Відбувається індивідуалізація і 

типізація простором персонажа, країни, епохи, народу, нації, загальнолюдської 

культури і, одночасно, розкриття автором самого себе, своїх «я» [186, 87]. 

Навіть у тому разі, коли в тексті не відчувається певної локалізації простору, 

асоціації його з певною епохою, літературним напрямом, жанром, культурним 

ландшафтом, він все рівно орієнтує свідомість читача до певного простору 

пам’яті, якому читач може надати локальної конкретизації. 

Розглядаючи культурний ландшафт Гуцульщини як текст, можна 

помітити, що значеннєві відношення в ньому упорядковані у просторі і не 

мають чітко зафіксованої послідовності, що й вирізняє його на тлі звичайного 

тексту. Так, якщо звичайний текст має характерну послідовність певних 

висловлювань, то в культурному ландшафті, що зберігає аналогічну 

розгалужену структуру відношень між географічними об’єктами та 

топонімами-знаками, ця послідовність розгортається не в часі, а у просторі. 

Тобто в цьому разі всі існуючі у просторі знаки-топоніми, їх семантичне 

наповнення, може бути прочитане як певна система відносин, що 

характеризують у латентній формі певний географічний, територіальний чи 

локальний об’єкт, а, отже, можуть також розглядатися й окремо як текст у 

структурі більш локального утворення (у нашому випадку, краю як тексту). 

Вперше поняття текстуалізації простору було вжито у працях 

В. Топорова, який вивчав особливості локального тексту на прикладі 

петербурзького [339]. Подальші наукові дослідження В. Абашева [1], 

В. Коркунова [187; 188], А. Люсого [229 – 231], А. Сорочана [328] стосувалися 
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внутрішнього наповнення поняття «локального тексту». Найбільш 

обґрунтованим виявилося визначення локального тексту, зроблене 

В. Коркуновим: «Локальний текст – це сукупність гетеростереотипних та 

автостереотипних текстуальних втілень, що мають не випадковий характер, в 

яких виявляються культурні константи краю (або його особисте сприйняття), 

що відтворюють образ місця» [188, 5]. Доречним є пояснення 

термінологічного наповнення цього визначення. У його основі знаходиться 

система взаємодії «порівняно сталої концепції безпосередньої групи 

(автостереотип) та описів «інших», з якими контактує ця група 

(гетеростереотип) [440, 5], використана для характеристики локального тексту, 

який пов’язаний із конкретним регіональним локусом. Письменники, які 

пов’язували своє життя з певним регіоном, фактично створювали уявлення про 

себе, мешканці інших регіонів створюють образ даного регіону вже як 

«інший». З одного боку, цілком логічний поділ «образу регіону» (чужого) та 

«регіональних образів» (своїх), проте не можна забувати про їх найтісніший 

внутрішній зв’язок.  

Отже, образ конкретного регіонального локусу стає і «автостереотипом» 

(для мешканців регіону) й «гетеростереотипом» (для представників інших 

регіонів). Дотримуються цього стереотипу як письменники, так і читачі, які, 

читаючи текст твору, водночас вступають з автором у діалог.  

В. Коркунов вживає під час характеристики змісту «локального тексту» 

й поняття «образу місця». Його тлумачення в основі має посилання на наукову 

концепцію П. Нори про місця пам’яті, що становлять собою поєднання місця 

«в трьох значеннях цього слова» – «матеріальному, символічному і 

функціональному». Цю концепцію дослідник запропонував використати до 

поняття «покоління»: «Чи можна назвати місцем пам’яті доволі абстрактне 

поняття, як покоління? Воно матеріальне за своїм демографічним змістом, 

функціональне відповідно до нашої гіпотези, оскільки воно здійснює 

одночасно кристалізованість спогадів і їх передання. Однак воно й символічне 

за визначенням, оскільки завдяки події або досвіду, який було пережито 

невеликою кількістю осіб, воно характеризує більшість, яка в ній не брала 
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участь» [268, 39]. Аналогічні зв’язки до характеристики поняття «місто» 

використав у дослідженнях і науковець В. Коркунов, а отже, дає змогу 

частково екстраполювати їх на парадигму «край як текст». Вибірковість 

характеристики пояснюється розумінням поняття «край», яке передусім 

наповнене матеріальним змістом (географічна чи певна історична територія, на 

якій живуть люди, яка водночас включає в себе певні географічні та природні 

об’єкти тощо), має функціональне призначення відповідно до концепції місця 

пам’яті, адже здійснює одночасно кристалізацію пам’яті та її передачу. Окрім 

того, «край» має й символічне значення, адже завдяки подіям і досвіду 

поколінь, які проживають на території певного регіону, він символічно 

уособлює більшість (і матеріальну, і не матеріальну), яка раніше не була його 

частиною (тобто виходить за межі чітко встановлених кордонів, тим самим 

розмиваючи їх).  

Певний локальний текст, а, отже, й конкретний регіональний – це також 

місце пам’яті. Цей логічний висновок випливає із думки П. Нори: «Чи не 

кожна велика історична праця і кожен історичний жанр можуть бути за 

визначенням місцями пам’яті?». Відповідно, все життя певного краю, його 

художній та історичний образ можна назвати найбільш визначним явищем, 

адже ми враховуємо велику кількість подій, доль, текстів. Так, у межах 

більшого географічного, літературного, історичного простору це може 

виглядати як локальне, регіональне явище, в основі якого переробка пам’яті, 

пов’язаної з історією. Однак навіть на цьому етапі – це є поєднання декількох 

дискурсів, створення образу локального тексту як місця пам’яті. Поєднуючи 

реальні історичні події, біографії мешканців краю і тексти (як місця фіксації 

пам’яті), ми отримуємо місце пам’яті. 

А.Ю. Сорочан у праці «Тверський край в літературі: образ регіону та 

регіональні образи» зазначив: «На основі аналізу великої кількості матеріалу 

необхідно характеризувати не історію місця, а історію образу місця» [328, 6]. 

Тобто обов’язково слід досліджувати художній вияв образу певного регіону (у 

нашому випадку, краю), а образ місця найкраще може взаємодіяти із всіма 

потребами регіону, тоді як історія місця фіксує лише тільки подієвий ряд. 
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О. Лавренова [201], вивчаючи інформаційне наповнення образу місця, 

стверджує, що саме інформаційний характер образу місця дає змогу говорити 

про культурний ландшафт як знакову систему, завдяки якому певний 

регіональний простір можна розглядати у взаємодії його унікальних локальних 

значень, у результаті чого топоніми і власне географічні локуси в такій системі 

виконують роль знаків, а образи – роль визначників.  

Гуцульщина як образ місця характеризується взаємодією візуальних, 

подієвих та історичних складових, які безпосередньо пов’язані з нею. Топонім 

«Гуцульщина» позначує асоціативні зв’язки із всіма складовими її 

культурного ландшафтного простору. У даному разі ми виходимо із 

тлумачення культурного ландшафту як знакової системи, в якій знаки 

знаходяться у складних і полівалентних взаємовідносинах, саме тому його 

можна розглядати як текст, що можливий для прочитання. Цей висновок 

можна зробити, виходячи з тлумачення тексту як «гнучкої у своїх межах, 

ієрархієзованої, однак рухливо структурованої системи значеннєвих елементів, 

що охоплюють діапазон від одиничного висловлювання до багатоелементних 

та гетерогенних символічних утворень» [1, 7]. 

Багатозначеннєвість регіональних топонімів-знаків та їх взаємодія 

(наприклад при усвідомленні «Гуцульщини як тексту» на перше місце 

висуваються певні топоніми, які безпосередньо асоціюються власне з 

Гуцульським краєм – річки Черемош, Прут, Чорний Черемош, гори Карпати, 

Чорногора, міста та селища Ясіня, Печеніжин, Ворохта, Коломия, Криворівня 

тощо) викликає у читача певні асоціації з конкретним регіоном, у цьому разі 

згаданим латентно. Внутрішнє семіотичне значення культурного простору і 

фіксується в художніх текстах, які виражають ментальність локальної та 

національної культури.  

Вивчення географічного простору в літературі, а також фольклорі дає 

можливість реконструювати глибинні процеси культури. «Географічний 

простір, який стає власним образом (або образами), може бути засобом, 

універсальним інструментом типологічного аналізу письма і різного роду 

текстів» [151, 53]. Також необхідно враховувати, що власне через 
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літературний текст, його знаки-символи, використання топонімів-знаків 

латентний образ місця стає можливим для виявлення і включення у масив 

творів про певний регіон. Дослідники радять, окрім художніх текстів, 

включати й історичні документи, твори художнього мистецтва, значення 

певних архітектурних форм, кольорову гаму, аудіо-музичні та інші 

особливості природного середовища тощо. Саме це сприятиме повноцінному 

розкриттю образу місця в національній та локальній культурі. «Прочитання 

тексту культурного ландшафту безпосередньо залежить від сприйняття і 

моделювання образу місця. І навпаки, образ місця має особливе значення, 

якщо він сприймається не сам по собі, а в контексті культурного ландшафту 

району, країни» [201].  

Таким чином, теоретичне обґрунтоване визначення В. Коркунова 

поняття «локального тексту» є найбільш прийнятним й до визначення змісту 

поняття «гуцульського тексту». Так, співіснують разом образ регіону, краю в 

контексті літератури загалом і локальний образ, який виник безпосередньо на 

терені Гуцульщини. Це постає з визнання того, що текстуальний пласт творів 

про Гуцульщину створений на основі функціонування двох взаємопов’язаних 

стереотипів. Одночасно в регіональному (локальному) тексті може 

формуватися гетеростереотип – уявлення про іншу «групу», етнос – у даному 

разі уявлення закордонних письменників про Гуцульщину і автостереотип – 

уявлення про себе, свою групу, у даному разі йдеться про уявлення 

українських письменників («чужих» і «своїх») про Гуцульський край. 

Відповідно, якщо раніше утворюється гетеростереотип (що й фактично 

сталося в результаті зацікавлення Гуцульським краєм вихідцями з інших країн. 

– Т.Б.), якого насамперед цікавлять менші локуси, «екзотичні», не схожі на 

власний локальний колорит, то й перші автостереотипи також потрапляють під 

їхній вплив. Адже уявлення про «екзотичність» Гуцульського краю є 

сформованим (прикладами таких автостереотипів можуть бути твори 

українських письменників про Гуцульщину – Ю. Федьковича, 

М. Устияновича, Я. Головацького тощо). Така логічна послідовність взаємодії 

двох текстуальних втілень регіонального локального тексту, на думку вчених, 
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неможлива без врахування образу місця, який доповнюють як автостереотипи, 

які виникають пізніше в результаті протидії до гетеростереотипів (твори 

Марка Черемшини, І. Франка, Г. Хоткевича тощо).  

У процесі дослідження локальних та регіональних текстів варто 

активізувати імагологічну складову, якою передбачено «вивчення суспільних 

переваг, зафіксованих в переважаючих образах суспільства і методах 

репрезентації етнічних груп і націй» [440, 1]. Застосування імагології у 

вивченні регіонального чи локального тексту зумовлене безпосередньо її 

дослідницькими завданнями: «1) з’ясування та опис джерел; 2) їх переклад та 

адаптація у новому національно-культурному середовищі; 3) узагальнення 

змістових факторів, реконструкція образу країни, і, насамкінець, 4) пошук 

причино-наслідкової обумовленості в специфіці реконструйованого образу» 

[275, 54 – 55].  

Суттєвим доповненням під час надання характеристики поняття 

«локального тексту», а, отже, й «гуцульського тексту», є літературознавчі 

осмислення в розробці поняття «міського тексту», близького за своїм 

внутрішнім змістом до поняття «регіонального тексту», лише об’єкт-локус 

вибраний значно менший. Вивчаючи той чи інший «міський» текст, науковці 

наштовхнулися на проблему визначення об’єкта, у даному разі конкретного 

міста, в якості текстуального локусу, здатного народжувати так званий 

«міський текст»: «Аби говорити про тяглий «київський текст», спершу треба 

узагальнити кількасотлітній матеріал, віднайти глибші сутності в образі міста, 

аніж спільні для різних часів топоси, можливо, відмовитися від ідеї одного 

«київського тексту», натомість довести існування кількох таких «текстів» – 

непросте завдання для літературознавця» [388, 55]. Логічно, що вищезазначена 

проблема може торкатися й більших локусів, зокрема й гуцульського тексту, 

який водночас не є «міським текстом», що характеризується територіальною 

сталістю, за рахунок більшої локалізації. Адже він становить собою метатекст 

із характеристикою краю – Гуцульщини. Художня парадигма «край як текст» 

на відміну від «міста як тексту» не має чіткості кордонів локалізації художніх 

текстів про край через історичну та географічну невизначеність 
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територіальних меж певного краю серед науковців, однак інші характеристики 

«міста як тексту» співвідносні з поняттям «край як текст». Так, свого часу 

Ю. Лотман визначив основні базові критерії розуміння міста як семіотичної 

системи, які можна використовувати й до поняття «регіонального тексту». 

Учений дійшов думки, що в якості об’єкта для поняття «міський текст» 

найкраще себе проявляє саме художня література про місто з її найбільш 

значними семіотичними категоріями: текст, символ і міф. Вивчаючи взаємодію 

їх особливостей у «міському тексті», Ю. Лотман наголошує на наявності 

базових критеріїв розуміння міста як семіотичної системи: 1) місто-ім’я,          

2) місто-простір, 3) місто-час [222]. В. Топоров доповнював характеристику 

«міського тексту» позицією, що це поняття може об’єднувати в собі всю 

інформацію, кореспондовану топографічними, кліматичними, пейзажно-

ландшафтними, етнографічно-побутовими та матеріально-культурними 

елементами, тобто місто становить собою «гетерогенний текст, якому 

приписується якийсь певний сенс і на основі якого може бути реконструйована 

система знаків, реалізована в тексті» [339, 227]. За аналогією, охарактеризовані 

ознаки властиві й тексту, який містить у собі інший локус, пов’язаний із 

характеристикою іншої певної території, зокрема й поняття «край як текст».  

Щоб з’ясувати можливі концентри взаємодії тексту «гуцульського» з 

«закарпатським», «буковинським», «галицьким», «покутським» текстами, 

насамперед необхідно довести функціонування у цих текстах певного локусу 

Гуцульщини, Закарпаття, Буковини, Галичини, Покуття як «породжуючих 

тексти феноменів» (В. Топоров), адже не стільки важливо підібрати тексти, де 

згадується той чи інший край або регіон в якості опису, як дійти усвідомлення 

присутності в тому чи іншому локусі тих особливостей, які можуть коригувати 

поведінку героїв текстуальних структур. Тобто існує чимало художніх творів, 

в яких поведінка того чи іншого героя може не бути пов’язана з місцевими 

локальними особливостями чи характеристиками, і є достатньо непростим 

завданням визначити власне межі функціонування того чи іншого локального 

тексту (скажімо, на перший погляд, синонімічні утворення «тема локусу 

(міста, краю, країни)», «образ локусу» і «локальний текст» за спільності 



37 

текстуального ядра мають різні об’єкти дослідження, однак ці поняття до 

цього часу нерідко є тотожними у літературознавчому дискурсі). 

Певні закономірності виникнення регіонального локального тексту 

постають під час предметного дослідження художніх особливостей 

функціонування ГТ. По-перше, такого роду текст народжується особливим 

збігом історичних обставин (це може бути романтична чи модерністична 

«мода» на екзотичне народне). Зацікавлення Гуцульським краєм є яскравим 

прикладом такої романтичної «моди» закордонних науковців, етнографів, 

письменників, починаючи з ХІХ ст. Саме така «мода» сприяла виникненню так 

званого «локального міфу». Це місце, яке цікаве сакральним життям, до якого 

так швидко притягується велика кількість міфознавців того часу – істориків, 

етнографів, художників і письменників. Так постає гуцульський міф у 

часопросторовій проекції ГТ. 

По-друге, локалізації Гуцульщини як тексту сприяла важлива обставина 

– край є візуально привабливим, а його ландшафт на момент зацікавлення ним 

іноземцями якнайменше був підданий впливу європейської цивілізації, вражав 

своєю автентичністю і первозданністю. Тому для осягнення поняття ГТ 

необхідно побачити на власні очі край, щоб остаточно пройнятися духом 

Гуцульщини, впевнитися у невипадковості появи цього феноменального 

явища в українській культурі.  

Зацікавлення Гуцульщиною є підтвердженням тієї істини, що 

«літературні локальні тексти виникають там, де первинна природа і сільське 

суспільство («народ») безпосередньо торкаються до міста – вмістилища 

сучасної цивілізації, технічного та соціального прогресу, а також елітарної 

культури. Останнє ще раз доводить, що сенс в культурі найчастіше за все 

зароджується на межі принципово різних соціокультурних сфер і семантичних 

полів» [406]. ГТ таким чином виникнув саме на межі двох культурних полів як 

наслідок зацікавлення «інших» міських культур новою їм автентичною 

культурою. Це було усвідомлено на рівні спроби повернення людства до 

витоків, зв’язку з природним середовищем, якого ще не торкнулась 

цивілізація.  
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Парадигма «Гуцульщина як текст» у художньому вияві поняття 

«гуцульський текст» поширює характеристики на визначення «локального 

тексту», зміст якого акумулює в собі й «регіональний текст». Вважаємо, що 

поняття регіонального і локального тексту становлять собою дві множини, які 

мають спільний об’єкт дослідження, у цьому разі, – поняття «край», 

Гуцульщина. Локальний текст передбачає включення декількох локусів, які 

можуть як пов’язуватися один з одним, так й існувати окремо. Найбільш 

поширеними текстуальними локусами є регіональний (гуцульський, 

волинський, харківський, петербурзький, сибірський тексти), 

інтертекстуальний (давньогрецький, античний, євангельський тексти), 

письменницько-персональний (шевченківський, гоголівський, пушкінський 

тексти) та фаховий (полонинський, лікарський, гірський тощо). Зрозуміло, що, 

якщо локальний текст може оперувати локусами, не пов’язаними з певною 

географічною територією, то поняття «регіонального тексту» передбачає 

опрацювання локусів, пов’язаних із певною місцевістю – краєм, містом, селом, 

областю тощо. Це поняття фактично є прив’язаним за своїм походженням до 

певної території.  

Водночас регіональний локус (регіональний текст) у межах локального 

тексту може «співпрацювати» з іншими локусами. Таким чином створюється 

ефект розширення меж регіонального тексту, однак зауважмо, таки у межах 

локального. Скажімо, гуцульський текст неможливо сприймати як 

регіональний локус без впливу насамперед письменницького тексту-локусу. 

Поєднання письменницького тексту творів на гуцульську тематику 

М. Коцюбинського, М. Матієва-Мельника, І. Франка, Марка Черемшини, 

Г. Хоткевича та ін. авторів створюють неповторну ауру гуцульського 

локального тексту.  

Гуцульщина як образ місця в художній літературі несе подвійне 

навантаження. Цей край справедливо може уособлювати насамперед всю 

Україну. Тобто у цьому разі можлива необмеженість літературних текстів 

згадкою суто конкретного регіону як художнього образу. Власне йдеться про 

поняття так званого «притягнення» образу України під свої регіональні 
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категорії. Наприклад, тексти творів К. Гриневичевої, М. Матієва-Мельника, 

У. Самчука та ін. в межах розробки міліарної парадигми художніх творів про 

Гуцульщину втілюють у собі знання й інформацію про Гуцульщину як символ 

цілої України, яка страждає від наслідків Першої світової війни або бореться 

за власну незалежність у складі України. Тобто це є підтвердженням позиції, 

що інколи «найбільш значні в образно-символічному змісті природні або 

культурні ареали будь-якої країни можуть виступати в якості образу всієї 

країни, акцентуючи увагу на найбільш яскравих і суттєвих рисах» [152, 45]. 

Водночас Гуцульщина як текст символізує конкретний регіональний текст, 

який інформує про автентичний характер Гуцульщини як образу місця, що 

характеризується особливою знаковою системою культурного ландшафту, в 

якій можна виділити залежно від змістового навантаження певні архетипи, 

смислообрази, символи, знаки-топоніми, мовні діалектні особливості, що 

безпосередньо асоціюються із цим краєм. Наприклад, суто автентичний 

гуцульський колорит має текст творів О. Манчука, Марка Черемшини, 

П. Шекерика-Доникового. Створений ними образ Гуцульщини насамперед 

презентує місцеві особливості краю, які його ідентифікують в українському 

національному просторі, вирізняють його поряд із волинським, подільським чи 

слобожанським текстом. 

 

 

1.2. Художня Гуцуліана у світовій та українській літературах: 

джерела, основні напрями, перспективи дослідження  

Художня рецепція Верховини почалася з кінця XVI ст. Власне відома 

перша згадка про цю місцевість, без зазначення її назви, – це поема 

«Роксоланія» Себастіяна Фабіяна Кленовича (1584), де є описи життя, праці, 

звичаїв, розваг пастухів-русів, які, на думку І. Сенькова, «разюче нагадують 

нам гуцулів» [323, 97]. Опис відтворення елементів гри на характерних 

гуцульських музичних інструментах, а також згадка про особливості 

пастушого танку, елементи якого відповідають частково гуцульському аркану, 

метелиці, коломийці, також наявні співанки, що відображають власне 
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гуцульський національний колорит, також свідчать на користь тези про першу 

художню згадку Гуцульщини.  

До перших художніх згадок про Гуцульщину варто віднести працю 

німецького науковця Бальтазара Гакета «Новітні фізико-політичні мандрівки в 

1791 – 92 і 93-му роках по Дакських і Сарматських або Північних Карпатах» 

(1794 – 1796)» [420]. Проте відсутність у тексті твору назви населення «гуцул» 

та місцевості «Гуцульщина» не вплинула на позицію науковців, що цей твір 

містить перший науково-белетристичний опис Гуцульщини та її мешканців.  

Епоха романтизму з властивим їй інтересом до життя простолюду 

позначилась стрімким посиленням зацікавлення гуцульською місцевістю як 

європейських письменників, так і українських. Власне, йдеться про появу в 

художній літературі двох поглядів на Гуцульщину як край – по-перше, з 

позиції «чужинця», гостя, якого насамперед приваблювала його екзотичність і 

неподібність до іншої європейської місцевості, що вповні відповідало позиції 

романтиків, і, по-друге, з позиції автохтона, який, окрім презентації краю, 

прагнув розкрити його сутність і проблеми, способи їх вирішення і можливі 

перспективи для зростання відчуття національної ідентичності тощо.  

Першовідкривачами гуцульської теми в ХІХ ст. у новій українській 

літературі стали представники «Руської трійці» – І. Вагилевич, Я. Головацький 

та М. Шашкевич. Їх зацікавлення гуцульською тематикою були спрогнозовані 

великою кількістю європейських етнографічних праць та художніх творів 

(А. Бєльовський «Опришки» (1857), Є. Броцький «Опришки в Карпатах» 

(1830) (416), К. Вуйціцький «Довбуш» (1839) (439), К.-Е. Францоз «За правду» 

(1882), Ю. Коженьовський «Верховинці» (1843) та ін. У результаті їхньої 

подорожі Карпатами, а то й довготривалого перебування (наприклад, Я. 

Головацький жив навіть на Гуцульщині) були надруковані праці, які 

презентували життя і побут мешканців Карпат [421; 99]. Осібно презентована 

в художній літературі того часу опришківська проблематика, яку письменники 

розробляли під впливом польської думки про «розбійницький» характер 

опришківського руху, охарактеризована у працях А. Бельовського та               

Е. Броцького.  
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Ідеєю взаємопов’язаності опришківського руху й українського козацтва 

об’єднані були твори польського письменника Вінсенти Поля: поема «Pieśń o 

ziemi naszej» («Пісня про нашу землю») (1843), а також етнографічні 

дослідження «Zobacz na północnych stokach Karpat» («Погляд на північні схили 

Карпат» (1851)) та ін. Драма Ю. Коженьовського «Карпатські горяни» 

(«Верховинці», «Karpaccy górale») (1841) стала відправним моментом для 

опрацювання цієї тематики в українській літературі. На відміну від інших 

європейських письменників, Ю. Коженьовський звернув увагу у творі не на 

зовнішній бік опришківського руху, а насамперед зумів показати соціальні та 

політичні причини опришківства, що стало свідченням відкритого протесту 

місцевого населення проти австрійської рекрутчини. Неабияка популярність 

п’єси Ю. Коженьовського серед польської громадськості привела до того, що її 

декілька разів переробляли українські письменники. Найбільш відома 

переробка належить Миколі Устияновичу (цей твір відомий під назвою 

«Месть верховинця» (1848)). Адаптувавши п’єсу для місцевого глядача, 

письменник створив неповторне дійство, яке прославляло волелюбність 

верховинців-гуцулів. Гімном героїчному духу опришків, а отже, й мешканців 

Карпат, стала пісня «Верховино, світку наш…», яка невдовзі сприйматиметься 

як народна пісня. Наразі відомі пізніші літературні авторські переробки               

М. Старицького, С. Тобілевича, Г. Хоткевича та ін. 

Інколи описами Гуцулії європейські письменники ХІХ ст. прагнули 

навернути європейського читача до витоків гармонійного співіснування 

людини і природи. Ностальгія за «втраченим раєм» відчувається у творах 

австрійців Леопольда Сахер-Мазоха («Галицькі оповідання» (1858)), Карля-

Еміля Францоза («За правду» (1882)), англійки Мені Мюріел Дові («Дівчина в 

Карпатах» (1891)), француза Жуля Верна («Замок в Карпатах» (1892)) та ін., 

які на сторінках творів поетично відтворили природу Гуцульського краю. 

Про Гуцульщину як край з автентичною культурою, яку варто вивчати і 

досліджувати, згадував і Ю. Федькович ще 1861 р. у брошурі 

Л. Кобилянського «Słowo w słowo do redakcji «Słowa». Він уперше на Буковині 

надрукував поезії рідною мовою, «заговорив до буковинців їх мовою, ...такою 
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солодкою, милозвучною, що аж серце рвеся, слухаючи сеї мови» [235, 566]. 

Власне, йому належить одна з гіпотез щодо виникнення назви «гуцули», 

роздуми щодо походження Олекси Довбуша, належності власного роду до 

нащадків Довбуша. Так, гіпотеза І. Вагилевича щодо походження гуцулів від 

тюркського племені узів-уців романтизовано втілена в німецькомовних творах 

Ю. Федьковича, який певний час вважав себе «уцулом» (збірка поезій 1882 р. 

«Am Tscheremusch. Gedichte eines Uzulen»). А романтизація теорії походження 

гуцулів привела до створення героїчного опришківського образу Гуцулії у 

творчості письменника, як прозовій, так і поетичній («Довбуш», «Юрій Гінда», 

«Лук’ян Кобилиця», «Новобранчик», «Дезертир» та ін.). Ці твори є свідченням 

зацікавлення письменника гуцульською проблематикою, її відповідності 

сучасним потребам краю. О. Кардащук відзначає: «Українське національне 

відродження на Буковині, започатковане видатним сином Гуцульщини Юрієм 

Федьковичем,... викликало серед місцевого українства інтерес до власної 

історії, національних коренів, прабатьківських традицій, скарбів 

народнопоетичної творчості. Їхнє становлення як великої європейської нації 

захопило не лише свідому частину української інтелігенції, але й тих 

письменників і науковців австрійсько-німецького походження, які щиро 

підтримували українців у їхньому прагненні творити свою модерну літературу, 

культуру та науку» [170, 174]. Належачи до когорти західноукраїнських 

романтиків Ю. Федькович обґрунтував тезу, що гуцули були етнічною 

частиною української нації. Цей концепт, окрім обстоювання абетки, яка б 

адекватно передавала звуки народної мови та правопису, був вагомим 

арґументом щодо необхідності пробудити національну свідомість усіх 

західних українців.  

Тож творчістю Ю. Федьковича було започатковано так зване явище 

літературного «обласництва» (Д. Наливайко), яке об’єднало українських 

авторів з Австро-Угорщини, Німеччини та ін. країн територіально навколо 

певного краю, Гуцульщини. «Обласний» (регіональний, локальний тощо) 

гуцульський текст українських авторів став специфічним варіантом 

австрійської та німецької літератур, в якому культивувалися місцеві 
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автентичні риси національної культури краю. Така «обласницька» література 

наразі є одним з основних об’єктів для компаративного дослідження 

міжлітературних явищ у напрямі вивчення літератури в системі 

…міжнаціональних літературних зносин. Ідеться вже не про впливи з того чи 

того боку, а про розвиток у силовому полі регіонального чи європейського 

літературного процесу, який має в основі спільні естетикохудожні моделі й 

архетипні структури<…>» [261, 7].   

Поетична творчість Ю. Федьковича розвивалася не без впливу творчості 

Т. Шевченка. Саме завдяки єдності з Шевченківським світом Ю. Федькович 

став відомим не тільки на території Буковини, а й всієї тодішньої України, 

розділеної географічними кордонами. Для Ю. Федьковича Буковина і 

Гуцульщина стали символом тієї України Шевченка, до якої тягнулася душа 

західноукраїнського поета, його думки, тому ті мотиви, наболілі для 

Шевченка, були актуальними й для молодого буковинця. У поезії 

Ю. Федьковича перехрещуються два поняття Великої Батьківщини-України і 

малої вітчизни-Гуцульщини, Буковини, адже існування локального простору 

не можливе без існування глобального, як і навпаки: глобальне завжди 

проявляється тільки в конкретних локальних явищах [40]. Тож Гуцульщину у 

творах Ю. Федьковича варто сприймати передусім крізь призму 

співвідношення понять «Велика» і «мала» Батьківщина, місця гуцульської 

етнографічної групи української нації в середині ХІХ ст. Характеристика 

гуцульського тексту Ю. Федьковича відбувається шляхом відображення 

мовного світу гуцула у поезіях, згадки про географічні об’єкти-презентанти 

краю тощо [42; 44 ].  

У ХІХ ст. гуцульський текст презентований творчістю й Сидора 

Воробкевича. Його художні твори порушували соціальні проблеми 

Гуцульського краю: зубожіння місцевого населення, рекрутчина, втрата 

почуття національної самототожності тощо. Так, мелодрамою «Блудний син» 

(1885) письменник одним із перших в українській літературі звернув увагу на 

проблему дерустикалізації гуцула, яскраво розкрив від’ємні сторони розриву 

зв’язків із рідною землею. Такий гуцульський текст С. Воробкевича став 
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свідченням оприявнення думки про генетичну єдність гуцула з рідним краєм, 

адже, на думку письменника, втрачаючи її, людина стає маргіналізованою, 

національно приреченою особистістю. Із гуцульського тексту письменника 

виокреслюється позиція: для гуцула – земля, його батьківщина, є тим 

духовним надбанням, яке не тільки заспокоює тіло й душу, а й дає можливість 

пошуку і планування свого майбутнього й прийдешніх поколінь [44; 45]. 

Розширення проблемно-тематичного кола гуцульського тексту С. Воробкевича 

відбувається в поезіях «Вечірня пісня», «Гостинець з Боснії», «Гуцульська 

доля», «Ліс дрімає», «То наші любі, високі Карпати», «Плакучий ліс» та ін. 

Друга половина ХІХ ст. скоригувала ідейно-тематичне коло 

гуцульського тексту включенням у текстуальний діапазон етнографічних та 

історичних праць С. Витвицького, Я. Головацького, В. Гнатюка, В. Шухевича, 

А. Онищука та ін. Ці дослідження і «подорожня» література каталізували 

увагу літераторів до гуцульської проблематики. Українські письменники, 

поряд з описами культури та побуту місцевого населення, звертали увагу на 

соціальну проблематику, міжетнічні стосунки. Так, у гуцульському тексті 

української літератури ХІХ ст. проблемно-тематичний діапазон розширився за 

рахунок художніх творів М. Павлика, у яких особлива увага приділялась 

зображенню протесту проти безправ’я жіноцтва, антимілітаристському 

спрямуванню, сатиричному висвітленню життя духовенства і стосунків його з 

селянами, характеристиці сильної особистості («Ребенщукова Тетяна», «Юрко 

Куликів», «Пропащий чоловік», «Вихора»). 

Гуцульський текст кінця ХІХ ст. поповнився художніми творами 

І. Франка («Петрії і Довбущуки» (1875 – 76, 1913), «Кам’яна душа» (1895), 

«Гуцульський король» (початку90-х років ХІХ ст.), в яких письменник 

залишився вірним власній життєвій програмі «черпати з джерел життя, шукати 

типів серед дійсних людей, малювати крайобрази землі, яку міряв власними 

ногами, ставити соціальні та психологічні проблеми» [126, 95]. Дискурс 

Гуцульщини розкривається в цих гуцульських текстах Франка шляхом 

відображення життєвої долі гуцула, описом його психологічного стану, 

підкреслюється позиція зображення атеїстичних переконань автора, які було 
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продовжено у гуцульських творах, написаних на початку ХХ ст. – 

«Буркутських стансах» (1901), «Буркутській романсі» (1905), «Керманичі» 

(1905), «Від’їзді гуцула» (1905), «Терені у нозі» (1903, 1913), «Як Юра 

Шикманюк брів Черемош» (1903). Зовнішньо не переобтяжуючи твори 

побутовими подробицями, автор точно подає необхідні деталі, які вказують на 

приналежність до гуцульського тексту. Інколи в латентній формі, шляхом 

опису чудових краєвидів Карпат, Черемоша письменник по-філософськи 

умотивував єдність внутрішнього світу гуцула з рідним краєм. Гуцульський 

колорит передається розкриттям психології характеру героя з відображенням у 

ньому соціальних та психологічних суперечностей. Локалізації гуцульського 

тексту, а також художнім засобам індивідуалізації сприяють вживання 

характерних фразеологізмів у мові гуцулів. Тож гуцульський текст української 

літератури кінця ХІХ ст. поповнився творами І. Франка, які спрямували 

розвиток гуцульської тематики у бік розкриття актуальних соціальних, 

філософських та психологічних проблем краю без акцентування на його 

екзотичності чи етнографічному характері. Письменник осучаснив 

реалістичний напрям пошуками такої композиційної форми, яка була б 

спроможна передати складний характер та особливості психології життя 

гуцула. 

Художні тексти першої третини ХХ ст. продовжили функціонування 

образу «екзотичної» та «неекзотичної» Гуцульщини в українській літературі в 

напрямі розширення проблемно-тематичного кола гуцульського тексту. Твори 

означеного періоду, в яких Гуцульщина характеризується як художній текст, 

охоплюють ліричні й ліро-епічні (Х. Алчевська, В. Атаманюк, М. Божук, 

Ю. Боршош-Кум’ятський, В. Ґренджа-Донський, В. Загул, К. Малицька, 

М. Матіїв-Мельник, Б. Лепкий, Олександр Олесь, В. Пачовський, Леся 

Українка, С. Чарнецький, В. Щурат та ін.), прозові (О. Кобилянська, 

М. Козоріс, М. Коцюбинський, О. Манчук, У. Самчук, І. Синюк, В. Стефаник, 

Д. Харов’юк, Г. Хоткевич, Марко Черемшина, П. Шекерик-Доників, 

Ю. Шкрумеляк та ін.) та драматичні (Леся Верховинка, І. Франко, Г. Хоткевич 

та ін.) жанри літератури. Водночас, зважаючи на тенденцію до локального 
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територіального поділу гуцульського субетносу на галицький, закарпатський 

та буковинський, гуцульський текст також визначається наявністю в ньому до 

певної міри ідентифікації образу того чи іншого регіону Гуцульщини. Так, 

текстуальне художнє осягнення Галицької Гуцульщини першої третини ХХ ст. 

наявне у творах Х. Алчевської, М. Грушевського, М. Козоріса, 

М. Коцюбинського, Б. Лепкого, М. Матієва-Мельника, Олександра Олеся, 

В. Пачовського, Н. Романович-Ткаченко, В. Стефаника, С. Твердохліба, 

І. Франка, Г. Хоткевича, Ю. Шкрумеляка, С. Чарнецького, Марка Черемшини 

та ін.  

Буковинську Гуцульщину означеного періоду олітературили 

О. Вільшина, Д. Загул, О. Кобилянська, В. Кобилянський, С. Лакуста, 

К. Ластівка, К. Малицька, М. Марфієвич, І. Синюк, Д. Харов’юк та ін. 

Закарпатська Гуцульщина як текст функціонує у творах М. Божук, 

Ю. Боршоша-Кум’ятського, В. Ґренджа-Донського, Л. Дем’яна, О. Маркуша, 

Ф. Потушняка, У. Самчука та ін. Письменники за географічною 

ідентифікацією, нерідко «латентно» розкрили етнічні, ментальні, соціально-

побутові та культурософські особливості «різної» Гуцульщини, її природи, 

людей. Висвітлення художнього дискурсу «Гуцульщина як текст» за 

територіальним поділом є перспективним, адже дослідження історичного 

розвитку певної регіональної літератури як складової національної літератури 

може суттєво вплинути на сприйняття історико-літературного процесу першої 

половини ХХ століття загалом.  

Карпатський край на початку ХХ ст. приваблював до себе не тільки 

європейських етнографів, літераторів, науковців, а й знаних українських 

авторів із Наддніпрянської України, які, відвідуючи цей регіон, підпадали «під 

чар» його екзотичності. Х. Алчевська (цикл поезій «Спомин з Яремча»), Леся 

Українка (поезії «Темна хмара, а веселка ясна», «Ой, здається, не журюся», 

«Ой піду я в бір темненький» та ін.), Олександр Олесь («цикл поезій «На 

зелених горах» та ін.) наповнили українську поезію карпатськими мотивами. У 

їх ліриці Гуцульщина впізнавалась у пейзажних замальовках полонин, 

Карпатських гір, Черемоша. Їх гуцульський текст вніс концептуальну 
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філософічність і ліро-драматичний психологізм у мистецьке відтворення краю 

та зображений генотип гуцула, створив величний і трагічний, естетично 

привабливий, незрідка історіософський метанаратив Гуцульщини за доби 

історичних випробувань, розкрив її крайобраз у метафізичних зударах добра і 

зла та в особистісних проекціях. 

Літературну Гуцуліану перших десятиліть ХХ ст. розбудували 

етнографічно самобутні, психологічні та філософські вектори гуцульського 

тексту М. Коцюбинського (повість «Тіні забутих предків» (1911)) та 

Г. Хоткевича (прозові цикли «Гірські акварелі» (1914) та «Гуцульські образки» 

(1923), повісті «Камінна душа» (1910) «Поніпалєк і Туманюк» (рукопис, 

частково надрукований 2015 р.), роман «Довбуш» (перша публікація 1965 р.), 

драматичні твори «Верховинці», «Довбуш», «Гуцульський рік»). 

Зацікавившись гуцульським матеріалом, вони довели: поява гуцульського 

тексту у світовій літературі не була даниною моди на екзотичність. Це цілком 

оригінальне літературне явище, яке містить локальний колорит, передає 

внутрішню сутність Гуцульщини, доводить її єдність з іншими регіонами 

України і водночас свідчить про її неповторність і автентичність. Так, текст 

«Тіней забутих предків» М. Коцюбинського, попри етнографічні вади, 

зазначені В. Гнатюком, містить зразки усної поетичної творчості Гуцульщини, 

гуцульські звичаї та обряди, свята і будні простого гуцула, виведені в ранг 

справжньої поезії у прозі. Однак письменник не прагнув відтворити 

етнографічні подробиці, пов’язані з гуцульською обрядовістю, а осмислював у 

творі філософську проблематику «людина і природа», життя і смерті. Однак не 

тільки етнографи критично поставилися до виходу «Тіней забутих предків» 

М. Коцюбинського з позиції автентичного відтворення карпатської 

обрядовості. Так, Г. Хоткевич, відзначаючи чимало переваг гуцульського 

тексту М. Коцюбинського, назвав і недоліки, головним серед яких була 

невідповідність авторського ідіостилю матеріалові художньої рефлексії. 

Позиція Г. Хоткевича була обґрунтована словами: «Слово – се зброя 

письменника, як звук – зброя музиканта. Фальшива музика перестає бути 

музикою. Література теж може фальшивити. Коцюбинський вживає у творі 
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чимало слів, значення яких не розуміє, вкладаючи у вуста своїх героїв фрази, 

яких гуцул сказати не міг» [374, 33]. «Отже, коли автор так знає мову і дух 

мови, чи може він зрозуміти дух народу?» [374, 29]. Таким чином, Г. Хоткевич 

вважав, що «Тіні забутих предків» М. Коцюбинського не можуть сприйматися 

адекватно внаслідок «ментальної, світовідчуттєвої дистанційованості їх автора 

від етнографічного типу культури, на якій він базує свій текст» [310, 24]. Тому 

Г. Хоткевич зумів по-новому, широко використовуючи фольклорно-

етнографічний матеріал, більш досконало розкрити гуцульський світ. 

Глибоким розумінням сутності краю сповнені його твори на опришківську 

тематику, в яких він насамперед виходив не стільки з гуцульського контексту, 

як із суспільно-історичних подій, які відбувалися у Речі Посполитій із 

середини XVIII ст. Із цього випливає новаторський погляд Г. Хоткевича на 

опришківський рух як визначний історичний процес, який сколихнув 

Гуцульщину, а на Олексу Довбуша як учасника політичного життя світового 

масштабу. Традиційна тема історії Гуцульщини реалізована у Г. Хоткевича 

психологічно, без надмірної ідеалізації опришківського руху. Даниною 

«екзотичній» Гуцульщині стало жанрове розширення гуцульського тексту у 

напрямі створення етнографічно-побутових драм письменника («Непросте», 

«Гуцульський рік», «Верховинці» та ін.), в яких він переніс на сцену 

автентичну гуцульську культуру зі всіма фольклорними та етнографічними 

рисами. Керуючи створеним Гуцульським театром, Г. Хоткевич мріяв усьому 

світові показати життя гуцулів, зазначаючи: «А що ж, якби й світові цілому 

нашого гуцула показати?» [373, 497]. «Для театру гуцулів треба гуцульської 

п'єси» [373, 548], – неодноразово зазначав Г. Хоткевич під час зустрічей із 

своїми однодумцями. Саме в Гуцульському театрі йому вдалося розгледіти, 

оцінити, а головне, показати спільноті оригінальні зразки «наскрізь народного 

театру», що були закладені в гуцульській народності» [278, 89]. 

Перша третина ХХ ст. – час написання гуцульського тексту авторами, 

які народилися на Гуцульщині або на суміжній території. Художні твори 

О. Кобилянської («У неділю рано зілля копала» (1909), «Лісова мати» (1915), 

«Юда» (1915), А. Крушельницького («Рубають ліс» (1914)), В. Стефаника 
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(«Лист», «Марія», «Нитка», «Гріх. Думає собі Касіяниха», «Гріх. Вдова Марта 

давно хора», «Мати» та ін.) та ін. письменників, написані із використанням 

гуцульського та покутського матеріалу, розкрили психологію життя 

західноукраїнського селянина і охарактеризували актуальні соціально-

економічні, екологічні, гуманітарні проблеми Гуцульського краю.  

Автентичну Гуцульщину з її національним колоритом, мовними 

особливостями представив Марко Черемшина. Його Гуцульщина – це 

пролонговане в часі життя, яке він проживає разом із героями. Зображаючи 

край у трьох хронологічних проекціях – Гуцульщина перших років ХХ ст. 

(збірка «Карби»), часів Першої світової війни (збірка «Село вигибає», цикл 

«Парасочка») та повоєнна (збірка «Верховина»), Марко Черемшина доніс до 

читача власний погляд на сучасне життя Гуцульського краю, де протягом 

перших десятиліть ХХ ст., незважаючи на тяжкі умови існування, зростає 

національна свідомість гуцулів, усвідомлення себе дієвими патріотами 

Гуцульщини і України в цілому. Перша світова війна зруйнувала у 

гуцульських селах звичний «гірський» плин життя, розкодувала нові орієнтири 

національної свідомості гуцула. Крізь екзистенційну проблему життя і смерті 

Марко Черемшина у збірці «Село вигибає» зобразив гекатомбу іпостасей краю 

– Природи, Села і Гуцула. У збірці «Верховина» простежується ідея опресії 

«пілсудчиків» місцевого населення у міжвоєнному часі та національного 

винищення гуцулів. 

Епіка малознаних К. Кракалії, І. Синюка та Д. Харов’юка проблемно 

відтворила тяжкі випробування, які впали на долю гуцулів на початку ХХ ст. і 

водночас оприявнила їх етноментальні риси працелюбності, відчайдушності, 

любові до рідної землі, відчуття національної гідності тощо. Неповторність 

гірських краєвидів, єдність із Гуцульщиною, зв’язок людини і природи 

розкрила поетична Гуцуліана О. Вільшини, Т. Галіпа, Д. Загула, 

В. Кобилянського, М. Марфієвича, С. Яричевського та ін. «Срібна земля» та її 

автохтони ввійшли у прозу Ю. Боршош-Кум’ятського, В. Ґренджа-Донського, 

Л. Дем’яна, О. Маркуша, Ф. Потушняка та ін. Гуцульщина зайняла певне місце 

у поетів «Молодої музи» Б. Лепкого, О. Луцького, С. Твердохліба, 
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В. Пачовського, С. Чарнецького, які крізь натурфілософську картину природи 

Карпат, модерно-філософськи осмислювали сенс буття людини та її 

взаємозв’язок із природою. 

Жіноче письмо присутнє у системі гуцульського тексту (М. Божук, 

К. Малицька, Марійка Підгірянка) мотивами замилування природою 

Гуцульщини, зображенням картин буття гуцулів, дидактичним повчанням, 

висвітленням проблеми гуцульського родинного виховання, а також зразками 

січової поезії, яка дефінітивно пробудила національний дух українців часів 

Першої світової війни (К. Малицька «Січ у поході», «Марш соколів», «Марш 

січовий»). Відгуком на події Першої світової війни, пропущеним крізь 

особистісне сприйняття народного лиха, стали оповідання Катрі Гриневичевої 

зі збірки «Непоборні» (1926) [111], в яких наголошено на спільності трагедії 

для всіх представників українства. Таким чином письменниця унаочнює образ 

поневоленої і вигнаної України, Волині, Поділля, Покуття, Гуцульщини, 

Галичини, Буковини та ін., за волею австрійської влади «заґратованої» у межах 

табору для переселенців. Антимілітаристську проблематику порушують у 

творах Марійка Підгірянка («Мати-страдниця» (1919)) та Леся Верховинка 

«Вигнанці» (1918) відображенням тяжкої долі гуцульських вигнанців в 

австрійських таборах. Разом із творами М. Матієва-Мельника та Марка 

Черемшини вони становлять художню епопею трагічного життя «вигнаної» 

Гуцульщини часів Першої світової війни.  

У творах Лесі Верховинки («Велика П’ятниця на Гуцульщині», «На 

цукорки», «На полонині» («Олекса Миронюк»), «Що бачив ліс» та ін.), 

О. Кисілевської («Кілька оповідань діда Івана» (1920), «До комор Довбуша» 

(1925), «Дещо про нашу Гуцульщину»), М. Колцуняк («Сама винна», «Як не 

твоя, то й нічия» (1908)), написаних на гуцульському матеріалі, окрім 

майстерних гірських пейзажів, зображено важкі умови життя Гуцульщини, а 

гуцульський текст цієї доби ідейно-тематично урізноманітнився розкриттям 

проблем занепаду національних традицій, впливу соціального статусу героя на 

зміни в його сприйнятті тогочасної дійсності та ін. 
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На початку 20-х років ХХ ст. у зв’язку із суспільно-політичною 

ситуацією тієї доби західноукраїнські письменники, маючи намір художньою 

творчістю долучитися до будівництва нової вільної, народної української 

держави на теренах Радянської України, переїхали на її територію, де 

заснували літературне об’єднання «Західна Україна». Маючи своє  

видавництво та часопис «Західна Україна», вони активно друкували твори, 

сповнені ностальгії за рідним краєм, який опинився під владою Польщі, 

Румунії та Чехословаччини. Однак «Західна Україна» впала жертвою репресій. 

Доля бути знищеним фізично чи морально чекала на В. Атаманюка, 

В. Бобинського, В. Ґжицького, Д. Загула, М. Ірчана, М. Козоріса, 

М. Марфієвича. Їх твори були довгий час заборонені, а то й цілком знищені 

радянською каральною системою.  

Водночас на Західній Україні творили гуцульські тексти Б.-І. Антонич, 

О. Бабій, В. Ґренджа-Донський, М. Матіїв-Мельник, В. Лімниченко, 

Ю. Шкрумеляк, Марко Черемшина та ін. Проблемно-тематичне коло 

гуцульського тексту розширилося за рахунок відображення у творах 

національного письменства опришківського руху (Б.-І. Антонич, Р. Єндик,            

Г. Смольський), діяльності січового стрілецтва (О. Бабій, М. Матіїв-Мельник, 

Ю. Шкрумеляк), відстоювання незалежності Гуцульської Республіки у 1918 – 

1919 рр. на терені Закарпатської Гуцульщини (В. Ґренджа-Донський, 

У. Самчук), а також висвітлення соціальних та політичних проблем повоєнної 

Гуцульщини (О. Кобилянська, В. Стефаник, Марко Черемшина). 

Автентичний гуцульський текст діалектною мовою представлений 

прозою О. Манчука та П. Шекерика-Доникова. Письменник-«самовродок» 

О. Манчук презентував візію Гуцульщини з позиції її автентичного мешканця, 

який оптимістично оцінює тогочасні соціальні проблеми. У «Жьиб’ївських 

новелах», які зберігалися у рукопису до 1992 р. О. Манчук довів існування 

специфічного «гуцульського» гумору. Його гумористиці не чужий чорний 

гумор; інколи події, зафіксовані в текстах, розгортаються або у фантастичному 

ірреальному світі, або й у реальності на межі абсурду й логіки. Автор чітко 

фіксує моменти, що дозволяють інакше розуміти гуцульський світ, а гумор 
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сприймається у письменника-гуцула не лише у якості явища всезагальної 

сміхової культури, а як елемент картини світу гуцульського життя. 

Специфіка гуцульської старовини, неторкнутої цивілізацією, відбита у 

романі П. Шекерика-Доникового «Дідо Иванчік», рукопис якого довгий час 

вважався втраченим. Це – особливий погляд на гуцульське життя, культуру та 

побут «ізсередини». Характерні особливості гуцульського тексту 

розкриваються у творі на основі взаємозв’язку фольклорних джерел і 

авторського тексту, взаємодії художньої та історичної правди, вживання 

діалектних мовних особливостей та ін. 

Таким чином, гуцульський текст першої третини ХХ ст. закумулював 

надбання як закордонних, так і українських науковців, істориків, етнографів і 

письменників ХІХ ст., а літературний дискурс гуцульського тексту постав на 

перетині трьох проекцій. Перша – історіософська, яка передбачає ідейно-

естетичну репрезентацію краю від зображення опришківського руху й до 

відображення реалій дійсності Гуцульщини початку ХХ ст. Історіософська 

складова включає характеристику мілітарного наративу Гуцульщини, а також 

світу повоєнної Гуцулії, що відстоювала збереження національної культури і 

боролась проти денаціоналізації, а також у межах гуцульського тексту 

письменники осмислили не тільки минулі часи й сьогодення, а й 

запропонували концепцію ідеального майбутнього Гуцульського краю.  

Друга, культурологічна проекція, висвітлила літературними засобами 

специфіку народної культури Верховини, розкрила особливості національної 

вдачі гуцула, охарактеризувала антеїстичну складову гуцульського 

національного простору. Серед мотивів, які презентують культурологічний 

аспект гуцульського тексту більш актуальними вважаємо гумористичний як 

вияв гуцульського світоспоглядання, танатологічний, мотив гуцульської 

любові крізь призму співвідношення чоловічого та жіночого світобуття у 

гуцульському тексті та мотив подвижницької місії гуцула початку ХХ ст. 

тощо. 

Третя проекція гуцульського тексту – це його міфофольклорна 

парадигма, реалізована в ліриці, ліро-епіці, епіці та драматургії першої 
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третини ХХ ст., у тому числі й автентичній «гуцульській» прозі, написаній 

діалектною мовою.  

В опрацювання гуцульської проблематики у 30-х роках ХХ ст. 

включилися й поляки – Ю. Беняш, С. Бовукєвич, Ю. Віттлін, А. Гронович, 

М. Домбровська, Я. Івашкевич, Е. Шельбург-Зареміна та ін., швейцарець 

Г. Цбінден, євреї Й. Бург та М. Еренпрейс, чехи З. Кудей та І. Ольбрахт. 

Епічне полотно Гуцульської Атлантиди створив польський письменник 

Станіслав Вінценз («На високій полонині»). Як писав сучасний польський 

дослідник Я. Хороши: «Серед творів гуцульської тематики немає рівних за 

мальовничістю пейзажів Коцюбинському й Черемшині, за силою відтворення 

народної недолі – Франкові й Стефанику, за барвистістю мови – Хоткевичу. Та 

за всім цим, разом узятим, немає рівних епопеї С. Вінценза – кращому творові 

світової літератури про вкраїнські Карпати та їх волелюбних, щедро 

обдарованих мешканців» [417; 292, 408]. Ставши своєрідним «Гомером 

Гуцульщини» (Я. Хороши), С. Вінценз повістуючи про архаїчну пастушу 

культуру Гуцульщини, водночас зазначав, що вона є краєм перехрещення 

кількох національних культур – гуцульської, польської, єврейської та 

вірменської. Виступаючи справжнім осередком симбіозу цих культур, які не 

втратили індивідуальних ознак, Гуцульщина сприймається в авторській 

інтерпретації як край, де існує діалог культур, що об’єднує людей і 

тлумачиться як найважливіший визначник східно-карпатського світу і знак 

приналежності до нього.  

Гуцульський текст Я. Галана, П. Козланюка, Д. Осічного та 

І. Михайлюка у 30-х роках ХХ ст. є відображенням проекцій «радянської» 

літератури, коли лейтмотивом стала теза розквіту життя простих гуцулів за 

часів встановлення радянської влади. Довоєнні та повоєнні тексти про 

Гуцульщину Л. Забашти, О. Кундзіча, А. Малишка, Т. Масенко, 

Л. Первомайського, М. Стельмаха, П. Тичини, М. Рильського, Ю. Яновського 

та ін. написані відповідно до потреб радянської літератури, розширили 

соціальну проблематику гуцульського тексту зображенням сучасного їм життя 

Гуцульського краю, авторськими варіантами опришківської теми.  



54 

Після Другої світової війни у творах актуалізувалась тема зображення 

життя і боротьби Олекси Довбуша (В. Ґжицький, Б. Загорулько), а також 

наслідків подій Першої світової війни та румунської окупації на Гуцульщині 

(Р. Андріяшика). Ідейно-тематичне коло гуцульського тексту І. Калинця, 

Г. Колісника, С. Пушика, В. Скуратівського, Я. Стецюка, Р. Федоріва, 

І. Чендея, М. Яновського та ін. становлять політичні та ідеологічні проблеми 

часу на тлі гуцульських реалій, історія буковинських, галицьких і 

закарпатських гуцулів ХХ ст., вірування та їх звичаї, екологічна проблематика 

та ін. 

Поетичний гуцульський текст презентований двома підходами у 

ставленні до Гуцульщини – «туристським» та «аборигенським» (І. Пелипейко). 

«Туристи» у поезіях передавали захоплення краєм, його митцями-

презентантами, майстринями, керманичами, ватагами. Цей погляд на 

Гуцульщину, який «наче ковзає по поверхні життя» [280, 103], представили 

поети М. Карпенко, В. Мороз, М. Петренко, О. Стрілець, Р. Юзва та ін.). 

«Аборигени» (І. Пелипейко) у поезіях переживають болі й страждання 

Гуцульщини (зображають негативні тенденції, які проступають на фоні 

екзотичності Гуцульщини – нищення природи, деградація народного 

мистецтва, занепад моралі, міжконфесійні конфлікти та ін.), а також згадують 

у своїх творах про трагічні повоєнні роки часів УПА і боротьби гуцулів із 

комуністичним тоталітаризмом, про масові репресії тощо (М. Влад, 

В. Герасим’юк, І. Малкович, М. Матіос, Т. Мельничук та ін.). 

Наприкінці ХХ ст. гуцульський текст збагатили творами І. Андрусяк, 

Д. Арсенич, М. Близнюк, Я. Гавучак, Т. Девдюк, О. Зеленчук, В. Кухта, 

Н. Попович, Н. Чир та ін., які розробили власне бачення гуцульської 

проблематики. Гуцульський текст продовжує функціонувати й на початку ХХІ 

ст. Збагатив гуцульський дискурс спогадами про Гуцульщину та її мешканців 

Р. Іваничук у збірці «Люлька з червоного дерева» [159]. Сповнені містики, 

зв’язку реального світу й потойбічного, гуцульським фольклором, авторською 

його інтерпретацією, захопленням природним світом Карпат оповідання 

О. Гавроша «Дідо Всевідо» [80]. Феномен гуцульського кохання розкривається 
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Б. Бойчуком у збірці поезій «Мітологія Карпат» та романі (прозо-поемі) 

«Гуцульська зрада» [51].  

Перші роки ХХІ ст. стали відкриттям творів письменників, які довгий 

час вважалися втраченими або збереглися уривками. Жанровий діапазон 

гуцульського тексту початку століття збагатився художньо-документальним 

політичним романом-дилогією «Заплакала Тиса кров’ю» Івана Долгоша [137], 

над яким письменник працював протягом 1975 – 1990 років, осягаючи 

державотворчі процеси на Закарпатті. Це історична епопея про період 

найбільшого піднесення національного духу на території Закарпатської 

Гуцульщини 1918 – 1939 рр., яка поряд із романом В. Ґренджа-Донського 

«Сини Верховини», романом У. Самчука «Гори говорять», спогадами 

А. Волошина, С. Клочурака, В. Шандора та ін., подає широку панораму буття 

Гуцульщини і Карпатської України загалом, а тому має ціннісне значення для 

виховання національно свідомого покоління.  

Серед творів письменників, які вимушено емігрували під час Другої 

світової війни, найбільш значною є розробка гуцульської проблематики у 

творах Р. Єндика, М. Ломацького, Марії Остромири, Д. Рихтицької та ін. 

Міфофольклорне письмо «Регіту Арідника», а також окремих творів періоду 

40–70 рр. («Жага», «Зов землі») Р. Єндика поєднує гуцульську міфологію зі 

щоденним побутом мешканців Карпат. Персонажі його оповідань «Звідки 

беруться мольфарі», «Торонке мольфарування» та ін. занурені в стихію 

предковічних, фольклорних та фантастичних уявлень, що найчастіше 

відтворюється автором в анімічному світі природи. Однак за фольклорно-

міфологічними шатами надприродного зримо постають сучасні реалії, події, 

явища. Марія Остромира центрувала творчість між Гуцульщиною та 

Лемківщиною («Над бистрим Черемошем», «Лемківщина в огні»), глибоко 

відчуваючи їх духовну спорідненість і проблеми, які однаково турбували 

мешканців Карпат. М. Ломацький чимало художніх творів і наукових праць 

присвятив Гуцульщині, «країні чарів і краси», звернувши увагу як на красу її 

природного ландшафту, так і на самобутню духовну і матеріальну культуру 

гуцулів-автохтонів.  
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Тож Гуцульщина як текст в українській літературі – це поліваріантне 

явище, яке продовжує функціонувати і розвиватися у ХХІ ст. оригінальними 

інваріантами традиційних «гуцульських» тем – «людина і природа», 

опришківської, національно-визвольних змагань доби двох світових воєн, 

зображення «неекзотичного» життя гуцула-автохтона тощо. Гуцульський текст 

української літератури продовжує давати інтерпретації «звичайного» 

гуцульського життя крізь потужне пульсування духовної енергії кожного 

автора, його розуміння унікальності, цінності і самості Гуцульщини. 

 

 

1.3. Гуцульщина як об’єкт сучасних наукових історичних, 

етнографічних та літературознавчих студій 

Історичне, природниче, етнографічне, краєзнавче та філологічне 

вивчення Гуцульщини, починаючи з кінця XVII ст. і до нашого часу, є 

вагомим доказом унікальності і неповторності Гуцульщини, а також 

свідченням тяглого інтересу до краю серед Карпатських гір. Під час 

систематизації наукових розвідок про літературну Гуцуліану було 

проаналізовано історіографічні, краєзнавчі та етнографічні дослідження, які 

сприяли літературознавчому дискурсу Гуцульщини у вітчизняній науці. 

Феномен літературного обласництва неможливо вивчати без комплексного 

залучення історичних та етнографічних праць, в яких науковці характеризують 

історичний розвиток краю, розкривають особливості культури, життя і побуту 

місцевого населення, вирізняють його етноментальні риси. Гуцульщина стала 

тим регіоном, який здавна вивчали науковці. Найдосконаліше з 

історіографічної та етнографічної позиції проблема гуцульщинознавства, 

починаючи з кінця ХІХ ст., досліджена у систематизованих історико-

бібліографічних та краєзнавчих працях В. Гнатюка [90], пізніше П. Арсенича 

[8 – 29], В. Грабовецького [105 – 109 ], І. Дмитрук [136], Р. Кирчіва [176; 177], 

М. Кугутяка [197] та ін. Однак наукові зацікавлення Гуцульським краєм, як і 

перші літературні проби зобразити Гуцульщину на сторінках художнього 

тексту, беруть свій початок із публікацій кінця XVIII – XIX ст. Б. Гакета, 
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Л. Голембйовського [419], К. Мілевського [429], в яких дослідники вперше 

згадували про існування гуцулів, однак помилково зараховували їх до поляків. 

Більш досконало питання походження гуцулів, особливості їхньої культури та 

побуту у ХІХ ст. за рахунок вивчення гуцульської народної культури, було 

досліджено у польських працях А. Белельовського [415], К. Вуйціцького [437], 

Ю. Коженьовського [426], В. Поля [432].  

Серед перших українських дослідників Гуцульського краю, які детально 

вивчили історію гуцулів, їх одяг, культуру, побут, житло, пропонують власні 

варіанти походження назви «гуцули» – І. Вагилевич [57] та Я. Головацький 

[97; 100]. Письменники-етнографи доводять, що гуцули за походженням 

належать до слов’ян. Однак у своїх дослідженнях, зокрема, Я. Головацький 

цілком спростував належність гуцулів до поляків, наводячи чимало прикладів, 

які свідчили про спільність саме з іншими українськими етнографічними 

групами, водночас не заперечуючи впливи й інослов’янські та інших 

національностей, наприклад євреїв, циган, угрів, на їх культуру [98]. 

Глибоко відчув природу й енергетику Карпатського краю польський 

етнограф ХІХ ст. С. Витвицький, який більш детально, ніж його попередники 

вивчив особливості гуцульського життя [72; 73]. У полеміці щодо походження 

гуцулів він запропонував чотири варіанти походження гуцулів, серед яких – 

назву «гуцул» «найправдоподібніше… виводити з імені Гецило», який був 

сином володаря Моравії, що розквітнула у ІХ столітті, «можна також назву 

гуцулів як горян, що мешкають найвище Східних Карпат, виводити від слів 

горул, горал, горал…співзвучне це зі словами горули, герули», а також «існує 

у гуцулів багато схожого зі звичаями у давніх Норвегії та Скандинавії,…що 

можна припустити, що гуцули прийшли до Карпат від північного заходу до 

сходу, з Норвегії і Скандинавії» [72, 12 ]. Погляди С. Витвицького було 

розвинено у дослідженнях М. Чорногуза «Гуцульське життя» [392], невідомих 

авторів «Причинок до етнографії Станіславівських гуцулів» [308], «З Кутських 

гір» [146]. Зокрема, М. Чорногуз запропонував чимало доказів зв’язку гуцулів 

із колишніми українськими козаками, які поселилися в горах.  
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Дослідник історії та етнографії Гуцульщини кінця ХІХ ст. 

Р. Заклинський також приділив увагу вивченню умов життя полонинників та 

бутинярів, описав народні промисли Гуцульщини, їх побут і житло тощо [150], 

тим самим сприяв формуванню сприйняття Гуцульського краю як окремішньої 

території із характерною самобутньою культурою, народними звичаями та 

обрядовістю. Водночас ряд праць комплексно охарактеризували історико-

суспільні питання краю, узагальнили попередні дослідження щодо 

автентичних і самобутніх рис гуцульської культури (праці поляків 

О. Кольберга [424] та І. Коперніцького [425]), а також матеріальної та духовної 

культури Гуцульського краю (монографічне дослідження Л. Вайгеля).  

Німецький історик Р.Ф. Кайдль [423] запропонував власну гіпотезу 

походження гуцулів, відзначив вагомий вплив румунської культури на життя і 

побут місцевих краян. Вищезазначені наукові дослідження «іноземців» з 

одного боку, сприяли презентації гуцульської культури, краю у європейському 

континуумі, а з іншого, категоричним зарахуванням гуцулів до поляків, чехів 

чи румунів, викликали активну полеміку щодо їх вирізнення у межах 

слов’янських народів і зарахування цього субетносу до певної нації.   

Наукову вагомість становлять праці етнографічного характеру З. Кузелі, 

О. Маковея, М. Павлика [277], Ю. Федьковича та І. Франка, які вступили у 

полеміку задля «відновлення» теорії українського коріння гуцулів. Так, 

фольклорні та етнографічні матеріали, зібрані під час наукових експедицій 

Гуцульщиною і Бойківщиною, І. Франко використав у художніх творах на 

гуцульську тематику, а також наукових публікаціях [353; 357], а видані 

фольклорно-етнографічні статті О. Маковея, в яких вміщено гуцульські пісні, 

перекази, документи XVIII ст. [236], розкрили духовний і матеріальний світ 

гуцульського життя, наближений саме до української національної культури. 

Найбільш вагомою історичною, етнографічною працею, яка свідчила про 

вірогідну наукову презентацію краю і суттєво вплинула на результати його 

вивчення, стало п’ятитомне видання В. Шухевича «Гуцульщина» (1899 – 1908) 

[400 – 404]. Ця фундаментальна праця є цінним джерелом для осягнення 

фізико-географічних, етнографічних, статичних відомостей про гуцулів. У ній 
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автор вивчає і подає опис житла, громадських, господарських споруд, одягу, 

їжі. Осібне місце в ній належить дослідженню занять гуцулів, народних 

промислів, опису родинного життя. Особливу увагу під час характеристики 

гуцулів науковець надає народному гуцульському календарю, усній народній 

творчості, медицині, гуцульському словнику. Полемічними відгуками на 

працю науковця стали дослідження В. Гнатюка, Р. Кайндля, Ф. Колесси, 

І. Франка. Незважаючи на несуттєві недоліки, виявлені іншими науковцями, ця 

праця довгий час була «найповнішою узагальнюючою монографією про 

матеріальну і духовну культуру галицьких гуцулів», в якій науковець «не 

ідеалізував їх життя, не ігнорував соціальних факторів при вивченні 

матеріальної та духовної культури,… а правдиво відображав побут                

гуцулів» [121, 16]. 

Високої оцінки заслуговує етнографічна праця на Гуцульщині 

В. Гнатюка, який вивчав обряди і звичаї Гуцульщини [89]. Збирач і публікатор 

гуцульських колядок, щедрівок, легенд, особливу увагу він звернув на 

походження гуцульських назв, їхні хронологічні та генетичні витоки [90]. 

Численні його рецензії на інші публікації про Гуцульський край стали 

фактологічною основою для написання художніх творів М. Коцюбинського,    

Г. Хоткевича і П. Шекерика-Доникового.  

Цінним фактологічним матеріалом із гуцульського життя є етнографічні 

дослідження П. Шекерика-Доникового, автентичного гуцула, талановитого 

актора, письменника і громадського діяча Гуцульщини [26]. Його дослідження 

є цінним джерелом відомостей про соціально-політичне становище краю 

початку ХХ ст., етнічний склад населення, його культурно-побутові та родинні 

традиції і звичаї, релігійні вірування [155; 395]. 

Комплексне вивчення гуцульського народного життя, міфології, 

народного календаря було зроблено в етнографічних працях А. Онищука [272 

– 274], який співпрацював із В. Гнатюком в Етнографічній комісії Наукового 

товариства ім. Т. Шевченка у Львові. Фактологічний матеріал етнографа 

рафіновано використав Г. Хоткевич під час написання драматичних творів на 

гуцульську тематику. Збирацька діяльність А. Онищука була високо оцінена 
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письменником, який назвав гуцульського аматора третім серед дослідників 

краю, після В. Шухевича і Р. Кайндля [16] . 

Етнографічні дослідження Ф. Вовка стали першими працями, в яких 

було вивчено життя карпатського регіону з позиції антропологічного 

співвідношення мешканців різних його частин – закарпатської, буковинської 

та галицької [77]. Науковець-етнограф вперше серед істориків та етнографів 

досконало вивчив спільні та відмінні риси представників гуцульського 

субетносу, зробивши висновок, що гуцули галицькі, буковинські й 

закарпатські цілком ідентичні з етнографічного та антропологічного боку [76].  

Етнографічні записи (більша їх частина до сього часу залишається в 

архівах [380]. – Т.Б.), науково-популярні статті Г. Хоткевича [382] стали 

цінним художнім матеріалом для написання власних творів про Гуцульський 

край, а також стали джерелом написання епопеї польського письменника 

С. Вінценза «На високій полонині» [428]. Наукові праці Г. Хоткевича 

відобразили особливості гуцульського життя, побуту, звичаїв та культури 

мешканців Карпат. Принагідне їх використання дає можливість декодувати 

ступінь зв’язку ГТ першої третини ХХ ст. із фольклорними джерелами, 

письменницьку культуру, олітературити усну народну творчість.  

Серед етнографічних праць ХХ ст. найбільш вагомими етнографічними 

та фольклорними здобутками є дослідження Д. Зеленіна [154], С. Ковалева 

[180] та В. Наулка [262], уміщені в «Наукових записках Інституту 

мистецтвознавства, фольклору та етнографії АН УРСР», збірниках Музею 

етнографії та художнього промислу АН УРСР, журналі «Народна творчість та 

етнографія». 

Етнографічним вивченням Гуцульського краю, його популяризацією у 

світі, олітературенням письменник-емігрант М. Ломацький звертав увагу на 

регіональні особливості мешканців Гуцульщини. У працях дослідника «Гомін 

гуцульської давнини», «Країна чарів і краси», «Гуцульський світ» та ін. 

етнографічні та фольклорні матеріали, зібрані на Гуцульщині, стають 

фактологічною підставою художнього тексту [217], який вирізняється високою 
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поетичністю в поєднанні з фактографічною точністю описів і характеристик 

Карпатського краю.  

Цінні історичні факти, опис ареалу поселення гуцулів від найдавніших 

часів, різні варіанти походження гуцульських сіл та селищ, оцінка діяльності 

найбільш видатних громадських і культурних діячів Гуцульського краю 

містяться у фундаментальному дослідженні представника української діаспори 

М. Домашевського – п’ятитомній «Історії Гуцульщини» [138 – 141]. 

Унікальність цього дослідження полягає у створенні без доступу до 

материкових джерел повноцінної історію краю, відображенні його духовної 

культури, героїчних і трагічних сторінок боротьби українців Карпат за 

незалежність України. 

До сучасних гуцульщинознавців, які значно розширили вагомими 

історичними, етнографічними, краєзнавчими працями знання про 

Гуцульщину, належать П. Арсенич, В. Грабовецький, В. Клапчук, В. Качкан, 

М. Кугутяк, В. Піпаш, І. Сеньків та ін. Їх праці, які межують між історією, 

етнографією, краєзнавством, літературознавством, збирацькою діяльністю, є 

найціннішим прикладом справжньої відданості Гуцульщині. Так, регіональний 

фактологічний та художній матеріал із гуцульщинознавства місять праці 

В. Качкана, серед яких упорядкування збірника «Народні пісні в записах 

Михайла Павлика» (1974), авторство збірок нарисів та монографій про митців, 

письменників Гуцульщини: «Смерековий спів» (1972), «Барви» (1981), «Гори і 

доли» (1983), «Ганна Василащук» (1985), «Михайло Павлик» (1986), 

«Дивосвіти» (1986), «Світло високого дня» (1989), «Чари верховинської 

книги» (1990). Про багатьох дослідників Гуцульщини розповідає науковець у 

працях «Українське народознавство в іменах» (ч.1, 1994), «Хай святиться ім’я 

твоє: Історія української літератури і культури в персоналіях» та ін. [78;               

172 – 175]. Науково вагомим є внесок В. Качкана у повернення літературної 

творчості «гуцульських» письменників, «забутих» або свого часу 

«викреслених» радянським літературознавством: А. Крушельницького [173], 

С. Чарнецького [234], В. Щурата [175], Ю. Шкрумеляка [174] тощо. Історичне 

зображення Гуцульського краю постає в монографії «Гуцульщина та гуцули: 
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економіка і народні промисли (друга половина ХІХ – перша третина ХХ ст.)» 

[178] В. Клапчука, яка є результатом комплексного етнокультурного, історико-

економіко-демографічного дослідження вченим Гуцульщини як одного з 

історико-етнографічних районів України.  

Гуцульщина стала об’єктом наукових зацікавлень М. Кугутяка, який у 

праці «Старожитності Гуцульщини. Джерела з етнічної історії населення 

Українських Карпат. Каталог пам’яток історії та культури» вперше ввів у 

науковий обіг джерела сотні оригінальних стародавніх, середньовічних, 

новочасних пам’яток, розкрив етапи цивілізаційного поступу Гуцульщини, 

особливості розвитку її етнічної історії, духовної і матеріальної культури 

[197].  

Історія Гуцульщини стала найголовнішим предметом дослідження у 

науковій діяльності В. Грабовецького. Праця науковця стосувалась усіх сфер 

розвитку Гуцульського краю, зокрема й культурного життя, літературних 

текстів про Гуцульський край. Так, у «Нарисах історії Прикарпаття» (1995), 

описуючи Гуцульщину кінця ХІХ – початку ХХ ст., В. Грабовецький 

відзначив цінність творчого внеску спадщини Ю. Федьковича, І. Франка, 

М. Коцюбинського та Г. Хоткевича в розробку гуцульської проблематики в 

художній літературі. Аналіз ГТ письменників, проведений автором, мав 

презентативний характер, однак формував уявлення читача про проблемно-

тематичне коло гуцульських творів [109]. Розширений художній аналіз ГТ 

було вміщено у праці «Легендарні опришки – лицарі Карпат (XVI-XIX ст.) в 

літописі та ілюстраціях» [108]. Це фундаментальне дослідження історичного 

розвитку опришківського руху XVI – XIX ст. та його відображення в 

історичних документах, фольклорних джерелах, мистецьких матеріалах, 

зокрема й художніх текстах. Науковець систематизував літературні твори за 

хронологією, з’ясував їх мистецьке значення у розвитку опришківської 

тематики в літературному процесі від давнини й до наших років. Однак ця 

комплексна праця, написана вченим-істориком, не є спеціальним 

літературознавчим дослідженням. 
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Власний погляд на Гуцульщину з позиції сучасного історика, етнографа 

та краєзнавця відображений у праці В. Піпаша «Закарпатська Гуцульщина». У 

ній уперше на основі власних та історіографічних досліджень попередників 

«монографічно» вивчено закарпатську частину Гуцульського етнорегіону. До 

особливостей своєрідного «гуцульського» типу характеру та ментальності, які 

визначають поведінку гуцулів, учений обґрунтовано зарахував волелюбність, 

запальність, різкість, холеричність темпераменту, що «поєднується із 

глибокою меланхолією, особливо у ставленні до малої батьківщини 

(Гуцульщини), Матері-природи та основ християнської релігії» [284, 10]. 

Науковець підтримав позицію про те, що гуцули не є суто етнографічною 

групою, а належать до українського субетносу. Серед теорій походження 

назви «гуцули» В. Піпаш підтримав позицію Б. Кобилянського щодо 

походження гуцулів від давньослов’янського племені уличів, «колись 

розташованих у пониззі Дністра», пізніше змушених піднятися в гори. 

Вірогідність теорії підтверджується перебігом історичних подій у південній 

частині Карпат, «археологічними та етнографічними даними про близькість 

культур гуцулів та населення Наддністрянщини»[284, 15].  

Про приналежність гуцулів до «рангу» субетносу, на його думку, 

свідчить вживання особливої гуцульської говірки, «гуцульський тип одягу, 

скотарсько-землеробський характер господарства, пов’язані з ним побут, 

ремесла, мистецтво; самоусвідомлення і ментальність» [284, 6]. Особливий 

науковий інтерес становлять історичні свідчення про функціонування у межах 

Закарпаття у 1918 – 1919 р. Гуцульської Республіки, що «мала риси 

українського демократичного утворення, створеного за народною ініціативою» 

[284, 52]. Науковець відзначив, що завдяки цьому гуцули остаточно 

усвідомили себе частиною української нації, а феномен Гуцульської 

Республіки привів і до виникнення Карпатської України 1939 р.  

Науково-творча багатолітня гуцульщинознавча діяльність П. Арсенича 

ознаменувалась написанням монографічних праць «Гуцульський театр Гната 

Хоткевича» [10], «Прикарпаття в житті Каменяра» [28], «Криворівня в житті і 

творчості українських письменників, діячів науки й культури» [25], «Рід 
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Шухевичів» [29], участю в колективних виданнях «Гуцульщина: етнографічне 

дослідження» (1987) [121], «Дослідники та краєзнавці Гуцульщини» [14], «Хто 

є хто на Івано-Франківщині. Видатні земляки» [386], написанням статей [282]. 

Науковий діапазон П. Арсенича [8 – 29] охопив історико-етнографічні 

дослідження Гуцульщини, результативне опрацювання внесків персоналій 

В. Гнатюка, Б. та Р. Заклинських, М. Коцюбинського, Г. Луки, А. Онищука, 

К. Трильовського, І. Франка, Г. Хоткевича, П. Шекерик-Доникова, 

В. Шухевича тощо. Його узагальнені праці є цінним джерелом для подальших 

наукових пошуків істориків, етнографів, фольклористів і літературознавців. 

До визначних праць, які сприяють популяризації Гуцульського краю в 

Україні та діаспорі належить ґрунтовне дослідження І. Сенькова «Гуцульська 

спадщина» [323]. Ця історико-краєзнавча праця дає цілісну картину 

гуцульського світу як самобутньої частини українського. Монографія 

діаспорного вченого не тільки акумулювала попередні результати вивчення 

Гуцульщини, а й увела в науковий обіг широкий фактичний матеріал, 

висвітлила своєрідність культурних традицій, звичаїв, побуту українського 

субетносу. Праця І. Сенькова становить своєрідну енциклопедію Гуцульщини, 

яка поєднує характеристику побуту й життя верховинців протягом значного 

історичного часу, їх духовної та матеріальної культури, народних промислів, 

особливостей природного світу Карпат, історію населених пунктів краю. 

Зібрав і осмислив учений гуцульський світ у письменстві і мистецтві, як 

чужинців, так і українців. Завдяки біобібліографічним відомостям, 

розміщеним у монографії, актуалізувалися нові знання про художні твори як 

відомі, так і ті, що вважалися втраченими. Для літературознавців ця праця є 

цінним науковим інформативним джерелом творів. Незважаючи на деяку 

невпорядкованість інформації, перевагу цитатного матеріалу над аналітикою, 

суб’єктивізм окремих авторських оцінок, монографія І. Сенькова – це одна із 

перших комплексних праць, в якій автор у довідниковій формі, поряд із іншим 

біобібліографічним матеріалом, презентував масив ГТ в українській 

літературі. 
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Сучасні літературознавчі дослідження ГТ в українській літературі 

ґрунтуються на працях як закордонних, так й вітчизняних філологів. Художні 

твори, які належать до гуцульської тематики, ставали не раз предметом 

дослідження літературознавців протягом ХХ і початку ХХІ ст., однак дискурс 

Гуцульщини «розмивався» або в межах загального літературознавчого 

вивчення творчості конкретного письменника, або проблемно-тематичного 

кола творів без врахування метатексту Гуцульщини.  

Одна з перших літературознавчих оцінок метатексту Гуцульщини у 

художньому творі належить Г. Хоткевичу, який у статті про художні 

особливості повісті М. Коцюбинського «Тіні забутих предків» [374] відзначив 

особливості відображення в тексті твору гуцульської обрядовості. Висловивши 

думку щодо відповідності тексту повісті М. Коцюбинського тогочасному 

життю Гуцульщини, Г. Хоткевич поряд із перевагами ГТ М. Коцюбинського 

(досконалість у підборі художнього матеріалу, глибокий психологізм тощо), 

водночас назвав й недоліки, зокрема невідповідність авторського ідіостилю 

матеріалові художньої рефлексії. Власну позицію Г. Хоткевич обґрунтував 

тезою: «Слово – се зброя письменника, як звук – зброя музиканта. Фальшива 

музика перестає бути музикою. Література теж може фальшивити. 

Коцюбинський вживає у творі чимало слів, значення яких не розуміє, 

вкладаючи у вуста своїх героїв фрази, яких гуцул сказати не міг» [374, 33]. 

«Отже, коли автор так знає мову і дух мови, чи може він зрозуміти дух 

народу?» [374, 29]. Таким чином, Г. Хоткевич вважав, що «Тіні забутих 

предків» М. Коцюбинського не можуть сприйматися адекватно внаслідок 

«ментальної, світовідчуттєвої дистанційованості їх автора від етнографічного 

типу культури, на якій він базує свій текст» [374, 24]. Саме тому ГТ 

письменника, урізноманітнений гуцульським фольклорно-етнографічним 

матеріалом, глибше розкриває гуцульський світ. 

Дискурс Гуцульщини у вітчизняних літературознавчих працях ХХ ст. 

був досліджений принагідно. Дослідницькі зауваги щодо появи «гуцульських» 

творів стосувалися насамперед розкриття персонажного світу, визначення 

проблемно-тематичного кола, ідейного навантаження тексту, літературного 
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портрету письменників і їх зв’язків із Гуцульщиною, особливостей «творчого 

методу» тощо. Проте концепт «Гуцульщина» із його видовими особливостями 

олітературення не досліджувався у працях науковців. Якщо вітчизняні 

історики на початку ХХ ст. (школа В. Антоновича, Д. Багалія), незважаючи на 

звинувачення в українофільстві, у працях науково обґрунтували явище 

«обласницької» історії як історії певного регіону, який вирізняється 

самобутнім історичним та культурним розвитком, то наукової концепції 

літературного обласництва не було розроблено навіть й за пізніших часів. 

Літературознавчі праці на тему художньої презентації Гуцульщини як 

тексту, можна умовно покласифікувати за хронологічним критерієм, а 

літературознавча історіографія Гуцульщини включає наукові напрацювання, в 

яких автори рефлексували над Гуцульщиною як краєм, місцем подій у тому чи 

іншому творі. Так, наукові праці, написані у І половині ХХ ст., стали 

піонерними спробами осмислення феномену Гуцульщини в літературі. Одним 

із перших дослідників, який проаналізував особливості ГТ у повісті «Тіні 

забутих предків» М. Коцюбинського, був Л. Білецький у розвідці «Тіні забутих 

предків» М. Коцюбинського у світлі історичного розвитку» [50]. Досліджуючи 

повість, учений подав свою, в дусі біографічного методу, інтерпретацію 

творчого задуму повісті на підставі стосунків М. Коцюбинського та І. Франка, 

листування першого з В. Гнатюком. Л. Білецький зазначав, що саме В. Гнатюк 

«спричинився до того, що Гуцульщина таки закрила в уяві Коцюбинського все 

інше» [50, 222]. Вченому належить цікаве припущення про взаємозв’язок між 

життєвою катастрофою у І. Франка і подіями, які розгортаються у повісті: 

«Саме постаті І. Франка й цілій його психічній істоті, як він її розумів, 

присвятив М. Коцюбинський «Тіні забутих предків» [50, 264]. Надалі вчений 

припустив паралель «Іван Палійчук – Іван Франко» на основі спільних 

моментів реферату М. Коцюбинського «Іван Франко» і тексту повісті. Проте 

варто не погодитися з Л. Білецьким, що у повісті головним є образ Івана 

Палійчука, а не Гуцульщини, на який вчений не звернув належної уваги. На 

справедливу думку дослідниці О. Салій, «саме оті враження, які виніс 

М. Коцюбинський з гір, про які він так захопливо розповідав у листах до 
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В. Гнатюка, М. Горького, В. Коцюбинської та О. Аплаксіної, і лягли в основу 

твору» [319, 274]. Саме на Гуцульщині М. Коцюбинський знайшов край, 

«первісний, дикий, з дикою величною природою, з язичницьким народом, який 

живе особливим оригінальним життям» [192, 163].  

Комплексно підійшов до проблеми вияву топосу Гуцульщини в 

художньому тексті 1933 р. А. Березинський у передмові до 7-томника 

Г. Хоткевича «Гуцульщина в українській літературі». Дослідник чітко 

аргументував зацікавлення митців краєм тим, що «кожний находить там 

багатющий матеріял для студій і невичерпне джерело сюжетів для своїх 

творів» [39, 5]. За проблемно-тематичними спрямуваннями твори дослідник 

поділив на декілька груп – вирізнив романтичне сприйняття дійсності, 

захоплення історичним минулим краю у творах Ю. Федьковича та 

С. Воробкевича. До другої групи належать твори тих письменників 

(Н. Кобринська, О. Кобилянська, Г. Хоткевич), які писали твори про сучасне 

життя гуцулів і дивилися на проблеми гуцула-селянина очима «інтелігента-

націоналіста, попадаючи в психологізм і містицизм» [39, 6]. Третя група творів 

об’єднує «гуцульські картини», написані на соціальній основі – це твори 

І. Франка, М. Коцюбинського, В. Стефаника, Л. Мартовича та Марка 

Черемшини. Згадкою лише про соціальний аспект дослідник дещо звужено 

потрактував внесок вищезгаданих письменників у розробку гуцульської 

проблематики. 

А. Березинський також надав власну оцінку творчості Г. Хоткевича, в 

якій на основі аналізу ГТ «Гуцульських образків» зробив висновок про 

приналежність письменника до модерністичного напряму в літературі. 

Висловлюючи позитивне враження від майстерності пейзажної замальовки 

Гуцульщини письменником, водночас він розкритикував його твори за 

відсутність соціального підходу щодо висвітлюваних проблем [39, 41]. Проте в 

художньому сенсі значення «Гуцульських образків» Г. Хоткевича так і не було 

оцінено літературознавцем. Що ж до заявленої теми передмови, то вона так і 

не була розкрита, лише було визначено основні напрями дослідження. 
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Доволі неоднозначна ситуація у розкритті Гуцульщини в українській 

літературі існувала в наукових дослідженнях між 40 та 60 рр. ХХ ст. Так, лише 

існують окремі згадки про зацікавлення цією проблемою у комплексному 

характері екзильних учених М. Лози, М. Ломацького, І. Сенькова та ін. Існує 

згадка про літературознавчу цінність праць М. Лози, брата діаспорної 

письменниці М. Остромири, «Гуцульщина в українській літературі», «Постать 

Олекси Довбуша в українській літературі», статті про різдвяні звичаї на 

Гуцульщині, Гуцульський театр Г. Хоткевича, творчість Ю. Федьковича, 

О. Кобилянської, однак віднайти їх поки що не вдалося [252].  

Осмислення теми Гуцульщини в українській літературі радянськими 

літературознавцями було засноване на літературному портретуванні, коли 

розглядувана художня творчість та біографія конкретного письменника стала 

провідним об’єктом для характеристики. Літературознавчої оцінки розкриття 

гуцульської проблематики у творчості декількох письменників не надавалося, 

а поняття ГТ як регіональний текст, що має свої характеристики, не було 

введено в якості теоретико-літературної основи для вивчення явища 

обласницької літератури.  

Літературознавчі дослідження творів про Гуцульщину 

М. Коцюбинського, І. Франка, Г. Хоткевича, Марка Черемшини та ін. можна 

поєднати за принципом «монографічні видання – наукові розвідки ХХ ст. – 

сучасне прочитання творчості». Прикладом аналітичного огляду місця 

функціонування ГТ у творчості певного письменника може бути 

літературознавча історіографія творчості Марка Черемшини як найбільш 

знаного «гуцульського» письменника. 

Серед перших відгуків на «гуцульські» твори Марка Черемшини чимало 

є оцінок таланту письменника, який «способом представлення життя наших 

Гуцулів пригадує… Стефаника, а артизмом декуди навіть переважає його. 

Впрочім він зовсім оригінальний, всяких впливів на нім не видно» [56]. 

Близькими по духу виявилась оцінка його творчості М. Грушевського, 

О. Маковея, В. Стефаника, І. Франка, Г. Хоткевича. На думку М. Лозинського, 

саме творчістю Марка Черемшини гуцульська тематика ствердилася в 
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літературі, адже він мав природне вміння «цизелювати з такою 

мікроскопічною точностю гуцульське житє, рухи простої, первісної 

гуцульської душі, відшукати в кожнім, на перший погляд зовсім незначнім 

факті предмет до літературно-артистичного оброблення» [216]. І. Ткачук 

наголосив на індивідуальних особливостях опрацювання гуцульської 

проблематики, порівняно з В. Стефаником: «Марко Черемшина… бере такі ж 

самі теми, як і Стефаник, але якось інакше по своєму їх обробляє, загострює і 

психологічно мотивує» [334, 27]. М. Грушевський оцінив його творчий внесок 

у реалістичний напрям, визначив його приналежність до письменників-

народолюбців, які мали реалістичний струмінь звучання у своїх творах [115]. 

Інший критик О. Грушевський навпаки, на основі аналізу ГТ письменника 

зробив висновок про імпресіоністичне забарвлення його творчості, адже він 

«бачить, прислухається, чує і передає се все в своїх маленьких нарисах, усі 

моменти гуцульського життя, надії й тугу, події і маєтні бажання» [116, 30]. 

Ґрунтовно проналізував творчість Марка Черемшини й М. Зеров: він 

відзначив ті риси творчості письменника, за якими він вирізняється на тлі 

репрезентантів «Покутської трійці». Порівнюючи його з В. Стефаником, 

науковець відзначив «в його оповіданнях далеко більше зумисного шукання та 

накладання місцевого колориту; пишучи свої оповідання з гуцульського 

життя, він нахиляється і до прикрашеного верховинського стилю» [157 , 426 – 

427].  

Першим монографічним дослідженням творчості письменника 

вважається праця А. Музички «Марко Черемшина (Йван Семанюк)» (1928). 

Розкриваючи основні етапи творчого набутку письменника, літературознавець 

наголосив на особливостях творчого методу автора, вперше періодизував 

творчість Марка Черемшини, визначив особливості його творчої манери як 

психологічного реаліста, що «тільки користається з нової техніки літературної, 

що йде рівно рядно з вимогами літературного трактування матеріалу» [258, 

196]. Однак топосу Гуцульщини у його творчості літературознавець не 

приділив жодної уваги.  
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Сприйняття ж Гуцульщини Марка Черемшини, на думку 

М. Рудницького, відповідне імпресіоністичному типу відображення: «Він 

бачить світ, наче крізь серпанок гірських мряк; його герої не виразніші, ніж 

поодинокі дерева; ми не бачимо їх, коли закриємо книжку… Навіть самі 

змальовані Черемшиною події не є характеристикою життя, на яке він 

дивиться, а притокою виспівувати тугу за повнішим, кращим життям» [314, 

195]. 

Науково цінними внесками у характеристику жанрових та стильових рис 

прози письменника є творчі внески О. Гнідан [94 – 96] ,                      

М. Грицюти [112 – 114], І. Денисюка [129 – 131; 133], О. Засенка [153], 

О. Мишанича [253]. Крізь призму характеристики відображення гуцульського 

життя у творах учені розкрили особливості творчого методу автора, 

охарактеризували взаємодію фольклору з життєвими принципами автора, 

розширили проблемно-тематичне коло питань, на які варто звернути увагу й 

сучасним «черемшинознавцям». Так, М. Грицюта відзначив «перехід 

письменника від романтично-етнографічного захоплення гуцулами 

(«Керманич») до глибоко правдивого, реалістичного змалювання їх життя» 

[112, 284]. Порівнявши впливи фольклору на творчі результати Марка 

Черемшини та В. Стефаника, вчений помітив різницю: «У Стефаника ліричне 

зворушення глибоко приховане, виявляється стримано, спокійно», …натомість 

у Марка Черемшини ліричність, «наче нестримна, бурхлива гірська ріка», «це 

інтонація голосінь, думок, коломийок, колядок, казок» [114, 78], а 

«специфічний гумор Марка Черемшини своїм дещо лукавим, делікатним 

характером дуже нагадує природу коломийок» [113, 76].  

Вагомий вплив фольклору на творення індивідуально-творчої манери 

письменника відзначили й О. Мишанич та Ф. Погребенник [297, 57]. На думку 

О. Мишанича, взаємодія тексту творів Черемшини з усною народною 

творчістю – це «не декоративне оздоблення, не зовнішнє запозичення 

фольклорного матеріалу, а органічне злиття з ним» [253, 10]. Ф. Погребенник 

встановлював зв’язок між фольклором і літературним текстом Марка 

Черемшини, визначав роль міфофольклорних елементів у створенні 
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індивідуальної манери митця. Науковець, хоча й не опрацьовував окремо 

топосу Гуцульщини в літературі, своїми дослідницькими розвідками чи не 

найбільше долучився до характеристики творчості як відомих, так і 

призабутих письменників, які були пов’язані з Гуцульським краєм. 

Дослідникові належить чимала кількість наукових статей про творчість 

В. Атаманюка, О. Бабія, В. Бобинського, Л. Верховинки, О. Дучимінської, 

В. Кобилянського, О. Кисилевської, М. Козоріса, А. Крушельницького, 

Б. Лепкого, К. Малицької, І. Синюка, В. Стефаника, І. Франка, Д. Харов’юка, 

Г. Хоткевича та ін. [405].  

Варта окремого розгляду наукова спадщина І. Денисюка про творчість 

Марка Черемшини. У результаті аналітичного огляду літератури про 

Гуцульський край, науковець вперше об’єднав твори за регіональним 

принципом до «гуцульської парості» в українській літературі.  

Серед сучасних літературознавчих досліджень щодо модерністського 

дискурсу Марка Черемшини, особливу увагу варто звернути на ті, де автори 

осмислюють проблему Гуцульщини в текстах Марка Черемшини. Так, 

Н. Мафтин відзначала, що міцним підґрунтям у формуванні власного стилю 

письма стало заглиблення Марка Черемшини у психологію гуцула-селянина, 

осягнення його міфопростору, національної ідентичності і фольклору: 

«Самобутній гуцульський фольклор зі збереженими в ньому елементами 

реліктових вірувань, шифрограмами символів, орнаментальним декоруванням, 

транссубстанцією усіх виявів і форм життя, лексичним багатством послугував 

моделлю художнього сприйняття для Марка Черемшини» [245, 20].  

Розкриваючи причини есхатологічного модусу Черемшинської Гуцулії, 

Р. Піхманець висвітлив міфософський напрям аналізу творчості письменника. 

Літературознавець виділив дві величини художнього вирішення заявленої 

філософської проблеми: «1) екзистенціали страждання й болю мали переважно 

внутрішнє походження, а «тиранія зовнішнього світу» (Дмитро Донцов) лише 

визначала їх характер і скерованість; і 2) спосіб їх осмислення особливий, і він 

узгоджується з основами естетичної свідомості автора» [285, 257]. 
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С. Хороб у науковій візії поетики прози Марка Черемшини у осмислення 

понять «текст», «контекст» та «метатекст» заклав і сучасні підходи 

дослідження топосу Гуцульщини. Він вважає, що вивчення художньої 

структури прози письменника має відбуватися за двома напрямами: «перший 

інтенсивно охоплюватиме проблеми розв’язання мікропоетики окремих 

творів, а другий – макропоетики їх ідейно-естетичних систем образного 

мислення в координатах розвитку літературно-художнього процесу зламу 

минулих століть» [370, 238]. Ця засада дає змогу вивчати ГТ як своєрідний 

системно-цілісний метатекст, зосереджуючи увагу водночас на особливостях 

поетики епічних текстів, де Гуцульщина може посідати провідне місце.  

У монографії «Творчість Марка Черемшини у контексті 

західноукраїнської новелістики: жанрово-стильові тенденції» Т. Лях 

систематизувала та узагальнила наукові напрацювання дослідників творчості 

Марка Черемшини. Літературознавець вивчила критичну рецепцію творчості 

письменника, на рівні мікроаналізу новел Марка Черемшини розкрила їх 

жанрово-стильові тенденції. Цінне дослідження проведенням типологічних 

зіставлень новелістики митця з творами інших західноукраїнських 

письменників – В. Стефаника, Б. Лепкого, О. Кобилянської, Н. Кобринської, 

І. Синюка, Д. Харов’юка, М. Яцкова. Це дало змогу дослідниці виявити 

специфіку авторського бачення гуцульського світу, «філософське 

потрактування письменником буття у відповідності з неоромантичним 

світосприйняттям, у якому переважає естетика вітаїзму» [233, 166]. Висновки 

дослідниці науково цінні, адже сприяють осмисленню творів Марка 

Черемшини як певного регіонального тексту, до того ж у співставленні з 

творами інших письменників, доля яких пов’язана з Гуцульським краєм. 

У загальних рисах представлена історіографія творчості Марка 

Черемшини подібна й до інших історіографій письменників, об’єднаних 

гуцульською проблематикою (І. Франко, О. Кобилянська, Г. Хоткевич та ін.), 

тим, що парадигма «Гуцульщина як текст» ще не ставала предметом 

спеціального дослідження, навіть у творчості одного письменника, 

незважаючи на чималу зацікавленість вченими творчістю митців.  
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Вивчення літературної Гуцуліани як самобутнього мистецького явища, 

що не вкладається в межі функціонування творчості певного автора, періоду 

чи літературного напряму, розпочалося лише у 90-х роках ХХ ст. і триває досі. 

Зарубіжне гуцульщинознавство, представлене монографією Я. Хорошого 

«Гуцульщина в польській літературі» [417], послугувало маркантною ознакою 

для дальшого вивчення гуцульської проблематики українськими і польськими 

науковцями [434]. Цінність монографічного видання польського вченого 

полягає в комплексному розгляді гуцульської проблематики у творчості 

польських письменників А. Бєловського, С. Вінценза, Дж. Віттліна, 

К. Войціцького, Ю. Коженьовського, В. Поля, М. Романовського та ін. від ХІХ 

ст. й до ІІ половини ХХ ст. Дослідник розкрив висвітлення гуцульської 

пастушої культури та сторінках творів, взаємозв’язок опришківського руху з 

Гуцульщиною. Вчений вмотивував безпосередньо самобутньою гуцульською 

матеріальною та духовною культурою наявність екзотично-романтичних 

поглядів польських митців на Гуцульщину як обраний край, Атлантиду, 

«втрачений рай» людства. Польський науковець заклав дослідницькі проекції 

для міжкультурного діалогу суміжних національних культур, які об’єднала 

тема Гуцульщини, порушив питання взаємовпливів польських та українських 

авторів на опрацювання гуцульського літературного дискурсу. 

У 90-х рр. ХХ ст. – на початку 2000-х рр. вийшли друком видання 

довідникового характеру, які містили в собі інформаційний біобібліографічний 

матеріал, тексти творів про Гуцульщину з коментарями тощо. Вони також 

відіграли певну роль у розбудові наукового інтересу до гуцульської 

проблематики. Долучилися до процесу систематизації та узагальнення 

інформації про Гуцульщину П. Арсенич, М. Васильчук [64], Б. Мельничук 

[283], О. Мишанич [259], І. Пелипейко [281] та ін. Видання довідкового 

характеру вмістили біографічні матеріали та характеристики творчості як 

давніх «поціновувачів» Гуцульщини, так і сучасних авторів. 

Найінформативнішим є довідник «Гуцульщина в літературі» І. Пелипейка. 

Краєзнавець включив до нього біобібліографічні відомості про всіх митців, як 
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українських, так і закордонних, пов’язаних із Гуцульщиною. Водночас 

довідник дає орієнтири науковцям, зокрема для опрацювання топосу 

Гуцульщини в літературі. У підсумковій літературознавчій статті «Гуцульська 

тема в літературі» [280] науковець узагальнив знання про літературний 

дискурс Гуцульщини, починаючи з першої згадки у творах про Гуцульський 

край і закінчуючи оглядом літературних творів письменників-сучасників, що 

дало змогу визначити перспективи українського літературознавства в 

опрацюванні гуцульської проблематики.  

Комплексно підійшли до розкриття гуцульської проблематики 

Б. Мельничук та О. Мишанич. Зважаючи на обмеженість доступу до читача 

творів маловідомих письменників Буковини та Закарпаття, науковці доклали 

зусиль для створення хрестоматійних видань «Письменники Буковини другої 

половини ХІХ – першої половини ХХ ст.» та «На Верховині: Збірник творів 

письменників дорадянського Закарпаття», які, популяризуючи твори, водночас 

привернули увагу дослідників до особливостей літературної рецепції регіонів 

Гуцульського краю. Вміщені матеріали сприяли систематизованому вивченню 

ГТ таких письменників Буковини, як О. Вільшина, Т. Галіп, Д. Загул, 

В. Кобилянський, О. Маковей, К. Малицька, М. Марфієвич, І. Синюк, 

Д. Харов’юк, С. Яричевський та ін., та Закарпаття – М. Божук, Ю. Боршош-

Кум’ятський, В. Ґренджа-Донський, Л. Дем’ян, О. Маркуш тощо.  

Посібник «Плай» І. Пелипейка умістив художні твори письменників 

Гуцульщини за тематичним принципом. Дослідник виділив 6 тематичних 

блоків, йдучи за структурою книжки Я. Хорошого: «Верховино, світку ти 

наш», «Від первовіку до сучасності», «Дні й труди гуцула», «Душа 

верховинця», «Творці краси», «Люблю тебе, Гуцуліє». Однак, на відміну від 

літературознавчих студій польського вченого, краєзнавець створив добірку 

художніх творів, які стають повноцінним художнім матеріалом для 

дослідження художньої парадигми Гуцульщини в українській літературі. До 

основних аспектів літературознавчого вивчення гуцульської проблематики 

І. Пелипейко долучив історико-краєзнавчі та літературознавчі статті про 

С. Вітвицького, Л. Гарматія, В. Гнатюка, М. Колцуняк, М. Ломацького, 
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В. Шухевича, гуцульську діаспору тощо, крім того, розмістив гуцульський 

діалектологічний словник, інформативний матеріал про авторів літературних 

творів.  

Сучасні літературознавчі дослідження рецепції, парадигми Гуцульщини 

в українській літературі ведуться за декількома головними напрямами.  

 На рівні встановлення міжкультурного діалогу в межах розкриття 

проблематики «Гуцульщина як текст» будують наукові пошуки І. Микитин 

[249, 250], Я. Поліщук [304], С. Хороб [369], Я. Ясній [413] та ін. Так, загальні 

засади художнього вияву Гуцульщини в літературному тексті польських та 

українських митців слова обґрунтував у статті «Гуцульщина екзотична й 

Гуцульщина без екзотики» Я. Поліщук [304]. Вчений зосередив свою увагу на 

зіставленні двох радикально протилежних образів Гуцульщини, наявних у 

культурному дискурсі межі віків: романтичної міфологізації Гуцульщини як 

ідеального краю та неекзотичного образу Гуцульського краю. Останній 

пов’язаний у митців із розкриттям гуцульської ментальності, впливів 

цивілізаційного процесу на національну ідентичність горян. Досліджуючи 

прозу Василя Стефаника в аспекті вияву Гуцульщини, дослідник дійшов 

висновку: новелістика В. Стефаника «зобразила гуцульський світ без екзотики, 

в його драматичних тривогах та суперечностях – світ, позначений болем, 

терпінням, забуренням, хворобою, смертю. І в цьому полягає есенціональна 

правда письменника, що сильно вирізняється на тлі спопуляризованої в 

новочасній культурі кольорово-казкової або ідилічної візії Гуцульщини» [304, 

14]. Тим самим літературознавець наголосив на необхідності об’єктивного і 

без ідеалізації відображення краю в художньому тексті.  

У розвідці «Вклад польських письменників у розвиток української прози 

про Гуцульщину: специфіка міфопоетики» С. Хороб розкрив причини інтересу 

до Гуцульщини національного письменства і зарубіжних митців слова. На 

його думку, зацікавлення з боку українських і польських літераторів було 

одночасним і скероване пошуком нових засобів письма, воно полягає в 

оновленні авторської свідомості, у виявленні екзотичних сюжетно-тематичних 

пластів, у зв’язку з генетичним кодом давніх пращурів слов’ян. Це, на його 
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переконання, й спричинило «тяжіння як українських…, так і польських… 

художників слова до захоплення «дикими, спонтанними й романтичними 

гуцулами» (Станіслав Вінценз), до розміщення своїх героїв у площині, де 

знаходиться межа між реальною дійсністю і світом потойбічно-

метафізичним…, спонукало їх до широкого використання фольклорних та 

міфопоетичних уявлень гірських мешканців про сенс людського буття» [369, 

227]. У міфопоетичній літературознавчій проекції науковець опрацював 

художній текст епопеї С. Вінценза «На високій полонині», розкрив 

особливості авторської свідомості митця, паралелізм із «Тінями забутих 

предків» М. Коцюбинського, дослідив художні особливості екзистенції та 

самодостатності гуцульської природи, показаної в епопеї, подав власні 

літературознавчі трактування образів-архетипів дерева, вогню, води, які на 

його думку, «знайшли оригінальне міфопоетичне втілення в унікальному 

історико-етнографічному романі польського письменника» [369, 227].  

 Топос Гуцульщини характеризується у зв’язку з розкриттям 

певного проблемно-тематичного кола літературних текстів. Скажімо, вияви ГТ 

досліджуються на межі взаємозв’язку літературних творів М. Коцюбинського, 

А. Крушельницького, І. Франка, Г. Хоткевича і фольклорних джерел у працях 

В. Погребенника [288 – 295], з’ясовуються зв’язки гуцульської культури з 

етнічним сакральним у художньому тексті кінця ХІХ – початку ХХ ст. у 

дослідженнях Л. Горболіс [102; 103]. Опришківську тематику в ключі співдії 

історичної та художньої правди, історичних та фольклорних джерел подали у 

монографіях П. Будівський [54] та Л. Вдовиченко [70], вияви національного 

характеру ГТ проаналізувала О. Лаврик [202] тощо.  

 Напрям історико-біографічної презентації письменника у зв’язку з 

Гуцульським краєм прикметний констатацією літературного дискурсу 

Гуцульщини як тексту в українській літературі ХІХ – ХХІ ст. Цей напрям 

представлений науковими працями П. Арсенича [282], М. Гнатюка, 

М. Ільницького [160 – 164], В. Погребенника, В. Полєка [302; 303] та 

М. Васильчука. Дослідники приділяють увагу насамперед невідомим 

сторінкам творчої біографії митців, пов’язаних із Гуцульським краєм. Так, 
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особливості спілкування з Гуцульським краєм Б. Лепкого, М. Коцюбинського, 

Лесі Українки, І. Франка, Г. Хоткевича розкрив П. Арсенич.  

М. Гнатюк визначив жанрово-стильовий діапазон творчості Лесі 

Верховинки [91], Марійки Підгірянки [93], І. Франка [92] та ін., зосередивши 

увагу на особливому відображенні в їхніх творах гуцульського життя, його 

філософській та соціальній складовій.  

Характеристика художніх особливостей вияву Гуцульщини у творчості 

Х. Алчевської, А. Крушельницького, Б. Лепкого, Олександра Олеся, І. Синюка, 

Д. Харов’юка та ін. міститься у статтях М. Васильчука [58 – 69]. Наукові 

здобутки цінні фактологічним історико-краєзнавчим матеріалом про 

перебування письменників на Гуцульщині. Серед новаторських рис – 

дослідження витоків творчих зацікавлень митців, глибокий літературознавчий 

аналіз ГТ кожного з них. Гуцульщина експонується в його студіях як образ 

рідного письменникові краю, а ГТ їх творів є індивідуально-авторським 

виявом регіонального тексту. За М. Васильчуком, для кожного з 

представлених письменників, «Гуцульщина – це, передусім, скарбниця 

сюжетів, образів і типажів. Це край, де життя настільки правдиве, що 

письменникові нічого не залишається, як показувати його, не вдаючись до 

коментарів та зайвого моралізування» [65, 115]. Принцип літературного 

портретування дав змогу дослідникові визначити смислові концентри зв’язку 

художньої творчості кожного митця з Гуцульщиною. 

 Комплексний систематизований аналіз дискурсу ГТ різних авторів 

презентований науковими студіями І. Денисюка, В. Погребенника [288], 

О. Салій та ін. У їх роботах визначаються межі функціонування ГТ в 

українській літературі першої третини ХХ ст., вперше подано згадку про 

поняття ГТ і його художні особливості. Так, внесок І. Денисюка у 

літературознавче вивчення топосу Гуцульщини в художніх текстах першої 

третини ХХ ст. визначається його працями «На верховині слова (Про 

майстерність повісті М. Коцюбинського «Тіні забутих предків»)» [132], 

«Гуцульські романи Гната Хоткевича» [127], «Гуцульські оповідання Івана 

Франка» [126] та ін. [128; 130; 131; 134]. Це науково відшліфовані 
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дослідницькі «діаманти», які розкривають ще одне «творче кохання» знаного 

українського науковця до художніх творів про Карпатський край і його 

мешканців-гуцулів.  

Для літературознавчої презентації краю дослідник обрав найвизначніші 

творчі постаті, які об’єктивно розкрили свою візію особливостей. Наукова 

парадигма олітературеної Гуцульщини у працях І. Денисюка визначалася 

комплексним підходом і оригінальністю ідей щодо введення Гуцульщини в 

художні тексти. До найвизначніших впливів на творчість Марка Черемшини 

І. Денисюк відніс діяльність Ю. Федьковича. В опрацюванні топосу 

Гуцульщини стосунки між двома творчими індивідуальностями вчений 

визначив як стосунки між учителем та учнем, в яких учень-Черемшина «піде 

далі від Федьковича». Позиція І. Денисюка підтверджена думкою Лесі 

Українки щодо наявності у творчості Ю. Федьковича гуцульської екзотики: «В 

изображении Федьковича, несмотря на печальные сюжеты, Буковина является 

всегда в несколько праздничном виде; его герои страдают больше от любви, 

чем от тяжелых экономических общественных условий» [345, 71]. Щедро 

використавши цитатний матеріал, учений довів полемічність поглядів Марка 

Черемшини на бачення життя Гуцульщини, що виявилося в доповненні його 

«екзотичного бачення» новими екзистенційними картинами буття», веденні 

туди, де «плачі горами стеляться» і «співанки жалібні», і зображенні, як ота 

позолочувана та ідеалізована «Гуцулія на старців переходить» [129, 147].  

Наукові розвідки І. Денисюка містять перспективні напрями 

дослідження ГТ. Таким поштовхом, наприклад, може слугувати імагологічна 

алюзія науковця: «Села в стані галюцинації»… (назву збірки Верхарна «Les 

campagnes hallucinêes» можна б перекласти «Поля в лихоманці»). Які далекі 

між собою бельгійський поет Верхарн і Черемшина! Своїми новелами про 

село, що вигибає у смертельних обіймах війни, Черемшина типологічно 

вписується у світову літературу «сіл у галюцинації» [129, 148]. Наведене вдале 

порівняння слугує, на нашу думку, своєрідною інтенцією поєднання під 

назвою «сіл в галюцинації» чималої кількості творів з української літератури, 

в яких визначається міліарний наратив: це твори М. Матієва-Мельника «Крізь 
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дим і згарь», О. Маковея «Криваве поле», К. Гриневичевої «Непоборні», мала 

проза О. Кобилянської, В. Стефаника, Ю. Шкрумеляка, Д. Харов’юка та ін.  

Охарактеризувавши ГТ збірки «Карби» Марка Черемшини, 

літературознавець пояснив процес створення об’єктивної картини творчого 

світу прозаїка: «Від техніки карбування-випікання розпеченим залізом він 

переходить, якщо й далі послуговуватись аналогіями з образотворчим 

мистецтвом, до щедро інкрустованої різьби, надаючи художньому текстові 

певного ритму, суворої ідейної цілеспрямованості» [129, 150]. Такі художні 

паралелі в науковому тексті стали візитівкою індивідуального бачення 

вченого. 

Комплексно розкрив особливості «закривавленого воєнного літопису» 

Гуцульщини І. Денисюк під час характеристики новелістичного циклу «Село 

вигибає» Марка Черемшини. Чітка сконцентрованість думки приводить 

науковця до висновків щодо масштабності у розмахах пензля Черемшини, 

панорамної всеосяжності. При цьому цікаво простежити «еволюціонування» 

власної позиції вченого щодо жанрового визначення циклу. Порівняймо: 

«Окремо драматичні емоційно наснажені новели укладаються у велике епічне 

полотно. Головним героєм є настрій маси, цілого села, яке «гудить і харчить, 

за горло душене», яке «потерпає», «упріває», «вигибає» [129, 152]. І його 

пізніше суттєве уточнення даних поглядів: «На відміну від зображення 

окремого випадку в селі за війни у творчості Кобилянської, Стефаника, 

Яцкова, Черемшина показує маси, село, край, який «харчить, за горло 

душене», «потерпає», «упріває», «вигибає»… Окремі фрагменти, з’єднані 

місцем, часом і спільністю переживання, утворили новелістичну повість – 

оригінальний мистецький твір. На шпиль кожного окремого твору винесено 

ідейний акцент» [130, 119 – 120]. Автор визначив головним героєм новел про 

війну у Марка Черемшини – село, Гуцульщину.  

На противагу радянським стереотипам І. Денисюк приділив увагу 

естетизму ГТ Марка Черемшини: «Життя було трагічним, а поетичному 

Черемшині хотілося співати про вишите зоряне небо, про кохання й ласку. Він 

любив красивих людей і вмів красивим людям багато в чому вибачати…» [129, 
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152]. У розвідці слушно наголошено стильову домінанту творів, як філософія 

життєрадісності, оптимізм, орієнтація на красу у стилі народнопісенної 

поетичної гіперболізації і обов’язково присутність природи, що відіграє 

неабияку роль у психологізації картини буття. Статті науковця «Любовні 

історії української белетристики» (1993), «Дві еротичні новели Ольги 

Кобилянської» (1999), «Гуцульські романи Гната Хоткевича» (2001) та ін. 

акцентували еротизм як вияв гуцульського світосприйняття (філософію 

«набутися»). І Денисюк слушно продовжив позицію М. Зерова: 

«Черемшиніній Гуцулії властивий своєрідний гедонізм. Насолода життьова – 

найголовніша заповідь для багатьох його героїв. Нажитися, набутися на цім 

світі – то є найбільше добро для їх поганського світовідчування» [157, 434]. 

Вивчаючи ГТ Черемшини, І. Денисюк визначив приналежність письменника 

до «гуцульської парості белетристики, не лише стильовими прикметами своєї 

новелістики (діалектизми, фольклор), а й зображенням любові по-гуцульськи» 

[129, 373]. Отже, у працях дослідника підкреслено вітаїстичне спрямування ГТ 

письменника, а в генеруванні продуктивних ідей для подальших досліджень 

творчості письменників особистість І. Денисюка є ще одним підтвердженням 

вагомості внеску його наукової спадщини в розвиток вітчизняного 

літературознавства.  

У науковому доробку В. Погребенника топос Гуцульщини 

представлений розвідками творчості Х. Алчевської, С. Вінценза, Олександра 

Олеся, І. Франка, Г. Хоткевича та ін. Так, вивчаючи поетичний тезаурус Лесі 

Українки, Х. Алчевської, Олександра Олеся, науковець зробив висновок про 

наявність в українській літературі своєрідного ліричного гуцульського 

метатексту, об’єднаного карпатською темою, що, на його думку, «доповнений 

епічним і драматичним пластом літератури того ж закордонного походження 

(«Тіні забутих предків» Михайла Коцюбинського, гуцуліана Гната Хоткевича, 

«Ніч на полонині» Олеся), як і писаннями про Гуцульщину західноукраїнських 

митців різних генерацій та екзильних письменників, відповідний «гуцульській 

школі» польського й інших європейських письменств, карпатський феномен 

української класики є поліаспектним феноменом» [288, 28]. Ця позиція є 
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доволі перспективною у напрямі імагологічних досліджень, які за об’єкт 

вивчення беруть творче спілкування письменників Наддніпрянщини з 

Гуцульським краєм і можуть бути основою для поглибленого дослідження 

карпатських мотивів у світовій літературі загалом. 

Праці О. Салій [317 – 320] стали одними з перших свідчень 

літературознавчого зацікавлення власне ГТ українськими вченими. Цінність 

наукових пошуків дослідниці характеризується поглибленим вивченням 

танатологічних мотивів ГТ, розкриттям художніх особливостей його 

містичного дискурсу. На прикладі зіставлення літературних творів 

письменників, які описували Гуцульський край, науковець поглиблено 

розглянула проблемно-тематичне коло ГТ, яке, на її думку, охоплює всі сфери 

гуцульського буття, стосунки «людина – природа», міфофольклорні первні. Її 

статті мають дослідницький характер і сприяють встановленню основних 

смислових концентрів вживання ГТ в літературній проекції.  

Отже, історична, етнографічна та літературна історіографія свідчить 

насамперед про актуальність гуцульської теми, спричинену недостатнім 

літературознавчим вивченням художньої парадигми Гуцульщини. 

Літературознавче дослідження меж функціонування ГТ в українській 

літературі сприятиме практичній реалізації напрацювань у галузі теорії 

літератури щодо змістового наповнення понять «метатекст», «локальний 

текст», «регіональний текст» тощо. 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ І 

Таким чином, теоретичні аспекти дослідження художньої парадигми 

«Гуцульщина як текст» у системі художнього відображення національного, 

літературного, освітнього життя краю першої третини ХХ ст. ґрунтуються 

насамперед на тезі про наявність особливого спілкування світового 

письменства того часу, зокрема й українського, з означеним регіоном.  

Зацікавлення цією тематикою виявляли як письменники-гуцули (Леся 

Верховинка, О. Манчук, М. Матіїв-Мельник, І. Синюк, Марко Черемшина,    

П. Шекерик-Доників, Ю. Шкрумеляк та ін.), так і літератори, які за певних 
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життєвих обставин перебували на Гуцульщині в різні періоди життя                     

(Х. Алчевська, В. Ґжицький, М. Коцюбинський, Олександр Олесь, Г. Хоткевич 

та ін.) Гуцульщина зі своїм неповторним місцевим колоритом, фольклором, 

неподібністю до іншого європейського простору стала предметом наукових 

студій істориків, етнографів, а надалі й джерелом творчого натхнення для 

письменників, які за пошуком незвичайної цікавої теми для європейського 

читача почали вивчати дивний край з екзотичною та недоторканою природою. 

Етнографічні, історіографічні, краєзнавчі та літературознавчі праці 

слугують доказом актуальності теми Гуцульщиною, починаючи з кінця XVII 

ст. і до сього часу в українському та світовому культурному просторі. У 

результаті зробленої систематизації наукових розвідок про українську 

літературну Гуцуліану було виділено основний критерій вивчення 

Гуцульщини як тексту – хронологічний. До наукового вивчення ГТ було 

залучено літературознавчі дослідження, погруповані хронологічно за 

декількома етапами. Перша категорія наукових праць (перша половина ХХ 

століття)  сприяла осмисленню феномена Гуцульщини в літературі. Наступні 

дослідження було пов’язано із функціонуванням у радянському 

літературознавстві поняття «літературного портрету письменника», де основне 

місце для дослідження було приділено письменницькій творчості загалом, а 

Гуцульський край як місце формування творчості письменника, подій 

виконував лише роль тла, основи. У хронологічно наближеному до початку 

ХХІ ст. третьому етапі вивчення «гуцульських» творів виділено декілька 

наукових спрямувань. Передусім – на  рівні встановлення міжкультурного 

діалогу, що посприяв зіставленню в науковій літературі двох радикально 

протилежних образів Гуцульщини, наявних у культурному дискурсі першої 

третини ХХ ст. (романтичної міфологізації і деекзотизації образу 

Гуцульського краю) (В. Погребенник, Я. Поліщук, С. Хороб та ін.).  

Результатами розкриття топосу Гуцульщини у художньому тексті у 

зв’язку з характеристикою певного проблемно-тематичного кола стали 

компаративістські дослідження літературних творів М. Коцюбинського,                     

А. Крушельницького, І. Франка, Г. Хоткевича і фольклорних джерел                         
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(М. Васильчук, В. Погребенник), оприявлення зв’язків гуцульської культури з 

етнічним сакральним у художньому тексті (Л. Горболіс), характеристика 

опришківської тематику на межі співдії історичної та художньої правди, 

історичних та фольклорних джерел (П. Будівський, Л. Вдовиченко) тощо. 

Художньою парадигмою «Гуцульщина як текст» передбачено 

встановлення меж щодо взаємодії понять «край» і «текст». Основними 

чинниками визначення територіальних кордонів поняття «край» вважаються 

фізико-географічний, політичний, економічний та етнічний, серед яких фізико-

географічний є найменш рухливим. Поняття «край», маючи більш рухливу 

структуру, аніж поняття «місто» за територіальною ознакою умотивовує 

залучення до його характеристики в літературі різну кількість художніх творів, 

використання яких індивідуально умотивовується науковцем. Тож поняття 

«краю як тексту» не має стійких кордонів у залученні до дослідження 

художнього матеріалу, на відміну від характеристики поняття «місто як 

текст», яке обмежує використання художніх текстів конкретною 

територіальною згадкою.  

Парадигма «край як текст» основне смислове наповнення виявляє у 

співвідношенні понять «метатекст», «локальний текст», «регіональний текст». 

Приналежність її до метатекстуальної площини корелюється визначенням 

поняття «метатексту» як сукупності текстів, які сприймаються або 

досліджуються як єдине дискурсивне ціле, мають спільну тему, лейтмотив, 

архетип, символ, стильовий прийом тощо. Метатекст поняття «край як текст» 

(Гуцульщина як текст) включає два основних підтексти. Поперше, сталий, 

нерухомий підтекст, що має створювати просторову, соціальну, релігійну, 

етичну конструкцію світу. Він розкриває особливості географічної, соціальної, 

космологічної і інших структур світу. Другий – пов'язаний із місцем, 

становищем і діяльністю людини в навколишньому середовищі. Він за 

природою динамічний, адже характеризує рух певного суб’єкта всередині 

континууму, відрізняється сюжетністю. 

Художня парадигма «Гуцульщина як текст» виявляє ознаки метатексту 

завдяки включенню у її семантичне поле поняття «гуцульського тексту», який 
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становить собою регіональний вияв локального тексту з елементами інших 

локусів: інтертекстуального, письменницько-персонального, фахового тощо. 

Гуцульський текст як суто «регіональний текст» передбачає опрацювання 

локусів, пов’язаних із певною місцевістю – Гуцульським краєм і є прив’язаним 

за своїм походженням до нього. У вигляді ж «локального тексту» ГТ 

включається у світовий літературний континуум, ідентифікується ментальним 

колоритом, культурними та етнографічними особливостями, способом 

спілкування з навколишньою дійсністю, а також численними топонімами-

презентантами. Внутрішнє семіотичне значення культурного простору 

фіксується саме у художніх текстах, які виражають ментальність локальної та 

національної культури. 

Художньою особливістю ГТ початку ХХ ст. стало включення у його 

текстуальний континуум творів, в яких порушувались «вічні» проблеми 

людства: екзистенція людського буття, проблема співвідношення життя і 

смерті, місце любові у життєпросторі кожної людини. Ці твори, стаючи 

відгуком на потреби тогочасного суспільства у цілому, водночас включені у 

місцевий культурний простір. Вони презентували для «інших» національні 

особливості мешканців краю, автентичний спосіб мислення, суто гуцульський 

колорит. Реалії життя Гуцульщини як автохтонного краю спричинили 

формування ГТ, відіграли роль субстратних елементів у його створенні. Однак 

із часом поступово текст про Гуцульщину став впливати на формування її 

іміджу в літературі. Географічна, культурна, ландшафтна, історична специфіка 

краю сприяла створенню іміджу Гуцульщини як унікального явища у 

європейському культурному просторі. Художня парадигма «Гуцульщина як 

текст» включила у власний культурологічний простір не тільки літературні 

тексти, а й твори з інших видів мистецтва – живописні, музичні, фольклорні, 

історичні тощо.  
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РОЗДІЛ ІІ 

ІДЕЙНО-ЕСТЕТИЧНА СПЕЦИФІКА ЛІТЕРАТУРНОЇ 

ПРЕЗЕНТАЦІЇ ГУЦУЛЬСЬКОГО КРАЮ ЯК ТЕКСТУ 

Українське письменство початку ХХ ст. своїми художніми 

напрацюваннями прагнуло вирізнити духовне обличчя української нації, 

знайти такі смислові концентри внутрішньої наповненості словообразу 

«Україна», які б свідчили передусім про формування власного національного 

«я» кожного представника національної спільноти. На їх думку, процес 

«викристалізації» духовного єства України був неможливий без «осмислення 

цілісності всієї етнічної території України, органічної єдності різних регіонів: 

Волині, Галичини, Закарпаття, Наддніпрянщини, Слобожанщини, 

Гуцульщини» [316, 58].  

Саме тому історіософське осмислення парадигми «Гуцульщина як текст» 

має висхідні концентри, пов’язані із історичними подіями, які мали 

відношення до історичного розвитку цілої України, а також ті, що 

безпосередньо стосуються Гуцульського краю, є своєрідними «презентантами» 

ГТ в українській літературі і генетично закодованими пам’ятками про 

Гуцульщину. Не осторонь «декодування» місця Гуцульщини у часі є художні 

твори, в яких автори, порушують актуальні проблеми тогочасної дійсності 

перших років ХХ ст., як довоєнної, так і повоєнної, які виступають своєрідним 

дисонансом «екзотичного» погляду на Гуцульський край закордонних митців.  

Комплексно доповнюють «враження» від Гуцульщини у часі твори 

письменства, в яких пропонується власна концепція майбутнього розвитку 

гуцульської спільноти. Отже, вивчення відображення історіософського 

дискурсу Гуцульщини як складової Великої України в літературних творах 

початку ХХ ст. допомагає осмислити цілу Україну в структурно-семіотичному 

аспекті як текст. 

 



86 

 

2.1. Українська літературна «опришкіана»: колізії, характери, 

образотворчі внесення (Б.-І. Антонич, В. Ґжицький, О. Кучурак,                 

Г. Хоткевич та ін.) 

Гуцульщина – це край етнографічних особливостей, які прямо 

пов’язуються із його мешканцями. В історіософському дискурсі Гуцульщини 

ознаками, які презентують край, вирізняють його між іншими територіальними 

регіонами, наділено опришківський рух. Кількавікова успішна боротьба 

карпатських опришків сприяла піднесенню селянського руху на 

західноукраїнських землях, починаючи з XVI – першої пол. XVII ст. і до поч. 

ХХ ст. Боротьба карпатських опришків мала, крім соціального, ще й 

національно-визвольне спрямування. «Карпатські опришки … ставали в очах 

поневоленого селянства найбільш активними їх захисниками, борцями за волю 

і визволення…, «оборонцями перед всякою кривдою» [108, 203]. 

Опришківство як складова антифеодального руху водночас стало й частиною 

загальноєвропейського повстанського руху, що охопив Європу протягом XVI 

– XIX ст., а отже, мало багато спільних рис із рухом гайдуків, ускоків, куруців 

на теренах Молдавії, Валахії, Хорватії, Угорщини та Сербії. Незважаючи на 

зовнішню подібність до інших європейських рухів, опришківство було суто 

національним явищем, пов’язаним із особливостями козацьких визвольних 

змагань. На їх особливостях наголошували ще у «Русалці Дністровій»                    

І. Вагилевич, Я. Головацький, пізніше цю тезу підтримали Ю. Федькович,                  

М. Павлик, І. Франко та ін.  

Звитяжна боротьба опришків за національне визволення краю, 

легендарна постать керівника опришківського руху Олекси Довбуша, 

діяльність інших ватажків загонів «чорних хлопців» Лук’яна Кобилиці, 

Дмитра Марусяка, Миколи Шугая, Ілька Липея та ін. знайшли своє втілення й 

у народній творчості, художній літературі, образотворчому мистецтві, музиці 

та кінематографі.  
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Перші публікації народних переказів про опришків здійснив І. Франко у 

часописі «Житіє і слово» та «Етнографічному збірнику» (1898) [365, 33]. 

Помітний внесок у опрацювання опришкіани у фольклорі було зроблено 

п’ятитомною етнографічною працею В. Шухевича «Гуцульщина», у яку було 

включено народні перекази про опришків – Довбуша, Бойчука, Кричука, 

Марусяка, Оршана, Штолу. «Але найбільше у цій справі зробив В. Гнатюк. 

Опубліковані ним у 1910 році “Народні оповідання про опришків” є до цього 

часу найповнішою збіркою фольклорних творів із згаданої тематики» [324, 9]. 

Опришкіана в українській літературі, використовуючи фольклорні 

традиції, стала однією з найбільш поширених і актуальних тем, історіософії 

України кінця XVI – початку ХІХ ст. Художнє відображення опришківського 

руху в літературі акумулювало перипетії національно-визвольної боротьби 

Західної України. Центром опришківського руху однозначно історики 

називають Гуцульщину, незважаючи на розширений із часом ареал діяльності 

загонів опришків у цілому на Галичину, Буковину, Закарпаття і Поділля. 

Гуцулами є найбільш знані керівники опришківських загонів, починаючи з 

Олекси Довбуша, який народився у Печеніжині й діяв на терені Карпатського 

краю. Тож Гуцульщина як текст в українській літературі презентована ще й 

творами письменників, присвячених опришківському руху на Верховині.  

Аналіз «опришківських» ГТ має здійснюватися, на нашу думку, з позиції 

відповідності колізій історичній чи художній правді, характерів опришків, з 

увагою до розкриття індивідуальних образотворчих внесень письменників. До 

«декодування» ГТ має ввійти аспект зображення природного світу Карпат як 

текстуалізований образ-презентант краю, зважаючи на ментальний зв’язок 

гуцула-опришка із навколишнім світом.  

У художньому відтворенні перебігу опришківського руху XVІ – поч. ХХ 

ст. Гуцульщина як текст у першій третині ХХ ст. представлена 

різножанровими творами: «Довбуш» Б.-І. Антонича, «Довбищук»,                          

С. Васильченка, «Довбуш» (за редакцією 1933 р.), «Пісня про чорних 

хлопців», В. Ґжицького, «Ілько Липей. Карпатський розбійник» В. Ґренджа-

Донського, «Проклін крові» Р. Єндика, «Олекса Довбуш – славний ватажко 
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опришків» О. Кучурака, «Микола Шугай» М. Марфієвича, «Кам’яна душа», 

«Лук’ян Кобилиця. Епізод із історії Гуцульщини в першій половині ХІХ в.»             

І. Франка «Верховинці», «Довбуш» (роман, п’єси), «Камінна душа», 

«Поніпалек і Туманюк», «Потомок Довбушів» Г. Хоткевича, «Олекса 

Довбуш», «На синій Чорногорі» В. Щурата та ін.  

Вперше опришківську боротьбу в українській літературі актуалізували 

автори «Русалки Дністрової». М. Шашкевич, І. Вагилевич та Я. Головацький, 

які, «використовуючи назву «опришки», історично правдиво змалювали 

боротьбу гуцулів проти соціального і національного гніту» [301, 42].  

1848 р. М. Устиянович скористався текстами драми польського 

письменника про звитяжну боротьбу верховинців Ю. Коженьовського 

«Karpaccy górale»(«Верховинці Бескидів»), а також пісні «Hej! Bracia 

opryszki!» і створив їх власні переклади. «Пісня опришків», поряд із 

«Верховино, світку ти наш», стала найбільш популярною народною піснею, 

яка посприяла міфологізації ідеалізованої Гуцульщини. Серед інших творів 

опришкіани М. Устияновича відзначимо «Страстний четвер» та «Старий 

Єфрем» [364, 198] – свого роду «монографія долі» О. Довбуша, написана на 

основі поєднання історичної правди та художнього вимислу і домислу.  

Серед українських письменників ІІ пол. ХІХ ст. свою візію змагань 

опришків дали М. Лискевич (поема «Спевак з Полесья») [211, 60], Ю. 

Федькович (однойменні балада і трагедія «Довбуш», вірші «Дзвінка», «Недруг 

або Довбуш», «Доня», «Убогий леґінь», «Сонні мари», балади «Юрій Гінда», 

«Шипітські берези» та ін.) [350; 351]. І. Франко свого часу дав таке 

концептуальне трактування руху: «Виразно пробивається той протест, тота 

ціла картина опришського курища… чи не входить вона на апофеоз того 

єдиного протесту проти неволі, який тоді був можливий для народу…» [362, 

39]. Повістю «Петрії і Довбущуки», драмою «Кам’яна душа», оповіданням 

«Гуцульський король» автор визначив соціальну сутність опришківського 

руху, його національну спрямованість; відповідно до історичної правди 

зафіксував митець і «згасання» руху.  
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Наддніпрянська рецепція опришківського руху  сформувала драму М. 

Старицького «Юрко Довбиш», сюжет якої запозичено з роману К. Францоза 

«За правду». Заснована на фольклорно-літературному матеріалі, п’єса 

героїзувала характер ватажка опришків Юрка Довбуша як відважного і 

сміливого месника народних кривд, відданого борця за людську правду, 

акцентувавши патріотизм протагоніста, його безкорисливість, високу 

свідомість, відданість народові. Опришківський рух увійшов у 

загальноєвропейський контекст письменства. Гуцульщина для письменників-

європейців стала, з одного боку, екзотичним краєм, віддаленим від 

цивілізаційного впливу, у якому збереглися національні традиції, а з іншого – 

місцем народження боротьби простого люду за національне визволення.  

У ХІХ – на поч. ХХ ст. питома вага «опришківських» творів польської та 

інших європейських літератур була вищою за українську. Це твори                       

А. Бєльовського «Опришки» (1857), Є. Броцького «Опришки в Карпатах» 

(1830) [416], К. Вуйціцького «Довбуш» (1839) [439], Б. Гаке «Новітні фізико-

політичні мандрівки в 1791 – 92 і 93-му роках по Дакських і Сарматських або 

Північних Карпатах» (1794 – 1796) [420], К.-Е. Францоза «За правду» (1882), 

Ю. Коженьовського «Верховинці» (1843) та ін.  

Зацікавлення іноземними літераторами Гуцульщиною й стимулювало 

українських письменників до культивування гуцульської теми. На відміну від 

західноєвропейських письменників, які свідомо творили міф про екзотичний 

Гуцульський край, українські митці, починаючи від «Руської трійці» і                    

Ю. Федьковича, долучившись до текстуалізованого формування 

«гуцульського» міфу, намагалися об’єктивно зобразити історію розвитку 

опришківського руху, охарактеризувати діяльність їх ватажків, де розповідь 

про екзотичне буття опришків, героїку, незвичайні вміння перемежовується із 

відображенням реалій доби. 

Українська літературна опришкіана поч. ХХ ст. прикметна 

фольклоризмом і міфологізмом, зв’язком з народною творчістю. Водночас 

українські літератори символізацією письма намагалися не відходити від 

історичної правди, донести характер опришківського руху XVI – XIX ст. до 
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читачів, відтворити місцевий та історичний колорит епохи, зокрема й через 

зображення стосунків опришків із селянами, представниками інших верств 

населення.  

Феномен опришківства у ГТ першої третини ХХ ст. потрібно вивчати за 

декількома ідейно-тематичними напрямами. Меншою мірою звертаючи увагу 

на відповідність художньої та історичної правд у показі діяльності опришків 

(цей аспект уже достатньо представлений у працях П. Будівського [54]), 

зосередимось на декодуванні смислових концентрів «опришківський рух – 

Гуцульщина» й ментальних проявах гуцульської вдачі опришків. Особливої 

уваги вимагають передусім твори, де головним героєм виступає Олекса 

Довбуш (висвітлення специфіки індивідуального бачення героя як найбільш 

відомого презентанта Гуцульщини). Осібного місця у розкритті опришківської 

форманти ГТ заслуговує дослідження функціональності в літературі опорного 

центру руху Чорногори, а також зв’язок «опришок – природне середовище».  

Художньою особливістю української опришкіани стало відображення 

діяльності їх ватажка як вияву пасіонарного пориву горян до суспільної 

справедливості й національної гідності. Всебічний показ його особливостей 

життєвого шляху, причин, відповідно до яких він ставав опришком, 

індивідуальних рис характеру, за яких його товариші обирали ватажком, 

ставлення до ворогів дозволяв письменникам представити ватажка як 

особистість, яка вирізнялася на тлі інших опришків. Серед найвідоміших 

опришків, яким присвятили свої твори письменники, можна назвати гуцулів 

Олексу Довбуша, Ілька Липея, Дмитра Марусяка, Дмитра Поніпалека, Юрка 

Ревізорчука, Проця Туманюка, Миколу Шугая та ін. 

У відтворенні діяльності й боротьби ватажків епіки інколи відходили від 

історичної правди, наділяли своїх героїв певними рисами характеру, яких 

насправді були вимислом або домислом. Інші ж навпаки – досліджували 

процес змін характеру свого героя (наприклад, Г. Хоткевич, який розкрив такі 

риси вдачі Дмитра Марусяка з «Камінної душі», які свідчили про 

неможливість героя бути повноцінним ватажком опришків з-за деградації 

особистості). 
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Однак, навіть зображуючи буйні риси вдачі опришків, письменники 

захоплювалися їхньою органічністю, вірністю собі. Так, щоб передати 

внутрішній стан опришка, який не усвідомлює своїх дій, не зупиняється перед 

вчиненням насильства у нетверезому стані, Г. Хоткевич вдається до 

міфологічного письма і фольклоризації образу опришка: «А Клям, якийсь 

скупчений, зібраний і зосереджений, гатить топірцем в людську масу. Рот 

розкритий одним лиш боком, звідти виглядають жовті і великі зуби, очі горять 

– прямо диявол якийсь, а не чоловік… Клям кинув бартку й вихопив кіл у 

якогось ровтаря. З тією зброєю він був похожий на якогось страшного 

передпотопового звіра. Як казковий богатир, де не кинеться, вуличка, де не 

повернеться – перевулочок» [376, 63] (у даному разі маємо авторську 

контамінацію стилістики основного жанру києворуської літератури, билини, із 

гуцульською традицією. – Т.Б.). 

Неврівноваженість, некерованість опришківського загалу у ГТ деколи 

протиставляється ідеалізованому героєві-ватажку (колізія «лідер – юрба», 

актуалізована літературою модернізму. – Т.Б.). Найчастіше ним виступає 

Довбуш або інші, поважніші за віком опришки (наприклад, Юрчик 

Неклопотана Голова («Камінна душа» Г. Хоткевича), Юрій Ревізорчук, 

Максим («Верховинці» Г. Хоткевича) та ін. Залежно від того, чи є це 

історичний персонаж, чи то вигаданий, він концептуально наділений більшими 

душевними чеснотами, ніж інші опришки. За сюжетними поворотами ГТ саме 

йому вдається стримати гуцульський запал і припинити розбишацтво.  

Специфічною рисою творення образу ватажка є наділення його 

боротьбою психологічних переживань: герої намагаються висповідатися перед 

власним сумлінням, самостійно визначити спокуту. Так, Юрко Ревізорчук, із 

«Верховинців» Г. Хоткевича, не звинувачує екзекуторів, які забирають 

останнє у родині, а приймає вину на себе: «І я молив си колис. Хоть простий 

хлоп, але я умів молити си, бо уродив си там, де всьо велике мене окружєло. 

Тепер ви мені то відняли. Я тепер ни смію піднести руки до неба, бо на ній 

кров. Проч! На смереку з ним!» [375, 34]. Епік таким чином зумів передати і 
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розмаїття вдачі гуцулів, її індивідуальні риси і особливості – як позитивні, так 

і негативні, що збагатило персоносферу всього письменства доби модернізму. 

Аналітичне спрямування ГТ привело до з’ясування об’єктивних причин, 

які призводили до поразок або й смерті опришків: поранення, особисте 

ворогування, зрада або й пияцтво. Опришківський фольклор підтверджує їх 

дієвість: «Отак не раз горівка приводила опришків до біди» [368, 99]; «А в 

Миколи Шугая вже не було чарівної галузки. Так він і загинув … через зраду 

фраїрки» [368, 289]; «Пелех дав пістолє Гаврилкові, а Гаврилко обзирав ніби 

та й ізвів та й бур Пелехові у груди» [368, 237]. Психологізації ГТ сприяли 

відображені сумніви у побратимах, коханій жінці тощо. Наприклад, Ілько 

Липей у діалозі із побратимом-опришком («Ілько Липей. Карпатський 

розбійник» В. Ґренджа-Донський) засвідчив історично сформовану недовіру 

до інших людей: «А я не певний ні за жінок, ні за наших помічників, що ти їх 

назбирав… Навчився я не довіряти і своїй рідній мамі, а не те, що жінці… 

Рідному батьку не можна вірити, а не те, що чужим…» [122, 589]. Обізнаний із 

трагічною долею героя-протагоніста, всезнаючий наратор увів його 

невимушені сповіді. Таким чином він умотивовував їх тяжіння до душевної 

самоти серед побратимів, показав ситуації у житті, які вплинули на специфічне 

опришківське спілкування зі світом. 

Автори ГТ про опришків по-різному відтворювали останні хвилини 

життя героїв, оперували як історичними фактами, фольклорними джерелами, 

так і художнім вимислом. Вони давали свій сюжетний еквівалент, 

співвідносячи його з історичною правдою. Так, В. Ґренджа-Донський 

опосередковано розкрив обставини загибелі ватажка опришків: «Його приятелі 

сокирами убили, преславного опришка Верховини» [122 , 523]. А                           

М. Марфієвич навпаки, у поемі «Микола Шугай» акцентував єдність ватага і 

його «війська». Важко поранений кулею ворогів, Шугай передає заповіт 

побратимам, які в згоді з «буквою» історії не зраджують його, а навпаки – 

мають виконати його імператив: «Боріться завзято та сміло, / Не падайте 

духом в борні, / Рішати будете ви діло, / Чи буде в нас воля чи ні» [242, 23]. 
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Свідомий не за віком герой поеми має чіткі ідейні переконання, до останнього 

зберігає віру у продовження визвольної боротьби.  

Художньо інтерпретуючи відомі факти, обираючи свій ракурс 

відтворення подій, автори прагнули донести власну концепцію, своє бачення 

символічного сенсу діяльності легендарних опришків. Так, значна 

відповідність історичним фактам у зображенні смерті Довбуша притаманна 

повісті «Довбуш» Г. Хоткевича. При цьому письменник приділив більше 

уваги, ніж інші, розкриттю внутрішнього світу персонажа. Зберігши лише 

поверхневу відповідність історичним реаліям (Довбуш помирає від кулі, 

випущеної Дзвінчуком), він по-своєму пояснив появу Олекси на обійсті 

Дзвінчука. Причиною її автор подав не зустріч із «любаскою» Дзвінкою, а 

соціальний чинник: прагнення помститися Дзвінчукові за кривди селянам, 

така собі остання опришківська «справа». Довбуш у Г. Хоткевича навіть 

психологічно ускладнений сумнівом у справедливості помсти Дзвінчукові, 

однак за авторською концепцією, опришок не в змозі протистояти власному 

функціональному призначенню та обставинам, які врешті призводять його до 

загибелі.  

Г. Хоткевич як епік-аналітик всебічно дослідив діяльність, вдачу 

персонажів, об’єктивно декодував внутрішню сутність опришківства, включно 

з позитивними вартостями і негативними рисами. На його думку, опришки 

усвідомлювали власну «неідеальність», порівняно із «славним-преславним 

царем леґінським, вітром полонинським» Довбушем, «до котрого не дорости 

їм, убогим, що не мають «золотого волоса й сумління золотого». Кожний з них 

мислив о Довбуші, кожний з них хотів бути подібним, але – життя скручувало 

зовсім у інший бік» [372, 223]. Ідеалізував в уяві Олексу й Дмитро Марусяк, 

ватажок опришків, достатньо складний і непростий характер якого 

письменник розкрив у романі «Камінна душа». Вчинками і переконаннями він 

у малюванні Г. Хоткевича далекий від ідеального образу опришка (його 

авторське індивідуальне бачення вдачі, ставлення до жіноцтва, причини 

особистої трагедії і поразки у боротьбі з ворогами Дмитра Марусяка розкрито 
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нами у статті «Гра чоловічого і жіночого світів гуцульського кохання в 

українській літературі І половини ХХ ст.» [41]. – Т.Б.). 

Гуцульщину як «опришківський» текст першої третини ХХ ст. 

представлено у зв’язках авторської та фольклорної реляцій. Для української 

опришкіани характерними є гуцульські мово- і словоформи, вживання 

народних паремій, ідіом і фразеологізмів. Використання цих елементів 

фольклору у художньому творі додає йому гуцульського колориту. Зазначимо, 

що такі вирази зустрічаються у кожному з проаналізованих текстів творів про 

опришків. Так, відчайдушність і бажання віддати своє життя на користь 

бідному люду передано у відомій гуцульській народній примовці «Раз ня мати 

народила, раз ми умирати» [368, 75], яку часто використовували й 

письменники, щоб передати особливості гуцульського ментального типу 

опришка, починаючи від Ю. Федьковича і до В. Ґжицького, Г. Хоткевича,              

В. Ґренджа-Донського, М. Марфієвича тощо.  

В. Ґжицький у «Довбуші» вклав в уста героя «культову» пісню «Ой, по-

під гай зелененький» як код соціальної несправедливості: «Хоч і весело 

бриніла пісня, проте зміст ховав у собі нотки, які і тут нагадували про пана, 

про ворога, про той меч Дамоклів, що висить над кожним гуцулом, кожним 

опришком, а особливо над отаманом їхнім… Ци видиш ти, пане брате, за лісом 

могила? / Ци ти умреш, ци повиснеш – раз мати родила!» [87, 20].  

До таких сталих гуцульських висловів, які вживали українські 

письменники задля характеристики внутрішнього світу опришка, належить 

прислів’я «Людська кров не водиця, розливати не годиться», при чому 

авторство його вони визначали як Довбушівське. Адже це була його життєва 

позиція у ставленні як до побратимів, так і до ворогів. Так, Г. Хоткевич у п’єсі 

«Довбуш» використанням цього прислів’я  розкрив гуманність ватага до 

беззбройного ворога, а також небажання вбивати тих, хто випадково потрапив 

до ворогів опришків. 

Частотною є функціональна ситуація, коли фольклорні зразки ГТ 

ставали в нагоді письменникам як тло і основний мотив, який передбачав 

основні перипетії твору. Суголосні настрою персонажа гуцульські співанки, 
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перекази, які «публікували» наратори, готували читача до подальшого 

розгортання подій, визначали риси вдачі персонажа. Фольклоризація 

літературного сюжету є виправданою, зокрема, у драматичному творі, де автор 

користується специфічними художніми засобами у розкритті характерів 

персонажів, зокрема це відображення характеру через пісню, що передає його 

внутрішній світ, ставлення до подій тощо. Так, у п’єсі «Верховинці 

(опришки)» Г. Хоткевича, співанка поетизує особливості вольного життя 

опришків, їх світогляд, а також ментальний зв'язок із Гуцульським краєм: 

«Чорногора хліб не родить, не треба й орати, / Виховує леґіників, як рідная 

мати…/ А ми горді леґіники, пишні леґіники – / Через плечі порошниці, жовті 

кучерики. / Нема панів, нема межі, – гуляй царинками, / … Верховино, 

Чорногоро, наш ти рідний краю, / А хто з тобов розлучит си – в’яне й умирає» 

[375, 9].  

Абсорбуючи традиції гуцульського фольклору в опрацюванні 

сюжетобудови, розкритті протагоніста і опришка, його взаємодії з іншими 

персонажами, письменники вводили ремінісценції й інтертекстуальні 

олітературені елементи, що передавали національний колорит краю, 

зображали героїв твору не тільки в історичному часопросторі, а й сприяли 

усвідомленню їх як невідлучної частини регіону. 

 ГТ про опришківський рух і його ватажків зазвичай ґрунтуються на 

фольклорі та етнографії краю. Це насамперед описи обрядів і звичаїв, які 

презентували гуцула, опришка, Гуцульщину як етногенеруюче ядро, 

«маркантну сему» (С. Андрусів). У ГТ В. Ґжицького та Г. Хоткевича – це 

описи обрядів мішання вівців, добування першої ватри на полонині, 

святкування дня святого Юрія та ін. Їх ГТ взаємодіють із народними піснями 

про опришків, полонинськими співанками, коломийками, що надають 

регіонального забарвлення, встановлюють асоціативні зв’язки між 

персонажем, реаліями і утворюють внутрішню гармонію краю. Про тісний 

ментальний зв’язок гуцула з природним світом свідчать народні «пісенні 

аплікації» у художній текст роману В. Ґжицького «Довбуш»: «Рівночасно з 

піснями заграли й музики, що замовкли були при вході до ліса. Затримбіли 



96 

знов радісно трембіти, зафівкали на всі лади флояри, денцівки, заграли роги, і 

від тої музики здавалося сама полонина згорділа, а пастухи передали це в 

пісні: “Полонинко, верховинко, чим ти так згорділа, / Чи не тою маржинкою, 

що тільки уздріла…”» [86, 56]. У тексті відчувається гуцульський 

«симфонізм» та «сюїтизм», вдало відтворений автором показ оркестру 

автентичних гуцульських «мелодій».  

Такі фольклорні елементи, вжиті у ГТ тексті сприяють ефективнішому 

розкриттю внутрішнього світу персонажа. Використовуючи прийом «текст у 

тексті», Г. Хоткевич у «Камінній душі» крізь призму словацького народного 

переказу про опришка Яношіка розкрив вдачу опришка Марусяка. 

Констатуємо високий ступінь опрацювання фольклорного сюжету, де героїня 

пісні про опришка і головна героїня роману стають одним цілим персонажем. 

Цитації фольклорного тексту та продовження його творить олітературену 

діалогічність  у внутрішньому сприйнятті головної героїні: «І поцілувала.. В 

одну щічку поцілувала, а в другу вкусила. / “Маєш, сину, на пам’ятку, / Коли 

забив отець матку.” / Скричала дитина, пасокою заллялася… і змішалася 

кров матері з другою, рідною кров’ю… Плакала Маруся. Мов сама пережила 

ту страшну драму в тісній щілині між гір, у хатці – ластів’ячім гнізді, безладно 

заваленій здобичами нічними, денним розбоєм» [372, 83].  

Історія перетворення опришка-героя у вбивцю набуває протетичних 

мотивів, що фактично передрікає майбутню трагічну долю героїні. Таких 

прикладів використання прийому «текст у тексті» в романі декілька, 

функціональність їх різна. Так, цитаціями народних пісень про Довбуша,                 

Г. Хоткевич відтворив долю опришка, переніс події до пізнішого часу. Так 

звана «історія в історії», відтворена фольклорними засобами, додає романові 

гуцульського колориту, а народні пісні про Довбуша співзвучні молінню 

головної героїні до гір і природи, зливаються із звуками природи. 

Аудіовізуальна презентація краю каталізує авторські роздуми у напрямі 

пролонгації пісні у прийдешнє: «Віковічною точкою плакали звуки. Не так ще 

багато літ минуло, як умер Довбуш і народилася його пісня, а от ввібрала вже 

в себе тисячолітню скорботу народу, сльози гір і осінню печаль осінніх 



97 

полонин, коли підуть уже з них всі стада, замовкнуть трембіти й нічні 

вистріли,, щезне вся суєта людська і лишаться вони… безлюдні, безкінечні 

жовті простори…» [372, 227]. Неоромантичне сприйняття дійсності героїв 

твору шириться на картини «екзотичної» Гуцульщини, які перемежовуються 

зображенням природного гуцульського кохання у діалогічній взаємодії з 

природою. 

Реалізація «опришківської» теми Г. Хоткевича є яскравим 

підтвердженням взаємодії історичного, фольклорного та власне літературного 

матеріалу одного тексту. Опришкіана митця засвідчила індивідуальне творче 

опрацювання автентичних фактів із життя опришків Довбуша, Марусяка, 

Поніпалека та Туманюка. У його ГТ постають образи легендарних опришків 

Гуцульщини в їх життєдіяльності, у відображенні внутрішнього світу героїв, 

осмислено також причини їх народного пошанування. Прикметні високою 

питомою вагою літературного фольклоризму й етнографізму твори Хоткевича 

становлять собою авторське переосмислення історичних і фольклорних 

свідчень про опришківський рух. На підставі їх взаємодії епік увів 

протагоністів-опришків у систему гуцульського сприйняття дійсності; у нього 

реальні події співіснують із їх творчою модифікацією у фольклорі.  

Так, розділ про опришка Туманюка із повісті «Поніпалек і Туманюк»                 

Г. Хоткевич розпочав у дусі традиційного казкарства, щоб увести читача у 

гуцульський світ життя і розкрити причини появи  надзвичайного ватажка. 

Крізь основний зміст «Співанки про Проця Туманюка» [368, 228], творчо 

опрацьованої і частково відтвореної у тексті повісті, психологічно передано 

внутрішні сумніви опришка, його думки і бажання залишитися у народній 

пам’яті героєм, а не грабіжником.  

Автор не лише репродукував співанку про одібрання опришків грошей у 

багатої Марусі, а й реалістично «інсценізував» подію, що в його інтерпретації 

дещо відрізняється від фольклорного джерела. Тож Г. Хоткевич продовжив 

художнє дослідження причин ідеалізації діяльності ватажків опришківського 

руху у народній пам’яті: «Сильний, відважний, справедливий, месник 

народних крив, він і загину за свої ідеї – стати за обездоленого раба проти 
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пана. Не його вина, що в данім випадку не знайшлося на лице ні раба, ні пана, 

але мета була та сама. І тому ще й досі співає народ пісні про Туманюка 

Проця. Були сотні опришківських імен, були десятки ватажків, а от чомусь 

народ про них не співає» [377, 56]. Авторський «суд» міфом, піснею діяльності 

опришка, хоча й різниться від фольклорної ідеалізації його постаті, дає змогу 

читачеві по-філософськи осягнути внутрішню сутність опришківського руху і 

чинники його вшанування народом. 

 

Найголовнішим «опришківським» презентантом Гуцульщини у ГТ є 

постать Олекси Довбуша. Традиція показу цього ватажка як «активіста» 

Гуцульщини бере свій початок ще з фольклорного відображення його 

життєпису. Образ народного месника і заступника Олекси Довбуша належить 

до традиційних образів українського фольклору (подібно до образу 

англійського Робін Гуда, чеського Яношіка, Устима Кармалюка тощо) [55, 

165], які характеризують національні особливості певного регіону, країни, 

множать асоціативні зв’язки та мають цілу низку літературних філіацій.  

Кожен український письменник в художньому опрацюванні долі 

Довбуша прагнув відтворити своє бачення ролі, діяльності і особливостей 

життя легендарного опришка. Міра взаємодії із історичною правдою, 

текстуалізація елементів фольклорної поетики вирізняє та індивідуалізує 

кожен твір серед однотемних.  

Історичний персонаж, який концентрував пасіонарну енергетику 

Гуцульщини, досі сприймається гуцулами не як конкретна особа, а як 

персоніфікація цілого краю, його внутрішня сутність. Основний зміст, який 

вкладали гуцули у номен «Довбуш», Г. Хоткевич передає словам старого 

опришка Юрчика Неклопотаної Голови, який особисто знав Довбуша. Старий 

гуцул як втілення юнгеанського архетипу мудреця, на підсвідомому рівні 

виконує особисту місію, даровану йому Всевишнім, – вербалізації істини про 

героїку видатного опришка: «Довбуш! Слава опришківства і всієї 

Гуцульщини! Довбуш – ідеал леґінський, безсмертний герой, котрого старався 

наслідувати кожний з чорних хлопців, як умів, – сей Довбуш, мов живий, 
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вставав в оповіданнях Юрчика в усій своїй могутній красі, чарівній лицарській 

вдачі, із тисячею найрозмаїтших отих своїх витівок. І кожний з гуцулів знає 

життя Довбуша, як своє власне, і кожний з них міг би його оповісти, але 

помимо того – буде слухати оповідань за Довбуша тисячу разів, і не вкучиться 

йому. Бо Довбуш не лице, Довбуш – нарід» [372, 222]. Цю народну 

сакралізацію письменники використовували неоднаковою мірою, однак вона 

завжди виступає зав’язком сюжетних колізій творів Довбушіани. Наприклад, 

асоціювання «Довбуш – народ» є змісто- й формотворчим у повісті В. 

Ґжицького «Довбуш», так прокоментованих автором: «Ти забув, що є на світі – 

я. І тепер має все змінитись. Я вийшов в гори, щоб рятувати світ!...У тоні 

останньої фрази чулось, що це не жарт. Не була це звичайна пихатість, 

зарозумілість, чванство. У тім «я» почувалась велика скрита сила. За тим «я» 

ховалась уся Гуцульщина, а може уся біднота світу» [87, 7].  

Довбуш на сторінках творів українських письменників першої третини 

ХХ ст. представлений як харизматична особистість, свідома благородної мети 

своєї боротьби і власної місійності у гуцульському середовищі.  

Незважаючи на ідейну спорідненість потрактування образу Довбуша як 

виняткового героя Гуцулії, українські письменники незбіжно типологічно 

олітературювали історичний і фольклорний матеріал у ГТ, присвячених 

легендарному опришкові. Зокрема, в основу малознаного твору Олександра 

Кучурака «Олекса Довбуш – славний ватажок опришків»  [200] покладено 

лише два історично автентичних епізоди із життя Довбуша, а також історію 

його загибелі. Вони співіснують із сюжетним вимислом: це трагічна лінія 

кохання Довбуша до Зіні, доньки багача Дідушка, та її одруження зі Стефаном 

Дзвінкою заради примноження багатства, а також кордоцентрична реакція 

Довбуша – вбивство побратима. Другий сюжетний компонент – перипетія, 

внесена письменником для продовження дієпису твору, помста Дідушкові. 

Цей епізод, представлений оповіданням «В Довгопіллі», найпоширеніший у 

літературній Довбушіані, становить собою уже вірогідний історичний факт.  

Автор романтизував постать протагоніста, створив характер героя-

месника, який, окрім обов’язку захищати знедолених, має особисті почуття, 
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переживає через втрату кохання, намагається зрозуміти причини зради Зіні. 

Саме особисті мотиви, за художньою психологічною версією О. Кучурака, 

слугують причиною появи Довбуша у хаті Стефана Дзвінки. Насправді ж, за 

історичними джерелами – причиною появи став намір розправитися з багачем 

Дзвінчуком. 

Романтизований показ останніх хвилин життя героя разом із його 

ідеалізацією відводять автора від історичної правди, на чому слушно 

наголосив й П. Будівський [54, 291]. Головне для епіка – розкриття 

внутрішнього світу ватага Олекси і його найближчих побратимів. При цьому 

О. Кучурак уникнув надмірної фольклорної гіперболізації образу: Довбуш – 

звичайна людина, наділена внутрішньою суперечливістю. Такий підхід автора 

збагатив повість психологічно і вона стала більш читабельною. Адже, на 

думку автора, Довбушу властиві різні риси вдачі, зокрема й негативні, 

показати яких не цурається автор. Наприклад, на повідомлення про одруження 

коханої Зіні Довбуш реагує гнівом, адже не може зрозуміти правди, бо думає, 

що дівчина кохає його, як і він її – відчайдушно і віддано: «Лице Довбуша 

заллялося кровію і – слово «брешеш» вирвалося з його грудей» [200 , 3]. Разом 

із тим автор, віддаючи данину готичному стилю «Петріїв і Довбущуків» І. 

Франка, використовує архаїчні у ХХ ст. натуралістичні засоби 

образотворення: «У Довбуша волосся яло підноситись дибом, очі розгорялися, 

як угольє, і рука, простерта к чарці, дрожала в воздуху» [200 , 4].  

Душа героя О. Кучурака є бойовищем антиномії «людина і борець». Це 

внутрішньо конфліктні іпостасі: як людина Довбуш не може відразу 

помститися колишній коханій Зіні, усвідомлює вину її батька Дідушки у 

зробленому. Водночас у ньому прокидається й «борець», який мститься 

ворогові: «…Справним рухом погнувся вбік, хвиля – стріл розлягся: угриз в 

стіні. Пока що Довбуш не ждав нового, схопив свою балту і розтрощив 

Дідушці череп» [200, 8]. Навіть у полоні гніву на ворога герой здатен 

опанувати емоції, і таким чином перед читачем постає людина, яка твердо стає 

не на грабіжницький шлях, а на месницький: садибу Дідушка Олекса знищує, 

не забравши жодного гроша.  
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Особливу роль у ГТ О. Кучурака належить пісні «Ой попід гай 

зелененький», яка якнайкраще розкрила внутрішній стан Олекси Довбуша, 

віддзеркалила народну типологію оборонця й легендарного месника, а також 

вірного побратима, який і перед смертю турбується долею вірних товаришів: 

«Сріблом, злотом поділіться, / А самі вже розходіться, / але не йдіть вже 

рабовати, / Йдіть додому ґаздувати»  [200, 12]. Тож, О. Кучурак у повісті 

«Олекса Довбуш – славний ватажко опришків» різноаспектно розкрив 

історично достовірну постать Довбуша, в душі якого взаємодіють людина і 

борець. Нехтуючи зображенням всіх важливих історичних подій, боротьби 

видатного опришка із кривдниками-панами, переносячи конфлікт у ранг 

соціально-побутового, епік об’єктивно зобразив ватажка опришків як звичайну 

людину, якій властиві полярні риси вдачі. 

До явищ Довбушіани І пол. ХХ ст., в якій ГТ формується на підставі 

визнання пасіонарної харизми Довбуша, слід залучити й лібрето опери                 

Б.-І. Антонича «Довбуш». В основу твору покладено історію життя, боротьби і 

героїчної загибелі Олекси Довбуша. Вдало поєднавши історичні факти й 

джерела та фольклорний матеріал (гуцульські співанки, історичні пісні, 

коломийки про опришків тощо), поповнивши його художнім домислом 

епізодів, про які замовчує фольклор чи історія, Б.-І. Антонич оприявнив власну 

концепцію значення ватажка у бутті Гуцульщини, реалізації ідеалу визволення 

краю.  

Автор поступово розкрив світ героя – спочатку засобом опосередкованої 

характеристики, показом спілкування із побратимами, простими гуцулами та 

ворогами. Обґрунтовано вводячи фольклорну поетику, автор створив образ 

ідеальної громадської людини-борця, всі помисли якого спрямовані лише до 

рідного краю: «Вода в потоці світлолиця, / Мов пір’я зоряне голубки. / Його не 

причарує любка, / Не приворожить молодиця» [7, 356]. Інкорпоровані в текст 

твору легенди про добропорядні вчинки Довбуша створюють перед очима 

реципієнта образ казкового лицаря, який формує читацькі уявлення про 

гірський край. 
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Казково-легендарний «ореол» Довбуша у Б.-І. Антонича не «знімає» 

того, що Олекса залишається простою людиною, смертною за певних 

обставин. Фольклорна умовність саме й характеризує чарівний спосіб згуби 

героя (срібна куля, посвячена водою з місяця і «сльозами скривджених 

проклята»). Тобто ватажок приречений тоді, коли зробить ганебний вчинок у 

житті, що говорить про високу моральну «планку» літературно-музичного ГТ.  

Б.-І. Антонич не повністю приклав до Довбуша фольклоризований образ 

героя казок і легенд: автор «свідомо відмовився від насичення твору 

ситуаціями, взятими з народних пісень та легенд, створених після 

Довбушевого життя» [160, 183]. Так, у сцені весілля молодих Степана і 

Дзвінки, Олекса Довбуш захоплюється красою дівчини і кидає гроші її 

нареченому як викуп за проведену з нею одну ніч. Як зазначає П. Будівський, 

«Антонич тут пішов сліпо за опришківським фольклором панівних класів за 

польською «збройницькою» поетичною творчістю, в яких Довбуш 

змальовується в різко негативному плані як розбійник, вбивця, душогуб, 

ґвалтівник. Тут, у цій сцені, ми бачимо славного ватажка як сердиту, різку, 

нахабну людину, занадто вразливу на жіночі спокуси, яка нехтує своїм 

священним обов’язком і віддається еротиці» [54 , 367]. На нашу думку, таке 

тлумачення дещо вразливе, – насправді письменник весільною сценою показує 

випробування Довбуша на «жіночу спокусу», яке він, як і герой трагедії                

Ю. Федьковича, на жаль не витримує. Тож Б.І. Антонич показом негативних 

рис Довбуша «приземлив» його, художньо дослідив внутрішній світ 

різнопланового персонажа. Твір став свідченням літературної тенденції у 

показі опришка, коли автори пояснювали причини ранньої загибелі ватажка 

опришків його змінним і непослідовним характером, гуцульською буйною 

природою.  

Важливим бачиться у творі мотив приреченості протагоніста, 

неможливості спокути гріха. Адже у подальших сценах він постає ідеальним 

борцем за народ, наділеним тільки позитивними рисами. Вся маса вчиненого 

добра для народу не може нівелювати, на думку автора, значення одного 

ганебного вчинку. Показово, що Б.-І. Антонич, характеризуючи персонаж, 
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надає слово і простим людям, і представникам панства. Звісно, що оцінки 

різняться, виражають ставлення кожного мовця до ватажка. Наприклад, прості 

люди вітають його, підносять за добрі вчинки: «Гідний Довбуш. Леґінь 

Довбуш / на всю Верховину. / Вість про нього кожен гуцул / перекаже сину…» 

[7 , 421]. 

Гуцульщина як текст збагачується показом єднання героя із рідною 

місцевістю, відповідністю ментальності верховинців. Ця спільність передана у 

спосіб ліризації краю: «Мов на старинних урнах, / нагадуються образи: / 

чутливі пастухи із сопілками, / хлюпоче джерело об камінь. / Тут можна жити 

так безжурно…»[7 , 391]. Однак не замилуванням та екзотикою приваблює 

постать Довбуша серед гір і полонин. Насамперед автор передає внутрішній 

біль зболілої за народ душі героя: гори захоплено панством, гуцули втікають 

від гніту в опришки: «Так нас зродила кривда й гнів / і вигнала лісами» [7 , 

391]. Зрозуміло, що Довбуш Б.-І. Антонича цілковито на боці покривджених, 

вдається до «робінгудівських» вчинків, роздаючи селянам панські гроші. 

Водночас герой постає у ГТ автора людиною, яка не розуміє власної місійності 

для народу, призначення бути взірцем для побратимів. Так, думки Довбуша 

про святкування перемоги характеризують його як гульвісу, сповненого 

розбійницького духу, як безпринципну й легковажну людину. Авторська 

концепція покарання за вчинене хоч один раз зло набуває кульмінаційного 

пуанту у сцені загибелі Довбуша від срібної кулі, рясно зрошеної сльозами 

Дзвінки. Тобто гине не справжній герой-отаман опришківського руху, а 

людина, яка не змогла подолати  у собі негатив. Не будучи речником 

«насильницьких методів боротьби» [160 , 183], Б.-І. Антонич у «Довбуші» 

дослідив неоднозначну психологію протагоніста, погоджував різні 

інформативні джерела, як історичні, так і фольклорні, аналізував причини його 

героїзації як лицаря-презентанта Гуцульщини. 

Художня модифікація Гуцульщини як текст, зокрема української 

опришкіани поч. ХХ ст. найповніше відтворена на сторінках однойменних 

п’єси та повісті «Довбуш» Г. Хоткевича. Белетризація життя, боротьби і 
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героїчної Довбуша відтворила панораму опришківського визвольного руху у 

ГТ.  

Драма «Довбуш» Г. Хоткевича побудована відповідно до художніх 

особливостей драматичного жанру – героя увиразнюють його вчинки, репліки, 

ставлення до інших персонажів. Характеротворчу роль відіграє 

опосередкована характеристика представників різних соціальних станів – 

селяни, пани, побратими тощо. Народна позиція гуцулів сформована в 

результаті єднання реалій життя і фольклорного уявлення про ватажка, 

висловлена діалектом: «Але вин високий та дужий та красний, йк царевич! А 

йк їде, то коневі межи вухами на голові крис тримаєт из шістьома цівками та 

всі шість набиті уводно. Та йк зачьне жечі з тих усіх разом цівок, то жидки й 

панки скємувати си не тонні де поскати. А годний та грешний – у свікі! А 

мудрий та у […] – до всего!. Довбушь – то наша правда! Довбушь – то наша 

сила! Довбушь – то наша охорона! Тимунь сокотити нам го тра» [375 , 71].  

Натомість думка опришків про Довбуша неоднозначна. Наявна й така 

думка: «А от що я тобі скажу на відході, коли ласка твоя відслухати… Кривов 

стежкою ідеш ти, пане отамане. Заболіло тебе людське терпінє, хотів ти за 

кривдами людськими вступити… Вступив раз не туда, два не туда, а воно вже 

в книгу записано, а воно вже на вазі в Бога, на вазі лежит. Може, зробив ти 

якийсь хосен людям, а про тото нема вже хісна, вже гола душа твоя» [375 , 118 

– 119]. Серед негативних характеристик Довбуша відзначимо оцінки пана 

Дідушка, а також священика, який у діалозі з Довбушем не може зрозуміти 

його вимушеного відходу від Божих заповідей і тому пророкує швидку смерть 

і страждання: «І буде ти до кінця віку мов та гадина витися непролазними 

лісами, мов Каїн-братовбивець, не знайдеш нікого на землі, аж поки не зганеш 

лютов смертев, бо взявши меч, від меча і погибнуть» [375 , 120 – 121].  

Об’єктивне бачення постаті ватажка-опришка досягається, зокрема через 

сцени-зіткнення з ворогами. Реалістично драматизуючи його постать,                      

Г. Хоткевич закцентував увагу на його ненависті до ворогів, гуцульських 

вміннях приховувати справжні почуття, володіти собою. Так, негатив Довбуша 

Г. Хоткевич заховав за іронією (звертання Довбуша до священика). 
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Спостерігши на власні очі, як гуцули вміли приховувати почуття, письменник 

використав цю рису вдачі для характеристики образу опришка [378]. Така 

творча асиміляція гуцульського матеріалу дала змогу створити історично 

правдивий, психологічно і побутово переконливий образ ватажка.   

Мовою драматургії Довбуша презентовано людиною, що має складний і 

неоднозначний характер. Письменник створив реальну індивідуальність, 

обставини життя якої змусили залишити родину. Серед причин, що змусили 

Довбуша стати на опришківську дорогу визначено соціальні утиски, загрозу 

несправедливого арешту, особисту трагедію: гайдуки вбивають його дитину. 

Драму скомпоновано по-романтичному вершинно – передбачено показ 

найяскравіших моментів боротьби Довбуша, його загибель від руки Дзвінчука. 

У зв’язку з цим цілу низку історичних фактів автор свідомо випустив, 

компенсуючи прогалини фрагментами з народних легенд і переказів (в устах 

персонажів вони працюють на характеристику героя). Так поступово Довбуш 

набуває рис романтизованого героя, ізоморфного до витвору народної уяви. До 

того ж автор постійно підкреслює органічну відповідність вдачі Довбуша й 

особливостей гуцульського етнотипу.  

Особливо тісний зв'язок із гірським краєм проступає у п’єсі в епізоді 

перебування Довбуша з побратимами у лісі. Тут відтворено організаційний 

хист, авторитет ватага, його внутрішній енергетичний зв’язок з опришками, 

природним середовищем та ландшафтом взагалі. Справжньою домівкою, 

прихистком для невпокійних душ стали гірські смерекові ліси, а опришки для 

ватага, згідно з архітектонікою п’єси, стають рідною сім’єю, в якій не має бути 

зради: «Іди собі та спалиси. Читай свою сатиру, коли їй держися, але пам’ятай 

одно: єк зрадиш, єк кому скажеш, шо межи нами був, тай шо межи нами видів, 

то під землев тебе найду та посічу!» [375 , 118]. Образотворчими виступають у 

драматурга експресія і різкість висловлювань протагоніста, а також рішучості 

його дій, чим він перевищує побратимів. За складних обставин Довбуш у 

драматичному моделюванні Г. Хоткевича здатний виявити милосердя, 

душевну доброту і внутрішнє благородство. Це засвідчує останнє прохання 

висловлене до побратимів словами народної пісні: «Беріт мене на топорі, / 
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Занесіт в сині гори. /… В Чорну гору занесіть мя, / На дрібний мак посічіть мя. 

/ Най си чужі ни збиткуют. / Моє тіло ни чвертку ют. / А ви вже розходити, / 

Сріблом-злотом поділити. / Та не ідіт ви розбивати. / Ідіт додому ґаздувати» 

[375, 144]. Передсмертним імперативом отамана, що є його заповітом,                      

Г. Хоткевич сформулював візію Гуцульщини як краю мирного життя у 

гармонії із природним середовищем. Остання настанова Довбуша – це 

водночас програма краю, який не забув свого героя.  

У драмі «Довбуш» автор опрацював і проблему фаталізму. Протагоніст 

постійно відчуває власну приреченість, і це відчуття властиве іншим 

персонажам. Так, мати Довбуша пророкує смерть сина, якого мають 

четвертувати, і статися це має у Космачі, де зустрів кулю герой історичної 

пісні «Ой попід гай зелененький». Фаталізмом просякнута сцена-зіткнення 

Довбуша із священиком, який провістив його трагічний кінець. У відповідь 

Олекса вбиває не священика – він нищить «злу долю». Реалізуючи такий 

погляд на проблему фатуму, Г. Хоткевич, не відходячи від народного уявлення 

про фаталізм, підготував реципієнта до трагічної розв’язки.  

Ставши на опришківський шлях, Довбуш свідомо обирає життя, яке не 

узгоджується із традиційним гуцульським – у єднанні із Богом. Через фатальні 

помилки герой опиняється у безвиході. Смерті, які він сіє, забруднюють не 

тільки його руки, а й душу – він розуміє, що причиною загибелі Дідушка, 

священика, микуличинських людей стала його особиста помста. Складну 

внутрішню боротьбу Довбуш у Г. Хоткевича заглушує горілкою, гуляннями, 

неадекватними вчинками; не сприймає він і критики авторитетного опришка 

Смикайла.  

Автор драматургічно змоделював внутрішній світ героя, який фактично 

«зламався», зацькований ворогами, і потребує очищення, сповіді народу, що у 

творі уособлений у постаті старого діда-пастуха (інтроспекція з’ясовує: колись 

той провістив  «красну долю» молодому леґіню): «Ци, може, не став ти 

славним та ліліяним леґінем на всі гори? … Зробив єси велику роботу! Гори 

очістив! Ти подивиси лиш тепер округ себе: также весело ще трохи на світі» 

[375, 123]. У спілкуванні із дідом герой осмислив власну діяльність із позиції 
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психологічної – загальнолюдського гуманізму: «Опришківська важка моя 

доля, ідеш селом – усі на тебе дивляться, шо красно убраний, шо під золотом 

ремінь, то грідушки, то ґудзики. А того і не знають, шо пташка в лісі пурхнет, 

а мені вже серце в грудях стине» [375 , 123]. Довбуш наділений у Г. Хоткевича 

профетичними здібностями бачити прийдешнє. Моральним самосудом 

Довбуша «оголено» душу героя, який відчув відповідальність перед 

ображеними людьми. Адресуючи Довбушеві слова, Г. Хоткевич підпорядкував 

їх ідеї входження ватага у пам’ять гуцулів не за ганебні вчинки. Тож його 

кінцева мета боротьби «правді поспинати, бідним людям допомогти» 

виправдана і санкціонована часом. Показ виняткової «обраності» Олекси додає 

романтизації підкресленням відданості Довбуша, у тому числі ідеям рідного 

краю. Адже «найважливішими складниками змістового спрямування 

української романтичної літератури стали ідеї національно-визвольної та 

антифеодальної боротьби, утвердження в мистецтві народності й національної 

самобутності, що, природно, ставило в центр художнього зображення 

народний колектив й особистість як виразника його інтересів. Крізь призму 

національного (етнічного) характеру досліджувався і внутрішній світ людини» 

[263, 11]. Відповідно до ідей оновленого романтизму Довбуш Г. Хоткевича – 

особистість унікальна, що сконденсувала найхарактерніші риси народу, 

уособила його прагнення до національної самоідентифікації.  

Діяльність Довбуша, спрямована на захист гуцулів, зумовила те, що він 

увійшов в історію Гуцульщини оборонцем її соціальних і національних 

інтересів. Г. Хоткевич водночас деміфологізував опришківського ватажка, 

який, не лише акумулював національні риси Гуцулії й розкрився як виняткова 

особистість: світ думок Довбуша значно у ГТ ширший від звичайного 

гуцульського розуміння Всесвіту.  

Таким чином створені образи Довбуша у творах українського 

письменства стали художніми презентаціями авторських поглядів на роль і 

місце Довбуша у національному житті гуцульського краю, свідченням 

творчого характеру опрацювання теми змагання опришків за визволення 

Гуцульщини. 
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Опришківська тема, актуалізована новітнім письменством залишається 

популярною досі. Письменники долучаються до лав дослідників 

опришківського руху, пропонують авторську модифікацію історії, в т.ч. 

Довбуша. Дослідження феномену опришківства в ГТ першої третини ХХ ст. 

сприяє науковому декодуванню історіософської парадигми України, 

встановленню зв’язків між художніми творами різних періодостилів про 

діяльність опришків, між історичною правдою і її презентацією у фольклорі. 

 

 

2.2. «Деекзотизація» Гуцульщини в художньому тексті першої 

третини ХХ ст. 

На поч. ХХ ст. у світовій літературі склалася помітна тенденція 

зображення Гуцульщини як чарівного гірського краю з екзотичним життям та 

побутом. Романтичну міфологізацію Гуцульщини на межі ХІХ – ХХ ст. 

підживлювали, зокрема, науково-етнографічні та краєзнавчі праці іноземних 

дослідників. Починаючи із перших праць Б. Гакета, К. Мілевського, В. Поля, 

чимало письменників зацікавилися цим краєм, який вразив їх своєю 

відмінністю від традиційного урбаністичного життя. Гуцульщина полонила 

багатьох відвідувачів зі «старої» Європи незвичайністю, таємничістю 

карпатського світу, сформованою в результаті стереотипного уявлення про 

життя горян, загадкових етнокультурно для гостей краю. Саме тому писання 

А. Бєльовського, Ж. Верна, М. Дові, О. Кольберга, Ф. Кайндля, Ю. 

Коженьовського, К. Францоза, Г. Цбіндена сповнені насамперед захопленням 

краю й образом Верховини.  

Це «екзотичні» описи картин природи, в яких передана незвичайна 

енергетика гірського світу, розкриття духовності та матеріального побуту 

гуцулів-номадів гір, зовнішні особливості гуцульського типікону серед 

суворих гір. Однак їх внутрішній світ, родова вдача, меншою мірою, взаємодія 

із рідним довкіллям залишалися часто поза увагою. Адже справжню 

Гуцульщину, позбавлену романтичного замилування, могли показати у творах 

лише ті митці, які безпосередньо внутрішньо були пов’язані із краєм. Така 
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неекзотична Гуцульщина, яка «зосереджує увагу на стражданні гуцула, на 

його внутрішній драмі, а також на бунті, що постульований його натурою та 

конфліктом з новітнім світом, що загрожує цілій гуцульській культурі 

занепадом та виродженням» [304 , 9], постає у більшості творів українських 

письменників першої третини ХХ ст.  

Таким чином, дискурс Гуцульщини поч. ХХ ст. презентує два 

взаємодоповнюючі погляди на гуцульське життя, що сукупно створюють 

об’єктивну картину, відбивають «поєднання непоєднуваного» у гуцульській 

душі та дають повноцінне уявлення про взаємодію внутрішнього світу гуцула 

з потребами часу, результати цивілізаційного впливу на матеріальну культуру 

Гуцульського краю.  

Своєрідними художніми варіаціями «деекзотизації» Гуцульщини першої 

третини ХХ ст. можна назвати прозові твори Лесі Верховинки, М. Козоріса,            

К. Малицької, М. Матієва-Мельника, В. Стефаника, І. Синюка, І. Франка,               

Д. Харов’юка, Г. Хоткевича, Марка Черемшини та ін. Зважаючи на 

особливості стилю кожного, Гуцульщина як текст представлена у їх творах 

про життя і побут гуцулів особливим художнім світом, позначеним 

стражданнями та драматичною рефлексією. Кожен письменник по-своєму 

сягає глибин душі простого гуцула, щоб представити читачеві особисту його 

історію, здебільшого драматичну.  

У ГТ гуцул, власне, на інтуїтивному рівні прагне зберегти традиційну 

національну ідентичність у час тиску на неї і початків поступового занедбання, 

спровокованого цивілізаційним поступом, суспільними та політичними 

обставинами. Розкриття стосунків гуцула і Гуцульщини із зовнішнім світом за 

допомогою використання різних художніх засобів давало змогу літераторам 

показати «інакшість» мешканця Карпатського краю, його внутрішнє 

несприйняття шкідливого впливу зовнішніх факторів, особливу манеру 

спілкування із навколишнім середовищем. 

ГТ української новітньої літературі поч. ХХ ст. презентує три шляхи 

«деекзотизації» образу Гуцульщини, які детермінують основні аспекти 

зображення життя гуцулів: особистісний (родинний), соціальний і 
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національний. Завдяки декодуванню їх у прозі поч. ХХ ст. перед очима читача 

постало справжнє, без екзотичних прикрас і надмірної поетизації, життя 

простого гуцула. Гори як символ непоборності і оберег цього краю не змогли 

ізолювати його мешканців від агресії урбаністичної цивілізації: спочатку 

капіталізація суспільства, далі Перша світова війна, змінили цей 

малоприступний край, внесли негативний коректив у його існування.   

Особистісний і родинний аспекти відображені життя та побуту Гуцулії 

передбачає показ життя «ізсередини». Власне, письменники крізь зображення 

побуту, міжлюдських стосунків, внутрішніх думок персонажів відображали 

суспільну атмосферу краю. Серед письменницьких тенденцій моделювання 

родинного життя того часу відзначимо показ його неідеальності. Зважаючи на 

різні причини, зокрема соціальні й національні, стосунки у гуцульській родині 

вражали своєю жорстокістю і нехарактерним для гуцулів байдужим 

ставленням до збереження етнічних традицій. Серед олітературених об’єктів 

зображення неідеального родинного життя – моральна деградація громади 

(«Чорногора говорить» М. Козоріс, «Злодія зловили» Марка Черемшини), 

руйнація стосунків між батьками та дітьми, причому акцентується байдужість 

батьків до долі дітей («Більмо» Марка Черемшини, ), або дітей до старих або 

хворих батьків («Мати», «Старече лихо» Лесі Верховинки, «За провини 

батьків» К. Малицької, «Бабин хід», «Дід» Марка Черемшини).  

Так, починаючи із «Карбів», Марко Черемшина «переселявся в душу» 

гуцула, досліджував причини і наслідки соціальної й моральної деградації, 

прагнув відшукати зовнішні чинники неоднозначного ставлення до життя 

персонажа. Крізь призму гіркої іронії у новелах «Святий Николай у ґарті», 

«Основини» проступає «гуцульський» погляд на причину власного зубожіння. 

Герой новели «Святий Николай у ґарті», щоб врятувати залишки свого майна, 

вимушено вдається до своєрідного сценарію «гри у схованки», в якій беруть 

участь інші члени родини. «Жовто-чорні» барви одягу держслужбовця 

контрастні до кольору гір, показові реакції гуцулів на появу екзекутора у хаті 

творять автентику змістоформи.  
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У сцені пошуку майна екзекутором гуцули показані морально стоїчними, 

сильними і здатними навіть у екстремальній ситуації сприймати події крізь 

призму іронії. У ГТ відчувається вищість гуцульського сприйняття світу за 

«виставкову» брутальність екзекутора, який презентує австрійську владу. 

Даючи прості відповіді екзекутору про їх побут, гуцули вражають умінням 

залишатися спокійними і розважливими, а головне ввічливими й із ворогами їх 

убогих статків. Лише добором художніх деталей («Курилиха …стояла 

неповорушно, … глянула наскрізь екзекуторові в очі») автор передав справжні 

їх відчуття: «Нічьо нема, файний та добрий панчіку, без опиночки ходжу… 

Шінуючи чесну голову панцку, та й світі образи, та й нас, ірщених, ми спимо 

на землі, а діти на лавици» [389, 29].  

Емоційна тональність новели, сповнена гуцульського іронічного 

погляду, набуває апогею у момент знаходження екзекутором образу святого 

Миколи. У «виграші» залишається гуцул, який незважаючи на конфіскацію 

залишається ґречним із «здикутором». Будучи людиною, вихованою на основі 

високої традиційної моралі й етиці, гуцул є безправним, не має чим сплатити 

податок, а отже, може підлягти ліцитації.  

Образ гуцульської хати набуває символічного значення у новелі . Хата 

для гуцула – це символ внутрішньої гармонії, спосіб єднання зі Всесвітом, 

урешті, світ, цінніший за все інше. Родині неприємно втратити святий образ, 

але віра лишається з ними, діти можуть по-патеїстичному «вклякнути… й 

скласти ручки» до молитовної стіни. Втратити ж хату, позбутись її захисної 

енергетики – це найбільше лихо гуцульської родини, то й Святий Микола, 

залишаючись «у ґарті», стає охоронцем родини. 

Героїня новели «Основини» стара Семениха теж інтуїтивно спроможна 

осягнути джентльменський, емерсонівський, за Д. Донцовим, сенс свого буття 

з іронічної точки зору. Іронічний погляд на гуцульське життя постає навіть з 

невеликої авторської констатації, яка формально складається на початок 

народної казки («…на маленькій трикутній поляночці не заяці скублять траву, 

а стара Семениха кладе хату» [389, 55]). Читач знайомиться з героїнею у 

момент закладання нової хати, що символізує початок нового життя. 
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Зображаючи обрядово-гуцульські основини, автор віднотовує внутрішню 

сутність гуцула, який, відданий етнічній традиції, володіє елементами 

гуцульського етикету і дотримується звичаю, що засвідчує духовну 

спорідненість горян.  

«Казковий» світ першої частини руйнується в один момент – у сцені 

«святкування» основин. Невимушена розмова за горілкою лірично розкриває 

драму села, яке потерпає від соціального гніту, диференціації горян, 

«нещасливої» долі гуцула: «Зазуля кує комусь щастя-долю, а комусь недолю-

смерть. У кого гріш у ремені, тому долю, а у кого ні, то біду» [389 , 59].  

Ідилію святкування руйнує розповідь Семенихи про причини переселення на 

верхи: «Фільвартір виграв; найшли у табели так, що наш ґрунт має камару 

піти, а лишьиєси нам оцес клинок». Смерть чоловіка з-за надмірних 

переживань, махінації із паперами польських панів ще більше драматизують 

«монографію» гуцульської долі вдови. Гірка іронія твору полягає в тому, що 

звинувачують гуцули у цій ситуації сили потойбіччя: «Тото все тобі так 

привиджувалося, любко-кумко, бо нетрудний тебе блудом водив!»[389 , 63].  

Письменник, моделюючи традиційний міфопоетичний погляд на світ, не 

дає змоги «своїм» гуцулам «прозріти»: за їх міфологічно-наївним розумінням 

життя криється природна реакція – сховатися від світу у власній гармонії. 

Негаразди життя гуцули не сприймають з позиції розуміння тиску 

матеріального світу, із закладеною у ньому схильністю до руйнації сталих 

гуцульських традицій. Тому й рядки, у який гуцули виражають ставлення до 

панів як посередників між Богом та простолюдом: «Дай боже панам житє!» 

[389, 64] звучать іронічно. Анафоричність цього прохання до Бога є 

свідченням віри гуцулів у сталі закони буття світу, де панство є необхідною 

складовою. Ця позиція, до речі, простежується у значній кількості інших ГТ.  

Впливи соціальних чинників зумовили моральну деградацію 

гуцульського села у рецепції творів малої прози Марка Черемшини. Так, 

гуцула Тимофія нужда заставила віддати багатому і розпусному панові у 

найми доньку-каліку Анничку (новела «Більмо»). Незважаючи на обізнаність з 

«інститутом» панських зведениць, батьки дівчини щиро радіють, адже можуть 
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«прилаштувати» доньку, а велика родина позбавиться одного рота. Сцена 

продажу молодої дівчини за «футраш і убранє» сповнена подвійного 

символічного сенсу. З одного боку, можна зрозуміти почуття батьків: донька 

може принести матеріальну вигоду. Поскільки через більмо її ніхто не візьме 

за дружину, а то єдиний спосіб відправити її служницею до пана. Моральність 

такого вчинку не обговорюється, тож родина радіє, включаючи й менших 

дітей. Ситуація екзистенційно дуалістична, бо, з іншого боку, не можна 

стверджувати, що не люблять батьки доньки – навпаки. Про це свідчить діалог 

батька з кумом, настанови матері, як себе поводити у пана, а також сцена 

прощання, просякнута турботою і тривогою. Подвійне ставлення до вчинку 

Тимофія ословлює й «село». Діалогічним мовленням передав автор гуцульське 

розуміння вчинку, аморального з загальнолюдської позиції. Крізь іронічні 

зауваження і насміхання бадіків постає дійсно тяжке тодішнє становище 

родини. Гуцули іронізують і водночас в унісон радіють і співчувають родині 

Тимофія: «Таже вона там у гараздах буде, та й ше одежину даст; коби лишень 

не заздрів більма, бо відрідіт – та й пропало» [389 , 75]. Складний 

взаємозв’язок різних за тональністю виявів внутрішніх емоцій передає 

неоднозначність у ставленні до гуцулів і самого автора: Тимофій мав 

«Манашковому лифу заплатити». Таким чином, на думку автора, саме 

соціальний аспект формує оцінку громади. 

Морально-етична та соціальна проблематика визначила інший ГТ у 

новелі Марка Черемшини «Зведениця». Крізь потік свідомості зведеної паном 

дівчини, яка вертається додому, несучи «копилє», постає моральна безвихідь 

героїні. Традиційна історія покритки набула у ГТ Марка Черемшини нового 

символічного змісту через уведення у текст тріади оцінок «вчинку». По-перше, 

дівчина шукає порятунку у власних виправданнях, адже усвідомлює 

традиційне неприйняття покритки та її байстрюка, зокрема й моральну 

жорстокість села. Уявними сценами каяття героїня прагне «відтягнути» 

неминучість цього, вона «гей підвалена птаха, боїться». Відтворенням зорових 

і слухових образів письменник передав часову пролонгованість, психологічно 

ретардував подію. Тому й кування зозулі, як пісня-пророкування тяжкої 
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нещасливої долі героїні, потрійне і підкінець посилюється плачем дитини. 

Новаторським є пейзажний малюнок – картина вже не краси гір, а 

есхатологічна проекція внутрішнього світу героїні, для якої щастя зникло: 

«Трава горить, куди ступає. Дубина валиться, земля її стрясає. Сонце паде…. 

Вітер шумить» [389, 53-54]. Тому, проживаючи в своїй уяві весь біль, якого 

зазнає у рідному селі, героїня вважає за єдиний порятунок традиційну 

фольклорну розв’язку – «глибокого плеса шукати».  

На індивідуальну «кінецьсвітність» ситуації і можливий із неї вихід 

вказує спосіб презентації внутрішньої сповіді героїні, відсутність опису події, 

безіменність покритки. Для письменника ці художні компоненти не важливі, 

адже у новелі подається не авторська оцінка зображуваних подій, а 

відображається одна з «тихих» жіночих трагедій. Вона спрогнозована 

героїнею, котра, будучи часточкою суспільства, стала й «живцем похованою», 

«пропащою силою», порушила його моральний спокій. З цієї точки зору, 

суїцидальні наміри стають способом порятунку від ганьби, підтриманням 

моральної «гармонії» гуцульського села у ситуації морального переступу.  

Крізь соціальну проблематику увиразнено моральну деградацію 

гуцульської громади й у новелі «Злодія зловили» Марка Черемшини. Ситуація, 

в яку потрапив Юра Приймаків, спійманий на «гарячому», вражає мірою 

жорстокості до підлітка-сироти таких же селян-гуцулів. Рівнем матеріального 

добробуту автор випробував людські якості, етичні принципи, закладені 

природою. Поляризація селянства Гуцульщини доби капіталістичних 

стосунків руйнує традиційну моральність і задоволення щоденних потреб, стає 

головним ціннісним орієнтиром. З цієї причини й Марко Черемшина 

закцентував увагу на ставленні до хлопчика-сироти односельців, які не 

запитали, «чи їв він, чи спав, чи має сорочечку. Ніхто ані раз!» [389 , 42]. 

Контрастом до цього автор подав материнське ставлення корови, в якій малий 

Юра відчув «людину»: «То перший раз по нениній смерті зазнає він таких 

солодощів, такого тепла» [391, 71]. Заглиблюючись у природу цього 

парадоксу, письменник зобразив гуцульський світ «навиворіт», де всі 

позитивні якості родової вдачі гуцула динамічно нівелюються в короткому 
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часі з-за соціальних причин. Гуцульське «село» стає свого роду «здикутором» 

для Юри, а всі його мешканці постають бездушною масою відповідно 

«цивілізаційній» ницості доби. Письменник деідеалізував гуцульське село, 

відтворив його жорстокість (деталізованим описом покарання Юри, в який 

беруть участь майже всі мешканці). Не вдовольнившись фізичною розправою, 

гурт вирішує покарати Юру морально – привселюдно остригти як страшного 

злодія. У такий спосіб засуджений гуцульською громадою, Юра стає їй 

«чужий», цікавий лише «страшною» історією, парієм-викидьком суспільства, 

якого може спіткати доля «Зведениці». Відображення процесу дегуманізації 

гірського села було новим словом української літератури перших десятиліть 

ХХ ст. 

Художнє зображення цілковитої індиферентності суспільства до сироти, 

людини взагалі притаманна багатьом творам Марка Черемшини. Завдяки 

письменнику, до масиву ГТ ввійшли олітературені непривабливі риси 

верховинської дійсності. Доказом такого твердження є реалістичне 

мотивування поведінки гуцулів у новелах «Раз мати родила», «Злодія 

зловили», «Бабин хід», «Горнець» і «Дід». Поведінковий модус гуцульського 

села висвітлюється в них у непривабливому світлі. Не тільки через соціальні 

аберації дійсності герої згаданих творів стають алієнованими, зайвими. Наступ 

псевдоцивілізації, соціальні деформації тощо стають сприятливим підґрунтям 

для проявлення рис гуцульського суспільного середовища. Письменник 

об’єктивно нотує, що байдужість гуцулів, наприклад, до старих батьків не 

обмежується буттям однієї родини – це хвороба, яка непомітно укорінюється в 

душах членів суспільства.  

Трагедії життя старого діда Чюрея («Дід») та безіменної баби («Бабин 

хід») стають синекдохальним розкриттям не тільки жорстокого ставлення 

дітей до батьків. Страшний проклін діда спрямовується на все село, обставини 

життя у ньому спричинили появу такої ситуації: «Аби-сте на своїх дітех такого 

діждали», «най люди це місце обминают» [391, 26]. Зображаючи гуцульського 

протагоніста в афективному стані, здатним лише прокльонами і самогубством 

привернути до себе увагу, Марко Черемшина щедро послугувався внутрішнім 
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мовленням персонажа, яке стає основним засобом психологізму. Лиш на 

інтуїтивному рівні, у напівсвідомому емоційному стані старий Чюрей 

спроможний осягнути жорстокість дітей: «Оце село хоть най озером стане! Єк 

село споганилося, то най пропаде!» [391 , 26].  

Аналогічна ситуація у стосунках із власними дітьми («Бабин хід») 

змушує стару гуцулку шукати юридичних можливостей для скасування 

тестаменту покійного чоловіка. Ставлення наратора до героїні виражено в її 

портретній характеристиці, сповненій іменних демінутивів, літот і 

метафоричних порівнянь: «Така гей хрущик маленька, як грудочка глини під 

тичкою, як маціцька каблучка межи стовпом і землею. Вітер звіяв би її 

полегоньки і як стеблом перекидав би по дорозі, якби його гори не спирали» 

[391, 86]. Для Природи у символічному сенсі доля старої жінки є нецікавою: 

автор підкреслив це виразною поетикою художніх деталей. Образ холодного 

телеграфного стовпа уособив відчайдушне бажання старої гуцулки триматися 

життя. Бабин хід, останні миті її життя, асоціюються із відстанями між 

численними телеграфними стовпами, які фактично тримають її на світі, не 

дають померти за законом Природи. Тому й найзаповітніше бабине бажання 

«Аби цесі стовпи світилися» сприймається як заклик не тільки до Природи, яка 

всіма своїми засобами сприяє, щоб «слід загинув по бабі та й по бабинім ході», 

а насамперед до людей, села. Баба, доведена до відчаю, фізично знесилена, у 

своєму житті наостанок бажає найменшої радості – світла стовпів, тобто уваги 

до себе, своєї трагедії від односельців. Село у даному разі асоціюється не 

стільки із конкретним географічним об’єктом, як із внутрішньою сутністю 

краю.  

«Промінь зору» Марка Черемшини сфокусований на ставленні «села» до 

родинної жорстокості. Чи «сторонські» люди, а чи «знайомі бадіки» виявляють 

лише зовнішню зацікавленість бабиним ходом, однак відволікаються від її 

історії власними клопотами. Гуцульський етикет, який приваблював 

письменників-іноземців, згадується з позиції гіркого авторського сарказму над 

сутністю «запрограмованого» ввічливого ставлення баби до односельців. 

Традиційні ввічливі звертання залишаються непоміченими співрозмовниками, 
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а «екзотичне» гуцульське село демонструє разючі внутрішні зміни: «Та ґазди 

не чують її жалів, бо відійшли гет наперед і крикливо виговорюють на 

захланного її сина та й клятьбами бесіду переплітають» [391 , 88].  

Отже, у новелах і оповіданнях Марка Черемшини зі збірки «Карби» 

гуцульський світ репрезентують персонажі, які внутрішньо або зовнішньо 

здатні виявити свою неподібність до інших представників гуцульської 

громади. Саме тому кожен із них відчужується, уособлюючи у собі «старий 

світ», на який не вплинули від’ємні соціальні та політичні обставини. Однак не 

можна стверджувати, що негативні моменти із життя персонажів ГТ є 

свідченням авторської зневаги до гуцулів. Марко Черемшина любить своїх 

героїв настільки, що також стає «чужим» для морально здеградованого і 

зденаціоналізованого гуцульського села. «Та любов його ніколи не була 

сліпою і не заважала бачити як сильні, так і слабкі сторони селянського життя. 

Звідси різне ставлення до народу – любляче й критичне» [94, 499]. Природна 

замкненість, обмеженість не дає повноцінно героям Марка Черемшини 

усвідомити свою осібність, скористатися з неї, а тому й зазнають вони 

фізичної і моральної поразки (як герої новел «Раз мати родила», «Дід», «Бабин 

хід», «Зведениця», «Злодія зловили» та ін.). Не підтримані суспільством, вони 

є вищими у духовному сенсі над сірою індиферентною масою села, не здатною 

осягнути, що її національне коріння підточується матеріальним збагаченням.  

Проблеми трагедії гуцульського села, його морального занепаду 

присвятили свої ГТ й інші письменники. Так, аналіз соціальної складової 

оповідання «Як Юра Шикманюк брів через Черемош» І. Франка вказує на 

типовість ситуації героя: фактично показ моральної деградації членів 

гуцульської родини посилений зображенням соціального фактору тиску на 

нього. Юра Шикманюк опиняється у тій самій ситуації, що й герой новели 

Марка Черемшини «Дід». «Біда в дуди заграла» для старого гуцула Юри, коли 

померла його дружина, а він, шукаючи порятунку від самотності, відписує 

частину свого ґрунту синові, пізніше стає «годованцем» єврея Мошка 

Галапаса. 
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Через індиферентність гуцульського села до його трагедії Юра відчуває 

себе так само чужим, як і герої Марка Черемшини. Однак Юра не 

вдовольняється фіксацією своєї «чужості» щодо краян. Внутрішня еволюція 

персонажа робить його значно вищим. Адже йому насамперед вдається 

подолати психологічний комплекс алієнації через віднайдення сенсу 

внутрішнього буття.  

ГТ І. Франка набуває глибшого філософського змісту, ніж відображення 

ставлення гуцульського села до людини: «Господь ріжними дорогами тягне 

людей до добра. Одних страхом, других жадобою зиску, інших особистою 

амбіцією, ще інших подразненим самолюб’ям; лише невеличка часть робить 

добро з чистої, високої любові до добра. Божа річ цінити, яке добро 

вартніше…» [359, 311]. Змальовуючи своїх героїв ГТ у стані духовної кризи, 

як І. Франко, так і Марко Черемшина модернізували власний стиль, 

підпорядкували соціальне філософському (етичному), висвітлювали зміни у 

стосунках «людина – суспільство», як позитивних, так і негативних.  

Поряд із окресленням причин соціальної деградації гуцульського 

суспільства в ГТ поч. ХХ ст. значну увагу українське письменство приділило 

висвітленню проблеми національного ренегацтва, відображення якої у 

художніх текстах сприяло також деміфологізації екзотичної Гуцульщини у 

літературі. Збіркою повоєнних новел і оповідань «Верховина» долучився до 

цього процесу й Марко Черемшина, зобразивши у ній протистояння двох 

різних поглядів гуцульської спільноти на поступовий процес усвідомленої 

націоналізації Гуцульського краю у повоєнний час.   

Дійові особи збірки «Верховина», кожен по-своєму, прагнуть відстояти 

свою національну належність, свою Україну. Буття кожного з персонажів, 

свідомих свого національного «я», чітко визначено пріоритетами їхнього 

існування. Так, для діда Орфенюка («Верховина») воно тісно пов’язане із 

власною землею, полонинами, які треба передати онукам. Тому втрату власної 

землі він сприймає як трагедію роду.  

Для гуцулів новели «Ласка» усвідомлення національного «я» 

відбувається крізь прагнення швидше відбути покарання влади за участь у 



119 

народному вічу, щоб вчасно «залітувати». Для Романа Мокана («Писанки») 

світ буття окреслений внутрішніми переживаннями за долю рідного краю, 

мешканці якого загрожені внаслідок втрати національного єства. Для 

маленької доньки Івана Паладюка («Писанки») національне буття знаходить 

свій вияв у прагненні продовжити справу батьків, яких ув’язнено «за тоту 

Україну». Великодні писанки, які вона принесла під мури тюрми, виступаючи 

національним кодом, водночас є символічним виявом воскресіння і оновлення 

української нації у майбутньому. Для панотця із новели «На Купала – на 

Івана» матеріалізація національного «я» відбувається у недільній проповіді на 

свято Іоана Хрестителя, в якій він закликає із допомогою Божого 

благословення всіх гуцулів «в’язатися» в один нарід «шанувати свою 

Україну». Власну коляду співають сім колядників («Коляда»), розкриваючи 

екзитенційну правду повоєнного гуцульського села, коли «сидить зрада 

посеред села», «за добре слово в голову куля» і «гине нарід у самім цвіті». 

Нова коляда лунає над селом як символ внутрішньої незламності національно 

свідомої частини Гуцульщини, яку приборкує нова польська влада і зрадники, 

що втратили гідність і дбають лише про збагачення. 

У колі головних проблем збірки «Верховина» Марка Черемшини саме 

національне зрадництво виходить на провідне місце у ГТ. Гуцулам, свідомим 

національного «я» протистоїть гурт зрадників, у боротьбі з якими нерідко 

свідомі гуцули зазнають поразки. Фіксуючи реалії часу, Марко Черемшина 

прагне розкрити неекзотичний світ Карпат, виконати місію попередження про 

катастрофічні наслідки винищення Гуцульщини, об’єднати національно 

свідомих мешканців краю на боротьбу проти ворога. Так, у новелі 

«Верховина» міра національного патріотизму чи ренегатства окреслена 

співвідношенням духовності світу гуцула-селянина, що піклується про 

збереження роду і плекання землі, та  національних «перекинчиків», що за час 

років польського панування дорвалися до влади і дбають лише про збагачення 

навіть ціною смерті інших гуцулів. Марко Черемшина, знаючи новітню 

історію краю, показав, що на бік зрадників Гуцульщини стають її ж мешканці, 

які шляхом пристосування до нових умов змінюють погляди і переконання.  
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Художня біографія Федора Орфенюка є частиною історії повоєнного 

гуцульського села. За часів Першої світової війни він втратив сина, що загинув 

за Україну. Дід, єдиний серед чоловіків роду, має поставити на ноги малих 

онуків: «У мене син погиб на войні, моя ґаздиня погибла від кулі, а я сам з 

невістков та й онучєт двоє» [390, 139]. 

Хоча війна закінчилася, у гуцульській Верховині продовжуються 

трагічні події: гинуть статечні ґазди. Свідомість старого гуцула стає 

фіксатором явищ життя села, де присяжний «має власть і селом трясе». 

Авторська візія повоєнної дійсності Гуцульщини сконцентрована у новелі 

навколо співіснування національного «я» діда Орфенюка та дій представників 

влади на селі – присяжного, зеленюків (прикордонників), шандарів 

(поліціантів), інспектора, коменданта, панотця та їх дружин. Чітко визначивши 

ставлення гуцула до чужої влади: «Гет світ обмінивси: такий нероба-полатайко 

тепер над людьми міць має, тепер його верх, його орел над селом літає, тепер 

він на переді, а ти його бійси!» [390 , 139], Марко Черемшина ставить інших 

персонажів твору у опозицію щодо протагоніста, розкриває їх захланий і 

злочинний внутрішній світ, думки, аморальність, у т.ч. із точки зору й 

національної приналежності. Конфлікт у творі розгортається навколо 

проблеми землі. Для щирого гуцула Орфенюка земля – то насамперед 

внутрішнє багатство, зв'язок із власним родом, требом життя предків, русти 

кальний спосіб вияву національного «я». Для окупаційної ж влади поняття 

українського національного не існує, не асоціюється воно і із землею. Здобути 

землю для національних перекинчиків значить отримати великі гроші і владу, 

дістатися керування селом і всією Гуцульщиною.  

Дріб’язковість інтересів дружин очільників нової влади на місцях 

письменник розкривається через тривале базікання представниць нової влади – 

дружин коменданта і панотця. Власне, через їхнє світосприйняття висловив 

автор позицію всієї окупаційної влади на Гуцульщині. Зовнішньо їх діалог 

нагадує розмову із оповідання «Дві дячихи» Г. Хоткевича. Проте за подібною 

манерою вихвалятися матеріальним забезпеченням ці пані у Марка 

Черемшини виявляють більше національно деградоване обличчя. Адже їх 
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реляції вражають, з одного боку, своєю жорстокістю за суттю, а з іншого, –

байдужою реакцією і не награними веселощами жінок з їх констатації. 

Однозначно ставши на сторону чужої сили, жінки втрачають зв'язок із 

Гуцульщиною як сакральним місцем збереження національної гідності. 

Однак письменник однією художньою подробицею акцентує увагу на 

перспективах відродження національно свідомої Гуцульщини. Випадкова 

згадка про катування комендантом «якихось арештантів», які є «бандитами» і 

«опришками», постає як факт існування національно свідомої Гуцульщини, 

здатної боронити честь краю і відстоювати ціною життям його самостійність.  

Таким чином різноаспектно олітературюється національне буття 

Гуцульщини, художньо моделюється дихотомія «національно свідомі гуцули – 

ренегати Карпатського краю». Дід Орфенюк має на початку розмови дещо 

індиферентну позицію, його національна свідомість обмежується піклуванням 

про залишки від власної великої родини. Внутрішній монолог героя, 

об’єктивований оціночними судженнями наратора, емоційно насичено передає 

гуцульський колорит буття селянина. Письменникові вдається заглибитись у 

психіку й душу персонажа, водночас залишаючись відстороненим 

спостерігачем: «Щось гейби запекло діда у серце, щось привиджується дідові, 

але він не хоче цьому вірити., аби комендант на його невісточку закусив зуби» 

[390, 149]. Такий підхід до текстотворення дав змогу авторові глибше 

розкрити вдачу героя, генетично спорідненого справжнього представника 

Гуцульського краю з рідною землею та відмежувати цю особистість від 

представників «інакшої» Гуцульщини, які поступаються національними 

інтересами.  

Деідеалізація гуцульської правди життя автором відбувається поступово. 

Дідові, якому від народження властиві національно визначені риси характеру 

справжнього гуцула-українця, важко відразу осягнути загрозу існування 

родини, домашнього світу. Марко Черемшина наснажив ГТ численними 

психологічними рефлексіями, монологічними і діалогічними конструкціями, 

інтуїтивними відчуттями. Насамкінець свідомість Федора заглиблюється в 

оніричний простір, щоб у побаченні із померлим сином (своєрідний 
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«дзеркальний варіант «Гамлета»), переконатися у смертельній загрозі 

існуванню роду.  

Реальна дійсність краю розкривається жорстоко: національна вдача 

українця (доброзичливість, інфантильна наївність, повага до інших, 

терпимість, скромність, сором’язливість, відвертість тощо) спрацьовує проти 

Федора та його онуків, які у результаті панського підступу позбавляються 

землі. Побутові реалії спілкування представників влади практично не 

приховують злочинних намірів польської верхівки Гуцульщини проти 

автохтонних мешканців, у т.ч. «авторитетних бадіків»: «Злісний голубив 

їмості і просив, аби за полонину не журилися ані трішки, бо дід вже не зайде у 

місто і ґрунтів не перепише, а його старого не треба жалувати, бо вже досить 

на світі нажився» [390, 173]. 

Принцип «айсберга» у сюжетобудові дав змогу авторові 

сконцентруватися на основних моментах національної і родинної трагедії, що 

розгортається на Верховині, коли на зміну приватним єврейським планам 

заволодіти землею гуцулів («Як Юра Шикманюк брів Черемош» І. Франка) 

аналогічні наміри реалізує у життя кримінальним способом польська влада. 

Гротескна абсурдність ситуації виникає через уведення у текст 

ремінісценції «Верховино, світку ти наш» М. Устияновича, що є «маркантною 

семою» (С. Андрусів) романтичної Гуцульщини у літературі. Жорстока 

дійсність краю, драматично виведена у «Верховині», дисонує із романтичним 

образом-концептом Карпат. Вбивство діда Орфенюка практично симультанне 

виконанню приспіву «Свобідно – шумно – весело!», що звучить жахливою 

антитезою, рефреном-констатацією сутності справжнього антиромантичного 

життя Гуцульщини. Цією контрастною дихотомічністю Марко Черемшина 

«розвінчав» культ екзотичної Гуцульщини, зображуючи її як край, який 

продовжує пропадати після «смучої війни» у результаті злочинного 

загарбництва влади «перекинчиків», що не гребують вбивствами автохтонів, 

грабують їх.  

Свідченням збагачення персоносфери ГТ Марка Черемшини є поява 

персонажів, що починають відкрито висловлювати власні погляди на 
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суспільне становище Гуцульщини в чужій державі. Це система дійових осіб 

новели «Ласка». Подієва основа і поетика заголовку з’ясовують розщепленість 

гуцульських активістів між політичною і господарською діяльністю. Реплікою 

директора тюрми у розмові з гуцулами Марко Черемшина «знімає» можливі 

кримінальні прочитання інтриги, які нагромаджував упродовж новели: «Ви що 

за тото віче, правда? – За віче, за віче, любчику наш любий!» [390, 189]. Так на 

перший план твору виходять не традиційні наївні гуцульські «діти природи», а 

свідомі захисники власних інтересів. Фактично репліка розкриває головні 

аспекти новітнього національного буття Гуцульщини: 1) повоєнна 

Гуцульщина стала свідома національного «я», вже у глухих гуцульських 

гірських селах, а не лише у галицьких низовинних, як у прозі І. Франка, 

проходили віче, де гуцули відстоювали національні інтереси; 2) кожен гуцул, 

що приходить за «ласкою», не змінив своїх переконань під тиском обставин. 

Зважаючи на природну єдність гуцула із рідною землею, стає зрозуміло, що 

національне «я» кожного героя новели зосереджене навколо збереження 

внутрішньої гармонії буття Гуцульщини.  

Марко Черемшина, оперуючи невласне прямою мовою, сконцентрував 

увагу довкола перспективного у психологічному і композиційно-сюжетному 

планах моменту – багатоголосся думок цілого гурту свідомих гуцулів 

змінюється монофонічною одностайністю у вирішенні власної долі. Так, 

відображенням обсервації господарським оком у вже весняній природі гуцули 

розкриваються у генетичному рустикальному дискурсі: «На дворі грає марець. 

Бадіки чаляпають своїми корзаками по грузькій вулиці й радіють, що з ними 

робиться каша, а в їх надією помальовані очі зазирають руді та лисі, гей 

обголені, хребти гір і пригадують їм, що десь та третіми горами йде в цей край 

весна, яка  потребує їх сили і роботи» [390, 183].  

Тож Марко Черемшина заґрунтував внутрішню гармонію єднання 

гуцулів і Гуцульщини на праці з обробітку предківської землі, що є 

найголовнішим пріоритетом їхнього життя. Отже, вияв національного «я» 

Гуцульщини у «Ласці» кодифікується у двох напрямах – ґаздівської 

доцільності існування людини на землі, справжньої відданості, злиття 
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власного світу із природою Гуцульського краю, традиційними заняттями селян 

– з одного боку. А з іншого, маємо індиферентне ставлення повоєнної 

польської влади до гуцулів, які для неї були лише «свіжою марфою», якою 

треба «укомплектувати» в’язницю. Тому сатирично зінтерпретовані 

наприкінці твору гуцульські побажання від бадіків сприймаються у тексті як 

своєрідний вияв «вдячності» діждатися й представникам влади такої щирої 

«ласки» ще за їхнього життя.  

Український патріотизм ГТ повною мірою вияви себе у новелі «Коляда». 

Вона також є ідейно-художнім сегментом естетичного цілого гуцульського 

метатексту, у якому, на відміну від висвітлення гуцульської темноти і 

«смучого часу» у житті Гуцульщини зображено поступове відродження і 

розвиток національного життя Гуцульського краю. Так, акціональний простір 

«Коляди» повертає реципієнта у світ гуцульського села напередодні Різдва, 

коли чоловіки, колядуючи, віншують «шістєм-здоров’єм», добробутом і 

процвітанням кожної родини. Головний персонаж за переконаннями, 

наближений до Мокана («Писанки») – це Іван Гавриш, голова читальні, 

бунтар, як його характеризують представники польської влади. Маючи 

офіційний дозвіл на організацію «малої кооперативи», у Святвечір він колядує 

сільській верхівці.  

«Гуцульська» новела складається з трьох часопросторових картин, що 

олітературили сільські події та реакції на них. Кореспондуючись з 

фольклорно-етнографічними джерелами, Марко Черемшина у зав’язці 

майстерно відтворив картину традиційного Карпатського різдвяного вечора. 

Сама природа перебуває у передочікуванні свята і обрядового колядування. 

Колядники спершу йдуть до головної хати на селі – до побережниць коло 

двору, де зібралася святкувати Різдво заможна верхівка.  

Другий смисловий сегмент «Коляди» акумулює зміст нової 

громадянської колядки, яку склали гуцули «навкірки» польській владі та їх 

прибічникам-«перекинчикам». Текст «нової коляди» зберігає всі елементи 

традиційної гуцульської колядки, тієї, що в ній «крізь ліричні тони 

пробивається довга історія численних поколінь, що зафіксували в піснях 
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почуття і погляди, свої бажання і мрії, свої прагнення до справедливості і 

світлого життя та свою боротьбу за народну правду» [124, 34]. Обрядоспів 

включив і нетрадиційні для жанру політичні внесення (властиві скоріше, 

«сусідньому» жанру співанок-хронік гуцульського фольклору, а не колядкам) і 

констатацію справжнього стану Гуцульщини, народ якої гине «у самім цвіті», 

а «за добре слово в голову куля», а «за темне слово, чорну зраду кличуть 

сідати» [390, 200]. Традиційне віншування добробуту господареві та його 

родині у новій коляді замінено прокляттями на адресу зрадників гуцульського 

роду («йому – дай Боже – всю помсту Божу») та молитвою до Бога за простих 

гуцулів і рідну землю: «Ґаздам – дай Боже – на хліб урожу. / Най зрада гине, 

най вірність росте. / Най нарід знає, де серце пусте» [390, 200].  

Таке оновлення традиційної коляди свідчить не лише про тяглість 

процесу творення фольклору в горах, а й про наявність у свідомості 

гуцульського люду надій на покращення життя на селі. Коляда випромінює 

впевненість у присутності Божої сили і правди у всіх починаннях селян, 

пов’язаних зі самоствердженням і викриттям ренегатів. Марко Черемшина, 

який залюбки імпровізував такі тексти у стилі гуцульського фольклору 

(«Колядникам науки»), увів у текст нової коляди компоненти народних 

замовлянь: «Ще й вовкам, Боже, болю в зуби, на очі більмо, кольку у клуби, 

вуха без слуху, носи без нюшку – доки муть їсти з народу юшку…» [390, 200]. 

Такі замовляння «навиворіт» додають викривальної сили оскарженню-

прокляттю глитаїв.  

Передісторія такого соціального наповнення нової коляди передана 

письменником у третій частині крізь призму сприйняття представників 

польської влади і сільської верхівки, що їм прислужує. Погляд на дійсність 

Гуцульщини з позиції її ворогів розкриває причини заборони колядування на 

селі, справжні репресивні наміри «володарів» Гуцульщини: «То най старий 

удовець Гавриш колядує на школу, а ми підемо до єго доньки колядувати. Я 

підкину у хоромах стару рушницю , а єк він прийде до хати, то пан 

постерунків знає, що має робити: ланцюжок на руки та й навперед себе» [390, 
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204]. Тут узагальнено ту практику, яку польська влада спробувала у часах 

пацифікації Гуцульщини.  

Як М. Куліш у наддніпрянській драматургії («97»), так і Марко 

Черемшина у західноукраїнській малій прозі розкрився як майстер 

драматичного контрапункту: коли під щільно зачиненими вікнами колядують 

сім колядників на чолі з «березою» Іваном Гавришем, їх недоброзичливці в 

хаті гаряче дискутують із приводу тактики проти «всіх опришків», не чуючи 

коляди, на яку дали «офіційно дозвіл». Символічно: незмінними 

спостерігачами подій залишаються нічні зорі, які «щось міняються, щось 

поморгують, щось оповісти хочуть», подаючи знак про зміни у навколишній 

дійсності лише обраним. Про невідворотність таких змін у суспільному житті 

села і всієї Гуцулії свідчить фінал імпресіоністської новели: «Гомін полетів 

понад селом, ударився об ледяні верхи гір та й розшумівся ґорґанами і 

долинами та давав вовкам знати, що село їм  нової коляди співає» [390, 204]. 

Власна назва, вжита у ролі загальної, («ґорґани») натякає на поширення нових 

коляд горами. Обіцянкою соціальної відплати всім «вовкам» звучить як пуант 

у творі.  

Таким чином, констатуємо появу в українському ГТ нового героя, який, 

будучи національно свідомим, соціально прозрілим, освіченим, організовує 

громаду на захист і розвій національної культури і традицій, активно 

протистоїть денаціоналізації гуцулів, конфліктує з польською владою. Це 

гуцул нової формації, що має сили змінювати себе і суспільство довкола.  

 

 

2.3. Тема «Гуцульщина за війни» у творчості О. Кобилянської,         

М. Матієва-Мельника та Марка Черемшини 

Із початком ХХ ст. ідейно-тематичний зміст творів про Гуцульський 

край, його мешканців зазнає суттєвих корективів. Одним із таких зовнішніх 

чинників, які вплинули на деміфологізацію екзотичної Гуцульщини в 

літературі стали події Першої світової війни. Гуцульщина стала тереном 

бойових дій, а його мешканці мимоволі стали учасниками братовбивчої війни 
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у межах Австро-Угорської та Російської монархій. Кардинальні зміни у 

політичній ситуації Європи змусили світове письменство по-іншому підійти до 

потреб Гуцулії, а українських авторів інтенсивно опрацьовувати новий 

проблемно-тематичний пласт. Тим самим вони долучилися до когорти 

світових літераторів, які у своїх творах відобразили воєнні події початку 1914 

– 1918 рр. («Червоний сміх» Л. Андреєв, «Вогонь» А. Барбюс, «На Західному 

фронті без змін» Е.-М. Ремарк та ін.). Беручи об’єктом художнього 

дослідження життя гуцульського селянина у складних воєнних умовах, 

західноукраїнські письменники Леся Верховинка, К. Гриневичева, О. Маковей, 

М. Матіїв-Мельник, О. Кобилянська, Марійка Підгірянка, В. Стефаник, Марко 

Черемшина розкривали психологію гуцула і з’ясовували ті етнопсихологічні 

чинники, які вирізняли Гуцульщину та її мешканців.  

Мілітарний наратив охопив ГТ різних жанрових форм, починаючи від 

повісті і закінчуючи малими формами – оповіданням, новелою, нарисом. Їх 

осердям є Гуцульщина, її власна трагедія, болі і переживання, втілені у долях 

героїв, а також радість пізнання єдинокровних братів і «Великої» України. 

Гуцульщина як текст у структурі антивоєнної прози початку ХХ ст. постає у 

збірці творів К. Гриневичевої «Непоборні», О. Маковея «Криваве поле», 

повісті М. Матієва-Мельника «Крізь дим і згар», його збірці «На чорній 

дорозі», оповідань М. Ірчана «Весна», «На руїнах», О. Кобилянської «Воєнний 

акорд», «Зійшов з розуму», «Лист засудженого вояка до жінки», «Лісова 

мати», «Московський гвер», «Сниться», «Туга», «Чудо», «Щира любов», 

«Юда», новел В. Стефаника, «Вона – земля», «Діточа пригода», «Марія», 

«Мати», «Пістунка», «Сини», «Дід Гриць», новелістичного циклу Марка 

Черемшини «Село за війни», оповідання Ю. Шкрумеляка «Весняна повінь», «З 

листом до бригади!», «Малий Петрусь за полковника», «Михаськова варта», 

«Михасева кровця на білому снігу» та ін. 

«Воєнні» ГТ синтезували загальнолюдський, гуманістичний план 

мілітаризму ХХ ст. і загарбницьких воєн, воєнні трагедії та лиха, а також 

національно-патріотичний зображально-виражальний план. Останній дискурс 

спостерігаємо у творах, герої яких відстоюють власне право на національне 
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самовизначення, яке вони виявляють особисто або у лавах січового стрілецтва. 

Ці дві площини взаємопов’язані, а їх єдність закорінена у «рішучому осуду 

несправедливості війни, розкриття її антинародного характеру, вірі в 

торжество добра та справедливості, утвердження гуманістичних ідеалів, 

сподіванні на кращу долю роз’єднаного кордонами українського народу» [296, 

35]. Багатство художніх форм і письменницьких візій подій війни дає змогу 

адекватно висвітлити природу і художні вияви мілітарного наративу ГТ, 

з’ясувати особливості авторських інтенцій у розкритті воєнної проблематики. 

В центрі кожного з творів-представників ГТ на перший план виходить бінарна 

опозиція «свій» – «чужий», актуалізується біблійний архетип зрадника тощо. 

Всім цим українські письменники суттєво доповнили панорамний образ війни, 

екстрапольований на поч. ХХ ст. в гуцульські реалії. 

У «воєнних» ГТ на символічному рівні переосмислюються біблійні 

архетипи, вписані у гуцульський антураж звичаїв і традицій, колізій і 

характерів тощо. Явище творчої «націоналізації» біблійних прототипів при 

розкритті зрадництва притаманне творчості Лесі Українки («На полі крові»), 

О. Кобилянської («Юда»), М. Кононенка («Юда Христопродавець», 

«Покута»), О. Романової («Юда»), К. Малицької («Трепета») та інших 

письменників. Звісно, кожен із письменників по-своєму інтерпретував 

проблему, вибудував сюжет і композицію. Однак всі з них інкорпорували 

біблійний компонент у реалії національного життя. 

Одні письменники безпосередньо розкривали образ євангельського Юди 

як великого грішника і зрадника, психологічно вмотивовували вчинок 

антагоніста Ісуса Христа. Для цього інтертекстуально залучали образи інших 

великих грішників і зрадників з Біблії або усної народної творчості                 

(М. Кононенко, К. Малицька, О. Романова та ін.). Беручи за основу біблійний 

або «мандрівний» сюжет, вони по-своєму інтерпретували і розв’язували 

проблему зрадництва, пов’язуючи її здебільшого з віроотступництвом або із 

спокутуванням гріхів. Інші ж автори відходили від біблійних сюжетів, 

переносили події у реальне тогочасся, умотивовуючи зраду реаліями побуту і 

психіки (твори Лесі Українки, О. Кобилянської). Тема зрадництва у них 
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поглиблюється  символізацією Юди як персонафікатора зрадника держави, 

родини, рідної землі. Зрадництво у такий спосіб виносилося далеко за межі 

біблійного сюжету, лише загальними рисами і головною ідеєю нагадувало 

християнсько-релігійний мотив. Як слушно відзначає А. Нямцу, «актуалізація 

образу Іуди (а разом із ним і теми зрадництва – Т.Б.), включення його 

семантичного комплексу в реалістично-побутовий контекст здійснюється 

літературою багатопланово і в більшості випадків спрямована на життєве 

«опредмечення», морально-психологічну конкретизацію і його людську 

«заземленість». При цьому включення загальновідомої семантики образу у 

змістову структуру літературного твору найчастіше здійснюється у двох 

напрямах: використання її аксіологічної символіки для надання масштабності і 

всезагальності конкретної екзистенційної ситуації, з одного боку; уподібнення 

євангельської абстракції конкретній життєвій ситуації, поведінковому 

виявленню психологічного типа – з другого» [269, 29 – 30]. 

«Воєнний» ГТ становить собою відображення проблеми зрадництва, 

винесеної далеко за межі біблійного архетипу, однак зі збереженням основної 

канви біблійного тексту. Так, оповідання О. Кобилянської «Юда» є таким саме 

таким іваріантом. На локальне місце подій – Гуцульщину вказують описи 

гірської місцевості, природного світу Карпат. В центрі твору – образ простого 

карпатського селянина-гуцула, який головними цінностями вважає родину і 

землю. Цей характер подається у розвитку. На початку твору – це звичайний 

селянин, якого, незважаючи на розгортання воєнних дій неподалік його оселі, 

турбує благополуччя родини і господарства, йому про це лише «треба дбати». 

Війна входить у його життя поступово (син йде до війська), а потім 

інтенсивніше (перипетії – зустріч з російськими вояками, катування, підкуп і 

зрада, розстріл австрійського патруля). Війна генералізує лиха і селянин стає 

свідком вбивства власного сина. Все це призводить до психічного зламу героя, 

до його смерті. 

Зосередженість на власних проблемах, постійний пошук матеріальних 

засобів для існування родини не дає змоги селянинові глибше відчути 

невідворотність трагедії. Так, О. Кобилянська гранично драматизує виклад: 
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селянин, отримавши російські гроші (свідчення зради за грошовий еквівалент) 

веде російське військо у пошуках австрійського ніби наосліп, несвідомо 

вказуючи шлях. Адже головне для нього – швидше б їх позбутися і 

повернутися додому, до своєї родини: «Мої ласкаве панове, мені треба додому, 

я несу сіль для маржини… Мене там чекають… Позвольте, нехай іду своєю 

дорогою…І він хотів відлучитись від неприятеля. Але це нічого не помогло. 

Його взяли всередину, і він з боязні перед новими ударами дибуляє між 

солдатами в роті і звертає насліпо в ліс направо» [179, 93]. 

Драматична ситуація, трагізм похорону мертвих австрійських солдат 

обтяжує свідомість гуцула комплексом провини, але мимовільний убивця 

австріяків пояснює для себе те, що сталося, есхатологією боїв. Лише на 

підсвідомому рівні селянин починає відчувати істинний сенс «воєнної» 

пригоди і це бентежить його душу: «Він має щось у собі (його лиця не видно) 

… у плечах … у волоссі … у шиї, щось, що будить у його серці тугу, страх. 

Так це все веліло йому коротеньку хвилину, таку ледве помітну, проминаючу 

хвилину затремтіти. Почуття, перемішане з жалем і втіхою, прошибло його та 

майже рівночасно сам у себе втягнув свій зір. Це все діялось мить. 

Передчуття… спогад і разом з цим його думки полетіли в його стайню…» 

[179, 97]. 

Таким чином О. Кобилянська з тонкою майстерністю літератора-

психолога поступово підводить читача до такого моменту у творі, коли герой 

не може керувати ситуацією, не може жити господарчими проблемами, 

зосереджуватися лише на матеріальному благополуччі. Ситуація починає 

вимагати змін у ставленні героя до навколишього світу: «Раптом  у його серці 

щось так гаряче закипіло, що він підносить руку та оглядає її… Його морозить, 

ляк зібрав його; він глядить мов божевільний на мерця. Волосся наїжилося, він 

хапає мерця дико, сильними руками підносить його раптово, як дитину, і – 

його погляд падає на риси його власного сина. Мертве тіло впало до землі, і 

разом з ним живе… Це кричала не людина, не батько, це кричав дикий, 

смертельно ранений звір» [179, 99]. Відбувається психічний злам особистості, 

яка починає усвідомлювати страшну іронію долі: охоронець роду, батько став 
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випадково убивцею сина. Трагедія «фамілії» як мартиролога Гуцульщини 

посилюється саме пікресленою окремими деталями фатальною випадковістю. 

О. Кобилянська як майстер психологічного малюнку розкриває, як вся 

внутрішня сутність героя різко змінюється: випадкова смерть сина відкриває 

йому очі на своє життя, зроблений вчинок, дає змогу оцінити наслідки такого 

випадку життя, підводить до думки про прощення і спокутування свого гріху: 

«Моє нещастя прояснило мені світ, бо досі я нічого не бачив. Моя душа 

дістала очі… Перше душа моя була замкнена. Ніхто не мав замка до неї… Аж 

моє нещастя, що повзло за мною. Крок за кроком…Тихо, як тінь при місячнім 

світлі, аж прийшло вже воно до мене й виссало мені розум, боя всього цього не 

хотів… Мої думки навіть слідів нещастя не шукали. Вони були при маржині 

дома, при моїх клопотах і при праці, при жінці і при них…» [179, 102]. Гуцул 

прирікає себе бути осторогою для всіх: «Прошу вас, пане, підіть відтак від 

хати до хати та розкажіть про мене, про юду (наше виділення. – Т.Б.), нехай 

стережуться стати такими, як я». Цим проханням він виносить собі вирок: 

зрадити за гроші, подібно до біблійного Юди, того, кого найбільше любиш – 

означає назавжди втратити спокій, надію на прощення, а отже він має померти. 

Письменниця за допомогою потоку свідомості та промовистих деталей 

розкриває екзистенційну безвихідь нoвого Юди, показує, що, він став 

зрадником передусім не в очах цілого суспільства: воно не засудить, все 

«спише» на війну. Селянин зрадив родинні і господарські інтереси, якими він 

найбільше піклувався і переймався. Крім того, він обернувся юдою для сина: 

не зміг вберегтися від трагедії на духовному рівні, герой звинувачує лише 

себе: «Двоє не простять мого нещастя. То є душа мого сина, а потім наша нива. 

Може, я ще здиблюсь на тім світі з моїм сином, і може, він простить мені, що я 

завинив. Може. Але моя нива, цей кусень землі, яка походить з діда-прадіда і 

яку обробляли руки мого сина, з нею я ніколи не здибаюсь, і вона не простить 

мені ніколи, що я зробив її сиротою й відняв у неї руки, які її обробляли. Потім 

мій малий унук…» [179, 103]. 

Тож О. Кобилянська включила в оповідання повний формат зрадництва 

згідно з історією зради Ісусу Христу біблійного Юди: 1) це фактичний продаж 
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інформації за гроші (хоча й неусвідомлений спочатку), яких, подібно до Юди, 

герой не використав за призначенням (вони залишаються лежати на землі біля 

померлого селянина); 2) запізнє усвідомлення свого вчинку з-за надмірної 

зацікавленості власними проблемами; 3) розуміння героєм неможливості 

спокутувати свої гріхи на цьому світі; 4) смерть, самогубство на дереві. 

Письменниця ускладнює трагізм ситуації: під цим деревом селянин поховав 

сина. Поглиблення теми спостерігається у напрямі розширення кола мотивів – 

герой позбувається не лише ідеалів, переконань, а й родинних інтересів, 

майбутнього (і не тільки родинного). 

Події Першої світової війни і їх відлуння у душі простого селянина стали 

змісто-формуючим чинником ГТ перших дес. ХХ ст. Внесок тут                             

О. Кобилянської полягає у високохудожньому розширенні смислових 

концентрів «усвідомлене і неусвідомлене зрадництво», «оцінка зрадництва 

крізь дихотомію «свої» – «чужі» та ін. Гуцульщина у тексті таких творів стає 

не тільки тлом, на фоні якого розгортаються події у творі, а знаходить своє 

вираження у зображенні долі її мешканців, розкритті їх внутрішнього світу, 

монографії долі. 

Проблема усвідомленого зрадництва порушується у оповіданні 

Мирослава Ірчана «Зрадник» (1915). До «гуцульського» цей текст наближають 

описи місцевості, де відбуваються події, вживання характерних топонімів і 

гідронімів. Головний герой – селянин, який усвідомлено вирішив стати 

зрадником, видавши російським солдатам позиції австрійського війська біля 

рідного села. Причини свого зрадництва герой роз’яснив офіцерові так: 

«Любов до доброго «руського» царя. Як ми стогнали під австрійським ярмом, 

він не забував за нас. А тепер прийшло його славне військо визволити нас» 

[166, 64]. Наївність думок селянина підкреслює письменник декількома 

художніми деталями: насамперед описом поведінки російського офіцера, який 

«гірко усьміхнув ся», його питаннями «що тебе приневолило стати нам 

вірним», особливою манерою спілкування – розтягування часу під час 

відповіді: «Ми прийшли визволити вас… Вам буде краще жити в нас, – по 

довгій мовчанці обізвав ся Вакаров» [166, 65]. Наратор не зволікає у часі з 
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оцінкою безпосередньо самого моменту зрадництва – воно відбулося лише на 

словах, причини для читача цілком зрозумілі, однак за авторською 

концепцією, саме поняття зрадництва є ганебним і не може мати пояснення.  

У площину художнього твору включено ще одного персонажа, рідного 

брата селянина Данила, який змінює вже сформоване враження про 

попереднього героя. Вводячи у текст дихотомію «герой – антигерой», 

письменник переносить ідейні акценти твору із соціальної площини у 

особистісну, психологічну. Проблема зрадництва із всеглобальної 

зосереджується у межах однієї родини. Брат Петра виявляється героєм-

патріотом, якого «злапали» росіяни, коли він «перетинав телефонні дроти». 

Художній психологізм твору посилюється у момент зустрічі героя-патріота і 

антигероя-зрадника шляхом опису їх психологічного стану. Так, Данило 

показаний як людина, яка не боїться померти, адже він захищав своє село. 

Натомість Петро обирає на себе «іншу» роль – численні художні деталі 

показують його пригнічений стан, його підсвідомі відчуття ганебності своєї 

зради.  

Засобом наростаючої градації М. Ірчан поглибив настроєвість опису 

моменту спілкування двох персонажів. Несподівана зустріч двох братів-

антагоністів у ворожому таборі сприяє «прозрінню» Петра. Його брат 

розкриває справжню сутність «визволителів»: «Ти пішов з ворогами, хору 

жінку і діти покинув на Божу ласку вдома. Ти повів оттих негідників на своїх 

братів, тимчасом твої «руські» брати прийшли, зрабували твою хату, а хору 

жінку збезчестили і збили нагаями… Жінка вмерла на моїх руках…» [166, 67]. 

Страшна правда про «визволителів» веде до утворення психологічного 

дисбалансу в душі Петра – його усвідомлене зрадництво задля спокою родини 

зазнає краху і набуває рис запродажу свого люду. Настроєве градаційне 

навантаження тексту набуло свого апогею у момент повідомлення Данила про 

«довічні» проклинання родиною ганебного вчинку свого представника. Крах 

ілюзій про «визволителів» відображає автор за рахунок передання 

психологічного стану Петра, який «закусив губи, лице ще більше зблідло, 

цілий тряс ся, як у пропасниці» [166, 67]. До внутрішнього сумління брата 
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апелює Данило, намагаючись своїм відповідним емоційним станом передати 

біль, який винесла знищена росіянами родина Петра. Проблема зради у М. 

Ірчана, начеб то не виходічи за межі однієї родини й одного села, 

синекдохально сягає глобальних масштабів, оскільки стосується 

безпосередньо сутності зрадництва. Незалежно від чинників, які спонукають 

до зради центрального персонажа, сутність юдства залишається незмінною. 

Тому за авторською концепцією, його герой несе подвійне покарання. 

Особистісне «прозріння» селянина настає занадто запізно, він усвідомлює 

«наївність» свого бажання жити в мирі із «визволителями», опис його 

емоційного стану свідчить про його моральний злам. Однак це внутрішнє 

чуття не співвідносне із загальним родинним засудженням його зрадництва, 

яке відбувається крізь «голос» Данила. Проклинання, бажання смерті 

зрадникові – це те, чим логічно мають завершитися стосунки відступника із 

своїм родом, незалежно від того, чим керувався селянин у момент зрадництва 

(фактично в оповіданні уреальнюється ситуація, яку тільки в уяві передбачає 

головний герой із «Юди» О. Кобилянської). Символічним змістом наповнена 

сцена загибелі двох братів: «В тій хвилі Данило з цілою силою кинув ся на 

Петра та ваготою свого тіла скинув його в темну глибінь Прута. Сам з 

голосним окликом: «Смерть зрадникам!» полетів за ним». [166, 67]. Автор 

вкладає у нього подвійний символізм – з одного боку, це зображення смерті 

зрадника роду, якої так бажали його представники, а з іншого – це смерть 

героя-патріота, який не зрікся власного роду, захистив його честь і знайшов 

сили перебороти свої особисті почуття до рідної людини, покаравши її за 

зрадництво.  

Отже, сюжет постєвангельського зрадництва у ГТ згаданих 

письменників І трет. ХХ ст. у результаті творчого опрацювання зазнав ідейно-

естетичної й емоційної модифікації за рахунок внесення у текстуальну 

площину поглибленіших психологічних і метафізичних сенсів.  

Ще однією філіацією біблійного мотиву в модерному ГТ є новела 

«Поменник» Марка Черемшини. У цьому творі біблійний сюжет зазнає повної 

трансформації, набув символічного змісту. Автор поповнив твір ще однією 
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смисловою характеристикою, яка унаочнила і осучаснила біблійну лінію зради 

через бінарну опозицію «свій» – «чужий». Її взаємодія  з архетипом зради 

збагачує розуміння становища Гуцульщини за війни й дає змогу осягнути весь 

спектр соціально-психологічних проблем, активно осмислюваних 

українськими письменниками у згаданих творах.  

Власне, архетип зради у творах О. Кобилянської та Марка Черемшини 

часів Першої світової війни акумулює декілька аспектів, зміст яких суттєво 

коригують художню візію історичних подій на теренах Гуцульщини. 

Оповідання  «Лист засудженого вояка до своєї жінки» О. Кобилянської, 

«Зрадник», «Поменник» М. Черемшини становлять собою твори, в яких саме 

поняття зрадництва трактується поліаспектно, фактично без асоціації, й 

сюжетної й символічної, з образом Іуди Іскаріота. Семантика архетипу зради у 

них суттєво скоригована не тільки національним аспектом, а й історичними 

реаліями , зокрема подіями Першої світової війни. Війна відклала відбиток на 

кордони сприйняття цього поняття. Будь-який елемент зрадництва під час 

воєнних дій сприймається вже не просто як національна трагедія, а як 

екзистенцій на ява трагедії війни, коли і «мимовільне», і «неусвідомлене», і 

«абсурдне» зрадництва стають за війни приводом для страти, знущань і 

агресивних звинувачень з боку представників влади з її жовнірами, вже 

«чужих» цілій Гуцульщині. Невипадково у «Зраднику» Марка Черемшини й 

звучить ця свідома авторська позиція в унісон кінцесвітній апокаліпсі: «Бо 

війна корчує ліси, корчує села і озером сльози забирає, життя топить» [391, 

87]. 

Прозові ГТ про війну наводять приклади «абсурдного» зрадництва з 

точки зору мирного часу. Крізь призму сприйняття сучасного читача, який не 

відчув особисто на собі трагедію війни ці зради є нереальними, і тому 

абсурдом виглядає надміру суворе покарання таких зрадників, що своїми 

життєвими пріоритетами прагнуть доводять усім оточуючим, зокрема й 

реципієнтові власну відстороненість від усвідомлення причини «абсурдної» 

зради. 



136 

Зв’язок із образом євангельського зрадника у таких творах 

опосередковано «дотичний», існує через розгалуження безпосередньо самого 

архетипу «зради», можна сказати лише опосередкований. За такої певної 

опосередкованості кожен із представлених творів є своєрідною рецепцією 

євангельського архетипу, переломленого через призму буття персонажа і 

національний аспект сприйняття різних виявів зрадництва, зокрема й 

«абсурдного». 

Архетип «зради» сприймається у таких творах через призму осягнення 

інших архетипів, зокрема через бінарну опозицію «свої» – «чужі», яка у творах 

переломлюється крізь філософське усвідомлення такої різниці. Найчастіше у 

творах такого проблемного напряму зрадниками називають гуцулів, які 

залишилися у «своєму» селі і не бажають активно втручатися у вир «чужих» 

подій, які розгортаються навколо гуцульського села, або яких змусили стати 

жовнірами цісарського «чужого» війська. Зауважмо, що у вищезгаданих 

творах саме «чужі», представники цісарського війська називають їх 

зрадниками. «Свої», тобто мешканці рідного села, гуцули, їх за зрадників не 

вважають, взагалі навіть не усвідомлюють самого моменту зради. Таке 

зрадництво, враховуючи бінарну опозицію «свій – чужий» варто назвати 

абсурдним, таким, що жодним чином не вкладається у традиційне розуміння 

поняття зради, адже у більшості героїв творів «Поменника», «Зрадника»               

Марка Черемшини чи героя «Листа засудженого на смерть вояка до своєї 

жінки» О. Кобилянської зовсім немає причин, які б відкрито спонукали 

здійснити зраду, у якій звинувачували їх «чужі». Герої вищезгаданих 

оповідань у тяжкий воєнний час для «чужих» виступають зрадниками, їх 

засуджують чи мають засудити за законами воєнного часу. З позиції мирного 

часу звинувачення у зрадництві є повністю абсурдними. Трагедія «зрадників» 

полягає в неминучості покарання.  

Так, у «Поменнику» Марка Черемшини події відбуваються у звичайному 

гуцульському селі, мешканці якого мають «уживатися» з тим, що 

наближається війна. Перед очима реципієнта постає головний персонаж твору 

– село, яке «на запаску зійшло» (ще задовго до приходу у село австрійського 
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війська всі чоловіки були забрані у жовніри, залишилися лише жінки-гуцулки, 

старі немічні гуцули та діти). Метафорично село символізує внутрішнє 

становище Гуцульщини на початок Першої світової війни і саме з позиції 

цього персонажа й зображується перебіг подій.  

Принцип розміщення інформативного матеріалу в «Поменнику» досить 

своєрідний: автор дає погляд на незвичайну подію, що відбулась у селі, з трьох 

позицій, відбувається своєрідне «розкадрування» твору, а це дає змогу 

письменникові краще з різних боків проаналізувати безпосередньо епізод 

зради (жовнірами заарештовано «зрадника» священника) і наслідки, що до 

нього призвели. Подієвість тексту підвищується за рахунок зміни подання 

інформативного матеріалу, спочатку це констатація самої події і її 

обговорення, без безпосереднього втручання персонажів у дію, надалі – 

активна участь персонажів у процесі розгортання подій(заарештовують старих 

гуцулів, а у жінок роблять обшуки, насамкінець – пасивна участь у діях і 

очікування на страту. 

У творі представлено спочатку антитетичні погляди на архетип «зради» 

саме з позиції «своїх» і «чужих». «Свої» – це всі гуцули, які жили раніше й 

живуть на даний момент у рідному селі. Причому неодноразово Марко 

Черемшина наголошує, що село втратило своїх годувальників із моменту 

початку війни, але навіть за таких умов продовжує жити й існувати: «Той, що 

хліб робить під кулю пішов. Дрібнота, та челідь (жінки. – Т.Б.), та стариня – то 

все село. Таке пусте гніздечко на шибениці, як перце, хитатися буде, не 

заважить, не зашморкнеться» [391, 31]. Моторошним символічним 

порівнянням «літописець села» увиразнив абсурдність ситуації зі зрадою на 

селі, де немає справжніх хазяїв, чоловіків, які б змогли однозначно відстояти 

позицію села, зробити «пусте гніздечко» повноцінним елементом 

національного буття. Село трималося довкола церкви та священника: коли 

його заарештували і звинуватили у зраді, над селом нависла загроза смерті – 

«що буде з села, коли панотця стратять? Як від голови тратити зачинають, то 

на кім скінчать?» [391, 31]. Цю складну дилему не в змозі вирішити полілог 

газдинь. Риторичне запитання, що вирвалося з роздумів гуцулок, спрямовує 
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подієвість тексту в напрям пошуку причини зради. Адже зрадником фактично 

священника називають «чужі», жовніри, які прийшли в село до початку 

воєнних дій. «Свої» ж мають здогадатися навіщо це було зроблено.  

«Розкадрування» «Поменника» дає змогу спочатку повноцінно 

висловитися з цього приводу «своїм» (перший епізод твору – це розмова 

навколо незвичайної події гуцулок, старих гуцулів і Митра Пужливого, який 

повідомляє новину про арешт священника). Зазначимо, що за такого полілогу, 

включеного на початку твору в його подієвість авторові вдається повноцінно 

відтворити безпосередньо саму ситуацію на селі, його історію, і власне, епізод 

арешту «зрадника», що стає фактично передісторією всіх подальших подій, що 

розгорнулися у селі. Своєрідним «юродивим» і пророком виступає Митро 

Пужливий, хоча його думку селяни спочатку нехтують. Роздуми Митра 

поступово скоординовують хід розмови між жінками і старими гуцулами у 

потрібний напрям, однак для цілковитого зрозуміння причин арешту 

священника автор різко перериває багатоголосся наступним епізодом, який за 

своєю емоційною навантаженістю значно є сильнішим.  

Із внесенням його у викладову у площину відбувається активне 

протиставлення архетипів «свої» – «чужі». Входини жовнірського війська 

вражає своєю неочікуваністю для мешканців села, адже «бадіки й челядь 

повставали, гей опарені». У надміру стресовій ситуації відбувається швидке 

вирішення дилеми «свої – чужі»: там, де мають бути «свої», тобто рідні селу 

чоловіки-гуцули, знаходяться лише «чужі»: «Все село збіглося, мир-

миренний…, видивлює село очі, щоб своїх розпізнати» [391, 41].  

Психологічними характеристиками, символічними описами й 

порівняннями автор доводить відсутність «своїх» серед цісарського війська, 

яке увійшло в село перед наступом: «Жовніри враз із карабінами отік 

приросли до коней, отік би їх разом із кіньми з тисового дерева витесав» [391, 

40] .  

«Чужі», які втратили національне обличчя, стали масою, військом, 

єдиною воєнною машиною, мають вирішувати долю села і його мешканців. 

Автор неодноразово підкреслює драматизм перипетії арешту із бадіків, які не 
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можуть зрозуміти, чому вони стали найпершими зрадниками після 

священника. Із позиції «своїх» арешт за «зраду» на стільки вражає своєю 

повною абсурдністю, що старі гуцулі не у змозі його навіть осягнути: «Отікби 

з високої скали в темний яр раптом попадали, отік би вязи поломили, голови 

порозтрощували» [391 , 47].  

Ідіотизм пошуку зрадників, до процесу чого включаються навіть діти, 

сприяє знелюдненню села. Неонатуралізм відтворення обставин арешту 

п’яного війта акцентований поетикою гуцульського уречевлення»: «Вже є! 

Лежить вусатий, набрезклий бадьо в чорнім петаку і чорних холошнях. 

Кресаня під головою, одна рука під приділком у холошнях, друга шейби 

курятам їсти давала. З роззявленого рота слина гей жабуриння на твар стікає, 

мурашкам смерть завдає. Хропе аж душиться, аж кукурудзяне листя дрижить. 

Жили на шиї, гей ремінні волоки повибігали, щоб комарі їх вертіли. Коло 

нього на сторожі кована палиця лежить. Краще від газди лежить, кукурудзі не 

поламала, нічим не повалялася, зористими бляшками усміхається» [391, 50]. 

Марко Черемшина у даному разі, деталізовано описуючи сільського війта, 

прагне підкреслити, що навіть знаходячись у несвідомому стані цей війт 

протестує проти тих порядків, які ввели на селі жовніри. Стан сп’яніння війта 

– це алегоричний відповідник стану практичної відсутності влади в 

гуцульському селі, з одного боку, а з іншого – тимчасове відчуження від 

реальної дійсності через неможливість протидіяти «чужим» у селі, це крик 

змученої і безсилої душі, що так реагує на екзистенцій ну хаотичність 

збуреного війною світу.  

У «Поменнику» представлено ще й третю позицію, «інших». Таким 

чином створюється своєрідна тріада «свої – чужі – інші», де до останньої 

категорії входять російські вояки та місцеві Зельмани. У «Поменнику» такі 

«інші» символізують «амбівалентне» зрадництво, паразитують на селі, 

користуються його немічністю й нездатністю боронитися. Такі персонажі 

уособлені у творі в образі корчмаря Дзельмана, що перший знаходить спільну 

мову із «чужими», прагне винищитися над гуцулами, поскільки всі «свої» 

стали маріонетками в його руках). Саме Дзельман виступає «новим «паном» у 
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наших горах» [118 , 215 – 216], а також фактично з моменту появи жовнірів 

керує всіма подіями на селі. Не випадково Дзельман, обурений сутичкою своїх 

родичів із гуцулами, віддає комендантові список всіх старих гуцулів, які були 

винні йому гроші, фактично підписавши їм смертельний вирок. Приховуючи 

власну зацікавленість у вирішенні питання пошуку «зрадників», Дзельман 

свідомо налаштовує жовнірів проти мешканців села: «Панове, … дупло вже 

розбите, а шершені тим розлючені не тільки нас, але й вас покусають. Бороніть 

нас, панове!» [391, 44].  

Дзельман за свою зраду не несе покарання: навпаки, у колі серед «своїх» 

гуцулів він намагається самоствердитися, зберегти «личину» порадника і 

помічника, що може підтримати в найскрутніший момент.  

Цей єврейський типаж непоодинокий у ГТ (згадаймо корчмаря з 

оповідання І. Франка «Як Юра Шикманюк бірв Черемош», повість М. Матієва-

Мельника «Крізь дим і згар» та ін.). Так, епізодичним, однак достатньо 

промовистим персонажем повісті М. Матієва-Мелька фігурує єврей Янкіль, 

котрий також, як і Дзельман складає списки гуцулів, яких він відверто 

ненавидить. За авторським задумом своїх істинних намагань цей персонаж не 

ховає від гуцулів, відкрито переходить на бік австрійського війська. Поетика 

портретних деталей слугує розкриттю ницого єства ворога гуцульських «гоїв»: 

«Гладив кукурудзяну бороду, а його очі світили радістю. В тих очах 

відбивалися всі пристрасті далеких прадідів, що любили ждюхати попід ребра, 

каменувати й розпинати під посвист і шум глуму… Тепер він видів, як конали 

його вороги… Остафія був би давно знищив, але Остафій не давався. Нині 

бачив, що Остафій уже цілий у цісарському мішку, ще лиш один маленький 

гудзок дов’язати і буде спокій…» [244, 338]. 

Трагедія «своїх» полягає у Марка Черемшини в тому, що вони не в змозі 

захиститися, адже все «село вмерло» давно. Вони навіть не у змозі поцінувати 

«перевернуте» зрадництво. Цю ідею письменник переводить через включення 

у предметне тло новели невинної розповіді війтихи про так зване щире 

«співпереживання» Дзельмана: «Отак, єк вам, Дзельманови розповідаю, а він, 

хоть і не наша віра, каже: «Аби-ста знали, що через тоті поменники піп та й 
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перші газди пожиють смерти…» [391, 54].  Хоча фактично, аналізуючи подану 

ситуацію, можна припустити, виходячи із самого «амбівалентного» 

зрадництва Дзельмана, що й про православний хрест у поменниках, він так 

само міг повідомити австрійське військо.   

Зрадництво «іншого» Янкеля у повісті М. Матієва-Мельника «Крізь дим 

та згарь» не є з позиції автора амбівалентним – старі гуцули, знаходячись у 

тенетах австрійського війська розуміють відразу, скільки зусиль було зроблено 

таким зрадником для їхнього фізичного знищення: М. Матіїв-Мельник з 

позиції гетеродігієтичного наратора подає картину внутрішніх переживань 

гуцулів: «Але хоч Остафій відвертав голову набік, то таки виповзла з-під лави 

огидна голова Янкеля і йшла на нього. Вона видовжилася в довгу бороду, 

потім розкроїлася впоперек. Клацали з-під набренілих губ жовті, плісняві 

сторчаки. Загнітилися два зелені сліпаки, з яких радість збирала сметану з 

крови, облизувала пальці, цмокала й обтирала їх у заялозений халат…» [244, 

338].  

Слушним вважаємо міркування Р. Піхманця про намір Марка 

Черемшини (а отже, як бачимо й інших письменників. – Т.Б.)  показати, що 

«тип захланного, диявольськи злочинного лихваря-кровопивця, який прагне 

панувати і над краєм, і над людськими долями, і над військами, як він 

оприявнився духовному зорові, становив не меншу загрозу гуцульському селу 

з його правіковими традиціями, ніж ворожі війська, для яких гірський край 

став ареною кривавих сутичок» [285, 325]. Зрадник-лихвар стає на чолі цілого 

гуцульського села, трагедія якого й полягає у тому що воно «зрослося» з цим 

зрадником, опутане його тенетами.  

Опрацювавши таким чином архетип «зради» у «Поменнику»                        

Марко Черемшина формує у реципієнта впевненість у тому, що такого виду 

моральний переступ залишиться непокараним, страждатимуть лише 

праведники (сільський священник, старі гуцули, все село), а найбільші 

зрадники керуватимуть світовою спільнотою. Письменник прагне «відкрити» 

очі «своїм» на справжні наміри таких «інших» «панів», які маніпулюють 

війною, селом, Гуцульщиною, цілим людством і несуть найбільшу загрозу для 
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українського національного простору.  У «Поменнику» Марка Черемшини 

євангельський архетип зради зазнає найбільшої трансформації з боку 

осягнення семантики «зрадництва» шляхом переломлення її крізь призму 

буття тріади архетипів «свої» – «чужі» – «інші». Ступінь втручання у 

біблійний текст з боку автора – мінімальний, зберігається лише саме 

семантичне значення поняття «зради», яке у контексті війни набуває інших 

смислових відтінків.  

Таким чином західноукраїнські письменники початку ХХ ст. самобутньо 

інтерпретували архетип зради, художньо дослідивши відступництво від ідеалів 

гуцульського буття. Спільним знаменником їх творів стала ідея спокути, 

прощення за вчинені гріхи, а також продовження і розширення традиційних 

біблійних сюжетів. В українській літературі цього періоду, й на 

«гуцульському» матеріалі зокрема, відбулося оновлення євангельського 

архетипу зради, а екзистенція Гуцульщини за війни стала концентратом 

універсальних характеристик загальнолюдського досвіду. 

 

 

2.4. Національне відродження Гуцулії першої третини ХХ ст. та його 

презентації в ліриці, ліро-епіці й епіці 

2.4.1. Січове стрілецтво і Гуцульщина у поетичній візії митців 

початку ХХ ст. (М. Атаманюк, О. Бабій, Р. Купчинський, В. Лімниченко, 

М. Матіїв-Мельник та ін.) 

В українській літературі першої третини ХХ ст. стрілецька тематика 

займає одне з провідних місць, становлячи собою повноцінне мистецьке 

явище, яке засвідчує появу і розвиток національно-патріотичного піднесення 

українців у боротьбі за власну свободу і державну незалежність України в часи 

Першої світової війни. За певних історичних обставин Гуцульщина стала не 

тільки місцем, де розгорталися події Першої світової війни, а ще задовго до її 

початку стала краєм відродження національно-патріотичного руху, який 

охопив Галичину, Буковину й Закарпаття у перші роки ХХ ст. Січовий рух на 

території Західної України, яка перебувала у складі Австро-Угорщини 
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(зокрема Галицька Гуцульщина, частково Буковинська Гуцульщина) 

розвивався як цілісне і самодостатнє явище у взаємозв’язках із такими 

національними рухами інших слов’янських народів, зокрема поляків і чехів. 

Так, відомо, що з кінця ХІХ ст. громадські діячі Галичини могли спостерігати 

за діяльністю чеського сокільства, а через деякий час у Львові утворилось 

польське гімнастичне товариство «Сокіл», статут якого передбачав 

«…виховання духу взаємодопомоги серед членів, … послуху і карності… 

через проведення спортивних занять, … влаштування публічних свят і              

заходів [243, Арк. 149]. Тому перші сокільства на території Галичини стали 

з’являтися з подання поляків і сприймалося це як частина культурно-

просвітницького і національного руху в Австро-Угорській монархії. 

Українське населення Галичини побачило у цьому «світлий промінь» надії на 

відродження власної державності.  

Тодішні західноукраїнські письменники, які працювали на території 

Галичини і Буковини, найчастіше ставали активними громадськими діячами, 

включалися у процес створення цих організацій, залучали до них молодь. 

Серед активних організаторів «січового» руху були Іван Боберський, Богдан 

Лепкий, Кирило Трильовський, Василь Нагірний, Сильвестр Яричевський, 

Ярослав Ярославенко. Зокрема, В. Нагірному належить авторство статуту 

українських «Соколів», який визначав основну мету їх діяльності у потягу до 

національної соборності, волі, І. Боберський широко популяризував цей рух на 

території Гуцульщини, а Я. Ярославенко (Вінцковський) став автором 

сокільського маршу «Боротись будемо, Соколи, всі ми за нашу святу 

Україну!» [331, 106]. 

Аналогічними молодіжними радикальними організаціями, які мали 

багато спільних рис із «Соколами» стали «Січі», які почали виникати й на 

Гуцульщині. Засновник перших січових товариств, коломийський адвокат К. 

Трильовський, активно сприяв їх діяльності. Маючи ще й письменницький 

хист (ним він активно займався під псевдонімом Клим Обух), створив першу 

пісню-марш «Гей там на горі Січ іде», яка завдяки своїй поетичній структурі, 

маршовому піднесеному ритмові, лаконічності щодо охоплення основної 
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сутності січового руху стала популярною і відомою у декількох літературних і 

фольклорних варіантах. Принагідно варто згадати ще декілька відомих січових 

пісень Клима Обуха, у тексті яких відчувається зв’язок із Гуцульщиною як 

краєм, де активно розгортався січовий рух, із початку заснування першої 

«Січі» на Гуцульщині 1 січня 1903 р. у Жаб’ю (нині – смт Верховина) [227, 

131]. Серед найвідоміших варіантів перших січових пісень Клима Обуха на 

особливу увагу заслуговує «Січ в Заваллю», в якій автор передав основний 

зміст діяльності «Січі»: «Хоч пала Січ Дніпрова / Й веселяться вороги, / То ми 

тепер над Черемшем / Кіш козацький завели» [330, 67].  

Презентуючи себе як продовжувачів традиції Запорозької Січі, єдиним 

порятунком для національного відродження «січовики»  вважали єднання 

навколо національних інтересів, велику роль при цьому К. Трильовський 

надавав радикальному рухову, який популяризувався за допомогою організації 

«Січей»: «Тож єднаймось, милі браття, / Заведім життя нове…/ А що батькам 

не удалось, / Ми довершим залюбки, / Впаде ворог, коли грянуть / Радикали-

козаки» [330, 68]. Орієнтуючись у власній діяльності більше на традиції 

Запорізької Січі, водночас «Січі» акумулювали напрацювання й чеських та 

польських «Соколів», що помітно із тексту пісні «Гей там на горі Січ іде» 

(поряд із характерними поняттями, які асоціюються із козаками – стяг 

малиновий, кошовий, орел степовий, осавул, вживається термінологія і 

чеського сокільства – чотар, «позір май» тощо). Власне нас цікавить один із 

літературних варіантів цього «січового» гімну Клима Обуха, який він 

переробив спеціально для «Січей» Гуцульщини – «Гей! Чорногора зраділа». 

Текст маршової пісні адаптований для «січової» гуцульської молоді, своїми 

мікрообразами й мотивами орієнтує не тільки на історичні реалії, пов’язані із 

козацькою вольницею, а слугує перехідним містком до образів-презентантів 

Гуцульщини – образів-гідронімів Черемоша, Прута, образу Довбуша, 

символічного гуцульського топірця, який має дати Довбуш «січовикам», щоб 

«не бити-рубати, / Гей! Та до купи скликати!» [84, 139].  

Поетичні образи-концентри, які презентували національно-патріотичну 

позицію краю, допомагали формувати політично і духовно збагачену свідому 
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людину, яка свою фізичну силу має спрямовувати не на бійку, а на потребу 

спільного добра громадян. Визначаючи таким чином загальнокультурні 

орієнтири, К. Трильовський намагався «позбутися закоренілого 

«антимілітаристичного комплексу», що напередодні Першої світової війни був 

зовсім не на користь національній справі українців» [341, 45].  

Чимало українського письменства було залучено до справи розбудови 

«Січей». Творчість українських письменників спонукала західноукраїнську 

молодь активно вступати до «Січей», опановувати бойову справу, пропагувати 

національну культуру і розвій. Так, І. Франко, відреагував на появу «Січей» 

поезіями «Гей, Січ іде, красен мак цвіте», «Гімн селян-радикалів», «Не пора!», 

«Розвивайся ти, високий дубе!» та ін. Січова маршова пісня «Гей, Січ іде, 

красен мак цвіте» передає загальний патріотичний настрій українців, які охоче 

почали вступати до «Січей». Написана як січовий марш, ця пісня виявляє й 

власне ставлення письменника до організації «Січей» як до події, що змогла 

перевернути світогляд тодішнього галицького українства, засіяла у душі 

оптимізм і віру щодо здобуттяі власної державності. У порівнянні «товариство 

як мак процвітає» задіяно семантику традиційного українського національного 

символу маку, емблеми людської краси, незнищенності й оберегу для вояків.  

Про належність до ГТ твору свідчить образ-символ топірців. 

Гуцульський топірець як відповідник величі опришківського руху, як елемент 

гуцульської національної «ноші», став незмінним атрибутом гуцулів-січовиків 

і просто верховинців. Марш І. Франка настільки глибоко запав у душі 

«січовиків», що вони його переспівували, вважали народною піснею, з ним 

йшли боронити українську державу.  

Франкова поезія, суголосна основним ідейно-естетичним засадам 

«Січей», помітно сприяла національно-патріотичному вихованню українського 

селянина, закликала до єдності у здобутті власної державності. Цю позицію 

єднання українського народу як Західної, так і Східної України під одним 

жовто-блакитним прапором свободи, підтримували у «січових» піснях                  

Д. Макогон («Як Січ наша повстала», «Січова пісня», «Гей молодь вкраїнська» 

тощо), Ю. Шкрумеляк (цикл «Гей, соколята!»), О. Шпитко («Січова пісня», 
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«Марш січовиків»), С. Яричевський («Вставай, Україно», «Гімн», «Січ іде!») 

та ін. 

Січові ГТ у жанрі пісні виховували у молоді почуття патріотизму, 

гордості за рідний край. Таким національно-патріотичним чуттям наповнена 

поезія Ю. Шкрумеляка із циклу «Гей, соколята!». Настрій поетичного циклу 

завдає поезія «Гей, соколята!..», яка джерело патріотичного виховання 

підростаючого покоління бачить у продовженні національних традицій. 

«Соколята» – це справжні патріоти української землі, вони «для народу той 

надії квіт, що як розвинеться, сили набереться, / Здобуде честь і славу на весь 

світ!» [398, 183]. А отже, на думку письменника, саме такі «гуцульські внуки 

славних прадідів» спроможні відродити звитягу рідного краю. Із поезій 

«Присяга», «Всі ми діти», «Станьмо, діти!», «Молитва української дитини», 

«Слово Української дитини», «Бог благословляє», «Дитяча присяга перед 

Шевченком», «Я дитина українська», «Де нам любо?», «Мала українка» постає 

образ дитини, малого патріота рідної землі, вихованого на гуцульських 

традиціях: «Український я юнак, / Лев і тризуб то мій знак./ Я сокіл, я 

бистрозор, / Жовто-синій мій прапор…» [398, 194]. Призначені для 

декламування молоддю на зібраннях «січових» товариств, із високим вмістом 

патетики, легкі для запам’ятовування, побудовані на прямих чи 

опосередкованих асоціаціях із рідним краєм ці поезії створюють відповідний 

оптимістичний настрій слухачів. Така патетична національна поезія початку 

ХХ ст. стала однією із граней нашої традиції, становлячи собою «високий міф, 

котрий витворюємо самі й для себе; не надто зрозумілий чужинцям, однак 

добре зрозумілий нам; універсальний тотем, близькість до якого кидає у транс 

архаїчних переживань, у вир первісного спільного танку, покликаного 

об’єднати і навчити стати сміливо проти невідомості майбутнього» [322, 5]. 

Мотив служіння рідному народові визволення краю є об’єднавчим 

ферментом цих поезій. У таких творах образ «малої» батьківщини 

(Гуцульщини, Покуття, Галичини, Поділля тощо) підпорядкований 

масштабному узагальненню всієї України. Письменниками з коша УСС 

керувала ідея консолідації всіх українських земель «від Кубані аж до Сяну-
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річки» у боротьбі за волю. У деяких січових ліричних ГТ образ «Великої» 

Батьківщини, України логічно вибудовується із її крайових компонентів, 

«малих» вітчизн. У таких творах, як «Стріча малих побратимів» Ю. 

Шкрумеляка, підкреслюються національні особливості кожного українського 

краю. Якщо у поезії І. Франка «Розвивайся ти, високий дубе…» слово має 

персоніфікована Україна, що пояснює причини, за яких мають її «діти» 

об’єднуватися, то Ю. Шкрумеляк у вищезгаданому творі основну вагу в 

поясненні причин об’єднання надає голосу цих «дітей». Узагальнюючими в 

інсценізації є образи Діда-Всевіда, представника старшого покоління, 

охоронця України, і Сокола, провісника нових змін, які мають відбутися на 

терені України. На поклик Діда збираються всі представники «малих» вітчизн 

України – Наддніпрянщини, Кубані, Галичини, Закарпаття, Поділля, 

Буковини, Волині, Холмщини, Полісся. Вони присягаються у вірності Україні 

в ім’я її консолідації навколо Києва: «Ми козацькі вірні внуки, / На дружбу 

даємо руки, / Щоб діждалися добра / Рідний братчик і сестра!» [398, 199]. 

Цікаво, що письменник у ремарках до характеристики кожного персонажа 

чітко розмежував національні ознаки трьох різних частин Гуцульщини – 

Галицької (хлопець з-над Прута – «вбігає в гуцульськім строю»), Буковинської 

(дівчина з Буковини – «вбігає у гуцульській ноші») та Закарпатської (дівчина з 

Закарпаття – «вбігає в гуцульськім строю»). Гуцульськість маркується також у 

репліках персонажів, якими автор розкриває їх соціальне становище, 

переживання за долею України тощо). Це дає представити спільні і відмінні 

прикмети субетносу, а при інсценізації враховувати й зовнішню атрибутику. 

Поет-гуцул пріоритетною вбачав ідею консолідації українців у боротьбі за 

здобуття власної державності, визнавав провідну роль молодої генерації у 

змаганні за неї та об’єднанні нації довкола вільного Києва.  

Гуцульщина як текст у стрілецькій поезії досі не була досліджена 

літературознавцями, хоча творів письменників, імена яких прямо чи 

опосередковано тісно пов’язані із Гуцульським краєм і УСС більше ніж 

достатньо: твори В. Атаманюка, О. Бабія, В. Бобинського, Василя 
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Вишиваного, Р. Купчинського, В. Лімниченка-Мельника, М. Матієва-

Мельника, Михайла Островерхи, Г. Труха, Ю. Шкрумеляка та ін.  

До стрілецьких ГТ належать твори, написані поетами-гуцулами, а також 

ті, де Гуцульщина виявляє себе у доробку негуцулів характерними образами-

презентантами краю. Осібне місце займають лірика та ліро-епос, головні герої 

яких гуцули-стрільці беруть активну участь у національно-визвольних 

змаганнях 1914 – 1918 рр.  

Серед спроб систематизації стрілецьких пісень відповідно до різних 

критеріїв (за письменниками, зображення історичних реалій, датою написання 

тощо) привертає увагу класифікація, зроблена О. Правдюком і удосконалена 

О. Кузьменко. Відповідно до їх напрацювань тексти стрілецьких пісень 

літературного і фольклорного походження варто розглядати окремо, авторські 

ж стрілецькі пісні – за певними тематичними блоками. Така систематизація 

текстів характеризує зокрема фольклористичний підхід, «де важливим 

чинником є не авторство, а ідейно-тематична домінанта фольклоризованого 

варіанту, вибраний художній образ, мотив у різнорідних за жанром пісенних 

творах» [198, 40]. 

Під час літературознавчого аналізу можна також застосувати цю методу, 

адже за нею системно охоплюються всі основні мотиви поетичної творчості 

січового стрілецтва, а стрілецькі пісні, які становлять собою симбіоз декількох 

мотивів і настроїв, групуються за основним домінантним мотивом у 

відповідну тематичну категорію. Серед тематичних блоків стрілецьких пісень 

вирізнимо мотиви: присяга на вірність справі рідного краю, віра у перемогу та 

волю України; заклик у похід, до бою; стрілецька звитяга, відплата ворогам у 

бою; гіркота невдач, розчарування стрільців; прощання стрільця з родиною і 

коханою дівчиною; стрілецька могила, оплакування полеглих стрільців; 

стрілецьке кохання; стрілецький побут.  

Гуцульські тексти стрілецької поезії може центрувати певний мотив 

іншого твору. Такою є стрілецька пісня «Журавлі» М. Матієва-Мельника, 

написана у час походів січових стрільців Галичиною. Будучи стрільцем УГА, 

М. Матіїв-Мельник опрацював мотив прощання стрільця з родиною за 
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інтертекстуальним посередництвом пісні братів Богдана і Левка Лепких 

«Журавлі». У критичні моменти війни ця пісня стала найбільш поширеною у 

літературних і фольклорних варіаціях, оскільки її текст, за висловом В. 

Погребенника, становив собою «високомистецький опосередкований 

фольклоризм, що синтезує музику, живопис і театральне                  

навіювання» [289, 12]. Літературна переробка пісні Лепких гуцулом                       

М. Матієвим-Мельником належить до найвідоміших її інтерпретацій. Із 

піснею Лепких поезію «Журавлі» М. Матієва-Мельника поєднують спільність 

мотивів, образу журавлів як символу туги та вимушеного прощання з 

батьківщиною. Поряд із письменницькими алюзіями відзначимо й творче 

доопрацювання мотиву М. Матієвим-Мельником. Якщо «Журавлі» Лепких 

стали гімном січового стрілецтва, то М. Матіїв-Мельник долучив до основного 

мотиву туги і суму за рідним краєм зовсім інший – оптимістичний настрій: 

«Прощайте всі, хто вже без сил / Летіти з нами у вирій. / А ми спробуємо ще 

крил, / Підемо в хмари на пробій / І, хоч будемо мерти з болю, / На крилах 

принесемо волю!» [330, 246]. Таке збагачуюче прочитання набуло поширення 

у тих піснях, «де йде мова про мету боротьби за Українську державу й 

утвердження ідеї національної волі» [125, 25].  

Інколи у середовищі УСС достатньо популярними ставали гуцульські 

тексти, написані значно раніше завдяки їх суголосній тональності із 

тогочасними подіями. Прикладом такої реактуалізації в побутуванні є пісня, 

створена на слова поезії Ю Федьковича «Як я, браття, раз сконаю» [351, 67 – 

68]. Поєднання мотиву поширеної жовнірської співанки письменника про 

загиблого жовніра та його могилу із традиційною гуцульською мелодією 

створили пісню, яка, на думку В. Щурата, стала однією з тих, що «гуцули 

найкраще знали і любили» [407, 8]. Мінорна настроєва тональність поезії              

Ю. Федьковича, ліризм, глибока простота мали народнопоетичну основу 

рекрутських пісень. Характерне мінорне звучання мають й «Синя чічка»                 

В. Бобинського, «Брате, глянь на луг, на поле…» В. Лімниченка (Мельника). 

Опрацьовуючи традиційні мотиви прощання із рідною дівчиною, оплакування 

смерті стрільця на чужині, поети-гуцули додали до нього й гуцульського 
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колориту за рахунок створення образу стрільця-«леґеня жвавого». Однак 

символіка, яку використовують письменники під час характеристики 

вищеозначених мотивів різна. Так, В. Бобинський розкрив важку долю 

молодого стрільця, який дарує при прощанні перед походом коханій дівчині 

найцінніше – «синю чічку» (квітку), що символізує його любов і вірність своїй 

коханій, надію на повернення. Однак стрілець гине у бою за Україну на 

далекій чужині. Кольорова гамма поезії, побудована на антитезі «білий сніг – 

червона кров», наповнена символічним значенням: з одного боку, поєднання 

«крови з молоком» символізує молодість, красу дівчини, здоров’я, а з іншого, 

– уреальнює картину смерті молодого стрільця – це його кров, пролита на 

снігу: «Молодий стрілець упав, / Кров із рани так біжить!.. / Білий сніг, 

червона кров – / Личко дівчини разом» [330, 195]. Рефреном «ось зів’яв твій 

синій цвіт» письменник підкреслив нездійсненність гуцульського кохання, яке 

перервала трагічна загибель від кулі ворога січового стрільця.  

Поезія «Брате, глянь на луг, на поле…» В. Лімниченка поглибила мотив 

прощання за полеглим стрільцем за рахунок символічної розмови між 

братськими могилами, в яких сплять померлі вояки-герої: «Гріб говорить: “В 

моїм лоні / Два стрільці лежать…” / Другий каже: “А у мені тихо спить козак!” 

/ Третій знову: “В мені гуцул, / Бойко й подоляк!”» [330, 333]. Фольклорно-

бароковий образ могили у поезії символізує народну пам’ять, яка береже у 

собі згадку про героїку полеглих у боях за визволення України січових 

стрільців, незалежно від їх походження.  

Наближені до ГТ стрілецькі пісні Л. Лепкого «Коби скоріше з гір 

Карпатів», «Гей, видно село, широке село під горою», в яких письменник 

закликає стрільців у похід до визволення України. Центровані довкола образу 

«Великої» Батьківщини, вони топонімічно зафіксували місце, від якого ведуть 

свій похід січовій стрільці – це «широке» село під Карпатами (у радянський 

час якщо й можна було почути цю пісню, то зі сфальсифікованим епітетом 

«червоне» (село), що гіперболізувало комуністичні впливи у міжвоєнній 

Західній Україні. – Т.Б.). Локус «малої» вітчизни незримо супроводжує всіх 
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героїв у боротьбі за визволення України: «Коби скоріше з гір Карпатів з’їхати 

в долину / І свобідно повитати славну Україну» [331, 121]. 

Присяга на вірність справі рідного краю, віра у перемогу та волю 

України звучить у поезії М. Струмка «Потік». Ліричний герой твору – гуцул, 

який «родивсь на верхах, / серед гір і в снігах, / Сам пробив собі шлях у 

долину» [330, 307]. Художня автобіографія ліричного наратора алегорично 

передає пробудження його національної свідомості: «Я зимою ще спав, / Коли 

вихор зривав / Сніг з верхів і кидав в полонину» [330, 307.]. Емблемою 

пробудження гуцульського краю зі сну є весна, котра «дихнула на всю 

Україну». Саме завдяки їй герой знаходить у собі снагу, а образ потоку, який 

несе свої води у долини України, символізує творчість поета-стрільця. «Мала» 

вітчизна, Гуцульщина, закарбована глибоко у серці героя, синекдохально 

презентована в топосах – Карпатах, полонині, гордих скелях, плесі води, 

смереках тощо. Ліричний герой мріє про пробудження всієї України, у цьому 

вбачає й основне призначення пісень, що постали на Гуцульщині. Рефрен-

обрамлення: «Рив я груди Карпат, / І під громи гармат / Я пісні свої ніс на 

Вкраїну» [330, 308] створює узагальнений образ «Великої» Батьківщини, до 

якої прагне душа героя.  

Близькою настроєвою тональністю перейнята й поезія «Надія» 

полковника УСС Василя Вишиваного (Вільгельма Лотрінгема). Нащадок роду 

Габсбургів, що став вояком і поетом, закоханим у Гуцульщину, виношував 

ідею державного оформлення етнічних українських земель у складі Австро-

Угорської імперії. Із призначенням командиром австрійської «Групи архікнязя 

Вільгельма», до якої входив і легіон УСС, Вільгельм Габсбург став активним 

учасником діяльності УСС. Вважаючи себе справжнім українцем, він активно 

переймався долею народу Карпат. Ліричний герой поезії «Надія» висловив 

свої щирі почуття закоханості у Гуцульський край, який змушений був 

залишити, вступивши у лави УСС. Мотив самотності підкреслюється поетом 

за рахунок вживання образів хмар, птахів, які символізують рух, повернення 

до рідної домівки, якою Василь Вишиваний вважає для себе Гуцульщину. 

Антитезою до мотиву самотності героя є мотив віри і надії героя на краще 
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життя рідного краю: «І вірю, й надіюсь, що прийде хвилина, / Весь світ запалає 

вогнями – / І воля народів, щаслива година, / Братерство воскресне між             

нами» [330, 270]. Незважаючи на помітну тенденцію узагальнення образу 

рідного краю, у поезії Василя Вишиваного простежується текстуальний 

зв’язок із образом «малої» вітчизни, яким для нього стала Гуцульщина.  

Сповнені гіркотою невдач і розчарування січових стрільців поезії 

«Засумуй, трембіто» Р. Купчинського та «Над Черемош» В. Атаманюка. Ці 

твори відображають моменти розпачу, який охопив січове стрілецтво, в 

результаті декількох поразок і відступів Української Галицької Армії. Поезія 

Р. Купчинського написана «по гарячих слідах», стала достатньо популярною у 

середовищі січового стрілецтва, завдяки тому, що мала у собі «глибинний 

фольклоризм, опертий на засадах зовнішньої простоти народнопісенної 

поетики, її багатозначних символів» [198, 110]. Ставши стрілецькою піснею, 

вона об’єднала всіх українців у невимовній скорботі за втраченим цвітом 

звитяжного стрілецтва.  

Трембіта, як традиційний гуцульський музичний інструмент, звук якого 

приносить в горах звістку про смерть, стала втіленням образу-символу 

української душі, яка сумує за загиблими стрільцями по всій Україні. Поет із 

глибокою скорботою у серці звертається до трембіти, щоб звістка про загибель 

«сорок тисяч цвіту» рознеслася по українському світу: «Засумуй, трембіто, / 

Та на всі Карпати, / Щоб не ждали сина з войни / Ні батько ні мати. / Засумуй, 

трембіто, Та на все Поділля, / Щоб не ждала дівчинонька / Хлопця на                       

весілля» [331, 164]. Таким чином, традиційний образ-символ за рахунок своєї 

багатозначності набуває «нового» змісту, який розширює його попереднє 

значення, сформоване національною традицією. Завдяки внутрішньому 

мелосу, використанню традиційних народнопоетичних символів, ця пісня 

стала відомою далеко за межами Гуцульщини. 

В. Атаманюк показав гіркоту розчарувань, поразку стрілецького війська 

шляхом часово-просторового суміщення і накладанням цього мотиву на 

провідний туги за рідним краєм. Написана у 20-х роках, коли письменник жив 

далеко від рідної Гуцульщини (як член спілки «Західна Україна» на території 
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УРСР. – Т.Б.), поезія-сум, поезія-ностальгія становить собою поєднання 

картин минулого життя із сучасним мінорним настроєм письменника, 

сповненим турботи про нещасливу долю рідної «малої» вітчизни. Крізь 

призму поетичного слова проходить образ «малої» вітчизни Гуцульщини, за 

яким так тужить серце ліричного героя. Його настроєвість, суголосна почуттям 

автора, викликає думки-спогади про поразку січового стрілецтва, яке змушене 

повертатися додому, несучи на плечах неволю: «Наче з полону йдуть з 

торбинками / Солдати в вечірній час… / Понурі, змарнілі, обдерті, / Із серцем 

розбитим, німим край ребер…» [30, 80]. Символічним змістом наповнене 

порівняння власних думок ліричного героя із постатями стрільців, які зазнали 

поразки під час визвольних змагань. Цей художній засіб передає зневіру героя, 

зважаючи на власну неспроможність з-за великої відстані, віддати свої сили на 

користь рідному краєві. Образ знесиленої війною Гуцульщини, що втратила 

можливість здобути волю, постає із рядків: «Десь сови квилять на ялиці, / І 

присмерки серед смерек; / Гуцульська країно! / – Може, це сниться?! Кайдани 

вздовж і впоперек… / Невже б не зміг я вістрям пісні / Викресать помсті і 

гнів?!» [30, 80]. Шляхом риторичного питання ліричний герой звертається до 

власної свідомості, самого себе, щоб знайти сили присвятити своє поетичне 

слово на користь «малій» вітчизні, однак не знаходить сил, щоб здійснити ці 

наміри. Використовуючи рефрен «та… не долетить моя пісня… / Не донестись 

моїм словам», поет фіксує у своєму світі мінорну настроєвість і зневіру. Мотив 

туги за рідним краєм, перемежований із мотивами розчарування у боротьбі, 

помітний у гуцульському тексті, був достатньо поширений у поетичному світі  

стрілецької поезії загалом, написаної після поразки національно-визвольних 

змагань січового стрілецтва. Він об’єктивно відображав настрої, які панували 

у середовищі тодішнього українського письменства.  

Завдяки використанню численних фольклорних художньо-зображальних 

засобів, зокрема залученню витонченої народнопісенної символіки («ворон 

кряче», «жовкне, в’яне дуб високий»), персоніфікованих образів природи («ой 

нагнув я дуб високий понад став», «шумить та дібровонька», «заснула 

калина») та багатобарвних порівнянь («очі, як зорі серед ночі», «як квітки 
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весну він її кохав», «слово болюче, як рана», «устонька, як рожі»), стрілецькі 

поети домагаються щирості й глибини у цих піснях [198, 134].  

 

ГТ у стрілецькій поезії представлений не тільки стрілецькими піснями, 

значну частину творів становлять ліро-епічні твори, які жанрово розширюють 

межі його спілкування із українською літературою першої третини ХХ ст. 

(«Гуцульський курінь» О. Бабія, «Ноктюрн» Б. Лепкого, «Паде пожовклий 

лист» М. Матієва-Мельника, «Дума про смерть двох стрільців хоробрих»             

Ю. Шкрумеляка та ін.).  

Генетично пов’язана із кобзарською «Дума про смерть двох стрільців 

хоробрих» Ю. Шкрумеляка. Героїка повстанських змагань, стрілецька звитяга 

засоціювалися в автора з козацькими часами XVI – XVII ст. Зберігши поетику 

фольклорної думи, письменник створив її літературний варіант. Традиційний 

заспів твору побудований на основі заперечного паралелізму: «То не два явори 

з вітрами говорять, / Ой то два вояки, стрільці Січовії» [330, 222]. Він 

знайомить реципієнта із головними героями твору – січовими стрільцями, які 

«клоняться, тоскують, / Як лист на калині, – / Одну журбу чують / На Великій 

Україні» [330, 223]. Наратор акцентував національну приналежність, 

опоетизував зовнішність: «Що один із них гуцул Василь із Ворохти, / Леґінь на 

всі гори, як мак процвітає», а другий «Петро із Поділля, / Що личко у нього – 

як яснеє зілля»  [330, 223].  

Тяжке розчарування настає у свідомості обох персонажів, коли їхня 

частина «Чорні шлики» змушені підлягти ворогам України, яких: «Насунули 

хмари, дощем лани росять, / Ідуть воріженьки та стрільчиків косять. / Ідуть зі 

заходу, ідуть і зі сходу, / І стриму немає ворожому роду!» [330, 224]. 

Кульмінація народнопісенного стилю підкреслює відданість і рішучість 

побратимів в ім’я волі України – стрільці стріляють один одного, але не 

зраджують своїм переконанням: «Раз, два! Трах! І гомін пішов ген по полю. / 

Упали два друзі без крику, без болю; Упали і кров’ю те поле зросили, / Що 

його так вірно оба боронили!» [330, 224]. Традиційна розв’язка підносить 

славу побратимів: цим фіналом автор підкреслив непоборність народного 
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духу. «Дума про смерть двох стільців хоробрих» Ю. Шкрумеляка є доказом 

тривання літературних переосмислень кобзарських дум і на поч. ХХ ст., 

оновлення стрілецької поезії. 

Характерні ознаки синтетичної міжродової форми ліро-епосу має низка 

ГТ стрілецької поезії, як-от поема О. Бабія «Гуцульський курінь» (1927), 

написана з нагоди десятої річниці наступу Гуцульської сотні (створена 1916 р. 

у складі Коша УСС австрійського війська 1 листопада 1917 р. брала участь на 

горі Присліп у боях із царською армією). Про геройство гуцулів під час цієї 

військової кампанії свідчить надана їм особлива відзнака від німецького 

командування [101, 85].  

Поема «Гуцульський курінь» О. Бабія – епопея стрілецької національно-

визвольної боротьби на теренах України. Поема олітературила важкі бойові 

будні життя Гуцульського куреня, його складний шлях по Західній, Східній, 

Південній Україні у здобутті волі своїй молодій державі. Гуцульський текст 

зав’язкою поетизував місцевості Гуцульщини, етнографічно-національну 

атрибутику краю. Найбільше імпонує поетові гуцульська звитяга, 

використання спадкового уміння, охарактеризованого ще С. Витвицьким як 

«природна охота (гуцулів) до бою» [72, 63]. Уміння від предків, здобутий 

бойовий досвід гуцули спрямовували на реалізацію ідеалу свободи України. 

Гуцульщина надихає «усусів» на боротьбу за українців. Сум за рідним краєм, 

прощання із Гуцульщиною автор мистецьки ступенував: молоді леґіні, йдучи у 

похід, закарбовують у своїй пам’яті зорові і слухові образи, у їх пам’яті 

виринає образ-символ Довбуша, який благословляє своїм топірцем стрільців. 

Показуючи оптимістичний бойовий настрій леґінів із Гуцульської сотні, 

водночас поет фіксує, як і В. Сосюра у «Червоній зимі», тривогу «путі 

невідомої», якою йдуть молоді вояки «попід смерічкою,/ Попід ліском./ Ладно 

сосниною всі закосичені/ Всі до однісінького, всі як один» [31, 3].  

Відданість власній звитязі, переконання у неодмінній перемозі над 

ворогами рідної України звучать у закликах гуцулів: «Та йдуть гуцули і 

голосять: «Із хаосу най стане світ!» І вірять, вірять в горде чудо: / Вкраїна 

Богом, Творцем буде! / Із глини мертвої, із тьми / Сотворим ми!» [31, 150]. 
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Ліричний наратор наголосив про немеркнучу силу опришківського духу 

стрільців, виняткову місію Української держави розпочати відродження духу 

свободи по всій землі. Ідея єднання природи і людини у боротьбі за власну 

свободу драматично втілена у численних зорово-слухових картинах, які 

відображають масштабність подій, які розгорнулися на терені цілої України: 

«Ціла Вкраїна – зоря рання: / Повстання, повстання, повстання! / Від моря до 

Збруча по межі: Пожежі! Пожежі! …/ В селі кождіськім хоругов / І кров, і 

кров… / І шаровари, і тризуби... [31, 151].  

Об’єктивному відтворенню історичної дійсності підпорядковано 

пафосно схвильований малюнок боротьби і життя України. Патріотична 

актуалізація звитяги УСС не виключила пережиття зневіри стрілецтва, 

труднощів політичних і воєнних протистоянь: «І Господь тут не розслідить, / 

Хто з них герой, а хто бандит. / На чорноземний станув ґрунт / Сліпий, 

безокий, темний бунт» [31, 151]. Цими словами О. Бабій солідаризується з            

Є. Маланюком, який не сприйняв незалежності «якихось Пашківців». 

Моделюючи поведінку гуцула-стрільця у бої і під час походів, поет чергує 

показ оптимістичного бачення майбутнього, звитягу і героїку надлюдини-

борця із розкриттям песимістичних мотивів, духом зневіри і внутрішнього 

драматизму: «У темну ніч, понуру ніч, беззоряну, захмарену / Гуцули знов 

збиралися у походи невідомі, / Без слів, без сліз, без усміху і без розмов, / Без 

співу всі у мовчанці безрадісній / Без наказу ставали в ряд дорогою… / Без 

наказу верстали шлях за сотником…» [31, 55]. Згадкою про внутрішній стан 

вояків Гуцульської сотні поет «узвичайнює» їх геройство із загальнолюдської 

позиції, герої враз стають простими людьми, які бояться померти, або є 

заздрісними і хвалькуватими (Семко Чорногуз, Роман Старосвіцький, 

безіменний хорунжий тощо), адже «страхополох не раз стає у війні героєм, / 

Герой стає безсилим страхопудом» [31, 18].  

Тож ліроепік не ставить своїх гуцулів на котурни безумовного героїзму, 

незважаючи на їх чин в ім’я перемоги. У найбільші спалахи зневіри, «впавши в 

сум, одчай, зневіру і тривогу» [31, 34], гуцул як справжній християнин 

звертається з молитвою до Бога у пошуку порятунку власної душі: «Невже ж 
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мій люд буде свобідний / Тоді, як саме він стане вовком… / Чому Ти дав мені 

два серця: / Одно все кличе до любови, / А друге хоче крови, пімсти / На 

ворогах. І де Твій голос?» [31, 39]. Героя насамперед цікавлять надпитання, які 

стосуються моменту власного існування на цій землі, призначення людини, 

богопізнання.  

Танатологічні мотиви сприяють урівноваженню внутрішнього «я» героя, 

який свій спосіб спілкування із Богом ґрунтує не тільки на 

загальнохристиянській, а й суто національній гуцульській традиціях. 

Суголосність цій позиції можна віднайти у твердженні Л. Горболіс, що «такий 

“стан взаємин” склався історично… перебування при битій дорозі часу…, 

упродовж століть без державницького існування… витворили особливий вид 

релігійності в українців і особливий тип християнства – український» [103, 

17]. Вищезгаданий етнічно-персоналістський тип християнства дав змогу 

спілкуватися ліричному героєві на рівні із Богом. Подекуди сягаючи 

філософізму «Моїсея» Франка, поет висловив історіософські роздуми щодо 

причин суспільного болю: «І людський дух, то шпиль найвищий, / Останній 

крок мій, крайній чин – / І кожна ваша мрія, казка, / Ваш бій за кращий, вищий 

день, / Це є найвища моя Правда, / Найвища мить життя мого…/ І кожний 

людський ідеал – /Найвищий божий п’єдестал…/ Бо вашими руками я / 

Виводжу світ із тьми на світло. / І вашими долонями / Мій світ ви творите 

самі» [31, 40 – 41]. Вони активують героїв, адже свідчать про свободу 

внутрішнього «я», оперту на віру у Бога і любов до України: «Збудивсь Чабан. 

Пішов у бій. / Без сумніву і без тривоги. / Вже вірив: шлях його страшний, / 

Шлях співтворця і стежка Бога, / Вже знав, що бій за Україну, / Це бій за Бога 

– за людину… / За царство Бога на землі» [31, 43].  

Ефект метафізичного чину Гуцульської сотні увиразнено у поемі низкою 

історичних алюзій. Ліро-епічне «назовництво» об’єднало постаті князів 

Володимира, Ігоря, Ярослава Мудрого, гетьманів Богдана Хмельницького, 

Івана Мазепу. Такі часово-просторові суміщення пояснюють стійкість 

внутрішнього духу гуцулів, їх впевненість у перемогу. Таким чином 

демонструючи «історіософський струмінь української поезії міжвоєнного 
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двадцятиріччя та заглиблення в першооснови людського буття» [162, 115],              

О. Бабій у поемі «Гуцульський курінь» подав історіософську оцінку минулого, 

сучасного та майбутнього України, підкреслив велику значеннєвість 

національно-визвольної боротьби: «Гуцул сміло іде проти полку один, …/ 

…Де Гуцули? Нема. Є герої» [31, 43]; «Верстає гуцул вранці-зрана, / Йде 

довершити чин Мазепи, \ Направить помилку Богдана» [31, 153]. Виняткова 

місія стрільців із Гуцульської сотні, на думку поета, саме й полягає у 

визволенні України з-під влади Польщі та Москви, чого навпаки не змогли 

зробити гетьмани. Образ Гуцульського куреня став символом незламності і 

віри у перемогу над ворогами січового стрілецтва. Саме «через художню 

правду чи художній домисел у символі-образі Гуцульського куреня перед 

нами розкриваються історичні, світоглядно-ідейні функції твору» [411, 188]. 

Тісний зв’язок Гуцульського краю із всією Україною, соборницька ідея 

гуцулів, учасників аналогічних рейдів січового стрілецтва – М. Голубця,                  

Р. Купчинського, М. Матієва-Мельника, Л. Лепкого, Ю. Шкрумеляка та ін. 

сформували змістоформу їх писань. О. Бабій відчував потреби буремного часу, 

він, «творячи свою поезію, не думав про ту чи іншу літературну моду, а шукав 

способів, щоб якнайбільш природно, ясно і зрозуміло передати іншим те, що 

лежало в нього на серці… тому його твори не пропали безслідно – вони діють і 

промовляють до непокірних душ голосом великої, мотивом Лесиного “контра 

спем сперо”» [148, 187].  

Таким чином, стрілецька поезія першої третини ХХ ст. як самобутнє 

духовне надбання українського народу відіграла головну роль у кристалізації 

національних почуттів, ідеалу соборності, самовизначення і державності 

України. Найбільше виявивши себе у жанрі пісні із її різноплановими 

варіаціями (героїчна, жартівлива, маршова, лірична, трагічна тощо), ці ГТ 

стали частиною мистецької біографії Батьківщини. Тексти пісень, написані О. 

Бабієм, В. Бобинським, Р. Купчинським, Вірою Лебедовою, Л. Лепким,                

М. Матієвим-Мельником, Ю. Шкрумеляком та ін. генетично та художньо 

споріднені з Гуцульським краєм та його мешканцями. Написані у добу 

національно-визвольних змагань, вони стали маркантним складником пісень 
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УСС, охарактеризували дух часу, дали його своєрідну документалізацію. 

Гуцульщина як текст постає у цих творах шляхом зображення місця подій, 

походів, вживанням конкретної топоніміки, імен, розкриттям доль героїв-

гуцулів, які з боями йшли Україною. Письменники-гуцули, стаючи найчастіше 

й активними учасниками зображених у творах подій, наповнювали їх 

неповторним гуцульським колоритом, естетикою гуцульського духу. 

Представлена у літературному тексті, шліфованому на полях битв, 

Гуцульщина стала репрезентантом і символом «малої» вітчизни, яку січові 

стрільці пов’язували із інтегрально цілою Україною. 

 

2.4.2. Історико-літературна проекція державницьких виявів 

Гуцульської Республіки 1918 – 1919 рр. у творчості українського 

письменства (В. Ґренджа-Донський, У. Самчук) 

Патріотичний бойовий змаг УСС, зокрема на теренах Галицької та 

Буковинської Гуцульщини 1917 – 1920-х рр., знайшов відгук на Закарпатті. 

Прагнення гуцулів до української державності, злуки з «Великою» Україною 

увінчалось, як відомо, у 1918 – 1919 рр. створенням Гуцульської Республіки. 

Наяскравіші сторінки визвольних змагань Закарпатської Гуцульщини стали 

предметом зображення у соціально-психологічному романі «Гори говорять» 

(1932 – 1933) У. Самчука, а також у збірці художньо-публіцистичних 

оповідань «Назустріч волі» (1928 – 1930) В. Ґренджа-Донського. 

У текстуальній площині вищезгаданих творів «Гуцульщина як текст» 

постає у контексті історіософського осмислення національно-визвольних 

змагань України першої третини ХХ ст. Індивідуальне бачення історичних 

подій став синекдохальним способом дослідження складного процесу 

становлення національної свідомості закарпатських горян, формування їх 

української патріотичної самосвідомості. ГТ міжвоєнного двадцятиліття, 

присвячені становленню національної свідомості українського Закарпаття, 

боротьбі закарпатців за власну незалежність, часто засновані на 

документалізмі, що збагатив відтворення перебігу подій у Ясеневі, Квасах, 

Рахові, Хусті.  
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В. Ґренджа-Донський спрофілював «Назустріч долі» як «важливий 

художній документ про життя довоєнного Закарпаття» [254, 7]. Епік створив 

художній «літопис» життя Гуцульської Республіки у міжчассі грудня 1918 – 

січня 1919 рр., що є виправданий, адже становить собою літопис всіх 

важливих подій. Автор свідомо відтворив хронологію подій, аби зберегти від 

їх «свіже» враження і досконало дослідити причини поразки Гуцульської 

Республіки. Персонажі оповідань наближені до реальних історичних учасників 

боротьби за незалежність краю, згідно з автокоментарем Ґренджа-Донського: 

«Все-таки я старався дати на основі переказів самих учасників хоч приблизну 

картину того поривання, запалу, бажання і … хаосу, який тоді панував» [123, 

401]. Художній літопис боротьби Гуцульської Республіки поєднав письменник 

із публіцистичним текстом. Це давало змогу «зазирнути» у глиб душі окремих 

персонажів, відтворити атмосферу стосунків повстанців із односельцями-

гуцулами, а також ворогами Гуцульської Республіки угорцями, румунами, 

чехами.  

Із позиції досконалого аналітика і дослідника внутрішнього світу гуцула 

автор відтворив зміни, які відбулися у свідомості закарпатців, коли їм надано 

можливість здобути власну незалежність: «…І вони вірили у власні сили, і та 

віра зробила їх ще дужчими в душі. Залунало гасло свободи народів, перейняв 

і гуцулів дух бунту, і запанувало загальне бажання з’єднати всі українські 

землі» [123, 354]. Символічним змістом наповнена сцена «навернення» гуцулів 

до лав повстанців-борців за свободу Гуцульщини, що відбувається у 

Святвечір. Традиційно відтворений обряд святкування коляди наповнюється 

«новим» змістом за рахунок показу письменником початку повстання гуцулів і 

характеристики його причин: «Гей, Гуцуліє, Гуцуліє! Колись ти простягалась 

ген-ген на мадярські доли, і тільки сліди оставила по собі. А тепер по кам’яних 

горах в темноті блукає і разом зі звірами голодує твій народ» [123, 362].  

Серед причин поразки Гуцульської Республіки автор виокремив 

діяльність цілої низки ворогів незалежності краю (румунів, угорців, чехів) та 

власну «отаманщину». Цим деструктивним з українського погляду силам 

письменник протиставив  героїку Гуцулії, яка «довго воювала і боронила 
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кожний клаптик батьківщини, поки їх Гуцульська республіка не опинилась під 

румунським постолом» [123, 363]. В оповіданнях відображено і окремі долі 

героїв-борців, які постають перед вибором між громадянським обов’язком 

служити на користь рідного краю та виконанням наказів керівників угорської 

армії, які були ворогами Гуцульщини; вибір між коханням до дівчини та 

патріотичними почуттями тощо. У всіх відтворення історії буття гуцульського 

народу письменник намагався бути чесним зі своїм читачем, розкрив ті, 

чинники, якими керувалися персонажі у власному виборі, перепони фізичні і 

духовні, які постали на шляху здобуття гуцулами власної незалежності. 

Відкритими, щирими, дещо наївними, зважаючи на реальну тогочасну 

дійсність видаються мрії про майбутнє Гуцульського краю, які висловлюють 

борці у хвилини затишшя перед боєм: «Говорять, що хочуть наш край 

прилучити до України, а це буде добре… Україна багата на хліб ми там були і 

знаємо… В ці гори люди звідти будуть приходити на відпочинок. Наше 

Закарпаття має бути Швейцарією України, а Україна для нас – величезним 

місцем заробітку… На мадярських долинах повиростають українські села» 

[123, 371]. Серед іншого автор передбачав і заробітчанство гуцулів у країні і 

поза нею, бачив і туристичну популярність Закарпатської Гуцульщини. 

Письменник неодноразово наголошував на бажанні горян злучитися зі 

всією Україною. Оповідання містять згадки про допомогу Української 

Галицької Армії повстанцям, однак, на його думку, ідея об’єднання 

Закарпатської Гуцульщини з Україною, закорінена у свідомості гуцулів ще 

давніше, незважаючи на агресію угорської влади. Оповідання містять чимало 

прикладів громадянської патетичної риторики довкола ідейних первнів 

боротьби Закарпатської Гуцульщини за незалежність. Промови патріотично 

налаштованих гуцулів, передсмертні мрії і надії поранених героїв, розмови 

між вояками-захисниками Гуцульської Республіки, настанови перед боєм 

провідників гуцульських сотен визначають основне ідейне навантаження 

збірки «Назустріч волі» – консолідацію всієї України під жовто-блакитним 

стягом. Тверді переконання гуцулів у відданості «малій» вітчизні в ім’я 
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визволення «Великої», які відтворив письменник протягом розповіді надають 

ГТ патріотичного звучання.  

У відображенні діяльності патріотів Гуцульщини В. Ґренджа-Донський 

стає носієм правди. Моделювання змагань за волю не виключило ідеалізації, 

виправданої симпатіями до патріотів гуцульської землі, патріота-сучасника 

автора: «Селянин Петро Попенко – один із найкращих синів Гуцульщини, 

борець за волю свого народу – тижнями ходив від хати до хати, мов апостол, 

усвідомлюючи і організовуючи повстанецьке військо» [123, 386]. 

Відтворюючи діяльність Всенародного Хустського конгресу, письменник 

текстуалізував виклад у літописному стилі, прагнучи відтворити найменші 

подробиці у перебігу подій. При цьому він вдався до власної оцінки діяльності 

гуцулів і їх спроби створити свою державність: «Як бачимо, гуцули здібні, 

розумні люди, вони і серед найтяжчих часів дали собі раду. І коли може 

екзистувати маленьке Монако та інші мініатюрні держави, чому не могла бути 

й Гуцульська Республіка, коли її народ здатний до життя і довгими місяцями 

зміг дотримуватись найбільшого внутрішнього порядку» [123, 407]. Водночас 

письменник об’єктивно оцінив діяльність гуцулів-борців, емпатійно сприйняв 

поразку, безперспективність Гуцульської держави за відсутності належної 

підтримки. Недостатньо опрацьована в художньому плані, однак викликана 

потребою часу, щоб «по гарячих слідах» відтворити проголошення 

Гуцульської Республіки «Назустріч волі» В. Гренджа-Донського розширила 

масштабність ГТ в українській літературі міжвоєнних років.  

Феномен появи на території Карпатського краю «маленької селянської 

самостійної держави» художньо описав волинянин У. Самчук у соціально-

психологічному романі «Гори говорять» (1933). Письменник «показав процес 

національного відродження гуцулів та усвідомлення трагічного положення їх 

батьківщини, поділеної між двома імперіями» [75, 121]. Г. Костюк зазначив, 

що у романі «підкреслено, з одного боку, ідею духової й національної єдности 

розшматованої української землі, а з другого – велику притягальну силу й 

молоду наснагу національного відродження нашого Закарпаття» [191, 297]. 
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На відміну від оповідань В. Ґренджа-Донського, У. Самчук зобразив 

історичні події крізь особистісне сприйняття героїв. Край Закарпатської 

Гуцульщини характеризується у ГТ твору на перетині текстуальних вимірів – 

історичного і особистісного. Така архітектоніка роману дає змогу 

якнайповніше висвітлити доленосну зміну національної свідомості закарпатців 

крізь усвідомлення ними власного «я», дослідити, як динаміка історичних 

подій змінює пріоритети особистісного життя людини.  

Традиційний для української літератури образ патріота-борця у 

гуцульському тексті твору розкривається у декількох художніх виявах, 

характеристика яких дає повне уявлення про зростання поступового 

усвідомлення ідентифікації Закарпатської Гуцульщини  з усім українським 

народом.  

Образ українського патріота розкривається у романі насамперед крізь 

зображення долі і формування національної самосвідомості головних героїв – 

братів Цоканів, які стали на чолі новоствореної Гуцульської Республіки. До 

речі, це прототипи реальних осіб, братів Климпушів, яких й В. Ґренджа-

Донський показав у збірці оповідань під іменами братів Кочерганів. Тобто 

обидва письменники зберегли вірність історичній правді, однак в У. Самчука 

брати є не тільки втіленням історичних реально існуючих осіб. Прозаїк, майже 

документально відтворюючи тогочасні історичні реалії, включив у текст і 

художній вимисел. Він урізноманітнив художній текст традиційними 

«мандрівними» сюжетами шекспірівського «штибу» – показав ворогування 

двох гуцульських родин, супротив батьків проти одруження дітей, кохання 

простого гуцула і доньки багатого угорського лісника, «розбійницьке» 

безтурботне життя гуцулів тощо.  

Дійсність початку ХХ ст. суттєво внесла у гуцульське життя героїв твору 

корективи – вони змінюють життєві пріоритети, формують «інше» бачення на 

традиційний гуцульський побут, створюють нові соціальні звички. Твір У. 

Самчука дає змогу побачити гуцула «нової» формації – із чітко усвідомленою 

національною позицією, ототожненням себе із «Великою» Україною. 

Зображуючи героїчну боротьбу братів Цоканів за свободу рідного села Ясіні, 
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«Самчук відтворює долю всього народу, розкриває його національний 

характер, стверджує, що народ активізується й консолідується під впливом 

історичних подій» [3, 7]. 

Процес внутрішнього національного «змужніння» героїв зображений із 

п’ятнадцятилітньої відстані з позиції одного з братів Цоканів – Дмитра. Інколи 

у площину тексту, крім гомодігієтичного наратора в екстрадігієтичній 

ситуацію включено позицію гетеродігієтичного наратора в інтрадігієтичній 

ситуації, що дає змогу більш об’єктивно показати ті сюжетотворчі чинники, 

яких за логікою розгортання подій головний герой не може побачити у 

часопросторі. Життєві долі трьох братів Цоканів у творі взаємодоповнюють 

одна одну, відображаючи вражаючу панораму життя Закарпатської 

Гуцульщини, яка була частиною Австро-Угорської імперії, що 

підпорядковувалася більше угорцям, від них достатньо залежала і відрізнялася 

за рівнем розвитку національної свідомості від Галицької Гуцульщини, де 

було раніше проголошено ЗУНР. На території ж Закарпатської Гуцульщини 

«більш рішучим діям перешкоджала політична, соціально-економічна та 

національно-культурна відсталість краю» [284, 45].  

Вірогідна змодельована у романі картина дійсності довоєнної 

Гуцульщини, коли гуцули не виявляють своєї національної активності, не 

виступають супроти утисків угорської (мадярської) влади, а сприймають 

домагання владної верхівки як звичайну річ. Використовуючи прийом 

градації, наратор окремими штрихами поступово вводить читача у «новий» 

світ гуцульської родини. Вони полягають, зокрема, у тому, що старий Цокан, 

на відміну від інших гуцулів, заохочує до навчання своїх і чужих дітей. 

Зневажливе ставлення угорської влади до гуцулів викликає у селян «тихий 

супротив», однак поступово серед гуцулів наростає протест. Так, Павло Цокан 

відкрито висловлює обурення щодо утисків гуцулів: «Що є тут Розенкранц 

(місце локації автохтонів і зайшлих мешканців Гуцульщини, автор правдиво 

показав натуралістичним зіставленням/протиставленням. – Т.Б.)? Чорти його 

знають, звідки присунувся сюди, розставив свою павутину й смокче нашу 

кервавицю. А скільки тих Розенкранців налізло до нас? Глянь на Ясіню. В 
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долині, при дорозі, самий тобі Розенкранц» [321, 32]. Ці думки перегукуються 

із позицією селян у творах Марка Черемшини, Г. Хоткевича і свідчать про їх 

поступову активізацію у напрямі відстоювання корінного субетносу.  

Висловлений спектр негативних емоцій  у даному разі стосується поки 

що одинично висловленого протесту проти утисків, а надію на власне 

всезагальне «прозріння» гуцули покладають на майбутню війну як поштовх до 

рішучих дій. Пояснення у такій гуцульській нерішучості дає Дмитро у власних 

роздумах на рисами національного характеру самого гуцула: «Я, зрештою, як і 

кожний гуцул, не вмію скаржитися. Для мене все добре. Ось щось мені 

здумалося, піднімаюся та йду в ліс» [321, 42]. Зважаючи на генетичну 

гуцульську вдачу, єдність гуцула і природи, своєрідний принцип життя, 

побудований на спогляданні, таке підсвідоме бажання «утекти» від 

зовнішнього світу із його агресивним середовищем є свідченням 

споконвічного «ґрунтарства» (М. Понеділок) гуцула до рідної землі, що давала 

йому енергію до життя (відповідно до законів природного світу). Зовнішні ж 

події такої гармонії життя гуцулові не давали. Соціальні аутсайдери у чужих 

державах, закарпатські гуцули не сприймалися як окрема нація, і асоціювали 

себе чи то з русинами, чи то з іншими гуцулами з-за Карпат: «За кого підеш 

дертися? Ми русини, а там за горою такі самі живуть. Такі ж дурні й такі ж 

обдерті». [321, 32]. Складне соціально-економічне становище, відсутність 

належної освіти не сприяли національній самоідентифікації. Вираження 

національного «я» має «приглушений» ефект – єднаються гуцули разом лише 

на основі спільного соціального становища, однак не заглиблюються у саму 

сутність проблеми «національного». Зображаючи особливості важкого 

гуцульського життя, автор не прагнув показати обмеженість гуцула у 

розумінні цієї проблеми. У творі від самого початку під час характеристики 

особливостей життя Закарпатської Гуцульщини чітко простежується закладена 

авторська стратегія відобразити, як національна свідомість гуцула поступово 

змінюється з-за зовнішніх історичних обставин.  

Події Першої світової війни дали імпульс розвою гуцульської 

самосвідомості, посилили внутрішнє протистояння між гуцулами та 
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представниками угорської влади (події, які відбувалися під час війни у Ясенові 

є суголосними із ситуаціями, показаними у творах Марка Черемшини,                      

М. Матієва-Мельника цього періоду). Переміщення акценту із соціального 

супротиву на національний резонує у персоносфері. Зокрема, мова йде про 

епізод «посвяти у таїну України» двох братів Цоканів. Переходячи від суто 

побутової сварки із іншими солдатами-угорцями до «гарячих» роздумів про те, 

що «гуцули – це не якесь сміття, а частина великого народу» [321, 64], Юра 

вводить свідомість Павла у світ далекої України. Знання про Україну старший 

брат отримав у результаті спілкування із галичанами, з якими знаходився 

довгий час під час свого лікування. Зміну психології гуцула-селянина епік 

розкрив поведінкою, ходом думок Павла: зовнішньо спокійне, байдуже 

ставлення, змінюється першим зацікавленням: «Цікаво, що-то він там молов. 

Якась Україна, Київ!» [321, 64].  

Психологізований пейзаж суголосний внутрішнім почуттям братів, 

передає їх особистісні переживання і віру у «нове» буття: «А ніч темна, темна. 

Дме північно-західний вітер. Горами з шаленим вереском мчать легіони вітрів. 

Брати помацки тюпають навпростець через ґрунь додому. Їм легко й 

простірно. Перед ними розступаються вуглево-темні простори, і в уяві горить 

неймовірно приваблива будучність» [321, 64]. Модерний психологізм 

дозволив У. Самчуку простежити до найдрібніших деталей внутрішні зміни 

«переродження» національної свідомості горян, своїх серед ґрунів, здатних 

знайти потрібну дорогу й «навпомацки».  

Особливого зображально-виражального значення при цьому письменник 

надає національній символіці. Перше ставлення гуцула до одного з 

національних символів України – жовто-блакитного прапора, показане крізь 

сприйняття меншого брата Дмитра, який був також мобілізований до 

мадярської армії. Важливий ідейно-моральний зміст тексту відчувається у 

простих і незграбних роздумах героя над значеннєвістю стрічки, яку дала йому 

звичайна галицька гуцулка Параня: «Стрічка була двобарвна – жовта й синя. 

Значення тих барв у той час для мене так само байдуже, як і значення барви 

сірого кота. Одначе уста, щічки, груди й усе таке (дівчини. – Т.Б.) примусили 
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мене впізнати в тому велику святість, і я ношу той шматочок, дбайливо 

загорнутий у папір, у кишені, що найближче до серця» [321, 67]. Вони стали 

відображенням процесу внутрішньої еволюції персонажа.  

Особливим змістом у розкритті психології гуцула, який поступово 

змінює власне ставлення до поняття «національного», наповнений епізод 

«зустрічі» неосвіченого, темного гуцула Дмитра зі світом «науки». Внутрішнє 

«випадкове» спілкування Дмитра із книгами з пограбованої бібліотеки сприяє 

його миттєвому «прозрінню»: «Я ще не бачив стільки книг. Мої думи раптом 

зворушилися  і стрімко хижими птахами вирвались із голови. Передо мною 

щось, чого я не розумію, одначе дошкульно непокоїть» [321, 68]. Болісний 

процес «прозріння» показаний через оригінальне «зоологічне»  порівняння 

гуцула із собакою, «що зустрів щось незрозуміле й небезпечне, бігає навколо, 

стрибає, гавкає». Герой щиро висловлює й страх перед новим, незрозумілим і 

невідомим світом «науки», де вгору бере природна цікавість, генетичне 

бажання пізнати незнайомий світ: «Хотілося заглянути до них, у їхнє нутро, 

побачити й пізнати те страшне, від чого божеволіють. Я хотів, хотів 

неймовірно збожеволіти, й я збожеволів» [321, 69]. Таким чином у 

символічному сенсі письменником показані внутрішні протистояння 

гуцульської душі між двома природними почуттями, складовими національної 

вдачі – розміреним спогляданням над плином буття, генетично закодованим 

бажанням жити у гармонії із природою, і цікавістю до «нових» переживань, 

пошуком власної самоідентифікації.   

Природний потяг гуцульської свідомості до знань приводить Дмитра 

Цокана до думки про власну приналежність до української спільноти. 

Символічно, що неабияку роль відіграють при цьому Біблія і «Кобзар»                     

Т. Шевченка, що дає йому прочитати січовий стрілець Борис Верхола зі 

«зрадницького полку» (так називали ті частини авісто-угорського війська, де 

знаходилося січове стрілецтво. – Т.Б.). Усвідомлення спільної належності до 

однієї національної спільноти закарпатця і галичанина стає «ниточкою 

початку» нового життя Цокана. Письменник посилив ефект національного 

«прозріння» гуцула за рахунок введення у текст історії про спілкування 
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Цокана із солдатом ворожої російської армії, який передав Цокану листа для 

своєї дружини. Читаючи його, Цокан відкрив для себе ще одного українця-

східняка, який змушений воювати по інший бік фронту.  

Народження української самосвідомості гуцула постійно відбувається у 

протистоянні двох світів, побудованих на контрастах. У цьому разі маємо 

перше свідчення подвійності  дихотомії «свої» – «чужі». Гіркотою втрат 

наповненні твердження: «І скільки там тієї ночі побили ми своїх людей! 

Безліч. Шкода, що ми сами себе нищимо» [321, 78]. Герой поступово починає 

розуміти причини світової кризи, війни, однак, будучи «коліщатком» тієї 

«глобальної схеми винищення народів» не виявляє активного супротиву, не 

пристає під час воєнних дій до повстанських загонів і не стає у лави січових 

стрільців.  

Власне, автор не творить постать героя-бунтівника, а зображає тяжкий 

шлях патріота, який усвідомлено йде до обраної мети, крізь особистісні 

переживання і військовий обов’язок солдата, чекаючи на можливість віддати 

свою силу, звитягу і знання на користь рідному краєві. Усвідомлення 

приналежності до «Великої» Батьківщини, України відбувається у нього крізь 

розуміння національної цінності своєї «малої» вітчизни, Гуцульщини.  

Друга частина роману цінна історією проголошення і діяльності 

Гуцульської Республіки кінця 1918 – 1919 рр. крізь особистісне сприймання 

героїв, їх праці на користь розвою незалежності Закарпатської Гуцульщини та 

ідеї консолідації всіх українських земель. 

Почуття національної свідомості у героїв-патріотів братів Цоканів 

зароджується у момент антагоністичних протистоянь із позицією 

представників «інших» націй, угорців, євреїв, росіян, які активно висловлюють 

власне ставлення до національного розвою Гуцульщини. Героями-

антагоністами братів Цоканів у творі стають представники колишньої 

цісарської влади «володар Гуцулії» Розенкранц, священник Бабчинський, 

лісничий Йонаш. Їхнє відношення до гуцулів зневажливе, сформоване 

безпосередньо віковим пануванням над ними у цьому краєві. До гуцулів вони 

ставилися як до «кращих пород мавп», які не здатні до національного 
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протесту. Аргументації представників влади відповідають внутрішній сутності 

споконвічної філософії буття Гуцульщини, саме від її змісту відштовхується 

священник Бабчинський, виступаючи перед гуцулами на народному віче: 

«…Народ наш завжди був зайнятий ґаздівством, маржиною, жінкою, дітками, 

а владу, політику робив за нього хтось інший…» [321, 125].  

Водночас наратор-всезнавець чітко фіксує ті зміни у психології гуцула, 

яких не змогли побачити угорці, що свідчать про істинні «нові» вольові 

прагнення гуцулів. Символічним змістом наповнене метафоричне порівняння 

«прозріння» гуцулів, бажання нового життя із раптовою появою сонця, до 

якого «все суне, збігає, спливає… все, що вийшло з гір, хащавин до долу 

«правди послухати». Наратор відзначає цей момент зборів у Ясені як 

найзнаменнішу подію: «Йде народ сказати своє слово, що сотні літ було 

замкнуте в його устах і не одважувалося вирватись у світ. Іде народ урочисто, 

ніби процесія, ніби на молитву!» [321, С. 124].  

«Голос народу» втілюється у романі У. Самчука в промові Юри Цокана, 

який відкрито висловлює бачення нового майбутнього для «малої» 

батьківщини Гуцульщини, яке неодмінно пов’язане із національним 

пробудженням гуцульської спільноти. Його виступ сповнений гідності й 

поваги до власного народу. Серед чинників, що мають формувати власну  

гідність кожного народу, герой називає вільну від «безлічі чужаків» рідну 

землю, національну освіту і мову. Прикметно, що автор дає можливість 

персонажеві висловити всі наболілі думки, до яких йшли гуцули упродовж 

декількох століть, наводить аргументи, які привели до зародження таких змін 

у свідомості простого гуцула.  

Близький до істини, У. Самчук словами героя виражає причини появи 

природного бажання «бути самим собі ґаздами», підкріплені територіальною 

віддаленістю Закарпатської Гуцульщини від інших частин Угорщини. Та й 

текст першої частини твору є підтвердженням того, що воєнні дії на території 

Гуцульщини посприяли «новому» бажанню гуцулів: «Через Закарпатську 

Гуцульщину у роки війни чотири рази проходив фронт. При цьому населення 

страждало від терору військ обох воюючих сторін… це формувало ненависть 
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як до Австро-Угорщини, так і до Росії» [284, 46]. Наостанок створенню нової 

національної генерації посприяло спілкування гуцулів Закарпатської 

Гуцульщини із представниками Галицької Гуцульщини, яка входила до ЗУНР. 

Відтворенням процесу їх допомоги, військової, освітньої, бажання до 

консолідації У. Самчук на сторінках твору фіксує події із позиції наратора-

хронографа, який шляхом опису всіх визначних подій хоче закарбувати у 

свідомість кожного українця, яким чином здобувалася незалежній на території 

Закарпатської Гуцульщини.  

Одним із символів консолідації всіх українців навколо спільної ідеї 

незалежності стає синьо-жовтий прапор, значення якого для всіх гуцулів 

пояснює Юра Цокан на «народному віче»: «Ця коругов – це наш знак єдності і 

згоди. Це є прапор будучої нашої великої держави, яка постане коло Києва над 

Дніпром і до якої маємо належати ми» [321, 130]. Показ прапора стає 

найвищим психологічним моментом напруження всіх дійових осіб твору. 

Невипадково вони, розірвані обставинами життя, зустрічаються разом під 

прапором, щоб творити нову державу. Різка зміна внутрішнього стану гуцулів 

показана письменником шляхом символічного порівняння із буревієм, 

молодим вітром, який стає символом початку нового життя «Тиша. Здавалося 

все замерло. І раптом якась сила прориває мертвеччину, і зривається буревій. 

Реве й бушує народна стихія… Чути було, як ревіли мої товариші. Це захопило 

натовп, і по хвилі кричало, здається, само небо»[321, 132].  

Дотримуючись ідеї гуманної впорядкованості світу, небажання шляхом 

народного бунту йти до завоювання власної незалежності, письменник наділяє 

свого національно активного персонажа-патріота спроможністю впорядкувати 

розбурхану народну гуцульську свідомість, яка споконвіків жадала «ґаздувати 

на своїй землі». Стихія «народного бунту», втілена у образі гуцула Тулайди, не 

знаходить підтримки у свідомості освічених братів Цоканів, які за настановою 

ясенівців «дбають про гуцульську справу».  

Таким чином створюється образ «ідеального» патріота рідної землі, який 

дбає про її національні інтереси. Можливо, в цьому й є деякий дидактизм, 

програмовість чи надмірне моралізаторство окремих аспектів діяльності братів 
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Цоканів, які у першій частині роману цікавилися більше особистісними 

переживаннями, ніж національною справою. Однак цілком логічно за 

авторською концепцією вони «перероджуються»: не втрачаючи «особистого» 

життя, вони починають жити національними справами, стають справжніми 

українськими патріотами, які свободою «малої» вітчизни Гуцульщини 

прагнуть здобути незалежність для «Великої» України.  

Їх стійка національна позиція багато разів підкреслюється не тільки 

зовнішнім протистоянням – відображенням їх боротьби за незалежність 

Гуцульської Республіки у Ясені та Рахові, яку документально відтворює 

письменник. Вона підкреслена ще й внутрішнім протистоянням із своїми 

опонентами. Так, опрацьовуючи сюжетну лінію «Дмитро Цокан – Кіті Йонаш» 

автор активно включає у текст твору кардинально протилежні думки двох 

персонажів. Викохана у свідомості споконвічна угорська зверхність над 

місцевим населенням не дає осягнути національного самовизначення гуцулів 

доньці лісничого Кіті. У творі письменник розкриває весь внутрішній світ 

дівчини, яка належачи до заможної угорської родини, покохала простого 

гуцула Дмитра, йшла до кохання крізь зміну власних пріоритетів і переконань. 

Через її сприймання гуцульської боротьби постають думки представників 

панівних націй про вплив на гуцульську свідомість українців зі Сходу: «Перед 

очима виступило огненно-кошмарне слово – «українці». Що вони від нас 

хочуть? …Це правда, що ті потвори з якогось небуття виходять і наводнюють 

собою всі краї… Вони вже тут…. Тихі, спокійні русини. Так, так. Це українці 

їх зіпнули… Українці розбишаки… Гуцули також не українці. Гуцули тихі, 

добрі, працьовиті й покірні люди… Навколо простягнулося жахливе царство 

українців… Вони скрізь. Їх повно. Гори, ліси, в кожній гуцульській хаті – 

скрізь українці» [321, 145]. Освічена дівчина із роками викоханим угорським 

патріотизмом стає активною антагоністкою українського патріотизму, який 

поступово став зароджуватися у гуцульській свідомості.  

«Своє» гуцульське бачення справжніх стосунків гуцулів і українців 

висловлює Павло Цокан:  «Тепер вони пізнають, що гуцул і українець – це 

одне й те саме. Ми їм докажемо, що значить бути українцем. Я… аж тепер 
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пізнав присмак того слова. Гордість, повага себе, мета! От коли гори 

заговорять нашою мовою, мовою дужих і свідомих дітей великого народу» 

[321, 220].  

Ненависть до гуцулів-репрезентантів нації, яка спромоглися «прозріти» 

в результаті загального національного руху, підкреслена за рахунок показової 

антиукраїнської позиції лісничого Йонаша: «Всі вони бандити. Гуцул буде 

завше гуцулом. Його треба, як пса, на прив’язі тримати» [321, 149]. «Своєї» 

правди він не зрікається навіть тоді, коли постає загроза його життю. Такі 

антигерої стають ще одним доказом справедливого Божого благословення 

гуцулів на боротьбу за власну свободу.  

Таким чином, кожен персонаж твору уособлює різних представників 

Закарпатської Гуцульщини, які протистоять один одному у своїх поглядах. 

Письменник удається до «розщеплення» внутрішнього «я» кожного 

персонажа, щоб показати різні сторони людської душі, болісний процес 

«прозріння» героїв-патріотів, незмінність переконань як героїв, так і 

антигероїв. Крізь призму характеристики образу українського патріота в 

гуцульському тексті У.Самчука порушується загалом проблема національного 

патріотизму. Кожен герой твору це поняття асоціює насамперед із своєю 

національною приналежністю. Тому філософські міркування щодо цього 

постають під час зіткнень декількох точок зору. Відкрито своє ставлення до 

поняття патріотизму можна побачити з позиції гуцулів і угорців як 

представників двох антагоністичних таборів. Однак, у когорті кожної із них 

можна віднайти свої певні розгалуження, зважаючи на характер персонажа чи 

особистісне ставлення автора до нього. З тексту твору стає зрозуміло: що є 

«національного» власне для гуцулів, сприймається як «чуже» з позиції угорців, 

адже вони взагалі не вважали гуцулів за представників окремішньої нації. 

Таким чином, зміст поняття «патріотизм» у угорців та гуцулів-українців 

ґрунтується на ментальній різниці. Автор не прагне насамкінець знову 

«зіштовхнути» двох антагоністів у розкритті основного змісту поняття 

національного патріотизму – герої через 15 років після програшу національно-

визвольних змагань на Гуцульщині не змінюють своїх стійких позицій: «Вона 
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й до сьогодні переконана, що все найкраще у світі є мадярське, що цілий світ – 

то Мадярщина, що українська мова – мова мужиків…» [321, 238]. Визначаючи 

таким чином позицію угорки Кіті, наратор не ставить метою переконати її 

змінити свої погляди.  

Водночас він чітко усвідомлює межі українського патріотизму, 

зважаючи на сучасні йому зовнішні несприятливі обставини щодо відновлення 

української державності, коли «гуцул забився знов у цілину» [321, 239]. Не 

досліджуючи причин поразки Гуцульської Республіки, автор втілює у романі 

ідею незнищенності національного патріотизму на «гуцульському» ґрунті. 

Символічним змістом наповнюється контекст твору шляхом характеристики 

складової національного характеру гуцула, яку не змінить жоден зовнішній 

чинник: «Насуплені брови, дубовий, гіркий погляд, глибокі зморшки коло 

широких уст – служать гуцулові ознакою гніву. Це особливий гнів. Гнів, що 

набирається роками, десятиліттями, може вдержатися від вибуху. Коли ж 

вибухне, горам моторошно стане» [321, 241].  Отже, час для національної 

боротьби, на переконання наратора, ще попереду, а гуцульська волелюбність 

дасть свої результати.  

Безпосередньо авторська ідея майбутнього об’єднання «малої» вітчизни, 

Гуцульщини із іншими регіонами «Великої» України втілена в образі малого 

хлопчика Тулайдана, який як пам’ятку носить крисаню із «жовтої й синьої 

барви», «награє, замість коломийки, бурхливого гопака», а на стіні своєї 

колиби тримає «закіпчену до невпізнання картинку», що має риси Тараса 

Шевченка. На відродження ідеї державності у середовищі гуцулів має надію й 

В. Ґренджа-Донський. Його маленькі патріоти виховані на пам’яті про 

загиблих борців за незалежність Гуцульщини, лише від них залежить її 

майбутня доля. Письменники у показі майбутнього Гуцулії дотримуються 

спільних думок щодо появи у середовищі національної інтелігенції молодого 

українського патріота, викоханого «малою» вітчизною, Гуцульщиною на 

зразках загальнонаціонального українського патріотизму для великих 

здобутків в ім’я нової Батьківщини України. 
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Образ українського патріота у романі У. Самчука «Гори говорять» 

суттєво доповнюється характеристикою символічного образу гір, які стають у 

творі не просто німими свідками історичних подій, що розгортаються на їх 

терені. Вони є своєрідним центром етнопростору закарпатських гуцулів, 

оберегом, ідеалізованою моделлю їхнього простору, що вони сприймають як 

власну долю, і живуть в унісон із ними [3, 7]. Гори символізують тісний 

зв’язок гуцула із рідною землею, адже становлять єдиний цілий мікрокосм 

Гуцульщини, сформований ментальною пам’яттю народу. Гори, уособлюючи 

споконвічну сталість, стають Тілом рідного краю як повноцінна складова його 

образного світу. За У. Самчуком: «Гори ніколи не сходили зі своїх місць» [321, 

18], адже споконвіків належали до незмінного інформативного поля, яке 

упорядковувало навколишню дійсність, створювало гармонію буття гуцулів. 

Як гори не мали сходити зі свого місця, так і гуцули повинні були не 

змінювати власний стиль життя, спосіб спілкування із світом.  

Водночас гори «перетягують» на себе й ще інший зміст, закладений із 

дохристиянських традицій русинів. Гори – це вертикальний зв'язок між Небом 

і Землею, фактично займаючи серединну позицію, вони належать до Землі, 

адже «вгрузли в саме нутро планети», а до Неба «грузнуть маєстатно їхні 

верховища» [321, 244]. Тому «пробудження» Гір має торкнутися насамперед 

Землі як берегині гуцульського етнопростору, щоб свідчити Небу про велич 

того народу, який зумів вистояти у важкій боротьбі за власну національну 

гідність. Гори як символ рис гуцульської вдачі близькі їм за способом 

спілкування із Небом.  

Гармонійне життя із Всесвітом, філософське споглядання за плином 

буття, дотримання ладу, розважливості, упорядкованості у своєму 

світопросторі гуцулів є рисами національного характеру, асоціюються із 

символікою Гір у творі, що сягають висоти і приваблюють своєю дивовижною 

величчю, непохитністю і водночас щирою безпосередністю, довірливістю, якої 

не сприймають інші нації: «У горах немає смутку. Гори багаті чарами краси, 

дивовижністю будови й невичерпністю стилю. Все ту на місці й необхідне. 
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Все так є, як повинно бути. Але гори зажди наївні. Ці потужні, незграбні 

велетні даються легко на обман» [321, 40]. 

Таке споконвічне інформативне поле впливало на життя гуцулів, 

утворювало своєрідний їх, так званий «екзотичний» світ, відмінний від інших 

національних світів. Важко зрозуміти філософський принцип буття гуцула 

угорцям чи євреям, побудований на спогляданні за принципом «там он пень 

той, де «сядеш і сидиш», яке кому до того діло де я сяду і сиджу?». Однак у 

романі У. Самчук показує як цей принцип співіснування людини і природи у 

гуцульському світі зазнає суттєвих коректив. Суспільні катаклізми призвели 

до порушення інформативного поля, яке так оберігали гори. Воно під тиском 

соціальних вибухів змінилося, а гори неочікувано стали оборонцями нового 

гуцульського способу буття. Суголосність позиції гір зі зміною гуцульського 

світогляду відображено письменником шляхом їх персоніфікації. 

Неусвідомлений до кінця рух Гір включається у контекст боротьби 

гуцулів за власну державність, стає відправним моментом їх національного 

пробудження, підтриманого рідною Землею. У описі змін, які відбуваються у 

поведінці Гір, пробудженні Землі відчуваються авторські алюзії до біблійних 

сюжетів: «Перед моїми очима ставали могутні лави наших гір. Місяць здобив 

їх золотом, а наша стара Говерла поволі зрушується з свого місця, струшує 

шапкою туманів і йде. За нею зрушуються інші, й довгий ланцюг велетнів 

мандрує перед моєю уявою. Вони не мовчать. Вони говорять. Вони йдуть на 

суд. Зорі затремтіли, слухаючи мову гір. Настане Страшний суд» [321, 72]. Це 

дає змогу підкреслити важливість історичного моменту «пробудження» 

гуцульської самосвідомості.  

Душа Гір і внутрішній світ гуцула знаходяться у передчутті незворотних 

змін, які перевернуть всю людську сутність. Подія, яка має відбутися у Горах 

Гуцульщини настільки вагома авторові, що він, аби передати її значимість для 

всієї української нації вживає образ Янгола, який «з’явиться із трубою, і згук 

труби його почують від заходу на схід». Зростання почуття патріотизму у 

власній душі гуцул порівнює із Апокаліпсом, коли у здобутті власної волі 

мають прокинутися й загиблі герої, щоб здійснювати суд на Українській землі. 
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Гори-вартові гуцульського спокою, пройшли крізь пекло війни, виконавши 

функцію оборонців гуцульського етнопростору, й стали поряд із своїми 

«дітьми», аби сповістити своїм голосом цілому світові про народження гуцула 

нової формації – активного, діяльного, здатного відстоювати власні 

національні інтереси: «Контури гір усе яркіше й яркіше висуваються на кін і 

по часі стають перед очима лавою велетенських постатей. Це, мабуть, на бій 

приготувалися. Вони виступили з небуття, туману. Вийшли, наблизилися й 

зупинилися в задумі не схованого гніву» [321, 124].  

Крізь апокаліптичні візії відчувається авторська «гра» часу, коли 

письменник визначає кульмінаційний момент у житті гуцулів, який змінює їх 

світогляд у напрямі «прискорення» руху до змін. Час створення Гуцульської 

Республіки як момент відродження землі, що має настати «із заходу до сходу», 

за автором стає Апокаліпсисом, який змінює весь світопорядок. Гори як 

символ непорушності і сталості гуцульського мікрокосму обирають на себе 

функцію Янгола-провісника змін. Саме тому «голос Гір» сприймається 

письменником як звук апокаліптичної труби, який пробуджує всю українську 

Землю, що у передчутті воскресіння Творця «здригнулась, жадібно 

затріпотала», «ожила». Події, які розгорталися на території Закарпатської 

Гуцульщини за авторською концепцією мають стати символом пробудження 

цілої України від Заходу до Сходу у здобутті її незалежності. 

Розвінчуючи класичний міф про патріархальну Гуцульщину, 

письменник створює складний малюнок внутрішньо суперечливого світу 

героїв, які крізь пошук власного «я», пройнятий національним патріотизмом, 

усвідомлюють своє місце і призначення у процесі національно-визвольних 

змагань, що відбуваються у Карпатському краєві. Внутрішній світ героїв-

патріотів роману «Гори говорять» сповнений ідеєю духовної єдності 

розшматованої української землі – «Великої» Батьківщини. Водночас у ньому 

інкорпоровано дух національного відродження Закарпатської Гуцульщини як 

образу-символу «малої» вітчизни.  

Витоки патріотизму, якими наповнений ГТ міжвоєнного десятиліття слід 

шукати насамперед у природній любові, генетичній спорідненості кожного 
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письменника із рідним народом, внутрішньо усвідомленій і «пропущеній» 

крізь авторське «я». Тому й герої-українські патріоти, борці, показані на 

сторінках стрілецької прози, обирають національну справу вище за особистісні 

переживання. Герой-патріот, який «бачить світ через свій обов’язок перед 

Вітчизною» [331, 302] стає символом цілої Гуцульщини, яка «пробуджується», 

стає до боротьби за своє існування, свій рід і своє місце на землі. 

 

2.5. Втілення авторського інваріанту концепції ідеального 

майбутнього Гуцульщини в гуцульському тексті Ю. Шкрумеляка 

Письменницькі прагнення прозирнути перспективи рідного краю у ГТ 

перших десятиріч ХХ в. деколи втілювалися як рецепція передбачення 

відродження Гуцулії. Свідченням такого пасіонарного напряму розвитку 

концепту «Гуцульщина як текст» є наприклад повість «Огні з полонини» 

(1933) Ю. Шкрумеляка. Маємо тут художню квазіісторію краю у формі, що 

давала можливість спрямувати думку читача щодо варіацій її втілення у 

реальному часі. Такі тексти за типом наративних структур, визначених В. 

Сірук, містять псевдоісторію з буттєвою прерваністю «я». Тож, актуальним є 

дослідити наратив фантастичного у повісті. Серед ГТ «Огні з полонини» –

становить собою чи не перший фантастичний твір, поряд із «Країною голубих 

орхідей» М. Капія, західноукраїнської літератури тих років, який визначає 

«нове» ідейно-тематичне спрямування концепту «Гуцульщина як текст».  

Під час дослідження поданого літературного тексту варто враховувати 

концепцію структуралізму, що становить собою вивчення змісту художнього 

твору з метою пошуку глибинної його структури та усвідомлення його 

центральних важелів. Ця концепція, розроблена Ж. Женнетом [145],                           

Ц. Тодоровим [435] та В. Шмідом знаходить свій вияв у характеристиці 

текстуальної структури повісті «Огні з полонини», що є прикладом 

«наративу», тобто оповідного  твору будь-якого жанру і будь-якої 

функціональності» [399, 9]. У представленому наративі вимальовується не 

тільки картина тогочасної культури, а й внутрішня сутність самого наратора і 

через нього автора художнього тексту. Щоб дізнатись, причини появи того чи 
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іншого літературного сюжету, необхідно знати внутрішню ідентичність автора 

тексту, треба простежити , які події відбувалися у його житті та якою була 

його реакція на них [311, 171].  

Внутрішню сутність письменника Ю. Шкрумеляка визначає його 

приналежність до зародження і діяльності січового стрілецтва на території 

України 10-х – 20-х років ХХ ст. Звідси й та позасвідома туга письменника за 

«втраченим раєм», і бажання шляхом показу квазіісторичних моментів буття 

Гуцульщини побудувати ідеальний образ рідного краю, який свого часу врятує 

ідеальний Гуцул. Часопростір Гуцульщини Ю. Шкрумеляка настільки далекий 

від локального відображення, що сягає планетарних меж. Адже, на думку 

автора, саме відродження Гуцулії сприятиме появі «нової» ери в історії цілого 

людства. Події, що відображує автор на сторінках повісті «Огні з полонини» 

визначають сутність його наративу та безпосередність його екзистенції як 

суб’єкта. Вираження такого конкретного індивідуального наративу суб’єкта 

певною мірою сприяє набуттю смислу літературним наративом у цілому.  

Особливо у згаданому сенсі важливим виступає тип побудови сюжету 

[343, 27], адже події у процесі народження наративу, пов’язані хронологічно, 

становлять певну історію. На думку В. Шміда, наратив – це завжди вибір 

окремих елементів, зафіксованих у сукупності подій [399, 109]. І саме від 

наратора залежить, які з подій, що сталися історично варто враховувати і 

згадувати при розкритті певної смислової лінії, а які мають залишитися 

осторонь. Таким чином формується можливість не тільки для авторської 

інтерпретації історичних подій, а й нарататор-реципієнт по-різному оцінює ті 

події, що подані на сторінках твору, враховуючи при цьому певні важелі для 

такого тлумачення тексту.  

Історично склалося, що на межі двох століть людина почувається 

морально роздвоєною, у стані якоїсь певної глобальної душевної катастрофи. 

Така екзистенційна поведінка доби помежів’я сприяє появі бажанню суб’єкта 

до самоідентифікації за допомогою наративу. «В такий час особливо яскраво 

переживається відсутність узгодження між бажаннями та можливістю їх 

здійснення. Саме тоді й виникає необхідність висловити свої думки, які стають 
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так званими екзистенційними ідеями, що мають завершальний зміст у 

контексті самоосмислення» [337, 16 – 17].  

Розгортання фантастичного сюжету в Ю. Шкрумеляка синхронне з 

відкритим бажанням асимілювати його у реальний життєвий простір 

персонажів. У повісті «Огні з полонини» час багатофункціональний: 

традиційна історія зростання і формування героя, розгорнена у хронологічній 

послідовності (народження – дитинство – юність – зрілість) перемежована 

часовими проекціями у далеке минуле, що має на певному ірраціональному 

рівні зв’язки із теперішнім. Так, головний персонаж в суто фантастичній формі 

дізнається, що він і його найближчі друзі поєднані велінням долі не випадково 

– вони становлять собою своєрідну реінкарнацію відомих історичних діячів, 

прибічників князя Лева, засновника міста Львова, який свого часу визначався 

справедливістю і благородністю щодо потреб ближчого, і на них лежить місія 

відновлення історичної справедливості – існує дарована долею можливість 

знищити всіх ворогів Гуцульщини. Така ж часова проекція поширюється і на 

майбутній час. Наратор вибудовує власний варіант історичного розвитку краю 

і альтернативну версію визволення Гуцульщини, а отже й цілого світу від 

«панського» впливу.  

Зауважмо, що у фантастичному світі, де має панувати справедливість, не 

існуватиме «вищого» світу над простими людьми, відбувається своєрідне 

падіння «панського» світу до ніг «людського» світу: гуцули починають 

усвідомлювати власну винятковість і спроможність наближення до світу 

Божого без посередництва «панів». Тобто з Божого благословення (без цього 

не мислима традиційна культура гуцулів, постійно на це йде орієнтація) гуцул, 

а отже ціла Гуцульщина буде вільною, отримає свободу. Однак автор шлях до 

її отримання бачить лише через певні насильницькі дії: шляхом фізичного 

знищення за допомогою певного хімічного інгредієнту людей, що несуть зло і 

розбрат у середовище Гуцульщини. Така утопічна реалізація ідеї відродження 

краю охарактеризована автором із різних боків: з позиції самого виконавця – 

головного персонажа, його товаришів та власне наратора. Аргументація саме 

такого відродження Гуцульщини ціною руїнницької складової постійно 
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звучить то з позиції різних персонажів, то безпосередньо наратор 

приєднується до думок героїв, що дає змогу читачеві сприйняти всі можливі 

преставлені варіанти. 

У часовий діапазон реального світу, де існують авторські вкраплення, не 

відповідні хронологічному розвитку подій (минуле – сучасне – майбутнє), 

постійно втручається світ ірраціональний, який на відміну від раціо не має 

часопросторових меж. Цей світ у позиції наратора настільки наближений до 

реального, що деінколи перехрещуючись з ним, втручається у хід подій, 

забирає на себе основну частину інформаційного простору. Герої із світу 

ірреального стають провідниками і доленосними світочами людей, що живуть 

в реальному часі. Та й автор безпосередньо інколи визначає персонажа то 

конкретною історичною особою, який залишився у минулому як свідчення 

невиконаних перед князем Левом зобов’язань, то живим персонажем, що має 

пророцькі здібності, то містичним привидом, що має виконати певну місію 

задля упокоєння власної душі, а то й пророком Іллею, що несе у середовище 

гуцулів Вищу правду і Боже свідчення про винятковість Гуцульщини і появу 

живого Бога, який відродить разом з краєм всю землю (своєрідна версія 

«другого» пришестя Ісуса Христа і істинної винятковості обраного народу).  

Фантастичний світ керує й майбутнім цілої Гуцульщини. Змальовуючи 

час, який існує поза межами написання твору (до речі автор постійно орієнтує 

реципієнта у часі – називаючи чи то конкретний рік, коли відбувається подія, 

чи то існують певні посилання у латентній формі, що дозволяють читачеві 

зорієнтуватися у часопросторі тексту.), автор у реалістичному ключі виводить 

події, які відбуваються у другій половині 30-х років ХХ ст. Уводячи 

нарататора у світ майбуття, письменник вимальовує ідеальне життя у цьому 

світі, де немає панів, а міжлюдські стосунки засновані на взаємоповазі і 

розумінні почувань. Не випадково традиційний любовний трикутник у творі 

розв’язується позиції і по-казковому доволі наївно. У хід подій втручається 

фантастичний персонаж, який скеровує дії одного з реальних героїв, який, 

відповідно до авторської концепції є представником ідеального світу, 

відмовляється від заповітного кохання, вибираючи побратимство (авторська 
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інтерпретація вирішення конфлікту громадське – особисте). В ідеальному світі 

має бути все ідеальне – така остаточна авторська концепція твору 

простежується у традиційно гуцульському варіанті відтворення подій, що 

відбуваються у «оновленій» Гуцульщині.  

Світ ідеального майбутнього за Ю. Шкрумеляком має тісні зв’язки із 

сучасним самого наратора. Події, які відбуваються у творі, протягом зростання 

головного персонажа межують зі світом фантастичним, що взаємодіє зі світом 

реальним завдяки генетично закодованій орієнтації гуцулів на власні звичаї і 

обряди (їх у творі чимало згадується). Однак в історичному сенсі доцільно 

згадати декілька моментів з твору, які сприяють кращому розумінню витоків 

побудови власне авторської історії розвитку майбутньої Гуцульщини. Адже 

вони насамперед ґрунтуються на показі  реалістичних подій, що чітко 

зафіксовані у часопросторі Гуцульщини перших десятиріч ХХ ст.  

Для місця дії реальних і фантастичних подій письменник обирає 

гуцульське село Ясенів, його він виділяє з-поміж інших гуцульських містечок і 

селищ як центр зародження нової історії краю. На особливу увагу з позиції 

автора заслуговують події, пов’язані із появою в Ясенові організації «Січ» за 

декілька місяців до початку Першої світової війни. Характеризуючи одного із 

персонажів твору, наратор ніби підглядає за його рухами, вчинками, 

спонукаючи читача приєднатися до самого процесу споглядання: «Подивися, 

подивися! Хто то вийшов з Петрукової хати? То старий Петрук, чоловік уже в 

літах… Він нині не той Данило, що тримає чорний капелюх в руках, як 

говорить з паном Мікуліцкім. Данило нині сам вільний пан! Він нині, мов який 

генерал, приказувати буде сотці леґінів і газдів, а вони будуть його слухати… 

Такий то Данило! Ти дивуєшся? Не бачиш на нім широкої жовто-синьої ленти, 

що гордо пишається на його плечі? Кинь бистрим зором і прочитаєш, що на 

ній написано. «Січ у Ясеновім!» А він же кошовий! Дивися, як по молодецьки 

кивнув кованим топірцем до сонця і його очі заграли… Пст! Тихо! Оцей Юра 

Ялинюк, що вийшов тепер з онтої хати в такій самй ленті і з таким топірцем, 

то осавул ясенівської Січі!» [398, 27]. Наратор утаємничує читача, сприяє 

тому, що реципієнт мимоволі включається у процес, який здійснює він. 



182 

Водночас отримана інформація про організацію Січі в Ясенові у часопросторі 

чітко фіксує реальну подію, яка надалі відіграє одну з провідних ролей у 

побудові авторського світу майбутнього Гуцулії. Часові перспективи, які 

виокреслює автор у свідомості реципієнта формують його ставлення по 

подальших подій і проектують уяву читача у потрібному авторові напрямі. 

Особливо це стає помітно, коли персонажі починають висловлювати 

суголосну думку. Так, промова Данила Петрука про майбутнє, що чекає на 

Гуцульщину, у основних моментах перегукується із стратегією, 

запропонованою автором: «…Люди добрі, гуртуйтеся, свої сили мірте, не 

впадайте над своєю бідою, але женіть її з своїх хат освітою й єдністю 

побратимською! Най вас нічо не страшить, най вас жоден дідько не лякає, ці 

всі ліси й бори, ці всі полонини, ця вся земленька – то наша мати і ми самі до 

неї припадаймо та кормімося, як діти, а не даваймо її ссати зайдам і п’явкам 

нехрещеним!» [398, 30].  

Національно свідомі персонажі близькі у своїх пориваннях авторові, 

тому він щиро переживає, коли відбувається неминуче покарання активістів 

ясенівської «Січі». Читач при цьому залишається невід’ємним його 

супутником: «Ти дивишся зі мною в село і пильно придивляєшся всьому, що 

там діється і хочеш зловити кожде слово людської розмови… Бачу нині на 

твоїм чолі здивування і жаль. Не дивуюся. Ти думав, що й нині полюбуєшся 

блиском гуцульських топірців, що ними буде знову вправляти ясенівська 

Січ… А то не топірці блистять у серпневім сонці! То шандарські багнети і 

чака виблискують огнем від сонця так, як очі шандарів блистять лисячим 

гнівом» [398, 65].  

Завдяки такій розповіді текст перетворюється у своєрідного посередника 

між уявною довільністю автора і особистим сприйняттям нарататора 

вищезгаданих реалістичних подій. Елементи нарації відтворюються історію 

формування національної свідомості гуцулів поч. ХХ ст. і свідчать про 

кристалізацію в гуцульському середовищі віри у спроможність будувати без 

поляків, мадярів чи росіян нове суспільне життя, закорінене у національних 

традиціях і звичаях. Ця віра заснована на визнанні ролі видатної особистості, 
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що завдяки Божій волі, власному розуму й таланту, природним здібностям, 

спроможний показати Гуцульщину світу. А цілий світ дорівняти до ідеальної 

Гуцульщини, що досягне за автором піку свого розвитку, коли відбудеться 

повне знищення світу «панського», що калічить душу Гуцульщини.  При 

цьому футуристичне прозирання у майбутнє краю включає компонент 

художньо-міфологічного візіонерства Ю. Шкрумеляка. Варті уваги апеляції до 

читача, який стає учасником процесів, що відбуваються у творі: «Чуєш? Щось 

наче іде десь ззаду за нами! Огляньмося! О! Ти зблід чогось? Налякався? Ах – 

так! Це справді дивна і несамовита поява! Той старезний дідуган, високий 

велетень з бородою та палюгою в руці… Що це? Вже пішов? Десь нема його, 

але очі ще блистять і дивляться на нас і борода ще майнула в повітрю!» [398, 

28]. 

Ця митецька гра наратора з читачем дозволяє заглибитись у сугестію 

твору, поєднатися в оцінці подій – чи реалістичних, чи цілком фантастичних, 

написаних у дусі авторської концепції побудови квазіісторії своєї Гуцульщини 

та із співпереживанням персонажам, що так віддають свої сили на 

«відродження» Гуцульщини. Включаючи фантастичну складову у твір, 

письменник прагне вивести погляди на становлення «нової» Гуцульщини не 

тільки історичних осіб і реальних персонажів, а, власне, доводить, що й 

ірреальний світ і світ Природи, потерпаючи від суспільної несправедливості, 

приєднується до бажання «очищення» краю від зла. Читач має за задумом 

автора сприйняти цю ідею як своєрідну настанову істинного буття 

Гуцульщини. Це є підтвердженням думки Р. Інгардена, що «читання 

відображає структуру розширення досвіду настільки, що ми повинні 

тимчасово відмовитися від ідей та настанов, які оформлюють нашу 

індивідуальність перед тим, як ми приступаємо до набуття досвіду ще 

непізнаного нами світу через літературний текст. Але саме у тому процесі з 

нами «щось» відбувається. Те «щось» потрібно детальніше розглянути, 

особливо тоді, коли включення «невідомого» до сфери нашого досвіду 

затемнюється досить простою ідеєю у літературній дискусії, а саме процес 

абсорбування непізнаного світу розцінюється як ідентифікація читача з тим, 
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що він читає… Читання літературного твору можна прирівняти до відвідин 

якогось краю, з тією істотною різницею, що той «край» твору  не є реальним і 

що з боку читача потрібне певне зусилля, щоб затримати твір у певній змінній 

актуальності» [165, 183]. 

Наративні стратегії Ю. Шкрумеляка вбирають і колективний голос 

мешканців Гуцулії, які шанували цісаря і його родину, наприклад у 

повідомленні про початок Першої світової війни: «Слухайте, людоньки добрі! 

В Боснії вбили нам серби нашого наслідника престолу, пана архікнязя 

Фердинанда, застрілили з револьвера! Того наш цісар Сербам не дарує і 

об’являє їм війну. За Сербом постояв і Москаль, тож і з Росією війна!» [398, 

65]. Таких моментів багато в тексті, коли письменник передає розмову гуцулів 

про перебіг війни задля уреальнення всіх подій.  

Авторська концепція побудови нової Гуцульщини включає фіксацію ще 

одного історичного моменту, який логічно вкладається в ідею єднання всіх 

українських земель – організацію у лавах війська Австро-Угорського 

Українських Січових Стрільців: «Говорили про те, що під Бережанами стоять 

на фронті Українські Січові Стрільці і що в них українська команда. А все то 

гожі хлопці, як один, а між ними гуцули у великій почести. Вони хотять 

визволити Україну від москаля, аби український нарід мав своє право, своє 

панування… І говорили про те, що на російськім фронті стрічалися з такими 

солдатами, що говорять по нашому, по українськи, і входять з нашими в дуже 

цікаві розмови… Один нарід, одна кров, українці, як і ми» [398, 85]. Отже, 

відображаючи реальні події, які відбувалися в гуцульському селі Ясенові, 

наратор включає у текст твору згадку на історичні епізоди, що, з одного боку, 

відіграли суттєву роль в історії українського суспільства початку ХХ ст., а з 

іншого, є суголосні авторській концепції побудови квазіісторії вільної 

Гуцульщини. Синтезуючи просторові площини повісті письменник реалізує 

пошук «втраченого раю», протиставляє світ реальний, де неможливо ще 

реалізувати свободу – світові фантастичному, з «імпринтом» концепції 

ідеального світу свободи.  
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Звідси призначення наратора – достатньо акцентувати авторську 

інтенцію, щоб активізувати втручання нарататора у текст. Адже «будь- який 

істинно творчий текст певною мірою завжди є вільне і не зумовлене 

емпіричною необхідністю одкровення особистості» [37, 417]. Це відображає 

уявний напівдійсний світ твору, де доленосні рішення у житті Ілька Ялинюка і 

Стефана Мікуліцкого спочатку приймає фантастично-міфічний пророк Ілля, а 

головні герої корегують власні життєві позиції до запропонованих з 

ірреального світу перспектив.  

Створення альтернативного майбутнього для Гуцульщини – своєрідна 

мистецька гра письменника, що формує паралельний ілюзорний світ. Поряд із 

християнськими і язичницькими традиціями у ньому твориться світ знання, 

формується новий ідеал людства. Письменник виступає своєрідним гностиком, 

що створює власного генія, який виступає справжнім посередником і 

візіонером , завдяки знанням, отриманим від божественного [325, 10]. Ілько 

отримує від пророка Іллі знання і екстрасенсорні здібності, що має 

використати на користь Гуцульщині. Такий герой володіє гнозисом – 

містичним кінцевим знанням про світ, а, отже, існує поза межами 

екзистенційного світу реальності, і будує новий світ ідеального майбутнього.  

Ідеальність буття Гуцульщини перших десятиріч ХХ ст. – це своєрідне 

намагання «заховатись» від світу реального, абсурдного, в якому герої 

змушені відстоювати право на національне самовизначення. У літературі ж їх 

творці «прагнули продемонструвати своїх персонажів саме за екстремальних 

обставин, коли загострюються проблеми об’єктивної дійсності та посилюється 

рецепція суб’єкта» [337, 59]. Така позиція вкладається у концепцію 

«втраченого раю», обґрунтовану філософами початку ХХ ст. Адже світ 

донедавна ще певною мірою слугував задоволенню людських бажань, а нині 

«розмальована нашими звичками сцена стала нічим іншим, ніж тим, чим вона 

є сама по собі чужою до наших прагнень, бажань та інтенцій»[169, 27]. Буття, 

перетворене на світ розчарувань, з численними суспільними катаклізмами, 

включаючи події І світової війни, сповнене абсурду, стає чужим у 

письменницькому розумінні при розкритті концепції ідеальної Гуцульщини у 
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повісті «Огні з полонини». Відкритий «авторський дискурс» має показати 

шляхом певних підказок читачеві безпосередньо наратор. До таких 

контекстних нашарувань належить «момент відштовхування» від конкретно 

реальних подій, далі ж пропонується модифікація наративної стратегії, 

визначеної основним задумом твору і авторською стратегією. Такого типу 

гуцульський «Текст всуціль символічний: твір зрозумілий, усвідомлений, 

сприйнятий у всій повноті своєї символічної приоди – це і є, власне, текст» 

[32, 493], тобто наратор має здатність, з одного боку, «оживлювати» текстову 

нерухомість, а з іншого – систематизувати символіку та множинність смислу 

цього тексту.  

Фантастичний світ «оновленої» Гуцульщини у повісті стає початком 

нової власне авторської інтерпретації історію краю, де є ідеальні герой-геній і 

народ, що здатен йти за новим пророком у пошуку ідеального світобуття (до 

речі, гуцули у творі прагнуть знайти «втрачений рай» тільки на власній землі, 

«земля обітована» у авторській концепції буття фантастичної Гуцульщини 

розташована поряд, як в драматичному етюді «По дорозі в Казку» Олександра 

Олеся, – лише треба докласти певні зусилля, щоб «відкрити очі» своєму 

народові на рідний край).   

З цієї позиції цікавим видається багатозначне тлумачення заголовку 

твору, що сприймається як своєрідний зовнішній код, що виконує декілька 

функцій у поданому творі. Насамперед він орієнтує читача на місце подій, які 

розгортатимуться у творі – географічно це високогір’я Карпат, топос полонин. 

Внутрішня функція назви охоплює кілька важливих компонентів. 

Симптоматичне наповнення заголовку символічним значенням, орієнтацією на 

реальні події на місцевості та екстрасенсорні здібності головного персонажа – 

вміння запалювати думкою вогонь (у фізичному і духовному розумінні). У 

процесі читання реципієнт дізнається про звичаї та обряди гуцулів, пов’язані із 

запалюванням вогню на полонині – горінням ватри, символічним значенням 

ватри у житті простого гуцула. Шляхом розгортання сюжету твору 

письменник белетризував запалювання вогню в горах – символ розпочатої 

справи. Нарешті, вогні на полонині може запалювати й головний персонаж 
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Ілько Ялинюк, завдяки своєму Божому дару, дарованому йому пророком Іллею 

на процвітання Гуцульшині. Цим даром протагоніст притягує до себе гуцулів і 

всіх людей, що потерпають від злиднів, й відштовхує і лякає «панство», що 

передчуває загибель. Ще одне глибинне тлумачення повісті суттєво впливає на 

внутрішнє наповнення повісті. Фактично у заголовку наратор пропонує власне 

розуміння символічного значення запалювання вогнів на полонині – це символ 

відродження нової ідеальної Гуцульщини у майбутньому світі, до якої 

прагнуть всі гуцули. Незримо за текстом простежується позиція: «як будуть 

вогні на полонині горіти, очищати Гуцульський край від ворогів, очиститься 

все навкруги від зла, і земний світ знайде свій «втрачений рай». Таку 

інтерпретацію підтверджує відкритий фінал твору, що засвідчує зародження 

«нового» світу, де і життя, і смерть сприймаються як данність, дарована 

Богом: «Веселіться діти, веселіться! Бо ніхто ще не брав шлюбу в таку 

щасливу годину, як ви… І ніхто ще не вмирав у таку щасливу днину, як я 

вмираю…» [398, 157]. Тобто кожен нарататор має можливість вільно 

інтерпретувати текст, продовжувати його, розмірковуючи про перспективи 

розвитку нової ідеальної Гуцульщини.  

Локалізуючи текст у трьох часовопросторових площинах письменник 

орієнтує читача на вільне продовження текстуального плану. Авторську 

квазіісторію виняткової місії Гуцульщини, генія-автохтона виконано за 

принципами своєрідної гри автора з читачем, де текст стає посередником між 

двома суб’єктами. Л. Мацевко-Бекерська з цього приводу зазначає: 

«Функціональне розщеплення текстів та голосів автора, наратора, нарататора, 

персонажів дає можливість вичерпно щодо первинного задуму окреслювати 

контури фікційного світу, надавати йому впізнаваних ознак, робити естетичну 

комунікацію якомога більше психологічно мотивованою та естетично 

довершеною» [246, 53].  

Така розглянута вище наративна стратегія тексту повісті «Огні з 

полонини» Ю. Шкрумеляка укладається у концепцію текстуального 

декодування парадигми «Гуцульщина як текст», розуміння тексту художнього 

твору як явища цілком індивідуального, відповідно до авторського задуму і є 
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підтвердженням думки, що «текст – це не вияв розпаду твору, а навпаки, твір – 

то шлейф уявлюваного, що тягнеться за Текстом», а тому «текст у 

буквальному значенні завжди парадоксальний» [32, 492]. Власне, крізь призму 

літературного наративу початку ХХ ст. текстом повісті «Огні на полонині» Ю. 

Шкрумеляка представлена одна із варіативних складових сприйняття читачем 

історіософської візії картини світу Гуцульщини.  

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ ІІ 

Тож історіософське прочитання концепту «Гуцульщина як текст» у 

літературній проекції першої третини ХХ ст. осмислюється крізь відображення 

у ГТ декількох історичних площин, які суттєво скорелювали тематичне та 

жанрове наповнення метатексту Гуцульщини у часопросторі. Поширене у 

світовому письменстві на кінець ХІХ ст. висвітлення «екзотичності» краю 

було доповнено новим письменницьким баченням сучасного життя Гуцулії. 

Українські літератори, враховуючи світові традиції у показі гуцульського 

світобуття, збагатили ГТ як творами опришківської тематики, так і художніми 

варіаціями відображення сучасного деекзотизованого життя гуцулів. Окрему 

історіософську площину ГТ займають художні твори, в яких письменники 

осмислюють події і наслідки Першої світової війни для Гуцульщини. У 

«воєнних» ГТ автори відтворили «монографію» доль героїв, які стали 

учасниками визвольних змагань доби Першої світової війни на теренах 

Гуцульщини, і під час походу за визволення «Великої» України за межі 

«малої» батьківщини.  

Індивідуально-письменницьке відображення історичних подій, які 

сколихнули Гуцульський край, стало синекдохальним способом дослідження 

складного процесу становлення національної свідомості гуцулів, формування 

їх української патріотичної самосвідомості. Водночас чимало авторів у 

письменницькій уяві вибудовувало «нову» Гуцульщину, що могла бути 

об’єднавчим ядром для знедолених усього світу, зразком «нового» 

«віднайденого раю» для втомлених у багатовікових пошуках власної 

державності інших народів. Нерідко «земля обітована» за авторською 
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концепцією може знаходитися поряд, лише треба докласти кожному власних 

зусиль, щоб «відкрити очі» на цю парадоксальну ситуацію. 

 Історіософська презентація Гуцульщини у художніх текстах початку ХХ 

ст. інкорпорувала два рівноцінних художніх образи, зв’язок яких 

умотивований історичними перипетіями того часу. Художньою особливістю 

ГТ означеного періоду є індивідуально-авторське визначення місця 

Гуцульщини у просторовому континуумі України. Передусім вона у творах 

уособлює «Велику» Україну, її споконвічні прагнення до власної державності. 

ГТ доби визвольних змагань 1918 – 1919 рр. сповнені мотивом служіння 

рідному народові, а ідея визволення краю стає об’єднавчим ферментом 

творчих зусиль як західноукраїнських, так і наддніпрянських письменників.  

Водночас Гуцульщина – це образ «малої» вітчизни, обмеженої певним 

географічним простором, який хоча й підпорядкований масштабному 

узагальненню всієї України, має свої територіальні, національні та культурні 

особливості. Гуцульщина як «мала» вітчизна постає у художніх творах 

шляхом зображення місця подій, походів, вживанням конкретної топоніміки, 

імен, розкриттям доль героїв-гуцулів. Письменники наповнювали ГТ 

неповторним гуцульським колоритом, мовно-діалектними особливостями, 

естетикою гуцульського духу. Таким чином метатекст Гуцульщини в 

історіософському осмисленні набував часових, просторових, 

культурософських ознак-ідентифікантів, які вирізняли його у художньому 

метапросторі. 
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РОЗДІЛ ІІІ 

ГУЦУЛЬЩИНА В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ПЕРШИХ 

ДЕСЯТИРІЧ ХХ СТ.: КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ 

3.1. Національна специфіка прояву рис гуцульської вдачі в епічних 

творах В. Ґжицького, О. Манчука, Г. Хоткевича 

Географічні особливості гірської місцевості, на якій проживали гуцули 

впродовж століть, суттєво вплинули на форманту національного характеру. 

Аксіоматичною є думка, що український ландшафт не може не впливати на 

підсвідомі структури психіки тих, хто на ній живе і працює [385, 129]. Саме 

тому важливим є осмислення текстуалізованого феномену Гуцульщини, 

переломленого крізь розкриття особливостей національного характеру її 

мешканців-гуцулів.  

Як частина українського етносу, гуцули увібрали всі етнічно-

психологічні складники національного характеру українців загалом. 

Письменники розкрили внутрішню сутність гуцула, охарактеризували його як 

представника своєї нації, який має властиві саме йому стереотипи поведінки, 

психічні реакції або оцінки певних подій, осіб. Саме ці особливості є 

відображенням етнічної ментальності, своєрідного «духу народу». На початку 

ХХ ст. Ю. Липа виокремив чотири етнопсихічні складові українського 

культурного простору, що формувало нашу націю з давніх часів: це 

трипільський, понтійський, готський, києво-руський первні. Від кожного з них 

у національний характер українців увійшли різні риси вдачі. Від трипільського 

первня в українців-гуцулів у спадок залишилися терплячість, мовчазна відвага, 

скромність, обережність, впертість у досягненні мети, пошана до жінки, 

збереження родинних звичаїв, демократичний громадський устрій. Від 

понтійського складника – відвага, підприємливість, творчий дух, потяг до 

краси; від готського – стійкість характеру, військова та державна дисципліна, 

дотримання угод, організованість; від києво-руського – дух волелюбності, 

національна гордість, патріотизм [210]. Водночас гуцули як автохтонний 

субетнос увібрали індивідуальні риси національного характеру, що вирізняли 
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їх етнографічно. Так, В. Піпаш вирізнив риси національного характеру гуцула, 

які дають змогу виділити «гуцульський» тип характеру та ментальності, що 

визначають і поведінку гуцулів. «Для них притаманні волелюбність, 

запальність, різкість, холеричність темпераменту, що, втім, поєднується із 

глибокою меланхолією, особливо у ставленні до малої батьківщини 

(Гуцульщини), Матері-природи та основ християнської релігії». Крім того, 

етнограф зазначив, що «для закарпатських волинян та угорців ці особливості 

характеру і ментальності гуцулів часто були незвичними, дивними та 

незрозумілими, іноді оцінювалися як «нецивілізовані» («дикі»), а з іншого 

боку, викликали захоплення у т.ч. й чужоземців» [284, 10]. У середовищі 

гуцулів завжди панувала думка про поділ гуцулів та їх поселень на «суто 

гуцульські», «справжні» та інших гуцулів, які «погуцулилися» упродовж 

певного історичного розвитку. На гуцульський ареал суттєво впливало 

географічне розташування: Карпатські гори поділили територіально 

Гуцульський край на три адміністративні складові – Галицьку, Буковинську та 

Закарпатську Гуцульщину. На початок ХХ ст., незважаючи на те, що майже 

весь Гуцульський край належав до Австро-Угорщини, між його частинами не 

існувало належного сполучення, тому представники гуцульського субетносу з 

різних його частин розвивали власний спосіб життя, ведення господарства, 

сприйняття навколишньої дійсності. Тобто фактично вони поділилися на 

локально-популяційні групи, котрі відрізнялися між собою певними 

культурно-побутовими особливостями. 

Тому при розкритті сутності прояву рис гуцульської вдачі у художніх 

творах новітньої доби, необхідно зважати й на письменницькі характеристики 

внутрішнього світу гуцулів «різних» теренів Гуцульщини (Закарпатської, 

Буковинської чи Галицької). Кожен з письменників чи «чужинець», чи 

письменник-гуцул, навіть при відсутності топонімічної назви, географічно 

ідентифікується з певною частиною Гуцульщини. Відповідно до цього можна 

констатувати: текстуальне осягнення Галицької Гуцульщини перших 

десятиліть ХХ ст. наявне у творах Х. Алчевської, М. Грушевського,                      

М. Козоріса, М. Коцюбинського, Б. Лепкого, М. Матієва-Мельника, 
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Олександра Олеся, В. Пачовського, Н. Романович-Ткаченко, В. Стефаника,              

С. Твердохліба, І. Франка, Г. Хоткевича, С. Чарнецького, Марка Черемшини, 

Ю. Шкрумеляка та ін. Буковинську Гуцульщину означеного періоду 

охарактеризовано у художніх текстах О. Вільшини, Д. Загула,                                  

В. Кобилянського, О. Кобилянської, С. Лакусти, К. Ластівки, К. Малицької,              

М. Марфієвича, І. Синюка, Д. Харов’юка, та ін. Закарпатська Гуцульщина як 

текст сприймається у творах М. Божук, Ю. Боршоша-Кум’ятського,                         

В. Ґренджі-Донського, Л. Дем’яна, О. Маркуша, Ф. Потушняка, У. Самчука та 

ін. Кожен із письменників за певною географічною ідентифікацією або у 

своєрідній «латентній» формі розкрили певні етнічні, ментальні, соціально-

побутові та культурологічні особливості «різної» Гуцульщини, її природи, 

людей.  

Характеризуючи сутність гуцульської вдачі, українські письменники 

початку ХХ ст. враховували етнопсихологічні складові національного 

характеру. Це було актуальним претекстом при написанні творів, при чому, на 

думку І. Тена, враховувалась не тільки «психологія творця, а й психологія 

народу та часу» [342, 78 – 79]. 

На сторінках художніх творів гуцульської тематики широко 

представлений «ідеальний тип представника української нації» в образі 

гуцула, який має певні індивідуальні риси. О. Кобилянська, І. Синюк,                       

І. Франко, Г. Хоткевич, Марко Черемшина, Ю. Шкрумеляк та ін. розкривали 

специфіку національного характеру, зумовлену саме особливим поєднанням та 

домінуванням тих чи інших характеристик. На сторінках ГТ у сферу розкриття 

характеру гуцула потрапляли не тільки зображення традицій, звичаїв, обрядів, 

міфологія, фольклор, особливості релігійного світогляду гуцула, а й 

олітературені елементи національної етики та естетики, психології та 

філософії, соціології та культурології. 

Імагологічні засади та рецептивна естетика орієнтують також на 

врахування особливостей гуцульського характеру у працях про Гуцульщину 

зарубіжних письменників і вчених, загальний огляд яких було зроблено у 

Розділі 1. Основною причиною зацікавлення польських дослідників у ХІХ ст. 
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Гуцульщиною стало пробудження почуття національної свідомості, адже 

Польща була поділена між трьома іншими державами і потребувала 

відновлення власної самостійності. Саме патріотичний рух серед польської 

інтелігенції посприяв меті «йти в народ», вивчати побут, економічне 

положення закріпачених селян та їх народну культуру. Надмірна ідеалізація 

Гуцульщини зарубіжними науковцями і письменниками (її пояснення 

зроблено у статті «Мікрокосм «української» Атлантиди (Гуцульщини) у 

творчості Станіслава Вінценза» та ін. [48; 49]. – Т.Б.), а звідси й представлення 

Гуцульщини як міфічної країни Атлантиди, йде від внутрішнього єства 

гуцульського народу, що й спрацювало для створення іноземними 

науковцями, письменниками, іншими митцями міфу «екзотичної» 

Гуцульщини. 

Розкриття особливостей гуцульської вдачі сягає корінням ідеї акумуляції 

в особі історичного досвіду нації, закодованого на позасвідомому рівні. Тобто 

гуцул як ідеальний тип представника всієї української нації зберігає у 

свідомості генетично закодовану інформацію про історію етносу (онтогенез), а 

також прадавні відбитки історичних доль людства (філогенез). Це «колективне 

несвідоме» (К.-Г.Юнг [410]), на думку Є. Маланюка, передбачає й 

«національне підсвідоме», джерелом якого є інформація, що тисячоліття 

зберігається у психіці людини й виявляється не раціональним, а вродженим 

чуттєвим способом [238]. 

Українські ж майстри слова поч. ХХ ст. розкривали й «неекзотичні» 

індивідуальні риси гуцульського характеру, що дало змогу об’єктивно 

ідентифікувати цей субетнос у межах української нації. Так, дослідження 

гуцульської «родової» вдачі на поч. ХХ ст. відбувалися за двома напрямами, 

поєднання яких спроможне об’єктивно розкрити «таємницю» індивідуального 

гуцульського світу. Насамперед, це було пов’язано із ступенем взаємозв’язку 

того чи іншого українського письменника з гуцульським субетносом. 

Письменники-гуцули (О. Манчук, М. Матіїв-Мельник, Ю. Шкрумеляк,                     

І. Синюк, Марко Черемшина, П. Шекерик-Доників та ін.) розкривали 

особливості національного характеру на інтуїтивному рівні, використовуючи 
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власну генетичну пам’ять роду. Митці слова, яких захопила Гуцульщина 

красою, представники інших регіонів України (В. Ґжицький,                                    

М. Коцюбинський, Г. Хоткевич, Олександр Олесь та ін.), маючи творчу 

здатність проникати в глибини «інакшого» «я» (свідомо «перевтілюватися»), 

намагалися з’ясувати міру автентичного у рецепції вдачі гуцула. Це вони 

робили, аналізуючи «безпосередній інтимний досвід» в його конфлікті з 

«вищою силою – з колективною свідомістю» [307, 7]. У творах таких 

письменників авторське «я» співіснує у поєднанні з іншим «свідомим» «я», а 

оцінка всіх подій, зображених у творах, відбувається з обох сторін.  

І. Франко у праці «Із секретів поетичної творчості» з цього приводу 

визначав: «Поет для доконання сугестії повинен розворушити свою духовну 

істоту і другий раз пережити все те, що хоче вилити в поетичнім творі... Але 

його сугестія повинна зворушити так само внутрішню істоту читача, вводячи в 

неї нове зерно життєвого досвіду, нове пережиття і одночасно об’єднуючи те 

нове із запасом виображень та досвідів, які є активні або які дрімають в душі 

читачевій» [361, 46]. Не варто жодну із представлених письменницьких 

рецепцій на формування гуцульського національного характеру обирати за 

об’єктивну. Два погляди на основні складові гуцульського характеру є 

взаємодоповнюючими. Адже дають змогу осягнути не тільки внутрішнє єство 

національного характеру гуцула, а й зовнішні чинники, що суттєво впливають 

на формування повноцінної гуцульської картини світу. 

Найяскравіший зразок філософського усвідомлення внутрішнього «я» 

гуцула у художній площині тексту подав Г. Хоткевич. Мешканець 

Слобожанщини, який був не байдужий до долі українців в Російській імперії, 

для царського уряду став персоною non grata, змушений був емігрувати до 

Австро-Угорщини, рятуючи власне життя. Порятунком і джерелом творчого 

натхнення для письменника й стала Гуцульщина, яку відразу всім серцем 

полюбив митець за її первозданну красу природи, велич людського духу і 

гідності мешканців. Про враження, яке на нього справив Гуцульський край,                  

Г. Хоткевич писав: «Ну, що ж оповідати про Гуцульщину й про те вражіння, 

яке вона на мене зробила, я тут не буду, скажу тільки коротко, що як роззявив 
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я рота від здивування, прибувши до Гуцульщини, то так із роззявленим ротом і 

ходив шість літ. І думаю, що кожний так на моєму місці» [52, 107]. 

Філософію життя гуцула, його менталітет, особливості світоспоглядання 

передав письменник в образку «Гуцул». Із захопленням стороннього 

спостерігача розкрив він вдачу гуцула, та риси, які сформували його 

внутрішнє ментальне єство. Образок є свідченням подвійного ставлення 

автора до рис характеру гуцула. З одного боку, письменник виявив неабияке 

здивування, що межує з усвідомленням «дикої» енергії краю, закумульованої у 

таких рисах, як неймовірна сила, витривалість, лицарська гідність, нестримне 

бажання всіх відчуттів життя (філософія «треба набутися». – Т.Б.). 

Письменник створив пеан умілій праці гуцула: «Дивишся на нього, як він 

рубає! Яка сила і краса розмаху, яка безліч рухів, завше зручних, завше 

потрібних віками обрахованих, що від батька до сина переходять. Сокира грає 

й співає у нього в руках» [381, 110]. У такому ставленні до праці 

простежується внутрішня сутність гуцула, невіддільна від всіх процесів, які 

відбуваються навколо нього у природі. Письменник дотично констатував 

наявність специфічного розуміння гуцулом поняття локального простору, що 

зовсім не вкладається у традиційне розуміння меж певної території. Кількома 

штрихами авторові вдалося не тільки окреслити специфічні риси характеру 

гуцула як представника субетносу, а й довести в художній формі його 

генетичну спорідненість із іншими представникам нації: «Любить простір 

гуцул. Його «горде село – Жєб’є на п’ятдесят миль; його оседки на кілька гін 

один від одного далеко. / У Криворівні на «волоськім боці» на протязі яких 

півтора кілометрів щось із вісім хат. А дід Матфей, сидячи на пеньку, 

попихкує люлечкою й каже: За мою памнєть хатий було тут дві. А тепер – хата 

в хату, хата в хату. / Ой, діду-діду Матфею – як ти похожий на дядька 

Омелька, що наїхав, сплячи, у степу, на верстовий стовп і лаяв бісову 

тісноту!..» [381, 111]. Фіксуючи широку просторову орієнтацію гуцула, 

Хоткевич визначає ідентичну спільність рис характеру гуцулів як Північної 

Буковини, так і Галицької Гуцульщини, свідомо підштовхуючи алюзіями 

реципієнта у сприйнятті гуцула як представника цілого українського етносу. 
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Водночас у окремих деталях, у манері спілкування письменник 

вишуковує такі риси гуцульської вдачі, що визначають його ментальну 

сутність, відмінну від інших українців. Характерним прикладом є згадка в 

образку про гуцульське розуміння поняття сили: «І любить силу гуцул, любить 

її в усім. Як зустрічається з вами, то не вітає вас тендітно-м’яким добриднем, 

котре мов духів яких лихих хоче відігнати  від твого дня та накликати добрих, 

аби вони тобі безсилому, помогли. Ні, гуцул, каже: «Єк дужі»? Отже – чи є 

силонька в грудях, чи здолаєте сами пометати ворогів під ноги?» [381, 11]. 

Таким «етнологічним» прикладом письменник доніс читачеві сутність 

гуцульської віри у природну сполуку сили фізичної й духовної, якою хочуть 

вони на підсвідомому рівні поділитися зі своїм співрозмовником. Суто 

гуцульське привітання «Єк дужі?» з подання Хоткевича сприймається 

реципієнтом як специфічна риса гуцульського національного етикету, відмінна 

від національного етикету інших українців. 

З іншого боку, гуцул як автохтон Г. Хоткевича зачаровує поєднанням у 

власному характері рис, які, на перший погляд, не можуть співіснувати в одній 

людині. Ця зачарованість межує із возвеличенням гуцула як представника 

субетносу, що зберіг енергетику душі краю. Тому його світогляд – це 

світобачення цілої Гуцульщини, його характерні особливості – це внутрішня 

сутність Гуцульщини. Гуцул у розумінні Хоткевича – казковий герой, лицар 

краю, який має власну гідність, здатен власною кров’ю боронити край, 

відстоювати його національні інтереси. На переконання письменника, народ, 

тісно пов’язаний із рідним краєм, здатен вижити, зберегти власне національне 

обличчя, незважаючи на будь-який «цивілізаційний» поступ.  

У такому сенсі розглядає письменник поняття гуцульської гостроти 

почуттів, незалежно від того, є вони позитивні чи негативні. Через призму 

відчуттів показує автор ставлення гуцула до кохання, боротьби, праці і 

терпимості. Філософію життя гуцула, риси його вдачі письменник розкриває 

шляхом контамінації в тексті декількох вставних розповідей, які виступають 

аргументами авторських тез про основні складові характеру гуцула. Авторські 

роздуми, зміцнені інкорпорованими «історіями з життя» сприяють кращому 
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розумінню всіх чинників, які вплинули на формування характеру гуцула як 

автохтона. Так, оповідаючи про мистецтво гуцула, автор зазначив: «А вже 

найгостріше то б’ється гуцул. Ой і дико, ой і не по-людськи, а по-гуцульськи 

б’ється. Гремить топірцем в груди – в груди, в голову – в голову, вже не 

дивиться і не хоче дивитися. – Мій креминар, а твоя смеркь! – от тобі й уся 

філософія» [381, 112]. Доказів наявності такої гуцульської «філософії» у 

художніх творах означеного періоду можна знайти чимало, не тільки у 

творчості Г. Хоткевича («Камінна душа», «Довбуш»). Описи бійок гуцулів, де 

простежується їх заповзятість, «дикість», що зачаровувала і водночас лякала 

інших людей, характеризують семіосферу творів «Тіні забутих предків»                

М. Коцюбинського, «Гори говорять» У. Самчука, «Огні з полонини»                         

Ю. Шкрумеляка та ін.  

Запальність, рішучість і відчайдушність як ментальні первні гуцулів 

вражала письменників і вони оперували художніми засобами, які 

відтворювали гуцульський колорит, передавали внутрішні чуття гуцулів, їх 

винятковий характер. Так, описуючи бійку Павла Цокана, У. Самчук у романі 

«Гори говорять» трохеїчною мовою і засобами художнього синтаксису 

розкрив спектр гуцульської «родової» вдачі – симбіоз протилежних почуттів: 

«Павло відступив набік, зціпив п’ястуки, випнув груди. – Ану, кому життя 

обридло! Підступай! – Лютий, увесь тремтить, обличчя – жар… Раз, раз! 

Репет, брязкіт битого посуду та вікон. Оджоги, коцюби, макогони – все пішло 

в хід. … Хатній бій йшов непомітно, та хтось заревів, ніби його душили. 

Блиснуло знов світло, й усі побачили старого Манівчука в обнімах Павла. 

Міцні ті були обніми. Так уміють лише ведмеді обнімати» [321, 29]. Опис 

несподіваної бійки, який виявив негативне коло емоцій, несподівано 

переривається миттєвістю протилежних емоцій: «Коротеньку мить подивилися 

одне одному в очі. Безодня жалю, люті й любові злилися в тих поглядах. 

Скривлене від люті Павлове обличчя відразу, ніби освітив сонцем, 

прояснилося… Бій ущух одразу. Всім стало ніяково» [321, 29]. Такі описи 

перебігу внутрішнього стану персонажа доповнюють картину гуцульського 

світосприймання, розуміння власної сутності.  
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Особливе місце у ГТ належить розкриттю символічного змісту стійкості 

гуцулів до фізичних больових відчуттів. Зміст цього поняття, наприклад, 

Г.Хоткевич розкрив через використання у новелі «Гуцул» декількох вставних 

оповідей про витривалість: «Двадцєт лєхів здохнут, ніж гуцула свербит. З 

розваленою надвоє чашкою, весь облятий, об’юшений кров’ю, з поламаними 

ребрами, з роздавленими обцасами грудьми – він схопиться, як демон 

червоний, і знов, і знов кидається у бій і валить топірцем направо-наліво…» 

[381, 113]; «А й потім… коли прийде лікар і безнадійно почне порпатися в 

обнаженім мозку, витягаючи осолки костей – гуцул не простогне, не двинеться 

мускулом…» [381, 113].  

Вдавшися до надмірної натуралізації особливостей гуцульської вдачі, 

автор доніс до читача комплекс почуттів, властивих гуцулові, зокрема тих 

особливих, що дають можливість ідентифікувати його як представника 

сильного субетносу у фізичному і духовному розуміннях. Невипадково 

останній вставний епізод, який локалізує ментальну картину світу гуцула, а 

отже й розкриває його національний характер, пов'язаний зі збереженням 

власної гідності, хоч би й ціною смерті. При цьому зауважмо, що письменника 

захоплює гуцульська «дика» впевненість у непереможну силу власних ідеалів і 

переконань кодексу честі, що межує із поняттям лицарства й відваги, і 

корениться в генетично закодованому в українців «авантюрно-козацькому» 

типі характеру («Ой, войовничий нарід, войовничий, нима що казати!» [381, 

114]). 

 З іншого боку, автор інтерпретує вищезгадані риси характеру як 

особливі, властиві суто гуцульській ментальності. Він насамперед 

переконаний у незнищенності цього сильного енергійного субетносу: «І 

дивишся на сю гостру енергію, на сю непогамовану завзятість, на сю 

витривалість казкову – і гадаєш собі: і так то все пропаде? І не запише сей 

народ свого сліду в історії людськості? І згине даремно ця безумна, 

захоплююча, пориваюча енергія? Та не може ж того бути!» [381, 114]. Сила 

емоцій, що переповнюють письменника, передана висхідною градацією 
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питальних риторичних речень, які заперечує опитмістичне твердження автора 

образка про підтримку цілої Гуцульщини як Матері своєї дитини-гуцула.  

Отже, Г. Хоткевичеві вдалося осягнути і схвильовано ствердити велич 

гуцульської душі, розкрити вагомі складники «родової» вдачі. Не будучи 

уродженцем Гуцульського краю, письменник прозирнув внутрішній світ 

Гуцульщини, олітературив не тільки позитивні, а й негативні риси характеру 

автохтонів. Захоплюючись величчю і неповторністю гірських краєвидів, 

експресією внутрішнього чуття Гуцулії, він майстерно презентував істинно 

гуцульський погляд на світоустрій Всесвіту, художньо відтворив психологію 

душі та гармонію гуцула і краю.  

Гуцульський характер, його особливості у художній площині ГТ 

представлені й у творах інших письменників Карпатського краю. Характер 

героя у них постає крізь його вчинки, рішучі, інколи до кінця неусвідомлені 

дії, або відчувається крізь оціночне ставлення до нього інших героїв твору. 

Так, в оповіданні Д. Харов’юка «Смерть Сороканюкового Юри» побічно 

розкриваються основні риси гуцульської вдачі Юри, який потонув у Черемоші. 

Перед очима реципієнта постає по-справжньому гуцул-леґінь, яскравий 

представник свого народу, за яким дуже сумують його товариші. 

Характеристику рис вдачі письменник подав у тексті твору за рахунок 

включення у художню площину згадок про нього односельців: «Був, 

покійничок, на світі добрий та бесідливий, приговірливий. Бувало, не нажив би 

ся між своїми побратимами. Таку вже мав добру і лагідну вдачу, а вона йому 

ялила (годила, сприяла. – Т.Б.)» [283, 548]. Поряд із описом властивих героєві 

рис характеру подав автор й згадку про любов гуцула до гри на флоярі 

(сопілці. – Т.Б.), яка додавала у скрутну хвилину життєвих сил та енергії. 

Захоплення грою на цьому музичному інструменті властиве багатьом 

мешканцям Карпатського краю, вважається воно ознакою гуцульської 

ментальності, адже саме у грі знаходили спокій для своєї зболілої душі 

гуцули-герої: «Впосліди купить ще голосну флояру і грає-виграває бувало, 

йдучи горі додому дорогою направці: через Тюдів, Рожен, Білоберезку, 

Писаний Камінь, Ясеново, Криворівню та так аж на Жаб’є. Мелодія 



200 

гуцульської флояри густо-рясно розсипається по лісах, горах, грунях… Голос 

луною б’ється скалами, верхами. Утіха» [283, 549]. 

Згадуючи численні топонімічні назви Гуцульщини, письменник не 

тільки відтворив в уяві читача весь шлях персонажа, а й показав, що 

поринаючи у гру на флоярі, гуцули потрапляли в своєрідний транс, який 

допомагав швидше пересуватися великими відстанями, які змірювалися лише 

калейдоскопом назв, час зупинявся і змінював свою сутність (ще одна згадка 

про так званий «гірський» час, характеристику якого за сприяння творів 

українських письменників так досконало описав С. Вінценз у романі «На 

високій полонині». – Т.Б.). 

Західноукраїнські письменники поч. ХХ ст. глибоко розуміли 

особливості гуцульського етнонаціонального простору за рахунок або своєї 

внутрішньої «родової» належності до Гуцульщини, або постійного 

спілкування із її мешканцями. Так Леся Верховинка, О. Манчук, І. Синюк,             

Д. Харов’юк, І. Франко, Марко Черемшина, П. Шекерик-Доників,                           

Ю. Шкрумеляк подавали характеристику краю крізь призму власного 

усвідомлення особливостей гуцульської вдачі.  

«Передоручаючи» зображально-виражальні можливості нараторові-

гуцулові, який живе поруч із своїми героями, презентує їх спосіб життя і 

простий «гуцульський» погляд на світ, ці автори подбали про атмосферу 

прилучення читача до Гуцулії. Гуцульський діалект, яким написані твори                 

О. Манчука, П. Шекерика-Доникова, Марка Черемшини, змушує реципієнта 

поринути у колорит гуцульського життя, світ міфосимволіки, фольклору, 

соціальних реалій. Усе це слугує «каталізатором рефлексій і при задуми або й 

святого ностальгічного болю в душі читача за чимся втраченим, призабутим, 

але вічно дорогим і чимось таким, чого вічно бракує» [110, 9]. ГТ цих авторів 

властиве гумористичне висвітлення певних рис гуцульської вдачі. Так, новели 

Онуфрія Манчука є свідченням вміння гуцула посміятися над собою, оцінити 

світобуття з іронічної точки зору. Відтворюючи особливості культури і побуту 

Гуцульщини, письменник заглибився у внутрішній світ персонажів, які по-

різному характеризували край і його мешканців, реалізували особливий погляд 
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на гуцульське життя. Так, взаємодію двох поглядів щодо Гуцульщини із 

характеристикою певних рис національної вдачі гуцула (суто гуцульського і 

«чужого» іноземного) подає автор у оповіданні «Француз». Маємо 

гомодієгетичного наратора в екстрадієгетичній ситуації, який із позиції 

простого, не достатньо освіченого гуцула, розповів історію зустрічі із 

іноземцем, котрий приїхав поглянути на «екзотичну» Гуцульщину. Опис таких 

рис вдачі гуцула, як щирість, відвертість у висловлюваннях, добропорядність, 

гостинність, вміння тримати власну гідність тощо подається як очима 

наратора, так і оцінкою героя-іноземця, переказаною знову-таки наратором. 

Ефекту комічності автор досягнув у момент зіткнення двох світоглядів, їх 

співвідношення. Виявляється, що на одні й ті самі речі гуцул і француз 

дивляться по-різному.  

Француз у розумінні гуцула стає людиною, яка порушила повільний хід 

гірського часу, адже його дивна поведінка змушує замислитися, викликає 

чимало запитань. Автор навмисне зіштовхує на вузькій гірській стежці два 

різні сприйняття навколишнього світу – іноземний, чужий, який сприймає 

краєвиди із захопленням, і свій, гуцульський, що є складовою цього краю, а 

отже, й сприймає навколишню красу як звичайне явище: «Іга! Шо він там 

такого уздрів?... Скала скалов, а камінь каменем. Уже дивлюся так, шо аж мало 

очі не повілізают і, бігме, ніц не годен уздріти. Або в него очі інакші, або я уже 

на старі роки осліп… Удурів ганц. Показує на небо, на земню, на верхи, бутси 

кулаками в груди, смієтси, шо аж я си збоєв,аби єго єкас манколія не найшла і 

зачєвсмиси відступати назад» [240, 35]. 

Дивним і незрозумілим є француз й іншим гуцулам, у яких зупиняється 

на ніч: з одного боку, гуцули зустрічають його як добропорядні господарі із 

генетично властивою гостинністю, а з іншого, з-за нерозуміння його мови, 

його появу вони асоціюють із якимось великим лихом, покаранням, яким їх 

нагородив Бог за потаємні не висповідані гріхи: «Гадаю собі, абих’го прудше 

до села привіз тай си збув, бо самі очі видєт, шо се єкес нечісте. Нема до кого і 

слова заговорити, бо або мовчіт через цілу дорогу єк товарє, або єк уже 
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заговорит, то страх на тебе летит, бо боїшся, шо удурів і аби тебе не 

споневажив» [240, 37].  

Гуцулів із складної ситуації рятує сміх, який зменшує емоційну 

напруженість тексту, надає йому іронічного звучання. Адже незважаючи на 

різні культури і традиції, мовне нерозуміння, позитивна емоційна складова 

виявляється спільною для француза і гуцулів, виступає об’єднавчим моментом 

у спілкуванні. Фінал твору сповнений доброго гумору, він не виступає 

своєрідним пуантом, що активізує реципієнта і справляє драйвовий ефект, а 

швидше дає можливість читачеві зрозуміти всі причини неоднозначного 

ставлення гуцула до незнайомця: «То… один великий пан з Франції приїхав до 

нас у гори, бо си багато за ні начітав, тай закортіло’го у них бути тай си на нас 

подівити і каже, шо тут єму си дуже удало» [240, 37]. Однак така незвичайна 

подія у житті старого гуцула надалі сприймається ним як звичайне явище, яке 

минуло повз його життя. Таке враження надає своєрідний ефект заокруглення 

сюжету оповідання. Автор за рахунок своєрідного початку і завершення 

розповіді гуцула про француза (так, на початку твору, гуцул зі своїм конем у 

буденних справах виїжджає із села, а насамкінець після зустрічі з іноземцем 

повертається до звичайного життя) упевнює реципієнта про «незвичайну 

звичайність» події, що не змогла зрушити подальшу розмірену плинність 

життя гуцула.  

Дотичними до вищезазначеного оповідання О. Манчука є й інші його 

твори, в яких розкриваються національні риси характеру гуцула з позиції 

іронічного сприйняття дійсності (оповідання «Дохторе», «Храм», 

«Великдень», «Челідина» та ін.).  

Власне «гуцульська» позиція щодо розкриття елементів гуцульської 

вдачі об’єктивно доповнює постать гуцула як представника Карпатського 

краю, дає зрозуміти його внутрішній світ, ідентифікувати як представника 

української нації і водночас вирізнити ті особливості, які властиві суто 

гуцульському світогляду.  
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Світ гуцульської дитини від народження тісно переплітався зі світом 

дорослого, вбирав у себе всі ознаки дорослого життя і переломлював їх крізь 

призму дитячої свідомості. Переймаючи всі традиційні елементи життя, 

маленький гуцул «дорослішав» у своєму дитячому світі і переносив їх на 

власний світогляд. Письменники початку ХХ ст. характеризуючи дитяче 

сприйняття реальної дійсності маленького гуцула, досконало володіли 

технікою фіксування найменших подробиць їх зв’язку з власне Гуцульщиною, 

як на фізичному , так і на духовному рівнях. Так, оповідач новели М. Матієва-

Мельника «Ой видно село» духовний світ малого гуцула визначив суто 

конкретними фізичними речами: «…Я мав уже дев’ятий рік життя і два ступні 

«штуби». У мене був чималий крам. Я мав уже свій світ. Я мав штуцерний 

ножик, ковану мосенжову ручку, загвожжену палицю, яку ховав у скринці на 

піддашші, мав у коморі новий солом’як із сойчиним крильцем і кривульками, 

мав черлений, мережаний ремінь з двома пряжками, сорочку з вишитим 

ковніром, мав дзьобеньку космацьку, сопілку та й довгий батіг із чічкою на 

сплеті, і це була моя найбільша гордість» [244, 498]. Автор детально 

схарактеризував не тільки речі, які може мати кожен маленький дев’ятирічний 

хлопчик, що становлять його «дорослий» світ, а й ті, що саме вказують на 

приналежність навіть такої маленької людини до гуцульського духовного 

світу. Фактично вимальовується перед очима реципієнта вся картина життя 

хлопчика-гуцула, його основні зацікавлення і предмети побуту, які дають 

змогу зробити висновок про спосіб гуцульського життя і якою працею 

маленькі гуцули допомагали батькам по господарству.  

Займаючись змалечку випасанням маржини в горах на полонині, 

маленький гуцул привчався до важкої праці по великому господарству. 

Стаючи на чергову сходинку «дорослого» світу, він водночас залишався 

дитиною, яка з цікавістю споглядає навколишню дійсність. М. Матіїв-

Мельник, розкриваючи світ маленького героя, вирізнив серед основних рис 

характеру хлопчика щиру дитячу безпосередність, гордість за доручену 

дорослими місію випасати худобу і любов до всього живого, що оточує 

маленького гуцула і єднає його з цілим світом. Праця на полонині була дуже 
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важкою, однак дитина знаходила можливість під час її виконання проявити 

власну індивідуальність (М.Матіїв-Мельник протягом оповіді декілька разів 

підкреслив «інакшість» маленького гуцула, його здатність до вигадування, 

пошуку. – Т.Б.). Світи дорослого і дитини перехрещуються у свідомості 

персонажа. При чому від спілкування з «дорослим» світом персонаж зазнавав 

чимало фізичного болю: «Мої ноги були посідані, гей кора на дубі. Досвітня 

роса пекла вогнями, колола рінь, пальці пощипані, як зубки в старих граблях» 

[244, 499]. Водночас у свідомості дитини перемагав дитячий світ, який у 

поєднанні зі світом природи загоював фізичні і душевні рани оповідача: «… Я 

грівся до сонця. Тоді обгортала мене солодка втома і мені страшенно хотілося 

так трохи, так дуже трошки заснути. Дзвіночок поковтував на шиї в Гобані – 

десь у темній фої перекликалися контральтом коси і заносило подихом живиці. 

Я був на сьомому небі» [244, 499]. Письменник передав внутрішню гармонію 

дитини, її глибоку спорідненість зі Всесвітом, бажання жити за його законами.  

Письменник латентно окреслив топос Гуцульщини в новелі, через 

дитячу свідомість пропустив знайомі лише їй показники краю (у новелі згадує 

персонаж місцеві назви гір і полонин Кітвин, Никлос, Вишне поле, Оранка, 

Карматура). Їх характеристику автор подав через опис дитячої гри, 

розкриваючи при цьому ступінь спорідненості із національними традиціями 

цієї місцевості: «На долинки сідала роса, над селом стелились вечірні дими, 

сонце клонило голову до темнозелених, аж синіх, верхів, корови виходили, 

мов лані, на полянки, а ми грали свинки, лупія, або вганяли, як лошаки й 

реготалися, реготалися до дна душі» [244, 499].  Маємо художній вияв у тексті 

взаємодії світів дитини і гірського краю, де людина сприймається логічною 

його складовою, дитиною природи. Дитина-персонаж, на думку письменника, 

є більше наближеним до природного світу, він гармонійно взаємодіє з ним. Із 

світу дорослого, суто авторського, лине щира ностальгія за «втраченим раєм» 

дитинства, за втраченою «пастушою» культурою: «Там за грубкою падав на 

долівку і на кулаці засипляв щасливим, розкішним сном, про який пишуть у 

казці. Такий солодкий був тоді пастуший вік, що ліпше було на дошках, як 

панові на подушках» [244, 500].  
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Таким чином, визначаючи межі світу гуцульської дитини, на сторінках 

художніх творів письменники розкрили ступінь взаємодії дитячого 

світосприймання із світом дорослого, а також довели тезу, щодо глибокого 

єднання світу дитини із світом Гуцульщини на духовному рівні. У творах 

розкривається думка, що гуцульська дитина у своєму спілкуванні з дійсністю 

знаходиться значно ближче, порівняно від дорослого, до витоків гармонійного 

співіснування із Всесвітом у цілому. 

Літературознавчий аналіз авторських характеристик гуцульської вдачі, 

наявних у художньому тексті початку ХХ ст., дає зрозуміти сутність 

письменницької праці, що передбачає підбір певних художніх засобів, які 

сприяють вирізненню локального колориту краю під час описів, згадок про 

нього, наявність тих або інших ментальних рис гуцульського субетносу. 

 

 

3.2. Аспекти національної культури та побуту Верховини в 

гуцульських текстах Лесі Верховинки, М. Козоріса, М. Коцюбинського,   

К. Малицької, П. Шекерика-Доникового та ін. 

Художній дискурс «Гуцульщина як текст» в українській літературі 

початку ХХ ст. акумулюва зразки автентичного відтворення життя, культури 

та побуту мешканців Карпатського краю. Письменники наповнили 

гуцульським колоритом описи зовнішності персонажа, спосіб спілкування зі 

світом, який включав певні норми етики, моралі та гуцульського етикету. За 

гірським типіконом одягу, реалій побуту, оселі, національної кухні, музичних 

інструментів, численних ігор, розваг у вільний час, способу життя, звичаїв, 

обрядів, специфіки святкування релігійних свят у гірській місцевості читач 

крізь площину тексту відтворював національний колорит краю та 

ідентифікував його. Така зовнішня атрибутика ГТ є важливою для розуміння 

сприйняття регіону у співвідношенні понять «екзотичне» та «неекзотичне» 

бачення. Бачення життя Гуцульщини з етнографічної точки зору давало змогу 

підвищення міри її «екзотичності» краю в очах іноземних і українських 

письменників.  
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Однак варто відзначити різницю між творчим письмом авторів у 

відтворенні елементів внутрішнього світу і буття гуцулів крізь площину 

етнографічного забарвлення. Для іноземців Гуцульщина становила край, який 

дивував екзотикою, неподібними обрядами, народними звичаями, побутом і 

культурою до інших мешканців Європи, у тому числі горян.  Українські ж 

письменники використовували етнографізм як особливий засіб психологізму, 

який не тільки ідентифікував персонажа як представника гірського краю, а 

виявив ментальну спорідненість гуцула і Гуцульщини. Адже, вони вважали, 

що без неї гуцул не може існувати, може перетворитися на музейний експонат, 

стане етнографічним свідчення данини минулому. Відтворенням 

етнографічних елементів у ГТ першої третини ХХ ст. українські автори 

прагнули показати перспективи для майбутнього персонажа-гуцула. Художні 

тексти початку ХХ ст. сповнені й актуальних проблем тогочасної доби – 

соціальне і національне розшарування в українському селі перших років 

нового століття, розкриття внутрішнього світу гуцула, родинні відносини і 

тиск на них зовнішніх чинників, проблема деградації особистості, пошук 

«нового» героя тощо. Однак завдяки етнографізму літературознавці можуть 

ідентифікувати ГТ, власне, там, де безпосередня згадка про Гуцульщину як 

край відсутня («латентна» форма ГТ). 

Самопрезентація ГТ відбувається у творах, де герої і зовнішністю, і 

внутрішнім світом, асоціюють себе із Гуцульщиною. Описом зовнішності 

героя письменники чітко ідентифікують його як представника гуцульського 

субетносу, який має особливі елементи одягу. Так, перше знайомство з героєм 

оповідання «На полонині» Лесі Верховинки починається з опису: «Високий і 

стрункий, мов молода ялиця, стояв на самому шпилі гори, а вітер колихав його 

кучерявим волоссям і зеленою травою, що навперейми з барвистим суцвіттям 

виростала з-під його постолів. Одягнений у червоні сукняні штани та 

вишивану сорочку, на плечах старий, поношений киптар, закинений наопашки 

від вітру; високий стан – оперезаний широким чересом, що аж під груди 

підступає» [71 , 170]. У даному разі елементи одягу слугують суттєвим 

доповненням до внутрішнього розкриття героя, а також вказують на його 
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соціальний статус. Відтворючи пріоритети світогляду героя описом 

зовнішності, автор натякає на подальші події у житті гуцула Олекси 

Миронюка.  

По-гуцульськи колоритним, емоційно насиченим є опис Дмитра 

Марусяка, яким його вперше побачила Маруся («Камінна буша» Г. 

Хоткевича). Він її вразив багатством одягу, який був лише зовнішньою 

оболонкою, що не характеризувала його мінливий внутрішній світ. 

Письменник до деталей відтворив всі елементи його зовнішності: киптар, 

широкий гуцульський ремінь, пістолі, кріс, на голові – крисаня: «На друге 

плече накинутий був червоний гаптований сардак, в руках сяйливий, дорого 

битий топірчик, котрим леґінь грався, поблискуючи на сонці, – це було щось 

надзвичайно красне в цих відлюдних дебрях і пущах» [381, 115]. Автор із 

позиції стороннього спостерігача, який не знається на особливостях 

гуцульського побуту, підкреслив екзотичність ситуації: у ній зовнішність 

гуцула контрастує, з одного боку, своєю багатобарвністю із спокійними за 

кольоровою гамою гірськими краєвидами, а з іншого – доповнює гаму 

відчуттів героїні.  

Якщо для гуцулів носіння національного одягу – це звичайна справа, то 

для людини, яка потрапила у вир гуцульського життя навіть знайомство із ним 

– це випробування на сприйняття народних традицій. Так, перше знайомство з 

гуцульським вбранням стає для Марусі своєрідною ініціацією «в гуцули»: «А 

на другу неділю гуцулки, змовившись, принесли своїй їмості в дарунок геть 

цілий убір гуцульський. Одна дала унучі, друга постоли, файно поморщені та 

пофарбовані, треті зложилися на кептарик із сернини… І запаску, золотом 

перетикану, і фустку шовкову, а пацьорків то нанесли тілько, що «корову би 

стало прикрасити…» [372, 78]. Опис гуцульського вбрання тут не обтяжений 

етнографічними подробицями, виконує функцію підтвердження пошанування 

гуцулів традицій, а також тих людей, які їх цінують і поважають. 

Гуцульським одягом письменники відтворювали колорит краю, 

підкреслювали духовну потребу гуцулів дотримуватися традицій. Белетристи 

акцентували: відчуваючи себе дитиною природи, гуцули намагалися вбранням 
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підкреслити святковість релігійного, родинного чи обрядового дійства, 

засвідчити пошану природному світові. Тому майже завжди описи зовнішності 

текстуально перегукуються з гірськими край образами (термін І. 

Качуровського. – Т.Б.). Наприклад, у «Камінній душі» Г. Хоткевича згадка про 

барвистий одяг гуцулів стає доказом гармонійного співіснування серед 

природи всіх живих істот: «Синь, синь і синь… верхи, верхи, верхи, мов 

застиглі блакитні хвилі, а по них ходять заблукані тіні хмар. Далека Говерла 

півприкрилася прозрочистим серпанком і задумалася… А тут, коло каменя, – 

буйний  свавільний квітник барвисто вбраних людей. Червоні яскраво сардаки, 

узорчисті химерні киптарі, ремені, биті спижем, крисані, бляховані в білих, 

синіх, зелених перах, ґотурах, павичах, з блискотками й дармовисами, пістолі 

й кріси, кинені в шувар» [372, 214]. 

Гуцульський колорит письменники відтворювали через атрибутику 

Гуцульщини і у ліричних творах. Так, у поезії «На храм збираються гуцули…» 

Олександр Олесь, щоб передати колорит свята, ввів зовнішній компонент: 

«виймають ремені, кресані, / Торбівки файні, киптарі» гуцули, а гуцулки йдуть 

на свято «як мак червоний, в барвних строях, / І в огальонах, як зірки» [286, 

242]. Легкість рядка, невимушеність опису дає відчуття майбутнього свята. 

Святково вбраних мешканців поет прямо асоціював із Гуцульщиною, дає її 

персоніфікований образ, створив локальний колорит свята: «На храм 

Гуцульщина іде! \ Безводня, Ільця і Синиця, / Магурка, Віпчя і Пушкар…» 

[286, 243]. Так зовнішня атрибутика свята, створена описами гуцульського 

строю, доповнив зорові відчуття від святкового дійства, підкреслив його 

важливість. 

Зовнішній вигляд у художніх творах гуцульської дитини гармонізовано з 

внутрішнім світом, її відданістю національним інтересам, власному народові і 

рідній землі. Такими є малі герої оповідань «На цукорки» Лесі Верховинки, 

«Малий гуцулик» К. Малицької, «Ой видно село» М. Матієва-Мельника та ін. 

Незалежно від віку, кожен із них постає як дитина всієї Гуцульщини, її 

природи, яку митці зобразили з позиції випадкового свідка. Так, Леся 

Верховинка подала опис маленького полонинського вівчаря, в якому відчутне 
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авторське ставлення до його краси: «Це правдиве гуцульське дитя. Гарне, 

опалене сонцем лице обрамлюють довгі чорні кучерики. Карі очі з довгими 

віями блискають вогником відваги і завзяття. Він одягнений в білу, грубу 

сорочку з вишиваними уставками і пазухою  та в червоні сукняні гачі (штани). 

Сорочка опоясана чересом (поясом), а крисаня, що лежить побіч нього, ціла 

прибрана перами різних птиць» [71, 44]. Зовнішню відповідність внутрішній 

гармонії дитини підкреслено письменницею згадкою прояву її гуцульської 

вдачі – безкорисливою здатністю порятувати у гірському потоці людину. 

Високу моральну духовність героя відтворено епіком очима пані, котра як 

подяку за порятоване життя запропонувала гуцуликові гроші «на цукорки»: 

«Малий гуцулик почервонів, немов би вся його кров збіглася до малого, 

опаленого личка, в очах промайнула блискавка негодування, а уста гордо 

усміхнулися» [71, 47]. Таким чином у творі зображено справжнього 

представника гірського етносу, вихованого у певних морально-етичних 

нормах і відповідно до гуцульської традиції. 

Протистояння гуцульського і панського поглядів на Гуцульщину і її 

природу є стрижнем оповідання К. Малицької «Малий гуцулик». Герой твору 

теж є відданим і чесним представником Гуцульщини, виявивши власне 

ставлення до звинувачення панів-«туристів» щодо відсутності позитивних рис 

вдачі у гуцулів.  

Письменниця презентувала поведінку героя очима «чужих» панів, аби 

підкреслити його генетичну єдність із рідним краєм: «Звинно, як дика коза, 

спинався він на стрімку гору, що виросла понад шумлячим Черемошем. Його 

струнка постать в короткім киптарі, широкім брилі й легеньких личаках лиш 

маяла по вузькій стежині… малий гуцулик жваво ступає вперед. У нього в 

руках сучкуватий костур, в шкірянім чересі гарно вирізаний топірець» [239, 

160]. Позиція панів-«туристів»  щодо приналежності їх до іншої нації, є 

агресивно налаштованою до гуцулів, їх світогляду. Про внутрішню чистоту 

духовного світу маленького Данила свідчить його врівноважена реакція на 

негативну інформацію: «В його серці накипає жаль до сих людей, що прийшли 

на його рідну землю зневажати її синів» [239, 162]. Письменниця неодноразово 



210 

підкреслила витримку героя, його високу мораль: він дбає, щоб не залишити 

панів напризволяще у невідомій місцевості. Данило, як і герой оповідання Лесі 

Верховинки, відмовляється брати гроші, чим розвінчує міф про жадібність 

гуцулів. Твір є свідченням традиційної гостинності гуцулів, підтвердженої В. 

Шухевичем: гостинність «не позволяє їм брати заплати за молоко, подане 

гостеві, бо би маржина вигинула» [404, 267]. Однак, для заїжджих панів він 

залишився загадковим, не подібним до інших дітей. 

Опис святкового народного одягу у творах про Гуцульський край може 

характеризувати гуцула як представника української нації, який дбає про 

розквіт України і водночас є невеликою часткою Гуцульщини як малої 

батьківщини. Так, героїня оповідання «Задля рідного слова» К. Малицької, 

готуючись до виступу на честь 250-ї річниці повстання козаків на чолі з 

гетьманом Б. Хмельницьким, одягається як справжня українка: «Нуля надягла 

свій народний стрій: оксамитовий жупаник і червоні чобітки; косу з синьо-

жовтими бриндами пустила долі». Навіть виглядом така дитина може 

навернути спраглі душі своїх земляків до потреб рідного краю: «Нуля 

виголосила стирок «Мово рідна». Її поява в народнім строю, звучний дитячий 

голосочок, що так сердечно взивав до любови рідного слова, викликали 

загальний подів у всіх присутніх» [239, 159]. Опис зовнішності гуцулочки 

виявляє інтерес до народних традицій, який, на думку письменниці, мав би 

привернути увагу до Гуцульського краю. 

Текстотворчими у ГТ є й картини народних звичаїв, релігійної 

обрядовості і подій, із ними пов’язаних. Повноцінне осягнення гуцульської 

культури відбувається через опис музичних інструментів, гри, особливого 

зв’язку між інструментом і людиною на Гуцульщині. Серед інструментів, які 

згадуються на сторінках ГТ першої третини ХХ ст., найбільше зустрічаються 

сопілка (автори використовують різний синонімічний ряд – флояра, дудка, 

зубіка, телинка) та трембіта. Власне, ці два музичні інструменти презентують 

Гуцульський край, що й відзначили В. Гнатюк, В. Грабовецький, О. Кольберг, 

В. Шухевич, Г. Цбінден та ін. [168]. 
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В ГТ першої третини ХХ ст. на сопілці грають чимало героїв. Опис гри 

сприяє глибшому розумінню душі гуцула, без неї не мислять існування Іван 

Палійчук у М. Коцюбинського, Олекса Довбуш і Дмитро Марусяк у                         

Г. Хоткевича, Олекса Миронюк у Лесі Верховинки, вівчар Семен з повісті 

«Огні з полонин» Ю. Шкрумеляка, Дмитро Цокан з роману «Гори говорять» У. 

Самчука та ін. Психологія душі героїв розкривається авторами відтворенням у 

творах процесу гри на музичному інструменті. Белетристи-гуцульщинознавці 

концептуалізують:  гра на флоярі – це незмінний атрибут відчуття власного 

«я» для гуцула, свідчення гармонійної єдності з Верховиною. Про таку 

духовну спорідненість гуцула і природного світу Карпат свідчить опис гри на 

сопілці Олекси Миронюка у хвилину прощання із Гуцульщиною («На 

полонині» Лесі Верховинки): «Далекі та близькі верхи слухали й дивувалися. 

Бо за ціле своє довге життя не чули вони ще ні разу такої дивної музики. – Що 

це таке? Звідки в цій малій дерев’яній дудці стільки трепетливої туги, стільки 

палкого кохання?.. / А Олекса стояв на самій вершині Говерлі, високий і 

стрункий, мов молода ялиця, і розкидав по зелених верхах часточки своєї 

душі» [71, 184]. Відчуття його душі близькі до звуків сопілки, крізь які він 

спілкується із світом, говорить про свої болі і страждання у хвилину прощання 

із Гуцульщиною. 

Нерідко у ГТ поряд із грою на сопілці звучить гуцульська співанка, 

коломийка. Особливу роль гуцульської співанки передано М. Коцюбинським у 

повісті «Тіні забутих предків»: «Марічка обзивалась на гру флояри, як самичка 

до дикого голуба, – співанками. Вона їх знала безліч. Звідки вони з’являлись – 

не могла б розказати. Вони, здається, гойдалися з нею ще в колисці, хлюпались 

у купелі, родились у її грудях, як сходять квітки сомасійні по сіножатях, як 

смеречки ростуть по горах. На що б око не впало, що б не сталось на світі: чи 

пропала овечка, полюбив леґінь, зрадила дівка, заслабла корова, зашуміла 

смерека – все виливалось у пісню, легку і просту, як ті гори в їх давнім 

первіснім житті» [193, 212 – 213]. 

Музика, спів у концепції повісті є природною потребою, в них закладено 

гуцульське смислобуття. Невипадково впродовж твору Іван у свідомості 
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відтворює співанку, придуману коханою як доказ вірності почуттю. Тобто 

співанка є атрибутом Гуцульщини, який характеризує її внутрішню сутність. 

Враження від почутої гуцульської співанки передав у «Мандрівці по 

гуцульських горах» і Г. Цбінден: «Мелодії пісні не міг я так легко схопити. Її 

не можна порівняти з ніякою відомою танцювальною мелодією. Багатство 

півтонів надає їй орієнтального характеру… Ця однотонність ритму враз із 

мелодією у високих тонах має в собі дивну магічну силу, що пориває, 

зачаровує» [387, 260]. Елементи співанок, які презентують Гуцульщину як 

текст і сприяють відтворенню автентичної культури зустрічаються у прозових 

та драматичних творах Лесі Верховинки, В. Ґжицького, К. Малицької,                  

Г. Хоткевича, Марка Черемшини, Ю. Шкрумеляка тощо, поезіях О. Вільшини, 

В. Кобилянського, Б. Лепкого, М. Марфієвича, С. Твердохліба, І. Франка та ін. 

Відтворюючи цей елемент гуцульського світу, автори наближали читача до 

розуміння ментальності гуцула, пов’язаної з українською і водночас 

автентично особливою.  

Інший вияв етноментальної специфіки ГТ – хореографічний – це 

гуцульські танці. «Як одна з форм зв’язку між людьми танці допомагають 

розуміти настрої людей, їх почуття та ідеї, що виявляються з допомогою 

музики, ритмічних рухів, міміки, одягу, хореографічних образів» [82, 29]. 

Гуцульщина як текст постає в описах і згадках про аркан, гуцулку, коло, 

коломийку та ін. У згадках про них українські письменники того часу 

виходили із етнографічних праць І. Вагилевича [436], К. Вуйціцького [438],                 

Б. Гаке [420], Я. Головацького [422], О. Кольберґа та ін., а також описів танців 

буковинських гуцулів Ю. Федьковича [349, 27]. Побічно з художніми описами 

гуцульських танків було їх вивчено В. Шухевичем [401 – 404], С. Вінцензом, 

Г. Цбінденом. Зокрема Г. Цбінден у праці «Мандрівка по гуцульських горах» у 

літературній формі відобразив процес виконання гуцульського танку як 

спільного дійства, в якому «кожен учасник відіграє певну роль» [387].  

У ГТ  першої третини ХХ ст. опис гуцульського танцю або його 

складових елементів та відповідність танечних рухів внутрішньому відчуттю 

людини-виконавця, ритмомелодика переданий М. Коцюбинським у «Тінях 
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забутих предків» (опис танцю чугайстра і Івана), У. Самчуком у «Гори 

говорять» (опис «гуцулки» Павла Цокана і Марійки), Г. Хоткевичем у п’єсі 

«Гуцульський рік» (виконання аркана), М. Капієм у «Країні блакитних 

орхідей» (танок Марічки Калениченко) та ін. Траплялося, що митці сплутували 

різні танечні елементи, неправильно їх називали або чітко не ідентифікували. 

Назагал же вони прагнули презентувати гуцульський танок світові як 

національне явище, що має свої специфічні риси, водночас може зачарувати 

глядача і здивувати незвичайністю (як – опис танцю чугайстра із Іваном 

Палійчуком).  

Свідченням потреби більш ретельного ставлення до зображуваних 

обрядових подій, забав, опису гуцульських танців є критика Г. Хоткевичем 

опису гуцульського танку М. Коцюбинського: «Що це? Опис танцю? Якого? 

Само собою, гуцульського! Але річ уся в тім, що це М.Коцюбинський навів 

командні слова до спеціяльного танцю, який називається «аркан». Це 

розбійничий танець, і танцювати його можна тільки гуртом /.../ дико й читати 

оцей танець Чугайстера» [371, 6]. Тому Г.Хоткевич у п'єсі «Непросте» навів у 

ремарці авторський детальний опис цього «леґінського» танцю з бартками 

[375, 209]. Деталізовано відтворюючи рухи аркану, письменник зобразив 

особливе ставлення гуцулів до танкових рухів, сповнених ритуальною 

символікою, де сприйняття вияву гуцульської бойової вдачі є елементом 

гірського природного світу. Опис аркану у художньому творі сприяв 

створенню «нового світу символів, символіки всього тіла, не просто символіки 

вуст, обличчя, слова, а якоїсь повної міміки й жестикуляції, що ритмічно 

рухається у танці» [266, 456]. (До речі, бойовий аркан за способом виконання і 

функціональністю має подібні риси до новозеландського гуртового танцю 

хака, який виконували племена маорійців для залякування суперників перед 

бійкою; кожен рух певної частини тіла виконавця, його міміка, ритмічні 

викрикування фраз були важливою складовою ритуалу. – Т.Б.).  

Фундаментальна праця Р. Гарасимчука «Народні танці українців 

Карпат» із вивчення особливостей і різновидів гуцульського танцю [82] 

концептуально довела, що відображення гуцульського танцю у тексті є 
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повноцінною складовою сприйняття гуцульського світу. Незалежно від жанру 

твору, згадка чи опис процесу виконання гуцульського танцю презентабельно 

сворює відповідний гуцульський колорит. Наприклад, відповідність 

гуцульської душі природному світу рідного краю відображено описом танцю 

Марічки Калениченко з «Країни блакитних орхідей» М. Капія: «Почався 

танок. / Той танок, що гуцульським «плєсканнєм» починався й у хороводи 

переходив, що їх перед віками у свято Купала Маріччині предки виводили, той 

танок, що його Марічка у своїй уяві створила, вслухаючись у шум 

карпатського бору та черемошових хвиль, ще тоді давно, коли за квітками 

вганяла по царинках, ще тоді, коли нені очі її сокотили. / Той танок, у якому 

вчувалося недомовлену мову карпатського бору і клекіт джуркал, і цю тайну 

одвічну, що її зберігає душа гуцульського племені» [286, 264].  

На відміну від деталізованого етнографічного опису гуцульського танку 

Г. Хоткевичем у описі М. Капія відтворено енергетику Гуцульщини, а також 

показано ностальгію виконавиці за рідним краєм, яка за обставинами життя 

опинилася на іншій планеті, але спомин про рідний край зберегла. Виконання 

гуцульського танку для Марічки – це заглиблення у душу рідного краю, спогад 

про його крайобраз і відчуття гармонії власної душі, передані у ритмічних 

рухах. 

Майже щоразу при презентації Гуцульщини згадується трембіта. За 

спостереженням І. Сенькова, інструмент відтворює неповторний колорит 

Карпат. Р. Кайндль у дослідженні «Гуцули: їх життя, звичаї та народні 

перекази» зазначив про нього: «Це приблизно триметрова довга й вузька лійка, 

виготовлена з тонких ялинових дощечок і обгорнута вузькими пасмами лика, в 

новіший час виготовляється також із бляхи. Цей інструмент використовується 

здебільшого на похоронах і на гірських пасовищах» [168, 21]. І. Сеньків 

натомість акцентував функціональне призначення трембіти: «Протягом зими, 

в піст і після Великодні, в Провідну неділю трембіти мовчали. Натомість гучні 

мелодії їх супроводили всі урочисті календарні свята, головно від Різдва до 

Нового року. На св. Юрія сповіщали вони радісно прихід весни й заповідали 

полонинський хід. На полонинах грали трембіти день і ніч: рано будили 
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вівчарів на доїння, скликали їх до обіду й на нічліг… Під осінь трембіти грали 

на розлучення, прощання з полониною та повернення додому. Трембітні 

мелодії чути було на хрестинах, весіллях і толоках, а також коли хтось помер» 

[323, 271 – 271]. Г. Цбінден доповнив «живу етнографію» Гуцульщини описом 

пошуку дерева для виготовлення трембіти: «Не з кожного першого-ліпшого 

дерева можна зробити трембіту. Мусить у нього вдарити грім, щоби із 

трембіти виходив голос грому, а кора, якою облетена трембіта, мусить 

походити з такої берези, що росте над диким потоком, щоби шум хвиль звучав 

у її пісні [387, 238]. Художній опис процесу вироблення трембіти було задіяно 

у текстуальну площину творів Г. Хоткевича, а пізніше й С. Вінценза.  

У ГТ Лесі Верховинки, М. Матієва-Мельника, В. Ґжицького,                           

М. Коцюбинського, У. Самчука, М. Колцуняк, І. Синюка, І. Франка,                           

Д. Харов’юка, П. Шекерика-Доникового, Ю. Шкрумеляка, Марка Черемшини 

та ін. цей незвичайний, але водночас дуже важливий інструмент фігурує у 

певних ситуаціях, обрядодіях і обов’язково у контексті ментального зв’язку із 

світом природи. Найбільше згадок про значення трембіти є у тексті Г. 

Хоткевича.  Письменник по-філософськи умотивував її основне призначення у 

декількох художніх текстах. Так, у драматичних творах автор використав опис 

цього музичного інструменту у якості свідчення складової гуцульського світу. 

Наприклад, у п’єсі «Гуцульський рік» тужливий звук трембіти спричинив 

появу думки героїні про надію на щасливе майбуття для її роду:«Єлена 

(надворі; потиху ви ховзнула перед тим з хати, взявши хлібець під руку): 

Господочку любий! Молю си до тебе, аби не дав міні котюги учути, лиш 

трембіточчин голос, аби знала я, що вже пиду сего року за Васильчика, за мого 

коханого, за мого срібного. Де ж тії трембітарі дорогії? Ци широкими полями 

ходе, а ци сивими сокільми літают? Поклінец вам низкий шлю-посилаю, абе-

сте затрубіли у свої трубочьки срібнії, аби вдарили голоса попид небеса та 

принесли на крилечьках долечку мою. (Далеко чути трембіту; Єлена 

просіяла)» [375, 154].  

Іншого разу опис звуку трембіти і його вплив на героїв у Г. Хоткевича 

використано як частина поховального обряду – «посіжіня». У розумінні гуцула 
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– це останній звук, який завершує його земне буття і відкриває шлях в інший 

потойбічний світ: на трембіті у творі грають під час поховання дружини 

гуцула Івана вередливої і злої Параски. 

У повісті «Довбуш» враження від інструменту Г. Хоткевич подав крізь 

свідомість молодого Олекси Довбуша, який зачаровано слухає гру і по-

філософськи роздумує про її чар. Водночас симультанно із гуцульськими 

роздумами про сенс буття постають роздуми автора, який прагне осягнути 

душу Карпат крізь мелодію трембіти: «Що в ній, у цій мелодії? Нічого. Кілька 

нот. Проста вона, як рельєфи сих гір. У них теж одна лінія, дві – і вже весь 

контур… Але … хто б не був ти, то коли раз побачив ту лінію контурів гір – 

вже ніколи її не забудеш. І в житті згадаєш, як найкращий свій спомин,… як 

жаль невсипущий, що розстаєшся з тою красою і ніколи вже більше її не 

побачиш. Так і мелодія пастушої трембіти. Нескладна вона, кілька звуків у ній, 

але чому ж вони так хапають за серце? Чому і радість, і туга прилетять із тими 

звуками до тебе, і нервовий якийсь дрож пройде тілом, мов фізичний знак 

найвищого захоплення?» [379, 74]. Тож письменник передав власне враження 

від гри на трембіті, водночас ствердивши про автентичну єдність цього 

інструменту з гірськими крайобразами Карпат. Досліджуючи власні враження 

від гри трембіти, автор водночас закцентував на причинах «модності» 

Гуцульщини серед європейців, закладених у гармонійній співдії всіх елементів 

гірського краю, розумінні людського буття як елементу природного світу.  

Трембіта в образку Г. Хоткевича виступає музичним символом-

презентантом Гуцульщини. Адже, реципіюючи своєрідність гуцульського 

світу, письменник свідомо схопив творчою уявою такі образи-концентри, що 

спроможні відтворити специфічну ауру Карпатського краю, його sacrum: 

трембітання додало творові мінорної тональності. Письменник створив у 

читача ефект передчуття події, а неочікувані потужні і водночас тужливі звуки 

трембіти на підсвідомому рівні сприяють налаштуванню його внутрішнього 

світу на відповідні тон і настрій: «Боже, яка сумна пов’язь звуків! Мов скріпив 

хто гуцульські солоні сльози у камінчики маленькі і от ними грається в цім 

білім тумані. І в’яжуться знов, і летять, летять, зливаються з морем білим і 
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стають його нерозривною частю». [381, 89]. Г. Хоткевич розкрив основне 

призначення трембіти в описі смерті старого гуцула. У звуках інструменту, на 

думку письменника, виражені гуцульська вдячність людині, віддання належної 

пам’яті про її серед краян. Художнім пошануванням музичного символу 

Гуцулії автор охопив усі смисли гуцульського світу, що допомагають розкрити 

світ Верховини, її національний колорит. 

 

Презентація етнографічної специфіки Гуцульщини, її характерних 

народних обрядів, звичаїв і культури, крізь призму яких читач сприймає 

особливості родової вдачі гуцула, відбувається у творах «Камінна душа», 

«Довбуш», «Гуцульський рік» Г. Хоткевича, «Чорногора говорить»                         

М. Козоріса, «Дідо Іванчік» П. Шекерика-Доникового, «На полонині» Лесі 

Верховинки, «Малий гуцулик» К. Малицької, «Довбуш» В. Ґжицького та ін.  

Відтворення елементів автентичної культури та побуту гуцулів 

підпорядковано авторській концепції розуміння життя гуцула як невід’ємної 

частини Всесвіту. Водночас гуцул виступає членом соціуму, колективу, який 

хоча й живе за законами природи, але має й особливий погляд на події. Кожна 

з них у житті персонажів згаданих вище творів так чи інакше пов’язана з 

певними обрядодіями відповідно до річного календаря природи. Зображуючи 

детально гуцульський обряд, автори нотують етнографічні подробиці, які 

якнайкраще «характеризують внутрішній світ гуцула, його взаємозв’язок з 

навколишнім світом» [46, 149].  

Описи гуцульських родинних обрядодій сприяють естетичному 

розкриттю етнотипікону Гуцульщини. Серед найпоширеніших з них у ГТ 

присутні гуцульське весілля, родини і хрестини (М. Козоріс «Чорногора 

говорить», Г. Хоткевич «Гуцульський рік»), поховальний обряд (М. Колцуняк 

«Як не твоя, то й нічия», Г. Хоткевич «Довбуш», Марко Черемшина «Грушка», 

М. Коцюбинський «Тіні забутих предків», О. Манчук «Непростий мертвець» 

та ін.).  

Белетризація традиційних ритуалів супроводилася накладанням 

етнографічних подробиць. Так, хрестини маленької дитини мають у                        
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П. Шекерика-Доникового екскурс у вірування, пов’язані з хрестинами [395, 

235]. Натомість опис-відповідник у ГТ М. Козоріса не містить такої 

передісторії, опису обряду, а рефлексує над суспільними питаннями моралі і 

поведінки гуцулів на святі. Описи різняться авторською манерою викладу 

матеріалу і текстуальною функцією згадки про родинну обрядовість.  

Свідченням єднання з природним світом, генетично закодований 

оптимістичний погляд на життя є опис гуцульського весілля М. Козоріса 

(«Чорногора говорить»). Особливу увагу при цьому автор надав етнографії 

весільного одягу молодої, контрастній з внутрішнім чуттям героїні: «За 

скрипишниками княгиня, на білому коні, у білій ґуґлі (традиційному 

гуцульському весільному одязі, який одягається суто на весілля один раз у 

життю гуцулки і зберігається все її життя. Її етнографічний опис і призначення 

свого часу зробив Р. Кайндль [168], вивчаючи культуру та етнографію 

Гуцульщини – Т.Б.)., в золотих запасках, з блискучім чільцем на голові. Іде, а 

на лиці в неї і сміх, і сум. Чорним оком потонула вдалечінь, хоче відгадати 

майбутнє» [182, 21]. Письменник як знавець елементів «гуцульської убері» 

відтворив до найдрібніших подробиць елементи одягу присутніх на весіллі 

гостей, водночас надав й характеристики їх вдачі: «Стариня і гості у нових 

петеках, в крисанях і перах, у черлених гачах, а жінки в шовкових хустках, в 

цяцькованих киптарях, в золотих та срібних запасках та в черлених постолах з 

делікатно зкрученими носиками. Гурт хмільний, веселий, гамірливий, 

реготливий» [182, 22].  

Опис «весільної дружини» і процедури одруження відтворює 

особливості світосприймання гуцулів, якими насамперед керує «буйна гірська 

природа», а вже потім церковна обрядовість. Ампліфікація дієслів передає 

динаміку рухів гуцулів: «Загомоніло, заклекотіло, понесло тисячною 

абомовнею, по всіх верхах, лісах, по полонинах та гірських герлах. Аж 

Чорногора очима кліпнула» [182, 29]. Автентичним у повісті є зафіксований 

гуцульський звичай стріляти з пістолів на весіллі. Зброя як невід’ємна 

складова гуцульського національного вбрання або згадка про неї завжди 

присутні на сторінках ГТ.  
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Етнографічний опис підготовки до Великодня у «Камінній душі»                     

Г. Хоткевича, передає святковість і неоднозначність для гуцульської 

свідомості дійства. Етнографічні подробиці працюють у повісті на розкриття 

життєпростору гуцула. Описом свяченого передано святковий настрій 

гуцулки-ґаздині, її гордощі за можливість показати свої страви: «Е – то 

непростий дорінничок був! …Хоч би королівна сама несла паску до церкви у 

сім дорінничку, то би не повстидала! То вже ті був вицвєткований, та 

пацьорочками повбиваний мудро… На сам спід дору поклала хліб, худоб’єної 

паски, сира букату, ковбасу, ракву з маслом, солонину, яйця, а між ними сире 

одно – бо то проти згаги добре. Флєшу з тов. водов, що яйця си варили, – від 

очей помагає; збоку натикала хріну з косицями, часнику і всього-всього, що 

треба» [372, 103]. Враження від свята епік передав очима Марусі, яка 

опиняється у центрі гуцульських традицій та обрядів і так вражається ними, 

що хоче стати «гуцульською амазонкою», продовжити гуцульську казку 

довіку.  

Сповнений народного гумору малюнок Великодня в оповіданні                            

О. Манчука «Великдень» передає атмосферу очікування свята, передчуття 

Великоднього ранку, коли гуцульська родина поспішає «розговітися». Про 

святий обов’язок гуцула у Великодню ніч прийти до церкви автор повідомляє 

реципієнтові із щирим гумором, висловлюючи власну оцінку, сформовану на 

основі народної моралі. Події біля церкви швидкоплинні: всі гуцули чекають 

на момент освячення ксьондзом пасок і всі розмови зосереджені навколо 

смачних наїдків. Складається враження присутності реципієнта серед гуцулів: 

велика кількість думок інших персонажів, їх діалоги, численні історії, 

пісдухані оповідачем. Надаючи характеристику присутнім, автор звернув 

увагу на особливості їх вдачі, зокрема доброті й чуйності, як-от в ситуації, 

коли жінки-гуцулки допомагають бідній удові, даруючи їй свої найкращі білі 

паски, замість її чорних. Розповідь у творі побудована таким чином, що 

сумних історій про тяжке життя гуцулів значно менше, їх переважають веселі 

розповіді, жарти, адже, на точку зору автора, гуцулам властивий природний 

оптимізм, гумор, а за взаємодопомоги вдається подолати всі труднощі.  
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Серед жартівливих історій, що відбуваються по-під церквою автор стає 

свідком комічної ситуації: старий гуцул, чекаючи на освячення м'яса й пасок, 

не у змозі витерпіти, хоче ухопити непосвячене: «А бужениця так си просит: – 

Озьми мене, чоловіче, та хоть пальцями попитай, єка я мнєконька. Озмиж – 

будь чоловіком… Тай зноі сунетси рука поволеньки, поволеньки – уже коло 

бужениці, аж коло серця замлоїло» [240, 74]. Подію автор зобразив з двох 

сторін, з одного боку, реципієнт, зазирнувши у його думки, знає причини 

бажання діда «розговітися» раніше, а з другого – стає зрозуміло, що інші 

гуцули не здогадуються про зміст його бажання: все зводиться до емоційної 

констатації «аморального» вчинку (дід випадково хапає за ногу молодицю, 

замість ковбаси), доповнюючи засудження щедрим прислів’ям: «Та ти такий 

старий тай ни устидаєшся жінки за ноги ловити та ше тут межи народом? Ану 

дивітси люде, таке старе, шо си розсипаєт, а шє му фіглі у голові. Добре то 

кажут старі люде, шо смерека хоть гнила та сук однаково стирчіт» [240, 74]. З 

позиції народної філософії й моралі пояснює автор гуцулів вчинок, однак це 

швидше пояснення не для всіх гуцулів, а для реципієнта: «А дідови ніхто би си 

криви не дорізав, так єму гірко: ловив за буженицю, а дітьтьо єму руку до 

стегна приклав тай шє до єкої гонорової молодиці» [240, 75]. 

Емоційно насичене освячення пасок перетворюється на «бджолиний» 

рух гуцулів, які поспішають додому із наїдками. Автор використовує численні 

примовки, вжиті у жартівливій формі, щоб передати одночасну важливість 

події і комічний її вияв: «Кажу вам, шо якби сама смерть из косов по цвинтари 

ходила, то ретенно так би люде вид неї ни тікали» [240, 75]. Метафорично 

насичуючи дотепними порівняннями оповідь, автор створив відповідний 

настрій і відчуття свята Великодня, яке для гуцулів більше є громадською 

подією. Гуцул, який за повсякденною працею не має часу на спілкування, під 

час релігійних свят мимоволі опиняється у вирі подій, стає учасником 

священного дійства.  

Використання гуцульської народної творчості у творах створює й ефект 

важливості релігійного свята для гуцулів. Наприклад, вживання паремій «Іде 

вже Покрова, бувай полонино здорова», «Покрова свята, але вона сердита» 
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дало змогу М. Козорісові охарактеризувати гуцульський побут і його зв'язок із 

порами року: «Гуцул пам’ятає це добре і заздалегідь заганяє нижче маржину, 

щоб негода не захопила верха. І тоді на верхах ватаги ліквідують своє 

полонинське ґаздівство, внизу в селі ґазди лагодять корчаги, кують чуфлинки в 

коваля, справляють ланцюги, ставлять сокири, бо ось-ось сніг вкриє верховину 

й треба буде їхати в бутин цугарити» [182, 91]. У творах Г. Хоткевича 

«Гуцульський рік», П. Шекерика-Доникового «Дідо Іванчік», Марка 

Черемшини паремії виконують подібне функціональне призначення.  

Атмосферу гуцульського життя передають і численні автентичні 

колядки, щедрівки, гуцульські примовки, замовляння. Наприклад, порада 

гуцула, щоб витримати Великодній піст у п’єсі Г. Хоткевича «Гуцульський 

рік», витримана у дусі народного гуцульського фольклору: «Другий ґазда: 

Воістину! То невелика є річ, а про те добра. Треба узєти на пущене зварити 

яйце натвердо, а витак брати’го у праву руку по через голову – отак-о – та 

кусати вид лівого боку та й їсти, примов’єючи» «Єк міні не вкємнєїт ци цесе 

їйце їсти, так аби си не навкємило говіє говіти». Тоги ретенно переговієт ци 

добре: перейдет сім неділь, йк сім день». [375, 170].  

Найбільша концентрація етнографічного матеріалу, який передає 

особливості гуцульської автентичної культури і зумовлений сюжетом твору, 

міститься у автобіографічному романі П. Шекерика-Доникового «Дідо 

Иванчік» [394]. Так, головний герой роману дідо Иванчік був хорошим 

господарем та  стрільцем і весь вільний час проводив за полюванням у лісі. 

Вмів замовляти зброю і постійно змагався зі Шкиндею та Довгим.                          

П. Шекерик-Доників навів різноманітні обряди та повір’я гуцулів, пов’язані із 

мисливською справою. Так, у повісті міститься інформація, що мисливці 

голіруч ловили гадюк та ящірок протягом року від свята Благовіщення до 

свята Воздвиження Чесного Хреста. Засушені гадюки та ящірки, голови гадюк, 

«ліновишшя» (шкіра змії, яку вона скидає навесні. — Т.Б.) [119, 111] зберігали 

у спеціальній «тобівці» [119, 180]. У день Головосіки (11 вересня), який, згідно 

з твердженням автора, був найбільшим мисливським святом на Гуцульщині, 

мисливці, після виконання певних, описаних обрядів, спалювали усе це на 



222 

вогнищі з «глогу», яке розпалювали від «ошкалька громовиці» (скіпка з 

дерева, у яке вдарила блискавка. — Т.Б.) [119, 112]. Вогонь з нього добували 

за допомогою тертя, отримуючи «живу ватру», що, за народними уявленнями, 

мала особливу магічну силу. Після затухання ватри попелом з неї чистили 

рушницю [313, 210].  

Иванчік у моделюванні П. Шекерика-Доникового був не простим, а 

загадковим чоловіком. Дуже любив стрілецтво й вдавався до магічних 

обрядодій, щоб захиститися від наслань інших стрільців, які хотіли, щоб 

Иванчік їм поклонився [171]. Знайдемо у тексті й автентичне замовляння: 

«Палю ружу вітрову / Наслану-заслану, вихрову, / Задавнену, заклинену. / Їх 

то визиваю, викликаю: / З волосся, з-під шкіри. / З пліви, з-під пліви. / З усіх 

кісточок, з усіх суставочок: / З лиця, з голови, а з волося вон / Визиваю, 

викликаю – / На тридев’єту гору відсилаю, / За тридев’єті двері запераю…» 

[394, 345]. 

Отже, уснопоетичні амплікації стилю на зразок наведеного сприяли 

«входженню» читача в гуцульський ментальний колорит. Етнографізм і 

фольклоризм роману П. Шекерика-Доникового «Дідо Иванчік» уформував 

автентичну презентацію гуцульського життя, культури та побуту зсередини. 

Для дослідників твір є цінним джерелом омислення взаємозв’язку 

фольклорних джерел із літературним твором, співдії художньої та історичної 

правди, впровадження у белетристику «гуцульського» ponte of view, розкриття 

мовних потенцій діалекту та ін. 

Особливе місце у ГТ займає відтворення вродженої ввічливості гуцулів, 

їх гостинності, автентичної культури краю (цей аспект найбільше властивий 

прозі Марка Черемшини, Г. Хоткевича, К Малицької, Лесі Верховинки,                 

М. Коцюбинського, М. Козоріса та ін.). Так, гуцульську ґречність, 

толерантність до співбесідника зображено у повісті «Чорногора говорить» М. 

Козоріса шляхом вживання звертань у кличному відмінку у пестливо-

здрібнілій формі, на кшталт Парасочко, Штефанчик, Миколайку. Традиційним 

гуцульським привітанням починають розмову старі гуцули: «Ци дужі, Лесю? / 

Гаразд, куме Пилипе, йик ви?» [182 , 179]. Аби атмосфера ґречності панувала 
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підчас розмови, автохтони Карпат оздоблювали промову апелятивами на 

кшталт: «Та прошу вас, куме, гостіть здорові», посилюючи слова відповідними 

рухами: «Говорив Лесьо та кланявся кумові» [182, 180]. Письменник детально 

відтворив гуцульський колорит перемовин, де паузи незручності він замінив 

філософськими роздумами про власне здоров’я або здоров’я співрозмовника: 

«Ой, правда, Варва! Ми вже так от сюди трішки, туди, май, трішки, та й треба 

би вже, май, забиралися. Бо лик, що чоловік і тільки пожив» [182, 180]. Лише 

за деякий час стає зрозумілою мета прибуття гостей – примирення. Так 

відтворюється гуцульська манера перемовин задля примирення двох родин і 

повернення молодої ґаздині Параски з дитиною додому. Засвідчуючи 

домовленість, старі гуцули продовжують хвалити господарів: «Та дай, боже 

нам, кумцю, аби-смо у мирі та згоді, та аби молоді ґазди мали потіху» [182, 

182].  

Сюжетобудова твору М. Козоріса природною ґречністю гуцулів 

акцентувала етикетність їхньої поведінки. У творі подається опис хрестин, на 

які запрошують ціле село гостей. Згадуючи того чи іншого героя, 

використовуючи у його мовленні елементи гуцульської ґречності, автор 

характеризує його внутрішній світ. Навіть гуцулка Явдоха, пліткарка, п’яниця 

й аморальна людина, є на людях взірцем гуцульських морально-етичних норм, 

вербальної доброчесності. Свою ґречність вона виявляє так показово, що це 

контрастує з настроєм героїв: «Та щоб, Ивко сестричко, ти подужала скоро та 

аби путерії набрала, та аби викохала свого Михайлика, аби з його виріс леґінь 

на все село й на всю верховину. Ой бо ж дитинка у тебе, йик чічка, йик самий 

цукерок!» [182, 239]. Однак читач розуміє улесливість і заздрісність гуцулки, 

награність її поведінки задля порушення внутрішньої рівноваги суперниці. 

Поряд із позитивом у повісті чимало згадок про нестримність, різкість гуцула 

у висловлюваннях, надмірне захоплення алкоголем, що призводить до 

моральної деградації особистості. Це засвідчує доля протагоніста Миколи 

Зеленчука, який, окрім природної працелюбності, щирості, гордості, 

розкривається як чоловік запальний, гарячковитий, жорстокий до власної 

дружини тощо. 
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У ГТ чимало ритуальних обрядодій пов’язані з плеканням господарства, 

яке цінувалося насамперед за кількістю маржини. Побожне ставлення до корів, 

коней, вівців тощо виявляють персонажі творів В. Ґжицького,                                

М. Коцюбинського, І. Синюка, Д. Харов’юка, Г. Хоткевича, Марка Черемшини 

та ін. Різними художніми засобами письменники прагнули показати 

природний зв'язок між гуцулом і його маржиною, адже піклування про неї – 

незмінний атрибут буття Гуцульщини. Г. Хоткевич у «Камінній душі» за 

допомогою етнографічних подробиць по-філософськи пояснив значення 

скотарства для гуцула: «Весь добуток гуцула у маржині. Без неї гуцул ніщо, з 

нею – все. Заможність рахується на голови скота або на сіна… Зустрівшися, 

гуцул, по привітанню, питає: «Єк маржинка?» Жебрак простибіг проговорює: 

«За ваше здоров’є та й за маржинчине здоров’є»… Тисяча приміт, тисяча 

заговорів, чарів, примівок – все то для маржини, ради неї. Як хто хоче допечи 

кому, то заклинає на маржину; як хто хоче приємність кому сказати – бажає 

добра маржині: «Аби кожда вам чинила по двоє, корови та вівці велико манни 

давали, прудко множили си, пишно котили си…» [372, 87]. В унісон до 

етнографічно зафіксованої Г. Хоткевичем шани до маржини звучить розмова 

двох гуцулів із оповідання «Більмо» Марка Черемшини. Гуцули відзначають її 

більшу важливість задля добробуту господарства, аніж здоров’я жінки чи 

дітей. Щоб полікувати доньку Анничку гуцул Тимофій запрошує кума, який 

добре розуміється на лікуванні корів. Однак вада дівчини не піддається 

лікуванню, проте гуцул Тимофій не довго сумує: її можна прилаштувати до 

пана так, щоб той не побачив її фізичне каліцтво.  

Інакше ставлення у гуцула до маржини: «Єй якийсь казав: за жінков так 

не жєль, єк за маржинкою; сегодни корова – то мама в хаті… Збудешси 

чілідини, то сто за тобов шнирітиме та й шкіритися, а коровку єк відженеш від 

хати, то будь здоров. Хоч бери та їж собі гоголі!» [389, 67]. Погляд 

письменника-гуцула розставив основні пріоритети у складниках гуцульського 

світу, де піклування про маржину може покращити життя, а отже важливіше 

навіть за турботу про рідних. 



225 

У ГТ Г. Хоткевича цей аспект переведено у площину не соціальної, а 

морально-етичної проблематики. Очима гостя, залюбленого у традиції 

Гуцульщини, зобразив письменник гуцульські обрядові ритуали, пов’язані із 

маржиною. Нерідко епік вводить етнографічні елементи у розповіді гуцулів, 

пов’язані із запаленням ватри задля здоров’я маржини: «Аби тілько було 

маржини, кілько має бути попелу з цего курища… аби жєдні уроки маржинки 

нашої не ловили си, єк сего глогу нічого си не ловит…» [372, 89]. Свято Юрія, 

«Сонця Великого празник предковічний!» [372, 87], знаменує у Г. Хоткевича 

нерозривний зв’язок між гуцулом, природою і Всесвітом-сонцем, що засвідчує 

збереження у традиційному світі гуцулів дохристиянських традицій, 

пов’язаних із вшануванням Бога-Сонця. Письменник відтворив поступенево 

обряд святкування Юрія, аналогічно описаний у дослідженнях В. Гнатюком, 

В. Шухевичем.  

В. Ґжицький у романі «Довбуш» також текстуалізував етнографічні 

подробиці, щоб передати святковість ритуального дійства, пов’язаного із 

весняним виходом гуцульської маржини на полонину. Включаючи у текст 

звукову кольористику, письменник маркував твір гуцульським колоритом. 

Святкування передане крізь призму сприйняття учасників полонинського 

ходу. Так, гуцул Дідушко насолоджується ним і пролонговує задоволення від 

почутого: «До його вух линув гамір з майдану: ревіли нервово корови, блеяли 

схвильовано вівці, іржали коні, лаяли котюги, покрикували пастухи і весь цей 

гамір, в одно злитий, був наче гимном сонцю, що саме тоді з-за кичери 

виглянуло веселе й залило золотом світла долину» [86, 52]. Звукова експансія 

свідчить про початок нового циклу життя із вшануванням культу сонця. 

Ампліфікація аудіальних образів пов’язана зі збільшенням кількості учасників 

дійства: «Саме тоді задули вівчарі в трембіти, заграли денцівки, флояри, 

гукнули постріли з пістолів, задзвонили дзвоники мосяжні на шиях корів і 

овечок, заголосила челядь за маржиною, заговорила маржина всіма голосами, 

а незрівняна симфонія наповнила вщерть усю долину» [86, 52]. Етнографізм 

опису визначає ГТ творів П. Шекерика-Доникового «Дідо Иванчік»,                 
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О. Манчука, Ю. Шкрумеляка «Огні з полонини», що ще раз підкреслює 

особливу важливість для гуцулів вшанування власного господарства.  

Елементи етнографізму додають гуцульського колориту і тексту                     

М. Коцюбинського. Так, у «Тінях забутих предків» з етнографічних подробиць 

постає внутрішній світ простого гуцула. Відповідно до обрядів відтворив 

письменник культ вшанування на Гуцульщині маржини, у якому помітне 

переплетіння християнського «блажен чоловік, іже скоти милує» (Святе 

Письмо) із дохристиянським обожненням природного світу. Ворожінню на 

добро маржини М. Коцюбинський приділив більше уваги не з позиції свідка 

святкування, а виконавця обрядового дійства, яке гуцул не доручає нікому: 

«Палагна вічно заклопотана була своїм ворожінням. Палила поміж маржиною 

ватру, аби вона була світуча, красна, як боже світло, аби до неї не мав 

приступу злий. Вона робила, що тільки знала, аби худоба була така тиха, як 

корінь в землі, така манниста, як у потоці вода» [193, 232]. Ці художні 

констатації – результат наміру розкрити сутність Гуцульщини ритуальної з 

позиції ретельного виконавця дійства. Важливість дотримання кожного 

елементу ритуального дійства підкреслено станом Палагни, сердитої на Юру 

через його підглядання: «Палагна прибігла додому лиха… Ну і сусідонько 

файний, смага б ті втяла! Не мав коли приступитись до неї!.. Ігій на тебе!.. А 

що ворожіння пропало – то вже пропало» [193, 234].  

Тож, якщо у Г. Хоткевича читач знайомиться із ритуальними дійствами 

із вшануванням тваринного господарства гуцулів з-за посередництва попаді 

Марусі, то М. Коцюбинський та В. Ґжицький занурюють читача у вир подій у 

творі, минаючи етнографічні подробиці. 

Смерть коня чи корови гуцули сприймали як непоправну трагедію 

родини. Страждання, пов’язані із втратою годувальника олітературено у 

новелі «Чічка» Марка Черемшини, оповіданні «Горе старої Чмелихи»                     

Л. Дем’яна, «Шкапа» М. Яцкова. Ці твори об’єднує соціальний аспект, а 

головне – екзистенційні роздуми про сенс буття людини. Мотив марності 

сподівань стає провідним у М. Яцкова. Реалізовано його у символічному 

плані: не описом внутрішнього стану господаря, а відтворенням поведінки 
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коня: «Шкапа напружує останки сил, шкандибає, а сіно все утікає, а дорога все 

під гору та під гору» [414, 53 ]. Стає зрозуміло, щоб досягти омріяного щастя 

простій людині необхідні надзусилля, які, однак, не гарантують здійснення 

бажаного. У цьому полягає, на думку письменника, трагізм людського буття. 

Крізь ГТ Марка Черемшини та Л. Дем’яна проступає взаємозв’язок стану 

людини і смерті тварини-годувальниці. Як для героя «Чічки», так і для 

Чмелихи у Л. Дем’яна тварина була не тільки годувальницею, а єдиним 

порятунком від самотності. Подієвий сюжет творів близький, їх об’єднує 

переживання героїв, виражені голосіннями. Л. Дем’ян порівняв плач Чмелихи 

за коровою з ритуальним голосінням за померлим: «Цілу ніч не спала, плакала 

й заводила на все село, як колись за померлим своїм чоловіком» [259, 343]. 

Такі ж елементи голосіння присутні і в тексті «Чічки». Вони співдіють з 

«чергуванням питальних і окличних речень», «уживанням урочистої лексики» 

[94, 499]. Герої страждають від неочікуваної втрати. Страждання старого 

гуцула письменник передав описом стану його серця: «Йому робиться студено 

коло його розм’яцканого серця; воно терпне»; «його серце розпалюється, 

заходить кип’ячою смолянкою» тощо. Опис стану людського серця є 

найпоширенішим прийомом експресіоністів, яким й користується письменник, 

адже «напруженість і збудженість почуттів, що характеризують творчість 

експресіоністів, зумовлені тим, що митці прагнуть у найгострішій формі 

відтворити муки людського серця» [336, 299]. Натомість Л. Дем’ян передає 

почуття старої Чмелихи зовнішніми рухами і «виплескує» внутрішнє мовлення 

у формі молитовного звернення до святого Юрія – покровителя маржини, аби 

він порятував бабину годувальницю: «Чмелиха хотіла розділити її біль, аби 

корівці полегшало. Ставала на коліна коло корови, шептала молитви, благала 

святого Юрія, обіцяла купити свічки, запалити їх перед іконою святого. «Буду 

постити аби лиш Сивуля видужала» [259, 344].  

Тлом сюжетів стала яскраво виражена типова байдужість односельців до 

трагедії старого гуцула та Чмелихи, спричинена зубожінням тодішнього села і 

поступовим знищенням гуцульської культури: «Ці верхи були колись в 

багатому зеленому одязі віковічного лісу. Та й веселили і чужинців, які 
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приходили з далекого світу, щоб налюбуватися і натішитися красою наших гір. 

А тепер біда: сумують ті голі верхи разом з біднотою, бо й патика нема де 

врубати, тільки бідні гризуть, облуплюють ті почорнілі пеньки, що стирчать на 

обоччях, і несуть додому, як найдорожчий скарб на світі» [259, 343]. Малюнок 

знищеної заїжджими «комерсантами» автентичної природи спроектований 

письменником на зображення зубожіння внутрішнього світу автохтонів, які 

змушені пристосовуватися до нової дійсності, втрачаючи людську гідність.  

Таким чином, ГТ, сповнений етнографізму, презентував Гуцульщину як 

край зі своєю автентичною культурою. Письменники у творах відзначали 

бажання героїв до експозиціювання власної вдачі та особливої манери 

спілкування зі світом шляхом використання етнографічних елементів. У 

творах крізь художнє відображення народного одягу, принагідні описи 

музичних інструментів, танців, шляхом текстуального використання 

гуцульських пісень-коломийок, фольклору, відображенням специфічного 

способу поселення гуцулів, їх хат-ґражд, а також відтворенням родинної, 

релігійної обрядовості, гуцульських забав тощо українські письменники 

закцентували увагу на незвичайності та автентичності культури Гуцульського 

краю. ГТ як регіональний сприяв створенню уявлення про специфічність 

Карпатського регіону і водночас позиціонував краян як представників 

української нації. 

 

 

3.3. Антеїстична складова гуцульського національного простору: 

художня проза Г. Хоткевича  

Український національний простір споконвічно потребував духовного 

єднання з природним середовищем. Особливо актуально виглядає цей зв’язок 

у ХХІ ст., коли розвиток техногенного суспільства призвів до появи 

«автоматизованої» та дегуманізованої людини, яка під дією цивілізаційного 

механізму рухається у протилежний бік від природного єства. Текстуалізація 

проблеми розпочалась у кінці ХІХ ст., коли українські письменники 

(наприклад, О. Кобилянська у «Битві»), як і філософи, історики, культурологи 
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тощо прагнули розкрити сучасникам наслідки «ґіатусу» (М. Ласло-Куцюк) між 

людиною і природою, цивілізацією та культурою. Шляхом свідомого 

повернення до життєстверджуючих первнів любові до природи, людини й 

життя взагалі, чільні репрезентанти суспільної думки навертали людство до 

одвічних людських цінностей, які завжди були джерелом духовності. 

Дослідження українських науковців ХІХ – ХХ ст., зосібна 

М.Костомарова [190], І.Нечуя-Левицького [265], С.Кримського [196], 

О.Кульчицького [199], І.Лисяка-Рудницького [212] та ін., осмислили 

найактуальніші проблеми взаємозв’язку людини і природи, місця людини у 

природному середовищі.  

Вони наголосили на внутрішньому зв’язку, що існує між людиною та 

природним середовищем, становищі людини як невідлучного елементу 

природного середовища, що існує за законами природи і підпорядковується її 

екзистенцій ним засадам. Живучи відповідно до законів природи, людина 

прагне віднайти повну гармонію у стосунках із нею. Тому стверджується 

цілковита залежність внутрішнього стану, емоцій особистості від фізичного 

знаходження або незнаходження у межах природного середовища. Філософізм 

співвіднесення внутрішньої гармонії і буття людини із зовнішнім рідним 

природним середовищем знайшов естетичне натурфілософське відображення у 

художній літературі. Адже розкриття у ній такого єднання, залежності 

психічного стану людини від природного середовища дає змогу комплексно 

осягнути ментальні особливості характеру нації. Всі ці аргументи логічно 

вкладаються у трактування української ментальної картини світу. Таку 

позицію підтверджує думка С.Кримського про природу як складовий інваріант 

української картини світу: вона розглядається не як «храм, майстерня чи 

безодня, а материнське родове начало. При цьому на відміну від 

загальнослов’янського поганства, в якому «мать – сира земля» трактувалась у 

подвійному плані – і як життя, і як смерть, в українському менталітеті архетип 

природи має виключно позитивний смисл. Природа тут наповнюється 

символами життя і підноситься над поганською, пантеїстичною поетизацією 

зовнішнього буття тим, що виступає як резонатор людської душі. Її як 
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дзеркало почуттів і бажань людини, мрії та ідеалу краси знаходимо в «Слові о 

полку Ігоревім», в українських думах, у творах Т.Шевченка, П.Куліша, 

М.Гоголя, Лесі Українки та М.Коцюбинського»[196, 81].  

Текстуальний діапазон ГТ охоплює низку творів, автори яких на 

філософському рівні вирішують проблему: що є Гуцульський край для гуцула, 

чому саме тут, дистанційовано від цивілізаційного поступу вдалося зберегти 

недоторканність природи, яка енергетична сила сконцентрована в Гуцульщині, 

якщо на ментальному рівні їй вдається зберегти єдність людини і природи. 

Гуцульщина поч. ХХ ст. як етноімагологічна складова картини 

українського світу стає з позиції антеїзму об’єктом літературознавчого 

дослідження на засадах компаративістики прози М. Коцюбинського («Тіні 

забутих предків»), Г. Хоткевича («Гірські акварелі», «Гуцульські оповідання»), 

М. Грушевського («На горах»), Н. Романович-Ткаченко («Карпатські етюди»), 

Ю. Шкрумеляка («Огні з полонин»), І. Синюка («Образки з природи», 

«Братчику, рятуй!..») та ін. Антеїстична парадигма цих творів окреслюється 

формулою Альберта Швейцера: «Я – життя, що хоче жити, я – життя серед 

життів, які хочуть жити» [393, 35]. Естетична рецепція природи Гуцульщини 

поч. ХХ ст. прикметна письменницьким пошуком у спілкуванні з природою 

рятунку для людства від аберацій цивілізації. Споглядання ж внутрішнього 

світу гуцула, супроводи лось тенденцією «дітей природи», осягненням  того 

сакрально-ментального єства, що єднає гуцула з природою і було втрачене 

іншими етносами, націями в їх суспільному розвої.  

У малій прозі Гната Хоткевича Гуцульщина постає світом людського 

буття, в якому на ментальному рівні взаємодіють основні національні 

концепти, визначені ще М. Ґайдеґґером: «Дім – Поле – Храм». Текстуальний 

рівень осягнення Гуцульщини у розумінні письменника зі Слобожанщини 

чітко окреслений поєднанням та співіснуванням їх рис в цілісності. Про 

Гуцульщину Хоткевича можна говорити як про «Дім» як святе довкілля, де 

кожен мешканець краю підлягає чітко визначеній місії. Гуцульщина становить 

собою певний життєвий простір, топос або архетип природи, складовою якої й 

виступає людина. Вона споживає продукти, створені природою, набирається 
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сил у єднанні з природою, виявляє ментальні особливості у єднанні з 

природним середовищем. Адже поняття «Поле» екстраполюється у свідомості 

кожного українця у поняття символу землі, що включає в себе всі ландшафтні 

характеристики. Для гуцула це чітко визначені архетипи «гори», «долини», 

«полонини» та ін. Крім того, Гуцульщина в ГТ Г. Хоткевича – це ще й «Храм», 

тобто місце, де зберігається «внутрішній етос» гуцула, його душа, переконання 

про ціннісний ментальний зв'язок із рідним краєм, й зокрема на рівні 

підсвідомості. Саме ця певність протидіяла процесам асиміляції гуцульського 

субетносу серед інших націй чи негативного впливу зовнішнього середовища, 

сприяла збереженню етнічної традиції.  

Особливого сенсу ця позиція набуває у ГТ творів «З гір потоки», «Два 

шуми», «Повінь», «Черемош», «Життя» та ін. Природа у розумінні і 

відтворенні письменника – живий організм, що вражає вітальною енергічністю 

й силою духу. Саме за непересічну силу, могутність духу Хоткевич поетично 

возвеличив Гуцульський край: «Могутність всю свою захотіла показати 

природа: заставила кожний крок столітніми смереками, навалила-наломила 

гори гнилля, перемішала на-грубо вспід землю з листям та фоєю і дивувала, 

приголомшувала силою, нерозважністю могутньою, марнотратством 

велетнів» [381, 45]. 

Гуцульщина у візії Г. Хоткевича – це край, який вражає насамперед 

невигаданою й непереборною силою, непересічною чистотою духу. 

Традиційні образи-архетипи, що символізують ці ознаки, – молода зелена 

смерічка, чисті гірські потоки тощо. Вони допомагають авторові наблизити 

читача до розуміння Гуцульщини як краю, що «хоронить жемчуг чистоти», 

незважаючи на численні труднощі, боротьбу з усім «брудом землі».  

Естетичні модерні мотиви початку ХХ ст. яскраво втілено в образку 

«Два шуми» відтворенням звукових, музичних, образів, поєднаних із зоровими 

уявленнями. Синестезійного ефекту митець досягає завдяки художньому 

відображенню найпотаємніших моментів буття Гуцульщини, де людська 

особистість «розчиняється» серед симфонії природи, стає її одиницею. Описи 

Гуцульщини такого ґатунку дозволяють найефективніше опредметнити 
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національну ментальність. Гуцули, генетично поєднавшись із природним 

світом, усвідомлюють і сприймають його самодостатність. Тому Гуцульщина 

стає для них результатом і символом об’єднання категорій людського буття, 

стосовних понять «батьківщина», «домівка» та «світ». Відбулась і художня 

персоніфікація складників краси гуцульського краю. Так, образ гірського лісу, 

лісових ручаїв, веселої пташини в образку «Два шуми» сприяє розумінню 

взаємодії полярних емоцій екзистенції людини – бездонної печалі й 

тихомелодійної радості. Поєднання таких контрастних складників людського 

буття в одне ціле відповідне до співіснування їх у гуцульському світопросторі.  

Констатуємо наявність в образку Г. Хоткевича аплікацій сецесійного 

стилю, досить популярного на межі століть. Він став компонентом образного 

синтезу в творах М.Вороного, П.Карманського, О.Кобилянської, 

М.Філянського, С. Яричевського, М.Яцкова та ін. Таке поєднання логічно 

непоєднуваних складників емоційного світу цілком є властивим українській 

національній сецесії, що виявляється у творах поч. ХХ ст., на думку Я. 

Поліщука, «використанням щедрої флористичної декоративності та 

різноманітної рослинної орнаментики» [307, 209]. Песимістичним 

світоспогляданням перейнято зоровий образ лісового шуму, що «заплаче 

тисячею плачів – і бездонна печаль розкриє перед тобою чорні очі свої, 

прокричить зловіщим карканням глибина передвічного суму і впадуть на душу 

твою всі невиплакані сльози…» [381, 49]. Ліричний герой із тугою споглядає 

над невпинним рухом життя величного природного масиву, що наповнюється 

мінорними нотами при загальній позитивній природній настроєвості.  

Водночас ГТ Хоткевича вербалізує індивідуальні природні складники 

Гуцульського краю, які симультанно утворюють інакшу враженнєву картину. 

Це стосується імпресії веселих і життєрадісних лісових струмочків, озвучених 

ономатопеєю: «Лиш струмочок жу-жу-жу. А сусідній жу-жу-жу. А там далі 

жу-жу-жу… Поет тут пісню складає своєму серцю, ростить душу і крильми 

возноситься, і благословить усміхом зелений моріжок і срібну нитку 

струмкову і шумик тонесенький» [381, 51]. 
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Створенням своєрідного тихомелодійного оркестру лісових струмочків 

Г. Хоткевич наближає звучання образка як синтетичного жанру малої прози до 

поезії в прозі. Музичні й акварельні образи, що характеризують світопростір 

Гуцульщини, сприяють у пейзажних замальовках краю кращому розумінню 

морально-естетичної природи мешканців Карпат. Адже парадигма сприйняття 

своєрідної Гуцульської картини світу у малій прозі Г. Хоткевича завдає 

психоемоційна реакція ліричного героя, який є її невід’ємною складовою. Це 

наводить на думку про наявність у ГТ малої прози Г. Хоткевича елементів 

кларнетизму (Ю. Лавріненко, В. Барка), властивого синтетичній ліриці 

раннього П. Тичини. Суголосно до ментального антеїзму, у образках 

Хоткевича простежуються впливи ідіостилю hapax legomenon (дав.-грец. «ἅπαξ 

λεγόμενον» «названий один раз» –  це «виняткові» лексичні одиниці 

письменника,  які є характерними рисами його ідіостилю. – Т.Б.), що 

проявився у рисах, властивих кларнетизмові: «Активно ренесансна 

одушевленість життя» (Ю. Лавріненко), перейнята енергійними світлритмами, 

сконцентрована у стрижневій  філософській «ідеї всеєдності», яка витворює 

поетичний всесвіт достеменної «гармонії сфер» та ін. [214, 483]. 

Використовуючи елементи кларнетизму в «Двох шумах» митець інакше 

організував настроєвість ліричного персонажа. Він дав розуміння того, що 

саме у природному середовищі необхідно шукати потенціал національного 

відродження. Основуючись на аристократизмі духу, ці елементи ГТ                        

Г. Хоткевича сприяють твердженню про кларнетизм як вираження 

«духотворчої ідеї всеєдності, що втілювала рух від конкретно-чуттєвої та 

морально-естетичної природи, розгортала перспективу оновлення 

людини» [214, 483]. 

Водночас, на думку Г. Хоткевича, гармонія природного буття, а разом із 

тим і людського існування передбачає психоемоційну взаємодію протилежних 

почуттів, які не можуть існувати без енергетичного насичення один одного. 

Звідси й походить поетичне возвеличення обох чуттів, станів природи та 

людського буття: «Шумику, шумику… милий мій шумику… Благословенний 

ти єси в природі і благості твої однакові з величами й безконечностями. І 
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океани велешумні, грізні громади снігових гір, самуми в пустинях мертвих  – і 

ти, дрібнесенький, загублений десь у великому лісі… Рівна вам ціна на святі 

природи і місце ваше однакове» [381, 51]. Саме завдяки природній гармонії 

співіснування різних якостей твориться гармонія Всесвіту. В органічному 

поєднанні «мікрокосму» й «макрокосму» Гуцульської картини світу митця 

криється любов до безконечного і абсолютного. 

Ставлячи в центр всесвітньої природної гармонії сонце, Г. Хоткевич по-

різному «освітлює» світопростір Гуцульщини. Ліроепік повсякчас демонструє 

амбівалентне сприйняття її внутрішньо-ментального простору. Звідси – пряма 

проекція до співіснування в етноменталітеті гуцула різних складників, що 

детермінують їх співжиття із Гуцульським краєм. 

Із позиції «чужинця», представника іншого культурного масиву, а саме 

традицій Слобожанщини, Г. Хоткевич моделює специфіку гуцульського життя 

на лоні неймовірної природи Карпат в образках «Село» та «Д’горі». 

Антеїстична презентація гуцульської ментальності виявляється у «Селі» через 

постійну констатацію повної причетності життєдіяльності гуцула до всіх 

процесів довкілля. Розмірковуючи над особливостями ментального 

світопростору гуцула, письменник неодноразово підкреслює аксіологічний 

зв'язок, що існує між гуцулом і місцевістю, де він проживає. Сприймаючи 

гуцула частинкою природи Гуцульщини, письменник наголошує на тісному і 

нерозривному зв’язку гуцула не тільки із рідним краєм, а й цілим Всесвітом. 

Таким чином вибудовується дотичний, створений на рівні підсвідомості 

зв'язок світопростору Гуцульщини із процесами світового «мікро-» й 

«макрокосму».  

Гуцульське село сприймається наратором як природна складова гірської 

місцевості краю. Ґрунтуючи опис гуцульського села на контрастах, постійно 

порівнюючи триб життя і місце локації гуцульських та слобожанських хат, 

митець доходить висновку: існує особливий внутрішній духовний зв'язок 

гуцульського села з гірською місцевістю. Він надає можливість йому злитися з 

природним середовищем: «В нашім селі виходиш на царину, за послідню хату 

– а вже огортає тебе… блаженство самотності… А тут! Хоча скільки оком 
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обведеш нема ні житла, ні знаків побуту чоловіка – а все ж увесь час чуєш ще 

чиюсь присутність коло себе, ніколи не буваєш сам. І один – і з людьми… 

Ідучи один однісінький ледве помітною стежиною в дірі межи гір, відчуваєш 

непереривну зв’язь із тим, що називається село (виділення авторське. – 

Т.Б.)» [381, 60]. 

Прагнучи віднайти гармонію зі Всесвітом, Г. Хоткевич обсервує 

внутрішній світ села, його душу, щоб, використовуючи сукупність 

зображально-виражальних засобів, передати універсам життя і 

світосприйняття гуцула. Так, по-філософськи осмислюючи, здавалося б, 

хаотичне розташування гуцульських хат, Хоткевич знаходить у ньому 

елементи світопорядку. Це результат дії зовнішніх і внутрішніх чинників, що 

суттєво вплинули на формування певних рис національної вдачі гуцула: «Он-

он високо, мов капнуло чимось приліпилася хатка. … Дух мабуть захоплює, як 

станути там коло вікна і поглянути наоколо… Все унизу, увесь світ під тобою 

– і ти сам лиш коло небес, сам із власним порядком життя, з власною волею, з 

власним я. Мусиш бути творцем… шалено красиво і … шалено тяжко. Гірка 

сила загнала гуцула аж туда, гет-гет під вершок» [381, 59].  

Розмисел над соціальними чинниками, що змусили гуцула поселитися 

високо в горах, Хоткевич перевів у площину захоплення духовною силою 

Карпат, що напоює внутрішнє єство кожного мешканця гір, природно 

налаштованого на пошук краси і гармонії.  

На таких протиставленнях будується рецепція гуцульської ментальності, 

де провідне місце посідає антеїстична складова. Невтомний спостерігач 

«фотографує» і деталі природного світу, що висвітлюють єднання гуцула з 

природою, дещо відмінну від співжиття слобожан зі степовим середовищем. 

Так, Н. Полонська-Василенко в «Історії України» окреслила особливість 

української ментальності в єднанні з природою як джерелом людської душі. 

Вчений наголосила: українці «жили спільним життям з веселою, радісною 

природою України і відчували її ласку».  

Гуцульське співжиття з природою містить риси, відмінні від 

абстрактного розуміння єднання українців з природою. Результативний вплив 
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на гармонійне єднання гуцула з довкіллям належить природі Гуцульщини, 

зважаючи на її геологічну ландшафтну будову. Серед ландшафтних об’єктів, 

що суттєво коригують взаємодію природного середовища із людським світом, 

ключове місце належить верхів’ям. Гори для гуцула – центр Всесвіту, до якого 

свідомо і ментально прагне його душа.  

Саме осягаючи духовність гуцула, духовне єство Гуцульщини ліричний 

герой «Д’горі!» прямує до вершини гори. На межі двох світів, матеріального і 

духовного, він прагне відшукати Істину, відчути велич і непоборну силу духу 

краю. Власне, у пошуку Всесвітньої Істини герой (а з ним і читач) стає 

філософом, який «має передчуття, що під тією реальністю, в якій ми живемо, і 

в якій ми є, прихована друга, якась зовсім інша, що також є ілюзорною»[267, 

56]. Звідси випливає констатація своєрідності природної сутності Гуцульщини, 

яка жодним чином не нагадує веселий і радісний світ: «З кожної свобідної 

щілини гониться невпинною силою дерево. Вигинається і ломиться, бореться 

за найменший шматочок землі, сіткою корінчиків оплутує камінь, жадібно 

ловить кожну піщинку. Якби хотів – чув би крик тої боротьби. І передсмертні 

крики тих, що програли, і тих, що лізуть по трупах, знов ловлять, знов 

шукають… І страшно тут і любо» [381, 66]. Отже, Г. Хоткевич, 

використовуючи символічний опис боротьби рослинного і деревного світу за 

власне виживання, доводить найголовніший закон природи, який панує на 

Гуцульщині, водночас вражаючи і зачаровуючи своєю жорстокістю, – 

дарвіністський принцип «виживає найсильніший».  

Символічного змісту наповнений епізод досягнення ліричним героєм 

вершини гори. Він подібно до Заратустри опиняється на височині. До неї 

прагнула його душа, щоб усвідомити світову Істину, але не відчула від того 

морального задоволення. Наратор намагається вслухатися і вдивитися у 

навколишній світ, встановити високо в горах гармонійний зв’язок між 

власними відчуттями та світопростором, розгледіти у природному довкіллі 

істинну сутність буття. Споглядаючи природу, він прагне знайти всі «корені 

речей». Його манеру спілкування з природою  висвітлює філософ Павло 

Флоренський: «В пружності форм я вловлював життя, що могло би 
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проступити, але стримує себе і лише тремтить повнотою». Однак замість 

позитивного враження душа ліричного наратора сповнюється тривогою від 

побаченого: «Проносяться різні мотиви,і якось тужно від них стає. Тяжить уже 

самотність і сей таємничий суворий шум смерек і чорні плями печер… Якби 

знав, що мусиш на сім місці простояти до ночі – може розбив би собі голову об 

цей сяючий на сонці камінь» [381, 66].  

Наратор фіксує власні враження від споглядання за природною силою і 

величчю краю, його емоції відмінні від чуття мешканців Гуцульщини. ГТ 

Хоткевича дають стереоскопічний образ природи Гуцульщини – з позиції 

«гостя» краю й гуцула-автохтона.  

Визнаючи універсальну сутність Природи, герой звертається до неї у 

молитовному пориві. Немолитовна молитва до природи сповнена 

філософських роздумів про сенс буття людини, її співіснування з природним 

середовищем. Представник урбанізованого світу, наратор дуалістично 

переживає спосіб гірського життя: «Мамо-природо! Ти велична, Ти безмежна 

в своїй красоті! Ти благословенна і благословенним є кожний плод чрева 

Твоєго – але страшно з Тобою… бо я не знаю чи Ти друг мені. Невже в слова: 

«боротись із природою» ув’язав чоловік не що інше, як синтезу сеї Твоєї 

віковічної ворожнечі, природо? Ні, ти не ворог мені, о мамо. У тебе взагалі 

нема ворогів, правда? Страшить лиш рівнодушність твоя, а не 

ворожнеча» [381, 67].  

Цей натурфілософський підхід випливає з байдужості природи як 

першооснови Всесвіту до людських «комах»-мешканців. Пуант молитви до 

Природи фіксує її байдужість до сутності горян, незалежно від національності. 

Якщо гуцулові властиве інтуїтивне творення моделі Універсуму, в якому би 

поєднувалися природа і доцільність людської праці, то представникам 

нацменшин Гуцульського краю ця якість не властива. Вони дотримуються 

власної моделі спілкування зі світом, доволі агресивної щодо природи 

Гуцульщини. ЇЇ засвідчено повістю «Рубають ліс» А. Крушельницького, 

новелою «Битва» О. Кобилянської, «Чорногора говорить» М. Козоріса тощо. 
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Гуцульській ментальності у стосунках з природою властиве не 

підкорювання природи, а інтимне злиття з нею. Гуцул у ГТ Г. Хоткевича не 

«природоборець», він живе за законами природи, інтуїтивно осягаючи її 

процеси. Досвід такого спілкування з природою становить, на думку 

А. Покотило, «основу нашої української національної духовної культури» 

[300, 10]. Г. Хоткевич певен: у горах виживає лише народжений серед них 

мешканець. Аргументує він це внутрішнім енергетичним зв’язком гуцула із 

краєм, гармонією єднання з Гуцульщиною. Ці ідеї формують ідейно-

тематичний світ образків «Марод», «Гуцул», «Життя» та ін. Епік доводить: 

феномен гуцульської ментальності можна осягнути через  призму впливу 

природного середовища. Тож і Хоткевичеві унікальні і неповторні крайобрази 

Гуцульщини необхідно осмислювати поліаспектно, – з погляду «чужинця» і 

«запрошеного», а також із pointe of view гуцула як яскравого носія сакрального 

позацивілізаційного світу. 

Ментальний зв'язок, який існує між гуцулом-автохтоном і 

Гуцульщиною, дозволяє її мешканцеві, на думку автора, не зраджуватися під 

ударами життя. Через протиставлення впливу урбанізованого світу на людину, 

з одного боку, та взаємодії гуцула і Карпатського краю, з іншого, – 

письменник умотивував  значення внутрішньої гармонії з природою у 

психологічному світі персонажа. Так, якщо урбаністична людина знищена 

хворобою і «нівельована державною машиною», має лише черговий номер, то 

серед Карпат гуцул – індивідуум, який вирізняється серед інших своєрідним 

кодом Гуцульщини, розкриває її внутрішні чинники: «Гуцул Танасій Готич – 

дійсний тип молодости, молодої безшабашності, в котрій так багато життя, що 

вона й не дивиться на його дрібниці… Високий, щуплий, увесь із мускулів і 

жил, довге волосся падає на плечі» [381, 128].  

Протиставлення урбанізованого світу і Гуцульського краю посилюється 

відмовою автора від прямих характеристик героїв, які для нього не мають 

чітко визначених рис візуального сприйняття. Всіх персонажів, які Танасій 

зустрічає у лікарні, письменник навіть не номінує («якийсь жовнір», «якась 

фігура»). Це зайвий раз підкреслює негативні наслідки дійсності долин, де 
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нівелюється індивідуальність, де не діють закони природи. Образ Танасія 

Готича висвітлено у своєрідній градації – гуцул, далеко від Карпат, подоланий 

хворобою, сприймається ним такою «сухою фігурою», як і ті, що його 

доглядають. Поступово автор наділяє персонажа індивідуальними рисами, 

коли той чує рідну мову: «Знайомі звуки викликають якусь реакцію на його 

лиці, але все ж він іще не знає, не розуміє». Лише тоді, коли відвідувач 

представляється сусідом із Криворівні, відбувається остаточна 

індивідуалізація героя: «Увесь мов би засвітивсь Танасій… І я бачив, як від 

моїх слів, від мого приходу самого повіяло на Танасія простором його верхів, 

полонинським все цілющим повітрям» [381, 131]. Таким чином латентна 

згадка про Гуцульщину наповнила сакральною енергетикою все єство гуцула, 

відірваного від рідної землі.   

По-філософськи оцінюючи зміни в Готичу, Г. Хоткевич осмислив 

основний сенс буття гуцула. Розмова між Танасієм і наратором, перемежована 

внутрішнім монологом, який персоналізує Танасія. Так, його добрі побажання 

«А бог би вам дів шєсливе панованє та й абесте діждали, та й абесте ніколи, 

ніколи на лихе місце не ступили» [381, 131], викликають рефлексування про 

світ ментального буття героя, цілком залежне від ступеня єднання гуцула із 

«тіснішою вітчизною»: «Що гуцул укладає в ці слова? Мов би вважав це життя 

юдолею горя, де не кожному пощастить діждати щастя… ой, коби ж то 

діждати, Танасієчку солоденький! А то, відев, не дожду си, та й ти 

відев»… [381, 131]. 

Мовна партія з рисами гуцульського діалекту свідчить про спільність 

позицій наратора і автора із станом персонажа. Інтуїтивно передбаченим є 

емоційний вибух Готича. Емоції Танасія виявляються у різких рухах, 

несподіваній реакції в епізоді зустрічі: «Нараз Готич підвівся і ловив мою 

руку. – Паночьку… Ой, паночку любий та солодкий!.. Візьміт мене! Я нічьо не 

пожалую – лиш візьміть мене д’хаті!.. Я подужею там враз. Я знаю, що я там 

подужєв. Я лише би раз глєнув на гори, то би вже подужєв...» [381, 132]. Для 

Танасія світ далекої Гуцульщини уміщується в інформативне поле 

співрозмовника, свого роду зв’язкового між хворим гуцулом і Гуцульщиною. 
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У розумінні персонажа оповідач має вирішити його долю – прийняти рішення 

про повернення до рідної землі-матері, яка здатна на сакральному рівні 

зцілити знеболене тіло і відновити духовну гармонію буття своєї дитини-

гуцула.  

Жодним чином не підкреслюючи дитячу наївність приреченої на смерть 

людини, автор у молитовному зверненні до Гуцульщини виражає весь спектр 

власних емоцій, суголосних внутрішньому стану Танасія: «Земле рідна!.. Ти 

зціляєш дітей своїх, що торкнуться тебе із синівською любов’ю! Ти виносиш із 

надр своїх всемогущі ліки для схворіли, зболілих діток і вертаєш їх до життя і 

чуда твориш. Але ж для того чуда треба тебе любити, як любить тебе оцей 

роздавлений гуцул… Чому ж ти його, лиш його не сцілиш, що так (авторське 

виділення. – Т.Б.) тебе любить?» [381, 132]. 

У риторичних питаннях виявляється філософська позиція щодо природи 

процесів і законів, що впливають на життя кожної людини. Наратор виявляє 

неспіввіднесеність у ставленні один до одного Гуцульщини і її мешканців, 

вважаючи любов гуцула до дідизни сильнішою. Автор не прагнув дошукатися 

розгадки сакрального зв’язку гуцула з рідним краєм. Тож його інформація має 

відтінок песимістичності: зрозуміло, що рідної Гуцульщини Танасій не 

побачить: «І от коли я відходив уже – дивився на мене Готич довгим, 

глибоким, повним туги поглядом…» [381, 133]. 

Наратор фіксує зовнішні вияви душевної боротьби Танасія, залишаючи 

для читача нерозгаданою таємницю єднання гуцула із Верховиною. Власне, 

наратор у «Мароді» лише торкнувся проблеми стосунків Гуцульщини і горян. 

Його статус як «зв’язкового» між гуцулом і Гуцульщиною змушує глибше 

замислитись над психологією людини, яка хапається за життя задля зустрічі з 

рідною землею. Найголовнішим образом-репрезентантом краю, який активно 

може посприяти одужуванню смертельно хворого гуцула, виступають гори. 

Саме до них прагне душа героя, однак загадку такого прагнення наратор 

«Мароду» не в змозі розкрити із власної позиції. 

Відчуваючи потребу дошукатися розкриття таємниць Карпатського 

краю, його внутрішньої сутності, Г. Хоткевич презентує образком «Жаль за 
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горами» власні почуття ностальгії, печалі і танатофобії. Твір є потоком емоцій 

оповідача, який не приховує суму і розгортає песимістичні філософські 

роздуми над сенсом буття людини та зв’язком, що існує між людиною і 

природою. 

Гуцульщина постає латентно, основним образом-символом – 

Карпатськими горами. Подібно до героя «Марода», наратор фіксує особисті 

настрої, сповнені туги за горами, які змушений залишити. Досліджуючи 

власний внутрішній світ, нотуючи перебіг емоцій ностальгії за Гуцульщиною, 

він прагне зберегти сакральну єдність із краєм, яка утримує на поверхні життя. 

«Кружляюче» молитовне звертання до гір в образку набуває тональності 

поезії-пісні у прозі. Така естетична форма передає ставлення наратора й автора 

до Гуцульського краю.  

Доречно навести тут погляди І. Франка з приводу реляції «автор і читач» 

у художньому творі. Адже в образкові «Жаль за горами» Г. Хоткевич прагне 

сформувати власну позицію у читача, «помістити» його світ у реальність 

Гуцульщини шляхом оцінки особистих переживань. Фактично позиція автора 

образка окреслена Франківською тезою: «Поет для доконання сугестії повинен 

розворушити свою духовну істоту і другий раз пережити все те, що хоче 

вилити в поетичнім творі... Але його сугестія повинна зворушити так само 

внутрішню істоту читача, вводячи в неї нове зерно життєвого досвіду, нове 

пережиття і одночасно об’єднуючи те нове із запасом виображень та досвідів, 

які є активні або які дрімають в душі читачевій» [361, 46]. 

Філософські авторські роздуми, представлені у творі, структуруються на 

дві складові, що тематично входять у діапазон розкриття світу Гуцульщини. 

Край представлений архетипними образами-символами гір і людей, які стають 

головними об’єктами зображення. Емоційне сприйняття краю, розлука із ним 

переймають ліричну пісню у прозовій формі – вислів ностальгійних почуттів. 

Рефрен «Гори мої, гори, любі мої верхи… Ходив я вами – тужу я за вами» є 

ліродраматичним себе виявом письменника, виквітом прекрасних спогадів про 

Гуцульщину. Вона ж виступає символом «втраченого» раю для того, хто під 
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дією життєвих обставин змушений був залишити екзотичний і неповторний 

гірський край.  

Репрезентативні образи-архетипи таємничої Чорногори, синьоокого 

Черемоша і велетнів-гір створюють ефект миродайного Едемського саду, де 

людська душа знаходить спокій у просторі й часі. Кожен прозовий авторський 

апелятив до Верховини набуває ліричного ритму і мелодики: «Слово я розумів 

серед вас, велике слово Любови! Ви мою душу широко робили, ви моє серце 

радістю переповняли вкрай. Упившися вашою красою, я приходив до дому 

світлий, тихої радости повний і в нещастях своїх щасливий» [381, 135]. Такі 

«оголені» інтроспекції наратора на метафізичному рівні сприяють 

наближенню кордо центричного «я» до внутрішнього світу гуцула-автохтона, 

декодують сакральний зв’язок Карпатського краю і його мешканців. 

Поєднуючи свої внутрішні відчуття з переживаннями Гуцулії ліричний 

наратор займає позицію ще й стороннього спостерігача у часопросторі гуцула і 

Гуцульщини на поч. ХХ ст. Це дає змогу об’єктивно, з різних «сторін» 

осмислити й охопити проблему «гуцули й цивілізація межі віків», чітко 

аргументувати авторську позицію і думки Гуцульщини. Типово гуцульська і 

водночас неоруссоїстська ідея екстраполює в текст гуцульський погляд на 

зміни у рідному краї. Емоційний монолог-звинувачення з глибин 

внутрішнього світу гуцула, сповнений філософської негоції кривих шляхів 

цивілізаційного поступу: «Пощо ви, панове, прийшли сюди? Чи не ліпше було 

нам без вас, без вашої культури, без ваших судів і суддів!... Пощо скаламутили 

ви наше життя, оголили і запаскудили наші гори?.. Нема тепер жичливості 

межи людьми, хлюбиться село зведеницями, ми здовжилися, розпилися» [381, 

137]. Поетика риторичних питань ідейно, естетично й емоційно 

трансформується у несприйняття агресивного наступу псевдоцивілізації та 

псевдокультуртрегерства.  

Письменник від рефлексував задля читача оцінку дихотомії «натура і 

культура». Позиція Г. Хоткевича оформлена тезою: гуцули – це «люди, уламок 

давніх віків, незвані гості на сьогоднішнім обіді культурнім жебрацькім». Такі 

песимістично забарвлені констатації зумовлено порушенням гармонії між 
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гуцулом і природою, експансією «цивілізаційної» неморальності, до чого ні 

гуцул, ні Гуцульщина не були готові. Звідси походить апокаліптичне 

пророцтво зникнення самобутньої культури гуцулів та самої Гуцульщини як 

незруйнованого краю: «З’їсть панська культура вашу патріархальність… У 

музеях поставлять воскових дівчат у ваших уплітках, леґінів із трембітами в 

руках з тупими фарбованими очима і полупаним носом… Виб’ють ковбки 

останнього струга в Черемоші, сплавлять з Балтагула останній ковбок, а там – 

хай вас чорт бере, гуцули». [381, 138].  

Сумоглядний профетизм ГТ Хоткевича зумовлений реаліями дійсності і 

є емоційним сплеском «я» письменника. Ставши патріотом гір і горян, 

Г. Хоткевич щиро вболіває за сучасне і майбутнє культури Карпат: «А ще 

гірше тужить душа за людом щирим твоїм, о земле ти рідна, Україно гірська!» 

[381, 138]. Водночас митець констатував невідворотність змін на Гуцульщині. 

Погоджуючись з думкою Ф. Погребенника про надмірне моралізаторство цієї 

частини образка «Жаль за горами»[298, 28], зауважимо: така філософська 

насиченість не є слабиною «Гірських акварелей», а радше виступає 

авторською реакцією і висновком, констатацією кардинальних змін у долі 

Гуцульщини. Цей образок, головна складова «Гірських акварелей», водночас є 

фінальним ностальгійним акордом за втраченим раєм Гуцульщини і 

перехідним містком до Гуцульщини без екзотики, що постала перед новими 

випробуваннями. Г. Хоткевич у завершальному музичному акорді збірки 

стверджує: гармонію дуального тандему Гуцульщина-Природа та гуцул-

автохтон порушено волюнтаристським псевдоцивілізаційним наступом. Тільки 

від людей доброї волі, думки і чину залежить протидія йому. 

Таким чином, з одного боку, письменник обстоює гармонію єднання 

людини з природою. Це виявляється й у зображенні «сродної» з природою 

праці гуцула, його творчої взаємодії з довкіллям Карпат. З іншого боку, епік 

наголосив: творче гармонійне поєднання гуцула і природи є ситуативне, бо 

залежить від успіху гуцула в протидії непередбачуваним силам природи. 

Гуцульщина постає на сторінках вищезгаданих новел Г. Хоткевича як край, де 

владні жорсткі закони суворої природи гір. Гуцули як представники гірського 
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світу повинні вибудовувати власну модель поведінки, відмінну від буття 

негірських народів.  

Автор не лише відчув і передав енергетику Гуцульського краю, а й зумів 

відтворити весь колорит стосунків Природи і людини, специфіку їх 

співіснування, визначив основні чинники, що сформували власне гуцульську 

ментальність та вирізнили її індивідуально на тлі загальноукраїнського 

менталітету. 

Об’єктивно вивчаючи вплив природи краю на гуцулів, епік переконує: 

неоднозначне ставлення Природи до її дітей внесло особливі риси у 

вормуванні родової вдачі гуцула. Прозаїк художньо підтвердив аксіому, що 

український ландшафт не може не впливати на підсвідомі структури психіки 

тих, хто на ній живе і працює [385, 129].  

Отже, антеїзм є своєрідним інваріантом української картини світу й 

світобачення гуцула зокрема. Адже, природа у свідомості українців 

«наповнюється символами життя і підноситься над поганською, 

пантеїстичною поетизацією зовнішнього буття тим, що виступає як резонатор 

людської душі» [196, 81]. Прозові ГТ поч. ХХ ст. через взаємопроникнення 

ліричного та епічного способів зображення зуміли розкрити не тільки певну 

природовідповідність гуцула, а своєрідне злиття природи і людини, їх 

характерів на позасвідомому рівні.  

 

3.4. Танатологічні мотиви теми Гуцульщини: творчість                           

М. Коцюбинського, І. Синюка, Д. Харов’юка, Марка Черемшини та ін. 

Художня концепція будь-якого літературного твору передбачає 

вивчення певних чітко визначених понять, які вплинули на формування 

європейської свідомості на сучасному етапі її розвитку [348, 64]. Такими 

сталими поняттями, залученими до процесу аналізу художнього твору з 

позиції системного підходу є образи людини, тварини, суспільства, природи, 

мотиви смерті, любові, творчості, праці, спілкування тощо. 

Танатологічний мотив виявляється одним з елементів художнього 

тексту, дослідження якого стає найбільш продуктивним для вивчення нових 
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рівнів аналізу твору. У літературознавчому ракурсі танатологічні мотиви 

ставали предметом дослідження чималої кількості вчених із різних позицій: 

ідейно-тематичної (П. Біциллі, К. Накамура, Ж. Нива), структурної 

(Ю. Лотман), наративної (М. Бахтін). Вчені розглядали різні моделі вияву 

танатології в художньому творові, досліджували місце смерті в структурі 

сюжету та ін. Існують такі сюжетні ходи, які зумовлюють композицію 

художнього твору і виявляють у ній наратив. Смерть як одна з найбільш 

визначних подій у житті, водночас визначає й у художньому творі 

«динамічний початок сюжету» [333, 80], а отже, визначає наратив. Саме тому 

актуальним у літературознавстві є дослідження основних сюжетних 

можливостей танатологічних мотивів, які мають декілька художніх виявів. 

Так, до Танатосу традиційно зараховують убивство, самогубство, смерть від 

нещасного випадку або від хвороби, роздуми про смерть або стан існування 

особистості після смерті.  

У ГТ зустрічаються описи природної і неприродної смерті. Природна 

смерть завжди «приходить сама» і прямо не залежить від бажання чи 

небажання персонажа померти – смерть від хвороби, старості, нещасного 

випадку, яку можна вивчати з позиції онтологічного виміру. Неприродна 

смерть, насильницька, знаходить свій вияв у вбивстві та самогубстві. Мотив 

Танатосу в художньому творі охоплює не тільки опис смерті персонажа, а й ті 

вміщені у тексті сюжетні ходи, які безпосередньо пов’язані або передують 

моменту смерті (так званий процес помирання героя), а також посмертні 

сцени, як нерідко стають початком нового наративу, адже можуть передбачати 

наявність іншого персонажа, присутнього у момент «чужої» смерті. 

ГТ містить у собі чималу кількість творів, в яких прямо чи 

опосередковано окреслено танатологічні мотиви. Досліджувати їх причетність 

до семи «Гуцульщина як текст» варто за двома рівнями. По-перше, за 

функціональним рівнем, тобто за основною функцією, яку виконує 

танатологічний мотив у ГТ. Функціональні рівні використання Танатосу 

характеризуємо за Р. Красильніковим [195]. По-друге, до аналізу творів варто 

залучити ще й семантичний рівень спілкування з текстом – він дає можливість 
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з’ясувати, який зміст вкладає автор у поняття «смерті», яким чином, 

використовуючи функціональний осяг мотиву, він знаходить свій вияв у 

художньому тексті (мається на увазі тлумачення в тексті смерті як спасіння і 

втечі від реального життя, як способу поєднання з рідним краєм…).  

Найчастіше домінантний момент художнього твору міститься наприкінці 

розвитку його сюжету. Не випадково Ю. Лотман, досліджуючи історію 

культури, називає її історією «боротьби з кінцівками» [223, 419]. Міркування 

вченого про взаємодію поняття смерті з логічним завершенням тексту, про 

сутність життя, його цінність, яка усвідомлюється лише після смерті, 

порівняння реальної дійсності і меж художнього тексту твору, дають 

можливість визначити, що «ідеальним» варіантом кінцівки твору може бути 

мотив смерті [223, 419].  

Художня особливість ГТ початку ХХ ст. у розкритті «ідеального» 

варіанту смерті полягає у тому, що найчастіше за сюжетом така смерть є 

неприродною, несподіваною для персонажа, однак відчутою на позасвідомому 

рівні автором. Наприклад, це можна помітити у розвитку сюжету творів 

«Братчику, рятуй!» І. Синюка та «Смерть Сороканюкового Юри» 

Д. Харов’юка, де смерть комплексно замикає наратив творів, які, окрім 

багатьох спільних рис і мотивів, вирізняються ступенем соціальної 

спрямованості. 

Головні герої творів буковинських письменників – це звичайні гуцули, 

які заробляють як керманичі. Це їх життя, яке приносить їм і моральне 

задоволення, адже воно – це частина природи внутрішнього світу гуцула. Саме 

особливості природного світу Гуцульщини керують інколи вчинками героїв, 

що й прагне довести І. Синюк в оповіданні «Братчику, рятуй!». Природа 

Гуцульського краю стає «не просто тлом, а співучасником того, що 

відбувається, бо гроза, яку Іван Синюк мальовниче описує на початку твору є 

невід’ємною складовою, яка рухає сюжет оповідання, надаючи йому 

драматизму» [64, 11]. 

Ставлячи за мету – показати гуцульську парубоцьку вірність один 

одному, І. Синюк заглибився в розкриття цієї риси характеру гуцула. Так, один 
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із побратимів Іван пояснює своє бажання йти сплавляти дараби морально-

етичним чинником: «…Мушу йти, я обіцяв Юрієві» [283, 369]. Парубоцьку 

відданість підкреслює і автор, коментуючи враження, яке справили керманичі 

на інших гуцулів: «Були то два здорові, як дуби, сильні парубки, котрих 

кулаків боялася ціла околиця. Вони товаришували ще з хлопців, любилися, як 

брати, і радо був би дав один за другого своє життя» [283, 370]. Мотив 

гуцульської парубоцької вірності і дружби, визначальний компонент гірського 

кодексу честі у прозі Ю. Федьковича, доповнюється в І. Синюка соціальним і 

фаховим чинником, який розкривається у двох невимушено промовлених 

репліках героїв, які пояснюються не тільки взаємною підтримкою один 

одного: «Я побоюся тілько, що сплав розіб’ємо та відтак не обплатимося. / – 

Дурниці! Я мушу до міста. В неділю моє весіль, а мені конче грошей» [283, 

371]. Як бачимо, автор умовчує соціальний чинник ризикованого вчинку 

героїв. Однак, зрозуміло, що він відіграє у творі не останню роль.  

Смертельному ризику занять гуцула приділив увагу й Д. Харов’юк в 

оповіданні «Смерть Сороканюкового Юри». У центрі твору – зображення 

важкого злиденного життя родини керманича Сороканюкового Юри, який 

змушений важкою смертельно небезпечною працею заробляти собі на життя, 

щоб прогодувати велику родину. Про перебіг і важкість праці керманича читач 

дізнається з розмови Юри зі своєю дружиною, в якій він пояснює причини 

свого занепокоєння долею дараби, яку змушений він у страшну зливу крізь 

розбурханий Черемош спустити вниз по течії: «Василинко, люба! Ти знаєш, як 

я гірко коло того дерева, коло тих дараб напиньгався дотепер, заки я їх вздрів 

з-під Чівчика, не доходячи Балтагура, аж там на Жаб’ю під Слупейкою. Три 

тижні, як оден день, я кривавив, мозолив, аж поперед мені вгнувся. Тепер 

мушу, ой, мушу пазити, беречи, сокотити, щоб не попасти в суд, в каліцтво на 

старість» [283, 545]. Д. Харов’юк поглиблює соціальний аспект, порівняно з 

оповіданням І. Синюка психологізмом роздумів Юри, а також коментарями, 

які виявляють небайдужість наратора до героя. Так формується позитивний 

образ керманича, сповненого життєвої сили та енергії. 
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Прихід Танатоса у творі антиципується описами й метафоричними 

порівняннями розбурханого і неспокійного Черемошу, перемежованими 

численними епітетами: «гуляє-баює, як гуцул-леґінь з топором по храму, 

весіллю» [283, 543], що свідчить насамперед про непередбачуваність 

характеру річки. Внутрішні відчуття головного персонажа, відтворені в стилі 

«Думи про бурю на Чорному морі», виражені у несподіваних вчинках, які 

призводять до його смерті: «У тім нестямнім страху штрик Сороканюків Юра 

на передшу дарабу, кермує-кермує щомога, б’є до берега та кричить не своїми 

голосами: – Ловіть… ловіть… Братчики-соколики… Не дайте марно погибати 

серед буйного дунаю-води…» [283, 547]. Боротьба гуцула і Гуцульської річки 

закінчується трагічно для людини – природна стихія виявляється 

непереможною вбивцею всіх надій і сподівань героя.  

Своєрідним пророцтвом смерті стає оніричний мотив, який ще глибше 

підкреслює неспіввідносність пориву гуцула до життя і реалій того часу, які 

спричиняють його загибель. Смерть героя романтично віщує пророчий сон 

дружини, яка бачить, як «Юра тоне-потопає у чорній річці, у великих-

величезних, бистрих, чорно-річних хвилях-габах…» [283, 548]. Емоційно 

сильною виявляється в даному разі кольорова символіка, яка посилює ефект 

передчуття смерті своїм темним забарвленням, тим більше, що героїня, 

прокинувшись у відчутті смерті, опиняється серед нічної темряви, яка 

закріплює в ній остаточно усвідомлення загибелі чоловіка. Героїня не 

знаходить душевного спокою, адже бачить лише чорний колір, який 

символізує смерть, як у реальному житті, так і в гуцульській свідомості. 

Опису смерті героя передує сповідь-прощання, в якій простежуються 

смислові концентри єднання гуцула з рідним краєм. Для гуцула найголовніше 

– це його гори, місцевість, де він народився, річка, яка хай і стала його 

вбивцею, однак не знищила генетично закодовану любов, і гуцульська родина, 

яку Юра оберігав від лиха і злиднів до кінця життя: «Будь здорова, Чорногоро! 

О, та й ти, моє рідне Жаб’є! Прощай, чорна ріко, і другий, і третій раз. 

Прощай, любко Василинко, до трьох разів, та й ти, синку Васильчику!» [283, 
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548]. Отже, останні слова героя – це традиційне християнське прощання, яке 

водночас має і гуцульський етноколорит. 

У момент смерті наратор відчуває кожен порух ще трепетної душі героя, 

водночас найдрібніші аудіовізуальні подробиці останніх миттєвостей життя 

відтворюють внутрішній світ самого наратора-свідка, який глибоко переживає 

за Юрою: «Трах, трах… Ш-ш-ш… Скудовчилася вода, хвиля, габи. Розбилася 

дараба. Зник Сороканюків Юра. Утопився нагло-ненадійно у пропасті води, у 

повній безожні… Ого, ого, ого… Пропав він, покійничок, помежи хвилями 

надто бистрої води. …Був і зник. Утопився… Нема його вже, ні! Нема, 

нема…» [283, 548]. Вірний гуцульським народним традиціям, автор зображує 

подальшу долю тіла Сороканюкового Юри, якого ховають поза цвинтарем, 

далеко від рідного села як потопельника без належного трембітування. Юра 

загинув через працю на єврея Берка Крумгольца, однак гуцули, шануючи 

споконвічні традиції поховання, не порушують їх усвідомленням причин 

загибелі покійника.  

Гуцульщина як текст представлена у творах, де мотив танатосу 

детермінує появу сюжету. За Р. Красильниковим, таким чином виявляється ще 

одна функція танатологічного мотиву – функція початкового розмикання 

структури (сюжету, наративу). Зазвичай, факт смерті випливає на початку 

тексту і сприяє народженню нового сюжету, появі нових наративних 

елементів. Подібне розташування смерті в ролі зав’язки твору і розгортання 

подальшого сюжету, пов’язаного з танатологічним мотивом, маємо у Марка 

Черемшини («Грушка», «Карби», «Село вигибає» та ін.), О. Манчука 

(«Непростий мертвець») тощо. Різні за сюжетним наповненням, 

проблематикою, ступенем художності, ці твори презентують авторський вияв 

функції початкового розмикання структури тексту. 

Кульмінаційний твір циклу «Село за війни» Марка Черемшини – «Село 

вигибає» – це сконцентрована філософська притча про смерть, всезнищенність 

війни і водночас, про кохання, життєствердність людського роду, надія на 

відродження, це згусток емоціонального стану, коли після подиху всеохопної 

смерті «все село вигибає», задушене у тенетах війни, залишається «тліти» 
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життя роду, щоб дати надію новому поколінню на відродження. Смерть не 

тільки є зав’язка дальших подій, вона самопрезентується повсякчас сюжетно, у 

всіх мікрообразах, епізодах, створених уявою наратора. ГТ Марка Черемшини 

в новелі досяг своєї найглибшої концентрації – речення, якими автор описує 

ситуації з померлим селом, короткі, прості за будовою, на семантичному рівні 

сповнені промовистих символічних образів-асоціацій смерті: цвинтар, «стая» 

воронів, що гроби пасе, собаки, які блукають спаленим селом, коні, які 

«кружляють коло розваленої печі». Смерть сягає апогею: у мертвому селі 

залишилася єдина ціла споруда – це трупарня, дім по смерті.  

Користуючись прийомом протиставлення, Марко Черемшина показує 

парадоксальну ситуацію, смисл якої не вкладається в межі розумного 

сприйняття дійсності. Маємо на те своєрідне пояснення – закони війни інші за 

закони життя та миру, а смерть, незмінна супутниця міліарних катаклізмів, 

встановлює нову, викривлену, реальність. Та й художні образи, які виводить у 

творі автор, прямо чи опосередковано «підігрують» смерті своїми вчинками та 

поведінкою, сприймаються реципієнтом неоднозначно. Скажімо, стара баба 

волею обставин стала особою, яка «стримує» смерть і водночас готує своїх 

односельців до неї, а де інколи навіть й сприяє її приходу. Складний 

філософськи образ, він стає джерелом і синтезом численних роздумів щодо 

вартості і сенсу життя у «вивернутому» війною світі. Невипадково, свого часу 

І. Денисюк, охарактеризував цей образ риторичними питаннями: «Хто вона, 

ота старезна баба – втілення соціальної психології війни? Сестра-жалібниця чи 

мародерка? Жорстока через свою гуманність чи носій запеклих інстинктів 

власника?» [130, 120].  

Насамперед це людина, яка живе за законами війни. Нею править 

реальність, у якій чорна ніч-смерть триває довше за життєві спалахи світла. 

Стаючи своєрідною «сивіллою» для конаючих бадіків, вона в останні хвилини 

їхнього життя дарує їм душевне тепло, спонукає їх до сповіді, психологічно 

«підігрує», полегшуючи їхній біль. Невільно, вона стає свідком останніх 

миттєвостей життя кожного гуцула, намагаючись приділити увагу кожному, 

через себе, надміру терплячи пропускає їхні страждання. Вона відчуває свою 
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вартісність, вищість за саму смерть, бо має найвищу місію у своєму селі, 

даровану скоріше вищими силами – ховати інших: «Я тілький мир без попа 

поховала, що гай!» [390, 132], – коментує баба бажання сліпого Петра 

належним чином поховати свого батька-війта.  

Оповідання «Село вигибає» та ескіз «Після бою» Марка Черемшини 

становлять собою найвищий концентрат танатологічного мотиву у тексті 

збірки «Село за війни», художнє осмислення різновидів вимушеної смерті, яка 

не цурається жодних своїх проявів. Природної смерті у тексті не існує, адже 

життя за законами війни не передбачає «тихого» скону за віком. Найбільша 

кількість смертей – це вбивства, як мешканців самого села, так і його 

оборонців, що зображено сильним імпресіоністським малюнком: «Одні лиця – 

то попіл темний, другі – то кровця синя, а он ті стрільці, білі-біленькі, ще 

крісом ціляють, а он ті біля них ніби кров з чола витирають. А на чолах 

маленька рана, гей ягода на калині» [390, 121]. 

Розповідь перетворюється на тихий реквієм, поховальну пісню, не 

виспівану померлим їхніми родичами. Тих, хто залишився, смерть добиває 

невиліковною хворобою – «чорною болею», пошестю. Відчуваючи 

неминучість своєї смерті, старі гуцули зібралися у невеликій трупарні, місці 

для збереження померлих перед похованням лише з однією метою – аби 

«полегшити» бабину участь, яка не відрізняється фізичною силою і не має 

можливості «обходити» помираючих деінде в іншому місці.  

Мотив «вигибаючої» Гуцульщини посилений у тексті твору численними 

розповідями про смерті інших гуцулів, якими розважає свій вільний час баба 

та Анничка, молода дівчина, яку таки порятувала від смерті місцева «сивілла».  

Апофеозом вимушеної смерті стає у творі самогубство колишнього 

жовніра Петра, який осліп на війні, повернувся в рідне село, однак не зумів 

пристосуватися до «нового» життя. Пояснення сліпого жовніра, його біль, 

страждання – занадто мізерні, порівняно з історією смерті цілого гуцульського 

села. Саме розповідь Аннички про перипетії «вигинання» села стають 

підсвідомим поштовхом для переоцінки власних цінностей Петрового життя. 

Не усвідомлюючи впливу власної розповіді на свідомість сліпого каліки, 
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Анничка завершує свою розповідь подробицями самогубства його найкращого 

товариша: «А Лєпшієвому Івани гармати урвали ноги, та й єго взєли до 

шпиталю. А єк привезли без ніг із Косова, то він дивити на гори та й каже: «Ци 

я черепашка, чи червачок марний, шо вже не буду горами ходити?» – та єк не 

уфатит від солада пушку, єк не поцілит себе у саму германку!» [390, 133 – 

134].  

Однак останню крапку в житті сліпого Петра ставить баба. Оцінюючи 

майбутню долю каліки з позиції прагматичності, баба в розмові з Аннничкою 

припускає майбутню користь від сліпоти колишнього жовніра, пророкує його 

долю: «Таже видиш, що він сліпий, а сліпцунови шо найбільше треба, єк не 

палиці? Коби я його дозимувала, а навесні лиш покладу при дорозі – та й не 

переїмо того хліба, що люде намечут!» [390, 34]. Відчуваючи свою «владу» 

над долею тих людей, які залишилися ще живими у трупарні, таким чином 

баба «вибудовує» власну ієрархію цінностей, яка не враховує загалом моральні 

чинники, іншу модель поведінки. Самогубством Петро протестує насамперед 

проти такого бабиного пророцтва своєї жебрацької долі: «Бо таке житє одна 

чорна нічка. А тота нічка закрила гори, закрила полонини й зелені ліси» [390, 

135]. Смерть Петра стає спасінням для душі каліки-гуцула, рух якої, 

поринувши у світ ірреальний, автор простежує разом із реципієнтом.  

Своєрідним прощанням зі смертю і символом початку нового життя 

стають епізоди, коли баба спілкується з померлими односельцями, поступово 

розуміючи, що її вони вже не чують: «Куми не відзивалися, а баба прогортала 

їм з очей чупер і шукала життя рукою, але що тільки дотулилася їх чола, 

скрикувала, падькалася і дивувалася їх тихому й невидному сконові» [390, 

136]. Це є останній момент фіксації смертей у творі, однак у інформативному 

сенсі твір має продовження: бабин погляд після споглядання за померлими 

обличчями гуцулів зупиняється на Анничці. Таким чином, письменник дарує 

мешканцям гуцульського села надію на відродження гуцульського роду, адже 

«яка біда, яка чума косила», а життя «не вигине». 

Як бачимо, на противагу смерті, яка достуковується до останніх живих 

гуцулів, існує життя, а отже, існує нова реальність, відмінна від танатосу, а це 
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стає ще однією можливістю для розвитку сюжету твору, необмеженого 

численними смертями героїв. Отже, наративна стратегія оповідання «Село 

вигибає» передбачає зовсім інший фінальний акорд – це авторське нестримне 

бажання залишити хоча б маленьку надію для героїв твору, які асоціюються з 

життям – старої баби, яка доглядає останніх живих бадіків, які знаходяться на 

межі смерті і життя, молодої Аннички, змушеної, знаходячись серед трупів, 

заробляти на життя принаджуванням своїм змученим голодом тілом 

подорожніх, та заїжджого козака, який невільно став свідком трагедії цілого 

села. Серед символічних образів, які асоціюються з відродженням життя 

напротивагу смерті, варто відзначити у творі мікрообраз пучечка калини, яким 

рятує баба Анничку, – а, отже, це символ перемоги життя над смертю, а також 

згадка про замерзлу шибку, яку продуває своїм духом Анничка: «І робиться 

між квітками мале, як око, кружальце чистого шкла і показує дорогу» [390, 

124]. Символіка цього епізоду філософськи багатозначна: це символ 

майбутньої долі дівчини, здатність побороти смерть бажанням до життя, 

прагнення до самостійного вирішення свої долі, яка має бути чиста і світла, 

адже починається нове життя, у якому зимові квіти смерті перемогло тепло 

дівочого серця й відродило нове життя. Саме така багаточисельна 

мікрообразність твору сприяє глибокому усвідомленню феномена творчого 

малюнку ГТ Марка Черемшини. 

Авторська інтерпретація танатологічного мотиву, який виконує функцію 

початкового розмикання структури, представлена в ГТ й О. Манчука. Так, 

оповідання «Непростий мертвець», відмінне за емоційною тональністю 

проблемністю і ступенем концентрації танатосу від тексту Марка Черемшини, 

є ще одним свідченням «гуцульського» погляду на життя, заснованого на 

своєрідній філософії горян.  

Новела побудована на народних гуцульських віруваннях, де 

«непростою» вважалася та людина, яка мала зв'язок із силами потойбіччя. 

Відповідно до виконуваних функцій у народній уяві «непрості» люди 

поділялися на дві категорії: тих, що зв’язані з «божою силою», корисних 

людям, і шкідливих, що мають свою силу від нечистого [121, 248]. У даному 
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разі маємо цікаву історію з елементами чорного гумору про «непростого» 

мерця, гуцулку, яку не могли поховати належним чином, адже навколо неї 

відбувалися досить «непрості» речі – в уявленні присутніх гуцулів складалося 

враження, що навіть у такому стані вона протестувала проти природної смерті: 

мстила всім, хто її ховав, тобто мала надприродні здібності, завдяки яким із 

того світу керувала світом реальним.  

Автор подає деталізований опис всіх пригод, що відбувалися навколо 

померлої. Саме величезна кількість таких пригод не дає змогу здійснити 

належним чином поховальний обряд, який передбачав певну послідовність 

традиційних елементів. Усталені гуцульські народні традиції початку ХХ ст. 

передбачають так званий дуалізм: переплетення спотворених дохристиянських 

і християнських вірувань, між якими фактично не існувало непрохідного 

бар’єра, вони були двома ступенями одного і того ж світосприймання і 

світорозуміння.  

У традиційній похоронній обрядовості гуцулів тісно переплелись 

християнські звичаї з пережитками давніх похоронних ритуалів, що сягають 

своїм корінням у дохристиянську епоху. Так, коли людина помирала, її 

одягали у новий одяг, чоловіків оперізували вовняним поясом, жінку завивали 

у перемітку, укривали по шию білим полотном і знімали всі прикраси. … 

Хтось із родичів трубив на трембіті «на всі чотири кути хати» сумну мелодію, 

яку всі співали і відрізняли від інших мелодій. На голос трембіти сходилась 

родина, сусіди, знайомі, кожен приносив із собою свічку. На груди померлому 

клали гроші, молились, а потім вітались. Прибулі збирались у хоромах або 

перед хатою. Молодь розпочинала «грушку» — ігри (на Бойківщині — 

«лопатки», на Поділлі — «лубок») при померлому [261, 314 – 315]. Чимало 

дослідників пояснюють призначення ігор розігнати тугу за померлим ще 

язичницькою традицією, коли смерть була перехідним етапом в інший світ і не 

сприймалася трагічно. Про характерні обрядові дійства під час похорону 

згадує Г. Хоткевич у п’єсі «Гуцульський рік»: «Надворі кидають грати у 

«сосокала» і зачинають «грушку»: оден сідає, тримаючи на колінах, другий 

ховає лице у шапку, його б’ють дощечкою – «грушкою» – по спині. Має 



255 

вгадати, хто вдарив. Як угадає, той стає на його місце… Далі грають у 

«білицу», «коня», «вису»…» [375, 188]. А отже, можна стверджувати, що «під 

прикриттям ігрових дійств, драматична форма яких походить з народної 

театральної традиції, в похоронних іграх виявляється соціальний характер 

«посидіння» — рудименти язичницьких похоронних обрядів, що сягають у 

протослов’янську епоху» [261]. 

У новелі за ситуацією абсурду, вкладеною в обгортку «чорного» гумору, 

розкрито особливості поховального обряду на Гуцульщині очима автохтона. 

«Незвичайні» події, алогічні християнській релігії і моралі, є такими ж із 

позиції і гуцульських традиційних вірувань. Не вибудовуючи жодної 

передісторії, яка б розкривала причини смерті чи характеризувала померлу, 

автор відразу спрямовує погляд читача у вир абсурдних подій: «Вже відразу 

видко стало, шо то непростий мертвец. Хто лиш на ню глипнув, то шє тої 

самої днини мусів мати якусь причьку». [240, 48]. Щодо традиційних 

гуцульських обрядів, то на причині їх відсутності також автор не зосереджує 

увагу читача, лише їх згадує: «І тому кожний, хто увійшов знадвору і клєкав 

молитися, а глипнув з-ненападу на бабу, зараз перерива молитву, будь-єк 

простивси, тікав надвір, або ховався в кут і три рази в пазуху плював… Ні 

грушки ніхто не бив, ні галембізи не йграли». 

Авторові вдається передати настроєву атмосферу такого «непростого» 

поховання, коли гуцули з-за страху бути покараними померлою «відьмою» не 

можуть належним чином виконати поховальний обряд, який передбачав 

ритуальні голосіння, ігри, трембітування тощо. Наприклад, ситуація з 

«витрембітуванням», коли Грицько-трембіташ замість поховальної мелодії 

заграв на трембіті веселих мелодій. Внутрішній світ персонажа переданий 

через оцінку його дій безпосередньо наратором: «Грицьо пустив трембіту з рук 

і стоєв єк пень, лиш губи му трохи дрижали. Люде си тисли до него, обступили 

наоколо і дивилися, ци не вдурів чесом. Не зараз проговорив старий Грицьо. 

Постоєв ще трохи, обтер відтак губи, плюнув три рази в пазуху, узєв трембіту 

під плече тай пішов собі д’хати. І аж на перелазі вчули люде, єк у погані шляки 

заклєв покійну бабу, шо’му такого фігля зробила» [240, 49].  
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Надалі оповідь у новелі побудована таким чином, що всі «жахливі» 

події, які відбуваються навколо поховання старої гуцулки, у присутніх 

викликають негативні почуття нереального страху. Однак автор «приглушує» 

ефект народного жаху від побаченого гумористичним описом подробиць 

розгортання подій. Створюється враження, що розповідач так само, як і інші 

гуцули, наляканий подіями, стан нервового напруження його настільки 

великий, що мимоволі всі трагічні події йому вдається пропустити через 

призму народного гумору. Так, опис самого поховання в читача викликає лише 

сміх, незважаючи на трагічну ситуацію: «Деревишшє (гріб. – Т. Б.) гепнуло на 

земню і махнуло у долини єк куля. Передному, шо ніс хрест, підорвало ногу, 

аж пирс під пліт… Скриня з бабов то боком, то підскакуючі, понеслась в 

долини єе вітер і на закруті пропала. Шє декотрі казали, що виділи, єк баба, 

колиси зробила за лісом, вже сиділа в скрини і в руки плескала» [240, 51]. 

Причини, на нашу думку, такого своєрідного «поєднання непоєднуваного» у 

творі – гумору, сміху і смерті, необхідно шукати безпосередньо у психології 

людини.  

Автор розкриває характерний аспект гуцульської свідомості, коли гуцул 

навіть у трагічному прагне отримувати якомога більше яскравих емоційних 

вражень. У даному разі наслідки смерті такої «непростої» людини 

«заповнили» емоційний вакуум на події в селі. Смерть «непростої» людини 

викликає масив як позитивних, так и негативних емоцій. Саме тому, читаючи 

танатологічні новели гуцула О. Манчука, кожному реципієнтові водночас стає 

весело і моторошно, адже події відбуваються таким чином, що здатні 

привабити і відштовхнути водночас, створюється парадоксальний ефект 

співіснування у тексті разом сліз і сміху. Це ті емоції, які залишаються надовго 

у пам’яті кожної людини, адже в реальній сірій повсякденності на вияв таких 

емоцій не вистачає належного часу. При чому за своєю силою і функціями ці 

емоції однакові, вони сприяють зняттю тілесно-емоційного напруження, а їх 

поєднання посилює ефект враження від подій, показаних у творі. Саме цією 

психологічною особливістю вдало оперує письменник у «Непростому 

мертвецеві», вибудовуючи його подієвість. 
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Мотив смерті не тільки знаходиться наприкінці художнього твору. Це 

пов’язано насамперед із тим, що сюжетом твору передбачено присутність під 

час моменту смерті ще одного персонажа, який може рефлексувати про 

«чужу» смерть. Ця рефлексія формує новий наратив. Увага нарататора при 

цьому переноситься на живого персонажа, життя якого «інше» і передбачає 

фінал зовсім «іншої історії». Ця функція танатологічного мотиву 

Р. Красильніковим названа функцією фінального розмикання структури 

(сюжету, наративу) [195, 86]. Танатос при цьому дає можливість розвитку 

додаткових елементів, які утворюють за межами тексту наступний сюжет. ГТ 

презентований таким функціональним різновидом оповіданням «Смерть 

побратима» Мирослава Ірчана. Танатологічний мотив твору чітко 

регульований міліарним наративом. Смерть гуцула, який належить до лав 

січових стрільців, зображена у творі як неприродне явище. Він помирає від 

ворожої кулі на руках свого побратима і у своєму монолозі-сповіді шукає на 

порозі смерті внутрішнього єднання з рідною Гуцульщиною, адже 

територіально знаходиться дуже далеко від неї.  

У творі зображено один із виявів образу смерті – убивство, гуцул 

виступає жертвою, однак постать убивці не має чітко окреслених номінальних 

рис – це узагальнений образ війни. Психологічний стан гуцула-жертви стає 

основним об’єктом зображення в дихотомії «убивця – жертва». Власне 

письменник обирає складний процес вивчення психології персонажа, який 

усвідомлює момент настання своєї неприродної смерті, сприймає її не просто 

як вимушений фізіологічний процес, а знаходить у ній момент такого 

бажаного єднання з внутрішньою енергетикою рідного краю. 

Танатологічний мотив передбачає передсмертне спілкування побратима, 

який помирає, зі своїм найкращим товаришем, знаходження героя у стані 

напівзабуття і спілкування із уявним рідним краєм, смерть пораненого героя, 

спілкування-прощання з елементами народних голосінь стрільця-побратима із 

вже померлим січовим стрільцем, момент поховання товариша і показ 

наратором єднання душі померлого героя з рідною Гуцульщиною.  
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Поєднання з енергетикою рідного краю відбувається у внутрішньому 

світі помираючого стрільця за рахунок відтворення стану напівзабуття. Саме 

психологічна поведінка персонажа на межі між двома світами дає змогу 

визначити ті смислові концентри краю, яких тримається його внутрішнє «я»: 

«Видиш? Аді, наша Чорногора, видиш, Йвану? Бігме, Чорногора тай лавка на 

Черемоши…Видиш?... Чуєш, як Черемош реве, якби медвідь на весні… А 

смереки так сумно-сумно шепотєт…» [166, 86]. 

Побратим помираючого Дмитра гуцул Іван «підіграє» товаришеві, 

психологічно відчуваючи його потребу у напівсвідомому «зануренні» у світ 

ірреальної Гуцульщини: «Най хоть перед смертив полюбує си Чорногоров, як 

привиджуєси їму» [166, 86]. Внутрішньо передбачаючи момент «чужої» 

смерті, зовнішньо герой намагається «відтягнути» її в часі – виконує всі 

прохання помираючого товариша. Безпосередньо момент смерті показаний у 

творі класично – герой встигає на останньому подиху проститися зі своїм 

побратимом: «Ой… блит, ди…ха…ти ми не дає… Йванку! Йван…ку!, бу…вай 

здо…ровий, братчику, тай про…сти ми, як щось про…грішив си то…бі, 

бу…вай здо…» [166, 87]. З цієї хвилини наратор переключає увагу на 

внутрішній стан живого товариша. У стрілецькій рефлексії щодо смерті 

побратима у вигляді голосіння відчувається трагедія гуцульського роду, який 

втратив у безглуздій війні свого найкращого представника: «Та як же я тебе 

наріджу, Митрику? Не маю ні сорочки вишитої, ні крисані з рисунками, ні 

червоного ременя… Ти ж легень гуцульський був, тож то леґінь!... Пари тобі 

не було!» [166, 87]. Семантично смерть сприймається як єднання з рідним 

краєм, наближення до Карпат: «А Митрикові снило ся, що стояв на Чорногорі, 

бачив з неї, як в долині чорнівся глибокий низ, котився лєнтою 

Черемош…» [166, 88].  

Таким чином, танатологічний мотив, стаючи кульмінацією оповідання, 

виконує функцію фінального розімкнення структури сюжету, коли живий 

персонаж, який присутній у момент смерті свого побратима, починає 

продукувати власний наратив, лише частково пов’язаний із Танатосом. 
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Художні особливості Гуцульського краю як текст розкриваються у 

творах, де мотив танатосу відкриває подієвий рух. Місце мотиву смерті 

формує сюжет: у таких ГТ танатологічні мотиви виконують функцію 

початкового розмикання структури. Смерть стає тлом, причиною розгортання 

діяльності «чужого» наративу, так чи інакше пов’язаного з танатосом. Бачимо 

це у ГТ твору «Грушка» Марка Черемшини. Новела спонукає до філософських 

роздумів про вічність життя і природність смерті, що діє відповідно до законів 

Всесвіту. Текст олітературив традиційний гуцульський звичай «грушки», що 

символізує перемогу життя над смертю. 

Невтішне горе родичів померлої автор передає за допомогою пейзажу. 

Своїм внутрішнім спокоєм і мінорною тональністю картини природи 

налаштовують на внутрішній стан героїв у переддень поховання. Крізь їх потік 

свідомості, внутрішні переживання героїв постає трагічна картина буття 

простої гуцулки, яка змушена терпіти побої чоловіка, зранку до ночі 

віддаватися праці по господарству. Традиційне гуцульське прощання старого 

Ілаша зі своєю дружиною сповнене невимовного жалю і каяття гуцула за 

вчинені гріхи перед померлою: «Скажи-ко хоть одно словечко, бо я не гарен 

сам обігнатиси. Хоч би-с людям розповіла, шо-сми марнотратця, п’єнюга 

останній, я не заперечю. Най твоє слово у платину ховаю, най си ще раз каю. 

Таже-с, зозулько, тільки роки перед людьми мовчала, у рукави плакала, дітем 

дорогу стелила. А єк твій газда осьвіті не знався, то була патолоч, твоє житє 

короталося, але осуди не було. А я каївси, зарікався, на коліна перед тобов 

припадав бих, просив бих ті був, аби-с у мені кости помісила…» [389, 41]. У 

сповіді гуцула – зародження нового наративу, який має відбутися після смерті 

його дружини, його фінал невідомий, однак прогнозований, відповідно до 

внутрішніх намагань героя: «Не бійтеси, небожата, мені недалекі гони, я вам 

хати не залежу. Завтра неню собі вирідите, а з неділі, чій, і я піду, чій, біг си 

змилує, возьме гріх з хати» [389, 41]. Отже, це згадка про нове життя, однак на 

якому існує печатка танатосу. Зародження одного наративу, що має більш 

оптимістичне продовження, відтворено у тексті за рахунок текстуалізації 

обрядової гуцульської забави – грушки, якої чекає молодь, адже участь у цій 
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забаві сприяє віднайденню своєї долі. Замість етнографічного опису подано 

емоційний коментар старого трембітара: «Туго сплітайте скруцак, дівчата, 

тугенько! А на стільчик най сідає Маріка Демєнова, ану, хутко! А ти, 

Васильку, причікни на коліна, лице Марічці у приділок клади… Будете видіти, 

що ця грушка покаже. Лиш не жалуйте Василька, лиш по плечах луп, луп, аби 

тємив цесу грушку …Мой, хло’, гупайте, таже-сте дужі, таже-сте йкас паруб’я! 

Дужше, ше дужше, отак, отак!...» [389, 40]. Таким чином, письменник занурив 

читача в гуцульське світобуття, надав змогу відчути спектр емоцій героя, 

відтворити власне «гуцульське» розуміння співвідношення понять життя і 

смерті.  

Оптимістичне продовження іншого наративу маємо у звуках трембіти 

Гнатка, який, повістуючи гуцульському світові про смерть гуцулки, заперечує 

всевладність смерті повідомленням: «Василина піде за Федя, Гафія за Леся, 

Калина за Михяла, а Одокія за Гната» [389, 42]. Незважаючи на смерть, життя 

у гуцульському селі триває, бо воно вічне, як Всесвіт, і несмертельне завдяки 

«elan vitale» (А. Бергсон) Гуцулії. 

Іншу варіацію використання Танатосу в ГТ пропонує новела 

Д. Харов’юка «Ліцитація». Сюжет зґрунтовано на самогубстві гуцула, 

доконаному через ліцитацію майна, тож спричинив смерть персонажа 

соціальний чинник. Він же викликав надалі появу нового сюжету, з позиції 

«чужого» наративу». Новела становить собою потік свідомості двох гуцулів, 

які, спілкуючись між собою, створюють аудіовізуальну картину зображення 

моменту смерті свого товариша і подій, які настають після самогубства. З їх 

невимушеної розповіді постає страшна картина тогочасного буття гуцулів, які 

у смерті лише знаходять спочинок, прирікаючи свою родину на злиденне 

існування, а своє ім’я на забуття: «Знов свіжа могила в понеконечу цвинтара зо 

страху перед ліцитацією… І попрощали єго, не посадили в зголовах барвінку, 

не спом’янули єго душу бідні нуждарі, хлібороби-товариші ні хлібом, ні 

водою…» [283, 540]. Фактично у ГТ письменник розробляє тему танатосу в 

ракурсі впливу зовнішніх факторів, які спричинили самогубство героя.  
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Наратор і персонажі не сприймають таке неприродне закінчення життя, 

незважаючи на причини. Малюнок природи акумулює протест усього 

гуцульського світу проти самогубства: «буря свище з дощем», а по похованню 

«сонце не світить, не гріє. Небо ба хмарне, ба мрачне. Повітрє вогке» [283, 

540]. Гуцульська громада не сприймає суїциду: похорон відбувається без 

участі односельців Семена, без занесення до церкви, із похованням поза 

межами цвинтаря. Таким чином, автор підкреслює аномальність самогубств у 

гуцульському селі на поч. ХХ ст. із соціальних причин.  

ГТ початку ХХ ст. містить твори, зміст яких поєднує всі зазначені 

функції Танатосу. У художній площині тексту таких творів образ смерті 

представлений декількома варіаціями, кожна з яких виконує певну свою 

функцію, впливаючи тим самим на розвиток сюжету у творі, детермінуючи 

появу нового наративу, нового сюжету або замикаючи сюжетну структуру 

твору. Наприклад, поєднання трьох функціональних можливостей танатосу 

відзначаємо у повісті «Тіні забутих предків» М. Коцюбинського. 

Так, функцію розмикання сюжету, що спричиняє створення нових 

наративних структур слугують згадки про смерті у творі, які відбувалися у 

родині ще малого Івана Палійчука. Так, згадка про дві смерті братів несе в собі 

інформацію про колишнє ворогування двох гуцульських родів: «За його 

пам’яті вже двічі коло їх хати трембітала трембіта, оповіщаючи горам і долам 

про смерть: раз, коли брата Олексу роздушило дерево в лісі, а вдруге, коли 

браччік Василь, файний веселий леґінь, загинув у бійці з ворожим родом, 

посічений топірцями. Се була стара ворожнеча між їхнім родом і родом 

Гутенюків» [193, 208]. 

Танатос привносить у текст твору початок нового наративу, який 

передбачає свій сюжет, своєрідний гуцульський інваріант шекспірівського 

сюжету про ворожнечу Монтеккі й Капулетті. Таким чином, виконуючи 

функцію розмикання сюжетної структури твору, танатологічний мотив 

вводить у площину ГТ нових героїв, навколо життя яких і розгортається весь 

подальший сюжет. Бійка двох ворогуючих сторін, смерть батька приводить до 

знайомства із ще однією головною героїнею – Марічкою, історія життя якої 
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розкривається надалі у творі в унісон розповіді про буття Івана, становлячи 

разом із ним одну сюжетну лінію: «Але в Івановій пам’яті татова смерть не так 

довго жила, як знайомість з дівчам, що, скривджене ним безвинно, повним 

довір’я рухом подало йому половину цукерка. В його давній і безпричинний 

смуток влилась нова течійка» [193, 210].   

Функцію генерування сюжетної структури твору у повісті «Тіні забутих 

предків» виконує смерть Марічки. Вона слугує своєрідним переділом усіх 

подій, які розгортаються у творі. Завершуючи собою сюжетну лінію, пов’язану 

з життям головної героїні, танатос детермінує появу нового наративу, 

включеного в сюжетну площину твору, а саме – історія життя Івана Палійчука 

без коханої Марічки. Доречною наразі є думка В. Шкловського, який зазначав, 

що нерідко «смерть одного героя переносить інтерес на інших» [397, 108], а, 

отже, саме характеристика мотиву смерті сприяє більше думати про мотив 

життя. Тобто танатос слугує своєрідним переділом долі головного героя, «або 

призводить до власної смерті, або переконує його в бажанні жити. Таким 

чином виникає ще одна функция – концептуальне та структурне позначення 

межі частини сюжету (наратива)» [195, 92]. 

Інтуїтивне відчуття подиху смерті властиве Іванові Палійчукові. 

Вразливий від природи, наділений яскравою уявою, вірний до останнього 

подиху коханій Марічці, герой постає перед читачем чутливим, 

одухотвореним життям. Саме тому, дізнавшись про смерть Марічки, він іде її 

шукати в гори. Однак автор у творі наголошує, що не матеріальне й тілесне 

єднання керувало стосунками Івана й Марічки, а насамперед внутрішня 

духовна цілісність двох закоханих. Саме тому, знаходячи понівечене тіло 

дівчини, Іван не бажає його впізнавати, продовжує шукати душі Марічки в 

гірському світі. Для нього важливою і непорушною залишається внутрішня 

сутність Марічки, яку відтворює на ірраціональному рівні міфічна нявка, 

перетворившись для Івана на його кохану, а потім на її голос як останній 

сплеск пам’яті про духовне єднання двох закоханих сердець у реальному світі.   

Таким чином, смерть головної героїні спричиняє появу більшої уваги до 

інших героїв, їх почуттів і переживань, а також появу нових наративних 
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стратегій – історії одруження Івана з Палагною, знайомства з мольфаром 

Юрою, кохання Палагни до Юри, страждання Івана за померлою Марічкою, 

що врешті-решт і призводить до його трагічної загибелі.  

Смерть Івана Палійчука стає у творі фінальним акордом танатологічного 

мотиву і виконує функцію кінцевого розімкнення сюжету твору. Художні 

деталі, які розкривають подих танатосу, свідчать про філософське ставлення 

гуцулів до смерті, яким так щиро захоплюється автор, спонукаючи тим самим 

до роздумів читача. Так само, як і у «Грушці» Марка Черемшини, твір містить 

опис обряду переддня поховання героя. Мінорну тональність поховання 

створює опис гри на трембіті: «Сумно повістувала трембіта горам про смерть. 

Бо смерть тут має свій голос, яким промовляє до самотніх кичер» [193, 246]. 

Трембіта як традиційний гуцульський музичний інструмент є не просто 

символом смерті, а насамперед її голосом, провісником смерті і, водночас, 

свідченням безперервності життя. У невимовній пошані перед Її величністю 

Смертю схиляють голови гуцули: «Смертельне світло сплітало сітку 

однакових тіней на мертвім і на живих обличчях. Драгліли вола багатих 

газдинь, тихо сяли старечі очі перед повагою смерті, мудрий спокій єднав 

життя і смерть, і грубі запрацьовані руки важко лежали у всіх на колінах» [193, 

246]. Із позиції стороннього спостерігача етнографічно точно зображено 

традиційний гуцульський обряд голосіння за померлим.  

Однак у гуцульській філософії у двобої життя і смерті головне місце 

займає життя: мінорні ноти голосіння за померлим швидко замінюються 

іншими, більш веселими гуцульськими мелодіями. Якщо для читача це є 

несподіванкою, то для гуцулів це є потреба їхнього життя. Саме під час 

«посіжіня» вирішувалась майбутня доля дівчини, обиралась їй пара. Опис 

гуцульської забави відтворений за рахунок полілогу учасників гри, які активно 

і весело включаються в обрядодію.  

Характеристичною художньою деталлю при цьому виступає усмішка 

померлого Івана, вигляд якої спричиняє наратора до глибоких філософських 

роздумів про співіснування і взаємозалежність життя і смерті: «По обличчю 

мерця все розростались плями, наче затаєні думки його ворушили, 
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безперестанку міняючи вираз. В піднятому кутику вуст немов застрягло гірке 

міркування: що наше життя? Як блиск на небі, як черешневий цвіт…» [193, 

248]. Замислюючись над цією проблемою, автор, однак, фіксує той факт, що 

гуцули над процесом плинності буття на порозі смерті не замислюються, вони 

бажають жити і кохати, навіть після смерті. Життя з його всеперемагаючою 

природною силою кохання сильніше за обійми смерті – у цьому полягає сенс 

гуцульських ігор перед похованням. Саме ідеєю вічності справжнього кохання 

на противагу миті смерті просякнуті останні моменти повісті. «Завершується 

коло земного існування однієї людини, проте продовжується могутній і 

всеохопний цикл життя, що не знає меж і не визнає смерті. У нотатках 

письменника збереглася гуцульська мудрість, яка добре ілюструє цей 

всесвітній закон, що йому підлягає все живе, у тому числі й людина: «Як 

свічка згорить, так і чоловік умирає, лиш тота ясність душі лишається перед 

Богом» [305, 149]. Якщо смерть наприкінці твору зосереджена лише в 

«загадковій» усмішці персонажа, то життя й кохання панує на всьому, що 

оточує навколишнє гуцульське буття, а тому твір сприймається як справжній 

гімн перемоги життя і кохання над смертю, а, отже, – слугує появі і 

зародженню ще однієї наративної стратегії, пов’язаної з долями інших нових 

героїв.  

Таким чином, в ГТ танатологічний мотив реалізується сюжетно 

багатофункціонально, залежно від місця розташування повідомлення про 

смерть героя. Художнє розкриття наявності Танатосу у площині парадигми 

«Гуцульщина як текст» оригінально забезпечили твори О. Кобилянської 

(«Юда»), М. Коцюбинського («Тіні забутих предків»), К. Малицької («За 

провини батьків»), О. Манчука («Непростий мертвець»), І. Синюка («Братчику 

рятуй!»), Д. Харов’юка «Смерть Сороканюкового Юра»), Марка Черемшини 

(«Грушка», «Після бою», «Село вигибає»), Г. Хоткевича («Злочин природи») 

та ін. Сема Гуцульщини постає в самобутньому відтворенні народної 

гуцульської обрядовості, етнографічних подробиць, художніх деталей, 

психологічної характеристики, які визначають приналежність до особливого 

гуцульського світосприйняття і водночас свідчать про наявність у ГТ початку 
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ХХ ст. неоромантичних, імпресіоністичних, екзистенційних та 

експресіоністичних модерних тенденцій. 

 

 

 

3.5. Мотив гуцульської любові як вияв чоловічого та жіночого 

світобуття у гуцульських текстах М. Козоріса, М. Колцуняк,                         

М. Коцюбинського, Г. Хоткевича, Марка Черемшини та ін. 

Художній дискурс «Гуцульщина як текст» знаходить повноцінний вияв 

й у творах, у яких характеризується природа одного з визначальних моментів 

буття людини – любові. У ГТ любов виявляє себе в еротичному тілесному 

пориві (зображаючи таке втілення любові, письменники стверджують про 

гедоністичне начало людської особистості, перемогу тілесного буття над 

внутрішніми чуттями людини). Однак еротичне і тілесне певною мірою 

кероване духовним виявом любові, яке виражене насамперед у відчутті 

гармонії і краси внутрішнього «я» закоханих героїв. Специфічною рисою 

такого вияву локального тексту стає генетично закорінена єдність гуцула з 

природою, яка свідчить про повноцінність його буття в унісон законам 

природного світу.  

Естетичну цінність художніх творів про гуцульську любов становлять 

поєднання специфічних гірських пейзажних характеристик, описів 

зовнішнього вигляду героїв, в яких чітко простежується їх національна 

приналежність, відтворення елементів автентичної культури гуцулів, а також 

відображення внутрішнього світу персонажів. Отже, проблему гуцульського 

кохання, його вияву в художньому тексті творів першої третини ХХ ст. варто 

розглядати крізь призму розуміння поняття еросу як морально-етичної 

категорії, яка акумулює в собі тілесне, гедоністичне начало, а також духовний 

вияв внутрішнього «я» героя. Використовуючи поняття «ерос» у дослідженні, 

варто враховувати його подвійне значення, становлячи це поняття в один 

синонімічний ряд поряд із «любов’ю» і «коханням». 
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Позицію подвійної природи еросу підтверджує думка філософа Платона, 

який у праці «Бенкет» безпосередньо виділяв два його види – посполитий 

(любов тіла, непостійна) та небесний (любов душі, безсмертна). Дуалізм еросу 

зумовлює його серединну природу, адже він не є ані гарним (добрим), ані 

поганим (злим). Натомість його різнохарактерність врівноважується 

гармонійною єдністю, і той, хто вийде за межі цієї гармонії, ризикує потрапити 

під вплив посполитого еросу, а його «треба приймати дуже обережно», бо 

окрім «приємности, яку він приносить», можна втратити «здорове чуття» [287, 

96].  

Багатоаспектний феномен любові прагнули осягнути у працях Р. Барт, 

Ж. Батай, Дж. Ли, Г. Маркузе, Д. де Ружмон, З. Фройд, Е. Фромм, В. Шестаков 

[33; 34; 315; 427; 241; 366; 367; 396] тощо. Вони вивчали особливості 

психології людини, проводили історичні паралелі в розумінні цієї дефініції, 

вивчали різні категоріальні форми її вияву, а їх висновки насамперед залежали 

від напрямів та мети дослідження. Результати їх праць науково вагомі для 

висвітлення феномену любові як окремої самоцінної проблеми ГТ, так і не 

оприявленої в українській літературно-критичній думці [317, 273] в результаті 

комплексного імагологічного дослідження творів Лесі Верховинки, 

М. Козоріса, О. Кобилянської, М. Коцюбинського, У. Самчука, І. Франка, 

Г. Хоткевича та Марка Черемшини.  

Серед творів, де парадигма «Гуцульщина як текст» знаходить вияв у 

розкритті феномена гуцульського кохання, «Тіні забутих предків» 

М. Коцюбинського займає провідне місце. Письменник, вводячи в сюжетну 

площину історію про ворогування двох гуцульських родів, використовує як 

основу шекспірівський сюжет. Вияв любовного чуття героїв передано автором 

крізь призму гуцульських традицій. Знайомство Івана і Марічки під час бійки 

їх родів стає джерелом першого справжнього кохання героїв. Відтворюючи 

зустріч двох дітей, автор вдається до зображення найдрібніших деталей, 

портретної характеристики, щоб передати всі внутрішні чуття кожного героя. 

Про зародження кохання в серці Івана свідчить опис погляду чорних матових 

очей Марічки, який «м’яко поринав у Іванове серце», а про появу відповідного 
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почуття в душі Марічки говорять не тільки вираз її очей, а й манера поведінки. 

Так, при розмові з хлопчиком, вона була лагідною, «наче його потішала», а 

замість того, щоб відреагувати на його агресію відповідним чином, вона зуміла 

його заспокоїти.  

Відчуваючи внутрішню духовну спорідненість, діти забувають про 

ворожнечу родин, поринаючи в інший світ, сповнений спільних щасливих 

моментів. Щире і глибоко віддане кохання постає зі сторінок твору, де 

письменник описує спільне пастухування закоханих. Стосунки між героями 

розгортаються на лоні чудовної природи Карпат і сприймаються як логічне 

продовження світобуття: «Ляк проганяв їх звідси в долину, де потік плив 

спокійніше. Вони робили собі курбало у потоці, глибоке місце, і, роздягшись, 

бовтались в нім, як двоє лісних звірят, що не знають, що таке сором. Сонце 

спочивало на їх яснім волоссі і било в очі, а льодова вода потоку щипала тіло» 

[193, 211]. Письменник з особливою обережністю розкриває внутрішній світ 

дітей, які почуття один до одного сприймають як природний вияв, властивий 

кожному організмові. 

Водночас автор відзначив і вплив гуцульських звичаїв на стосунки 

персонажів, обізнаність їх з елементами морально-етичного виховання: «Тепер 

Іван був уже леґінь, стрункий і міцний, як смерічка, мастив кучері маслом, 

носив широкий черес і пишну кресаню. Марічка теж вже ходила у заплітках, а 

се значити мало, що вона вже готова й віддатись» [193, 212]. Автор 

втаємничив кохання Івана і Марічки від стороннього ока, зважаючи на 

ворогування між їх родинами.  

Символом вічного кохання Івана до Марічки стає його гра на флоярі. 

Звуки гуцульської сопілки послугували пробудженням не тільки любові 

героїні, а й стали поштовхом для зародження нового життя у світі природи: 

«Холодно було і мороз йшов поза шкуру, коли вилітали перші свистячі згуки. 

Наче зими лежали по мертвих горах. Та ось з-за гори встає вже Бог – сонце і 

вкладає свою голову в землю. Зрушились зими, збудились води, і задзвеніла 

земля од співу потоків» [193, 212]. Символіка народження Життя і Вічного 
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кохання на противагу смерті відчувається у всіх мікрообразах, створених 

шляхом імпресіоністичного малюнку письменника. 

Голосом кохання Марічки до Івана стають її численні співанки, яких 

вона «знала безліч… Вони, здається, гойдалися з нею ще в колисці, хлюпалися 

у купелі, родились у її грудях, як сходять квітки самосійні по сіножатях, як 

смереки ростуть по горах» [193, 213]. Тобто співати для дівчини було 

природним явищем, відвертою відповіддю на висловлені почуття свого 

коханого.  

Співанки як символ справжнього кохання стають оберегом внутрішнього 

світобуття Івана та Марічки, вони інтимізують світлі почуття героїв. 

Невипадково, співанка «Ой кувала ми зозулька та й коло потічка./ А хто ісклав 

співаночку? / Йванкова Марічка» стає із основного лейтмотиву кохання Івана 

та Марічки наприкінці твору своєрідною зґардою коханню, свідчить про його 

вічність і незнищенність.  

Пройнята елементами еротики портретна характеристика Марічки під 

час виконання співанок ненав’язливо слугувала підготовчим етапом для 

сприйняття інформації про сексуальні стосунки закоханих. Повідомляючи про 

них, автор бажав викликати в реципієнта позитивні емоції, без їх засудження з 

позиції суспільної моральності: «Вона давно вже була Іванкова, ще з 

тринадцяти літ. Що ж в тому дивного було? Пасучи вівці, бачила часто, як цап 

перчить козу або баран валує вівці, – все було так просто, природно, відколи 

світ світом, що жадна нечиста думка не засмітила їй серця» [193, 213].  

Чисті й світлі почуття героїв не може потьмарити ворогування їх родин, 

про це свідчать віддані слова кохання Івана до Марічки: «Я не требую їхнею 

згодою. Най що хотє роб’є, а ти будеш моєю» [193, 213]. Однак незалежно від 

сили почуттів і власного бажання одружитися, стосунки Івана й Марічки 

перевіряє соціальний чинник. Вимушена розлука Івана і Марічки, праця Івана 

на полонині і неможливість «зазирнути» у світ Марічки, сприяє показу 

внутрішніх переживань Івана Палійчука, якого письменник зобразив вірним у 

почуттях до Марічки. Співанки дівчини стають невід’ємною часткою Всесвіту 

любові Івана, який повсякчас пригадує їх у серці: «Іван дивиться вниз. Там 
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десь, між горами, де люди, по зеленій отаві походжають білі ноги Марічки. Її 

очі звернені десь на полонину. Чи співає свої співанки?» [193, 219].  

Сильна глибина почуттів дає змогу Іванові відчути на інтуїтивному рівні 

трагедію, яка станеться за день до його повернення в село. Автор ввів у текст 

оніричний мотив – Іван має берегти ватру і декілька разів поринає у світ 

напівсну. Крізь символіку оніричних образів письменник передав відчуття 

неминучого лиха в коханні Івана і Марічки: «Жаль вхопив серце, солодка 

туга… Марічка… вона… напевно… Він біжить навпростець, без стежки, туди, 

звідки чув голос, але стрічає лиш прірву, кудою не можна не збігти, ані 

дістатись на полонину. Стоїть і заглядає у чорну безодню» [193, 227].   

Голос Марічки, відтворений у розбурханій уяві героя, сприймається як 

ще одна пересторога майбутньої трагедії. Міфічна нявка в образі Марічки 

вперше приводить його до прірви. У творі символ прірви має символічне 

значення, чорна безодня, яка постає вперше перед очима Івана є символом 

завершення людського життя. Однак у свідомості героя прямих асоціацій із 

припиненням життя не виникає, страх перед прірвою – це його інтуїтивний 

страх перед смертю. 

Силу туги Івана за втраченою коханою письменник зобразив за рахунок 

подання інформації про пошук померлої Марічки і його небажання впізнати у 

пошматованому тілі коханої. Ампліфікація дієслів, символічне порівняння 

Івана з ведмедем, що зализує рани, повідомлення про перетворення історії 

кохання Івана та Марічки в легенду за життя головного героя, згадка одним 

реченням про сім років бурлакування – все це сприяє кращому розкриттю 

особистої його трагедії, аніж просто детальний опис емоційного стану. Це 

перше намагання Івана «втекти» від власної трагедії, за буденними речами 

забути внутрішній біль. Черговими спробами «забути» померлу Марічку 

можна вважати й одруження Івана та ведення власного господарства. Однак 

смуток душі Івана залишається неперебореним.  

Символічним змістом сповнена сцена випадкового віднайдення місця 

загибелі Марічки в горах. Вода гірської річки нагадала власну трагедію Івана – 

смерть коханої. Водночас викликала песимістичні роздуми про 
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швидкоплинність буття, якими аргументовано Іван довів марність власного 

життя без коханої: «І от тепер нічого того нема. Нема й не вернеться вже, як не 

може ніколи вернутись на ріці піна, що сплила за водою. Колись Марічка, а 

тепер він… Вже його зірка ледве тримається в небі, готова скотитись. Бо що 

наше життя? Як блиск на небі, як черешневий цвіт… нетривке й дочасне» [193, 

240].  

В унісон філософському розумінню значення води автор рефреном у 

пам’яті Івана відтворив найулюбленішу співанку Марічки, щоб емоційно 

посилити ефект його втрати і бажання бути вічно з коханою. Не знайшовши 

спокою у веденні господарства, одруженні, Іванова душа тужить за втраченим 

щастям. У його напівсвідомих мареннях, відтворених письменником, 

переплетено реальність із потойбіччям, яскраво втіленим у творі завдяки 

вживанню елементів гуцульської міфології. Показ взаємодії двох світів 

посприяв кращому розумінню внутрішнього пориву Івана, який уже був 

готовий загинути. Саме тому образ чорної безодні з’являється вдруге у його 

долі, однак вже як символ смерті. Відчуваючи непотрібність і безпорадність, 

втрату кохання в реальному світі, герой шукає втрачене у потойбіччі: « – Я 

тут! – крикнув Іван і почув раптом, що його тягне безодня. Схопила за шию, 

перегнула назад. Хапав руками повітря, ловив ногою камінь, одірваний нею, і 

чув, що летить вниз, сповнений холодком та дивною пусткою в тілі. Чорна 

важка гора розправила крила смерек і вмить, як птах, пурхнула над ним у 

небо…» [193, 246]. Такий трагічний фінал справжнього кохання, що становить 

собою амбівалентне явище і символізує насамперед єднання внутрішнього 

світу героя з природним середовищем, є свідченням вияву гуцульської 

ментальності з її натуралістичним поглядом на інтимне життя, відмінне від 

усталених традиційних морально-етичних норм.  

Гуцульське кохання на лоні чудової карпатської природи зображено й у 

новелі «Природа» О. Кобилянської. На відміну від показу кохання як 

амбівалентного явища, письменниця виділила в його складовій тілесний 

аспект. Любовні почуття виникають між заможною дівчиною і простим 

гуцулом та розгортаються на лоні природи. Тим самим відтворено нерозривну 
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єдність світу природи з життям гуцула, з його первісними інстинктами. 

Героїня, потрапляючи до лісу, поринає в чар гірської природи, у неї 

пробуджуються еротичні відчуття, суголосні поклику природи. Її пробуджені 

душевні поривання авторка зобразила з позиції гуцула, якого вразила 

надприродна краса молодої панянки. У творі помітна градація поглядів гуцула 

на красу дівчини. Так, спочатку вона для нього була зовсім недосяжною, 

святою, він її порівнював із «образом матері божої» у церкві, яка 

приваблювала незвичайною «божою» красою. Значно пізніше він її назве 

прекрасною, чарівною червоноволосою відьмою, перенісши почуття з 

релігійного обожнювання у демонічну сферу сприйняття жінки. Такий різкий 

дисонанс асоціацій насамперед схований у гуцульському тяжінні всюди і 

завжди «наповнювати любовне бажання релігійним елементом» [315, 57]. У 

характеристиці власного ставлення до об’єкта кохання відчувається 

дуалістичність розуміння гуцулом любові як почуття.  

Під час підняття до гірського лісу еротичний потяг обох героїв 

збільшується, відстань між ними скорочується, поступово відчувається їх 

спільне бажання пошуку тілесного задоволення, шукання нових відчуттів, які 

так системно посилювала навколишня дійсність. Жіноче сприйняття любові у 

творі ґрунтується на гармонійному поєднанні як тілесної краси, так і краси 

природи Гуцульщини, адже вона спочатку «здавалося забула, що він коло неї» 

– так сильно її привабила краса природи і «повний пишних красок простір», 

надалі вона вповні віддалась тілесним відчуттям, а опис заходу сонця в горах 

лише відобразив відповідність її внутрішній настроєвості на даний момент: 

«Ніжно-яскраві облаки навколо нього перемінилися в яркий червоний жар» 

[179, 126]. Молода панянка пізнала відчуття кохання, однак, на її переконання, 

ця невідома сила, яка її опанувала, не була справжньою любов’ю. На 

переконання героїні, це була лише пристрасть, якій більше підвладні чоловіки. 

Жіночий погляд на любов різниться від чоловічого більшою наявністю саме 

духовного потягу, адже «над жінками земний Ерос не має тої влади, що над 

чоловіками», бо «жінки не тілесними «очима» люблять» [179, 120]. Натомість 
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чоловічий гуцульський погляд на кохання показаний у творі як вираження 

тілесного бажання і захоплення вродою панянки.  

Різка зміна поглядів на об’єкт симпатії в гуцула пов’язана з 

нерозумінням жіночого погляду на любов: щось, вище за тілесне сприйняття, 

йому, за О. Кобилянською, як сину гірської природи, не було доступне: його 

обраниця відкрито грається природними інстинктами і задіває чоловічу 

гордість. Однак письменниця підкреслила, що «з гуцулами в любові непорадно 

жартувати» [179, 129], натякаючи на імпульсивний і різкий характер героя, 

який просто казився зі злості і скреготав зубами, так хотів її «знову мати». На 

відміну від аристократки, свої почуття він називав любов’ю і не міг зрозуміти, 

що її ерос був естетизований гармонією духовного й тілесного, тому він не міг 

накластися на його «жадобу за нею» [317, 282]. Саме тому, не вміючи осягнути 

поняття любові з позиції дівчини, він асоціює її з фатальною жінкою, 

наділеною демонічною характеристикою. А, отже, почуття любові різко 

змінюються на ненависть, свій потяг до жінки гуцул відразу ж асоціює з 

впливом нечистої сили. Гуцул намагається забути кохання, адже не може 

заволодіти жінкою силоміць і «переключається» на побут.  

Зовсім інакший у коханні до гуцулки герой оповідання «На полонині 

(Олекса Миронюк)» Лесі Верховинки. Читач знайомиться з Олексою у момент 

найвищого чоловічого щастя: кохана дівчина відповідає йому взаємністю, і 

своєю любов’ю він ділиться з усім світом. Історія життя протагоніста 

відтворена письменницею через психологічні ретроспекції, які миттєво 

проносяться перед його очима. Високо в горах він мріє про одруження. Плин 

думок виявляє його духовне єднання з коханою, причому про тілесні стосунки, 

які були частиною єднання, письменниця на початку твору не згадує. Таким 

чином вона приділила увагу красі й гармонії почуттів. Гуцул, виплеканий 

природою, поєднаний із нею, відкритий у власних щирих ліросповідальних 

словах до коханої, присутньої в його уяві: «Марусе, моя чічко прекрасна, моя 

княгинько золота… Коби ти знала, як тут у верхах файно та весело, то би-с 

лишила твої тяжкі скрині з біленьким лудіннєчком та червоні коралі, що їх 
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тобі мамка напрєтала, та й тоті срібні дукачі з цісарськими головами… Гет 

кинула би-с усі свої достатки та й пішла би-с д’мені, в гори» [71, 170].  

Лише з часом стає зрозуміло: думки, сповідь Олекси – лише частина 

його мрій і сподівань на щасливе подружнє життя, які далекі від реальності. 

Він – наймит у батька коханої, який вирішує видати її за старшого заможного 

гуцула Корженюка. Так очікувана зустріч із коханою серед гір обертається для 

Олекси кінцем сподівань. Маруся щиро зізнається, що вимушено одружується 

зі старим багатієм, залишається чесною з коханим. Символічним змістом 

наповнені згадки в оповіданні про гру сопілки, яка не знаходить у душі 

нещасливого гуцула відгуку. Олекса повсякчас відганяє від себе сумні думки, 

почувши тужливий спів у горах сопілки. Проте наприкінці твору, зазнавши 

розчарування у власному коханні, саме у грі на сопілці він знаходить душевну 

рівновагу.  

Описуючи почуття, авторка підкреслила зв’язок внутрішнього стану 

героїв та світу природи. Крайобраз Гуцульщини став своєрідним духовним 

провідником персонажів крізь терни кохання, тим самим проголошується 

перемога духовності над тілесністю. Хоча кохання Олекси виявилося 

нещасливим, він усе ж залишається вірним своєму щирому почуттю. 

Письменниця, розкриваючи світ героя, акцентувала його чесність і відданість: 

«А наймуся в другому селі, дес. Недалеко, то з того таки не буде доьра для 

мене, бо прийде такий чьис і мене що-с, єк би на мотузочку, потягне до неї… 

Аби хоч єдно слово від неї почути, аби лиш крайочок її запаски вздріти. А 

відтам уже не так легко буде вернути. Чьим дальше, тим ліпше – для мене і 

для тебе, Марусе...» [71, 183]. Розставання з дівчиною герой асоціює з 

прощанням із рідним краєм, бо він твердо переконаний, що серед Карпат не 

варто жити, як поряд немає коханої. Саме тому останній погляд на красу 

природи Миронюк здійснює, знаходячись на найвищій вершині Карпат – 

Говерлі. Символічне підняття на вершину і планований спуск з іншого боку є 

для героя своєрідним переділом усього життя, де кохання залишається по той 

бік гори, у рідному краї: «А Олекса стояв на самій вершині Говерлі, високий і 

стрункий, мов молода ялиця, і розкидав по зелених верхах часточки своєї 
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душі» [71, 184]. Тобто, на переконання письменниці, таємниця гуцульської 

любові криється насамперед у духовному єднанні людини з рідною землею. 

Позбувшись кохання, герой втратив гармонію в житті і залишив рідний край, 

що стає вічним memento про душевний біль і втрату.  

Отже, текстуальний осяг Гуцульщини крізь характеристику феномена 

гуцульської любові характеризується підходом письменників до кохання крізь 

художнє дослідження його духовної складової. Однак низка творів, що 

належать до категорії ГТ, характеризує вияв тілесного «я» героя, перевагу 

еротичних почуттів.  

Колізія «високе духовне – низове тілесне» позначилася на композиції 

повісті «Тіні забутих предків» М. Коцюбинського протиставленням коханню 

Івана та Марічки амурних стосунків Палагни та Юри. Акцент зроблено на 

тілесному первні Юри, котрий не тяжіє до духовної сфери. Імпульсом до 

стосунків між Палагною та Юрою стає показаний письменником епізод 

ворожіння Палагни на день святого Юрія, сповнений еротичними мотивами 

вуайеризму чоловіка. У детальному відтворенні гуцульських звичаїв 

М. Коцюбинським відчувається сила і майстерність його поетичного слова, 

вміння поєднувати етнографічний матеріал, пейзажну характеристику і 

відображення внутрішнього стану молодої жінки-гуцулки. Гімн природній 

красі жіночого тіла відчувається в епізоді виконання нею ритуального дійства: 

«Її туге тіло, що не знало ще материнства, свобідно і гордо плило в молодих 

травах царинки, таке рожеве і свіже, як позолочена хмара, переповнена теплим 

весняним дощем. Нарешті спинилась під буком. Але перше ніж розкопать 

муравлисько, вона підняла угору руки і потяглася смачно всім тілом, 

хруснувши кісточками» [193, 233]. У цьому описі віднотовано органічну 

єдність навколишньої дійсності з природними рухами, які створює оголене 

тіло жінки.  

Ставши невільним свідком виконання обряду Палагною, мольфар 

«причаровує» жінку поглядом «двох чорних жаринок», в який вкладено 

гіпнотично сексуальне бажання: «Вона бачила добре, як плили до неї ті дві 

жаринки, що спопелили її волю, а все ж стояла, нездатна поворухнутись, чи то 



275 

в солодкім, чи то в жахливім чеканні… Він був вже близько. Бачила мережані 

шви кептара… блискучі зуби в отворі рота… напівпідняту руку… Тепло його 

тіла зблизька війнуло на неї, а вона все ще стояла» [193, 234]. 

Погляд Юри, описаний письменником, насамперед символізує 

нестримну чоловічу натуру, жагу до тілесного злиття, не відповідний 

високому почуттю Івана до Марічки. Палагна, відчуваючи на собі жагу 

прагнення задовольнити тілесні потреби, інстинктивно лякається. Її страх 

перед гуцульським Еросом передано письменником різкою зміною поведінки: 

за злістю на Юру криється мить зародження її любові. Із моменту фізичного 

нетривкого контакту починається гра тіла, в яку із задоволенням вступає й 

Палагна, спочатку підсвідомо, а далі й свідомо шукаючи зустрічі з мольфаром 

і бажаючи стати його любаскою.  

Епік звів удруге героїв – майбутніх коханців – в епізоді, де градівник 

протистоїть хмарі. Зображаючи гуцульський ритуал відвернення граду, 

письменник змінив ролі Палагни та Юри: тепер жінка виконує несподівану для 

себе роль, підглядаючи за Юрою під час його виконання. Опис ритуальних дій 

мольфара за емоційною насиченістю близький до стану сексуальної насолоди 

людини: «Він бігав за нею, борючись з вітром, махав руками, грозив ціпком. 

Він вився, як в’юн, по горі, завертаючи хмару, моцувався із нею, спирав… 

Ось-ось, ще трошки, ще з цього краю… Чув в грудях силу, метав громи з очей, 

здіймав руки угору і заклинав. Вітер розвіяв його кептар та бив у груди, … а 

він, залитий потом, ледве переводячи дух, метався грунем в нестямі, боячись 

втратить останні сили» [193, 237].  

Не випадково після сцени підглядання того, як мольфар зумів прогнати 

градову хмару, сексуальне збудження відчуває й Палагна. Тож цим епізодом 

письменник психологічно тонко зобразив порив коханців до сексуальної 

насолоди, тілесних стосунків. Надалі почуття героїв не розкриваються і не 

розвиваються: автор лише принагідно згадує, як Палагна «щодня запивалася в 

корчмі з Юрою-мольфаром, прилюдно цілувалася і обіймалася з ним, не 

криючись навіть, що має любаса» [193, 238]. Тобто вищим проявом 

«низового» кохання є отримання сексуальної насолоди від тілесного злиття, 
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яку досягли в момент відвернення хмари мольфар і Палагна. Кохання Івана до 

Марічки було духовним виявом любові, а тому воно більш життєспроможне, 

незважаючи на трагічний фінал, і залишається вічним. Кохання ж Палагни та 

Юри тілесним актом має свій кульмінаційний момент, а отже, позасюжетне 

завершення. 

Варто зауважити, що у ГТ перших десятиліть ХХ ст. тема «вільного» 

кохання, не обмеженого родинними морально-етичними нормами, достатньо 

поширена. З одного боку, це є данина літературній моді модернізму, коли «в 

центр стосунків між чоловіком і жінкою поставили проблему вседозволеності, 

своєрідне експериментування сексуальних партнерів над своїм почуттям і 

відчуттями, навіть якесь збоченсько-садо-мазохістське питання рівності в 

сексі» [327, 380]. А з іншого, це є відображення особливостей тодішнього 

життя гуцулів, які сприймали ідею вільних сексуальних стосунків як природу, 

що має органічний зв’язок із навколишнім світом. Про це свідчить гадка Івана 

Палійчука про зраду дружини: «Хіба вона перша! Відколи світ світом, не 

бувало того, щоб тільки одного триматись» [193, 238]. Ця думка не є 

художньою фікцією автора, його намаганням виправдати зраду Палагни 

байдужістю до неї Івана, а становить собою квінтесенцію міжстатевих 

стосунків у тодішньому гуцульському селі, чоловічий вияв філософії 

«набутися» і гуцульського гедонізму, який так художньо втілив і зобразив 

М. Коцюбинський. 

«Пікантні» подробиці принципу «вільного» кохання відтворено у повісті 

«Чорногора говорить» М. Козоріса. Розкриваючи багатоаспектність 

гуцульського кохання, письменник обґрунтував «свободу» любовного почуття 

не природними первинними інстинктами, а побутовими звичаями середовища, 

якому стабільні родинні стосунки здалися б прісними.  

У центрі твору – перебіг родинного життя молодого подружжя Миколи 

та Параски Зеленчуків. Письменник зобразив, як через дію соціальних 

обставин (потяг до матеріального збагачення) руйнуються сталі родинні 

відносини, втрачається почуття взаємоповаги та подружнє щастя. Опис 

гуцульського весілля на початку повісті мав би символізувати апофеоз взаємин 
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закоханих, однакових за соціальним статусом і привабливих зовнішньо. Однак 

родинну ідилію порушено сваркою батьків нареченої, в результаті чого 

наречений «так був упився на весіллі, що нехай його». Автор увів читача у 

доволі непринадний світ людських відносин, де на красу душі людини ніхто не 

звертає уваги. Зрада дружини знівелювала почуття старого Лесьо, який 

сповідується перед іконою святого Миколи: «Ба, вере бачиш, святенький 

отченьку, вже знову пігналася як сука. Бродить як тота осіння ніч, що кінця їй 

краю нема. Колись, бувало, журився, валився, а тепер уже в старих кістках 

погасла ватра, та й не банно мені за її дурницями» [182, 37]. Чисте почуття 

старий гуцул зберіг до доньки-одиначки, картина весілля якої сповнена 

символікою початку нового життя через порівняння з пробудженням гірської 

природи.  

Проте ідилія подружнього життя молодих руйнується відразу після 

ближчого знайомства з героями. Реалістично відтворюючи калейдоскоп подій, 

автор умотивовує поступовий крах ілюзій Параски щодо духовного 

гармонійного життя в гуцульській родині. Так, Миколою, її чоловіком, 

насправді керують тваринні інстинкти, найгрубіший їх вияв виражено у його 

думці «мати жінку» як предмет. На контрасті поглядів на кохання автор 

вибудував наступну картину: «На дні лежала біла ґуґля. Дотикалася до неї, як 

до рани… Пригадувала те тремтіння, ті сподівання, ту метушню 

передвесільних днів. / І все так раптом обірвалося. / вже з перших днів не 

вгодила чоловікові. Він брав її грубо, місив, казав, що вона тріска, що в неї 

нема м’яса… Їй було соромно, болюче» [182, 70]. Жінка від заміжжя чекала 

здійснення мрій і сподівань, материнства і народження нового життя у любові, 

а не тілесного шматування, показаного натуралістично. Чоловік же виходив зі 

своїх потреб: «бо треба, щоб хтось у хаті був і дранку виправ», а також із 

сексуального задоволення. Не розуміючи любові жінки, Микола гає час у 

пошуку «гарячої любаски» і пияцтва, а Параска займається веденням 

господарства.  

Проте на долю героїні припадає ще одне «випробування» – її вподобав 

місцевий панич. Внутрішнє чуття гуцулки, яка бажає осягнути «інший» світ 
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кохання, який не зумів дати через природну грубість її чоловік, передав автор 

відтворенням реакції Параски на зваблення панича Владя. В описах еротичних 

сцен показане внутрішнє бажання гуцулки пізнати насолоду від спокусливих 

контактів із паничем: «Чула, що він своїми сірими очима обмацує її цілу, від 

чола до ніг, чула, як сковзнувся по очах, по устах, як скобоче груди через 

одхилену пазуху. І десь глибоко прокинулась самиця» [182, 73]. Не маючи 

тепла від чоловіка, Параска шукає його у спілкуванні з людиною вищого 

соціального статусу, незважаючи на осуд села. 

Письменник акцентував «ройове» бачення мешканців гуцульського села 

на поняття подружньої вірності. Епік відтворив його усвідомленням власного 

«я» героїнею і вирішенням проблеми вибору: «Знала, що вона тепер на язиках 

у всеї чельиди в селі… Вона розуміла, що коли б вона зійшлася була з газдою, 

то всього цього не було б. Це було для всіх звичайне і ніхто не звертав би 

уваги. А паничева любаска, це – щось таке, на що люди пальцями показують» 

[182, 128]. З позиції гуцульського чоловічого мислення логічною виглядає 

пропозиція Митра стати коханцем Параски, поки його дружина «гуляє» з 

Паращиним чоловіком. Це в розумінні гуцула є єдиним «порятунком» від 

ганьби, яку завдала Параска для родинного добробуту, зустрічаючись із 

паничем. Будучи чистою серцем, вірною внутрішньому чуттю, молода гуцулка 

відкидає ганебну пропозицію односельця, чим і поглиблює трагедію душі.  

Письменник повсякчас наголошує на неординарності особистості 

гуцулки, яка в коханні бачить ідеальне поєднання тілесного потягу і духовного 

зв’язку між закоханими. У пошуку такого кохання вона зазнала поразки – той, 

хто мав би її зрозуміти, Владьо, лиш її використав. Тобто донжуанівський 

список панича виявляється суголосним погляду чоловіків-гуцулів на любов. За 

авторською концепцією, чиста і світла особистість у світі, де відсутні 

нормальні погляди на стосунки між чоловіком і жінкою, приречена на 

загибель. Смерть Параски від фізичного і морального знущання чоловіка 

показана не як випадок, а як логічний наслідок деградації моралі гуцульського 

суспільства. Причиною цього стає не тільки матеріальне зубожіння, а й етична 

регресія особистості.  
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Отже, гуцульська любов у повісті «Чорногора говорить» постає у 

площині моральної деградації особистості гуцула. Вияв прадавніх світлих 

почуттів автор показав у картинах природи Гуцульщини. Образ Чорногори, 

яка прокидається зі споконвічного сну, аби виявити батьківську любов до 

дітей-гуцулів, слугує своєрідним сюжетним обрамленням цих колізій. 

Чорногора оживає, починає промовляти до людей, щоб навернути їх до 

колишньої гармонії та рівноваги, які були у них до того часу, як Гуцульщина 

підпала під вплив цивілізації і не адаптувалася належним чином до нових 

обставин життя. Параска з твору – єдина світла душа, яка могла б порятувати 

гуцульське село від морального занепаду, проте ідеальне втілення кохання в 

житті героїні не вдалося. Насильницька загибель героїні засвідчила перемогу 

смертоносного Танатосу. На відміну від людського, у світі природи перемога 

попереду, адже життєлюбна Гуцульщина очікує на нове «верем’я» і «пімсту», 

коли будуть «гори валитися, земля ме розпукатися, а Черемош ме червоніти як 

бинда на дівоцькій сорочці» [182, 318].  

Танатос у ГТ нерідко поєднується з Еросом, щоб розкрити щирість і 

відкритість почуттів героїв. Самовияв гуцульської любові, в якому 

кульмінаційним моментом і розв’язкою є смерть закоханих, прикметний в 

оповіданні з гуцульського життя «Як не твоя, то й нічия…» Марії Колцуняк. 

Гуцулка Маланка має одружитися за наполяганням батька зі старим заможним 

Семеном. Проте, віддано кохаючи іншого, вона клянеться не жити без 

коханого Данилка. На відміну від героїні оповідання «На полонині» Лесі 

Верховинки, Маланка палко кохає обранця і залишається йому вірною попри 

фізичне насильство батька. Письменниця показує внутрішню єдність двох 

закоханих, що виявляється у проголошеній клятві і підтримці Данилком 

дівчини: «Ади, Маланочко, таже я тебе так люблю, що якби ти та пішла за 

другого, то би уперед зробив смерть йому, а потому тобі та й собі. Ади, таже 

якби-м побачив, що ти у нього плачеш, то би-м його на шмаття порубав. 

Любко моя солодка!» [184, 30]. Сильна застуда і смерть стають порятунком 

Маланки від небажаного шлюбу, а останні її репліки пророкують подальшу 

долю коханого: «Ходи до мене, люб...чику, Данилку… Бувай… здоров, та й 



280 

дякувать… тобі за твою любов… до мене! Ади, не… плач, не тоскуй, може… 

ти не забаришся до мене!» [184, 31]. На переконання героїв, лише на небі 

можуть вони бути разом, а отже, смерть Данилка також є своєрідним рятунком 

від самотності й можливістю бути вічно з коханою в іншому світі. Вияв 

гуцульського кохання і смерті у стилі Ромео і Джульєти в оповіданні «Як не 

твоя, то і нічия…» є оригінальною авторською інтерпретацією кохання у ГТ 

перших десятиліть ХХ ст. 

У рецепції ГТ українських письменників проблема стосунків чоловіка та 

жінки скоригована соціальними обставинами чи життєвими потребами героїв, 

розглядається почергово то з позиції жінки, то з позиції чоловіка. У 

співвідношенні поглядів простежуються особливості гуцульського сприйняття 

дійсності, його зв’язок з особливостями краю. У цьому сенсі близькими є 

твори «Інвалідка» Марка Черемшини і «Що бачив ліс» Лесі Верховинки. У 

центрі зображення творів – трагедійна історія гуцульської родини по війні. 

Тотожна фабула (фізична неспроможність інваліда задовольнити бажання 

дружини мати спільних дітей) свідчить про актуальність мотиву в літературі і 

реальній дійсності. Однак підхід щодо розкриття зазначеної проблеми у 

письменників протилежний. Якщо у новелі «Інвалідка» Марка Черемшини 

жінка-гуцулка «оголює» душу перед всім селом, то Леся Верховинка прагне 

розкрити внутрішній світ гуцула, який, усвідомлюючи фізичне каліцтво, 

змушений до часу терпіти відкриту зраду дружини.  

Гуцульщина як текст в оповіданні «Що бачив ліс» Лесі Верховинки 

представлена у паралелізмі «внутрішнє чуття» гуцула Юри Миронюка – 

«навколишнє середовище». Це гірський ліс, який стає учасником подій твору. 

Змальовуючи чуття героїв, письменниця «розкадровує» оповідання на 4 

епізоди, дія у яких зосереджена почергово або в гуцульській хаті, або у лісі. 

Завдяки чіткій локалізації досягається ефект єднання світу гуцула й природи 

Гуцульщини, що привело до «олітературення» Гуцульщини як краю з 

характерними особливостями. 

Світ закоханого гуцула-каліки, його стосунки з дружиною невід’ємні від 

природи. Вибудовуючи у свідомості ідеальний світ кохання, старий гуцул у 
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першому епізоді, прагне відволіктися на його зовнішні прояви, інтуїтивно 

відчуває, що це єдиний порятунок для його зболілої душі. Спостерігаючи за 

рухами дружини, які видають її внутрішнє хвилювання, герой не виявляє 

зацікавленості ними. Змальовуючи зовнішність Катерини очима її чоловіка, 

автор зосереджує увагу на деталях. Серед них – імпресіоністська увага до 

погляду дружини, її очей, намагання гуцула зустрітися з нею поглядом: 

«Чорнява, з розумними і сірими очима і темними бровами, що відтінювали 

ясні очі, мов густі трави чисте озеро… Тонкий та гострий ніс, по устах блукає 

таємна усмішка. / Глянув Юрко на жінку і ліва рука упала додолу. / – Сидит 

собі файно, як янгол на образі. А я каліка тай старий. Гей, ци довго вона ще 

мені вірнов зістане?» [71, 94].  

Інтуїтивно гуцул відчуває, що дружина не довго триматиметься біля 

нього. Переживання героя приховує щира весела розмова з нею, проте 

письменниця, характеризуючи поведінку, нервову радість гуцула, постійно 

звертає увагу на сильну психологічну напругу: «Юра обриває оповідання і 

слідкує за її рухами, мов стрілець за стрункою ланею» [71, 94]. Символічне 

порівняння додає додаткової психологічної характеристики внутрішнього 

стану співрозмовців, які невимушену розмову сприймають як гру, за якою 

приховані справжні чуття. 

Психологічний стан героя екстрапольований у локальному епізоді, що 

відтворює причину такої прихованої гри – Катерина має любаса і, тамуючи 

біль зради, поспішає до нього: «Лишала за собою білу хату і п’ять років білих, 

як сніг на полонині. / – Або я за него не дбаю, та же я за ним, єк за неньом 

рідним вбиваюси… Але жити так довше не годна. Хоч сідай та плач… Та же 

то й для мене Пан-Біг якийсь світ сотворив, а я би мала собі його силов 

замикати? Гей, гей, та чи то леґіні ходєт до одної жінки, які чоловіків мают 

таких гідних, єк онті ялиці…» [71, 95]. Тобто свій вчинок гуцулка умотивовує 

фізіологією, на що має зважати і її чоловік-каліка. Наратор до найменших 

дрібниць фіксує злиття її внутрішнього «я» із природним світом, його 

потребами.  
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Сюжетом не передбачено детального опису зради, їй передує розмова 

Катерини з коханцем. Та й про присутність старого Юри як спостерігача за 

поведінкою Катерини письменниця згадує принагідно наприкінці, швидше 

вмотивовуючи вчинок гуцула, який страждає від власної немочі.  

Внутрішня душевна боротьба та складний процес прийняття остаточного 

рішення щодо долі родини Юри й Катерини розкриваються в епізоді, де дія 

локалізується у просторі гуцульської оселі. Те, що герой був присутній у 

момент зради дружини, авторка передала експресіоністським образом «плакав 

кривавими слізьми», його афективним вигуком: «Гадаєш, як каліка, то й за 

свою честь не постоїть?... Гадаєш лівою не потрафлю? А я ти кажу, сокотиси… 

/ Підніс кулак догори, мовби грозив там комусь, мовби визивав ясне сонце на 

двобій лютий, кривавий…» [71, 96]. Це природна реакція людини на образу її 

моральної гідності, підкріплена особливостями національної вдачі гуцула, 

його гарячим темпераментом та імпульсивністю. Крізь призму споминів Юри 

про колишнє їхнє родинне щастя простежується історія їх стосунків із 

Катериною, де підкреслюється вікова нерівність: «Бачив її перед собою, як 

ішла з ним до церкви, присягати любов та вірність. Мале п’ятнадцятилітнє 

дівчатко з переляканими очима лані і блідим обличчям. Тішився нею, мов 

дитина скляною лялькою з ярмарку. Вбирав її, як панночку, годував ласощами 

і тільки світа бачив, що в її очах, великих очах переляканої лані» [71, 96]. 

Письменниця не роз’яснила причини нерівного одруження. Це міг бути 

соціальний чинник, аналогічний до причин одруження молодої Єленки і 

старого газди Івана Мотрюка з новели «За мачуху молоденьку» Марка 

Черемшини тощо, та й лінія стосунків Юри та Катерини – своєрідне 

продовження взаємин подружжя з новели Марка Черемшини до пострілу 

Штефана Мотрюка.   

Основною причиною руйнації родини Юри стає війна, яка робить із 

нього каліку. Автор розкриває внутрішні перипетії героя, який усвідомлює 

життя відповідно до законів природного світу, але водночас прагне заховатися 

від його впливу: «Було йому добре і хотілося, щоби так було до смерті. / А 
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вона затужила і побігла за звуками сопілки до вівчарика кучерявого… / Підвів 

голову і глянув на сонце затьмареним поглядом старця» [71, 96]. 

У його душі поєднуються одночасно протест проти жорстоких законів 

природи, коли має вижити молодший і найсильніший, та усвідомлення власної 

неспроможності через каліцтво «тримати» життя у своїх руках. Перемагає ж 

мотив усепрощення і покори. У сцені прощання з дружиною відображено 

результат внутрішньої боротьби гуцула і християнське пробачення кривдниці: 

«Тепер ти, Катери’, сама собі газдиня та й сама собі пані. Я ти у всьому вольну 

волю лишею, жий, як сама знаєш та й хочеш. А я собі піду в прошаки, ген-ген 

далеко… Я тобі, Катери’, за це файно дєкую, та й аби Пан-Біг тобі 

здоровлічком вінагородив. А за тото ти не бійси, я ти нічого не зроблю… Та 

ци я сліпий? Ци я не виджу, як у тобі кров грає?» [71, 97]. 

Символом вірності коханню стає шовкова хустка Катерини, яку як 

найдорожчу реліквію забирає Юра. Його любов до жінки зосереджується на 

образі-речі: «Юрі здавалося, що взяв з собою частину, малесеньку часточку її 

серця» [71, 98]. Символ вірності родинному коханню для Юри стає єдиним 

порятунком-надією на повернення спокою душі, сенсом його стражденного 

життя.  

Непомітно, починаючи зі сцени прощання героя з дружиною, у художній 

текст вплітається танатологічний мотив. Фізичне каліцтво і внутрішній біль 

через зраду концентрують усі світлі думки Юри довкола Катерининої 

хустинки, яку він не випускає ані з рук, ані з думок, боїться втратити. 

Персоніфікуючи довкілля, яке відчуває наближення смерті героя, письменниця 

доводить: Юра поступово стає «чужим» для природного середовища, а 

випадково згублена хустина стає символом кінця його життя. Хата, яка 

оберігала від смерті Юру, залишилась біля Катерини, а отже, вночі, у лісі 

перемагають закони природи, відповідно до яких нерівний за віком шлюб є 

неприродним, має закінчитися смертю. Втрата хустини – це втрата єдиного 

зв’язку Юри з колишнім спокійним життям: «Але її не було, і Юра чув, як 

щось холодне і страшне піднімалося з дна душі і злющою гадюкою ссало те, 

що там ще залишилося живим. / – Смерть, – прошибло через голову… / – 
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Смерть, – підтвердив вітер» [71, 99]. Самогубство героя в афективному стані є 

єдиним виходом, підтвердженням дарвіністської еволюційної тези про 

виживання найсильніших. Авторка насамкінець констатує перемогу законів 

природного світу над моральними нормами. 

Отже, характеристика гуцульського кохання у творі здійснюється 

зосередженням уваги на дослідженні психології життєвого вибору героя, який, 

незважаючи на поразку в коханні, стає набагато вищим в осягненні філософії 

буття.  

Інший ракурс гуцульської любові в новелах Марка Черемшини. Феномен 

любові на сторінках прози письменника вже не раз був об’єктом дослідження, 

починаючи від праць Д. Донцова і М. Зерова, які розкрили еротичні мотиви, і 

закінчуючи дослідженнями І. Денисюка, М. Легкого, Т. Лях, О. Слоньовської, 

С. Процюка, які охарактеризували феномен любові як багатоаспектне явище 

[131; 142; 158; 207; 232; 309; 327]. Наукові позиції дослідників творчості 

Марка Черемшини доповнимо характеристикою особливостей у ГТ Марка 

Черемшини вияву любові як духовного явища, що починається еротичним і 

гедоністичним мотивами та доходить вершини у вічному коханні, дарованому 

Богом. 

Категорія гуцульської любові як поліфонічного явища найповніше 

розкривається в циклі «Парасочка» Марка Черемшини, однак окремі її прояви 

помітні у новелах різних періодів творчості. Суто жіночий погляд на проблему 

зради, заснований на гедоністичному первні, формує структуру новели 

«Інвалідка». У ній – оголена правда життя жінки-гуцулки, яка, «підпалена» 

сільськими дівками та молодицями, втаємничує у трагедію спочатку сусідів, а 

потім і село: маючи надію на щасливе одруження, вона виходить заміж за 

колишнього солдата, який повернувся додому інвалідом. Саме бажання 

материнства скеровує вчинок героїні: «А я дурна собі гадаю: хоть він інваліда, 

то зато діти, як колісє, розкотютси горами та полонинами» [389, 205]. Бажання 

реалізуватись у материнстві скеровує емоції героїні, яка не думає про кохання 

до чоловіка. Цей аспект гуцульської любові – відсутність кохання як 

духовного вияву внутрішнього чуття героїні – формують зовнішні фактори: 
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події розгортаються у повоєнний час, де на одного чоловіка припадало 

декілька жінок, і фактично, щоб реалізувати власний сексуальний потяг як 

фізіологічну потребу чи мати дитину як природну потребу продовження роду, 

жінка змушена була одружуватися і з нелюбим чоловіком. У душі Петрихи 

постійно борються два почуття: природна щирість, моральна чесність перед 

людьми із бажанням самореалізації в материнстві будь-якими засобами, навіть 

шляхом еротичної самопрезентації. Сексуальне бажання бере вгору навіть під 

час громадського суду.  

Характеристика внутрішнього еротичного чуття, гуцульської «пісні 

пісень», подана з позиції чоловіка, який спостерігає за перебігом почуттів 

героїні: «Стрункі її, гей з кедрини тесані, ніжки під білою сорочкою дрижали, 

а широкі бедра з-під запасок кидалися, гей живі сарнята» [389, 205]. Водночас 

жінка не наважується на зраду чоловікові, попри його нездатність подарувати 

їй щастя материнства: відкрито, на громадському суді, вона офіційно 

клопочеться перед війтом про дозвіл порушення моральних норм, до яких 

зобов’язує церковний шлюб. Тож героїня доведена до такого емоційного 

стану, коли привселюдно, не перекреслюючи власні моральні чесноти, 

декларує зраду як порятунок себе як жінки, майбутньої матері. Боротьба в 

душі героїні триває навіть після проголошення іронічного присуду війта, що 

фактично є знущанням із неї: «…Любко, не журиси: ти молода, та й дужя, та й, 

казати, таки файна, а село велике!» [389, 205]. Від народження чесна і відверта, 

вона прагне залишитися такою і надалі. Лише підбадьорена горілкою і 

веселими співанками, які приглушують моральні переконання, «інвалідка» 

готова на аморальний з її точки зору вчинок, не засуджений мешканцями села. 

Таким чином, на відміну від інших творів українського письменства 

гуцульської тематики, проза Марка Черемшини стає розкутіша, навіть 

провокативна художнім фактажем і констатує передусім моральну деградацію 

традиційних родинних стосунків між чоловіком і дружиною.  

Любов у Марка Черемшини як духовне явище прихована, на перший 

погляд, за плотськими утіхами. Хоча в його новелістиці можна знайти чимало 

пояснень появи серед когорти персонажного світу повії («Парасочка»), 
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сільського донжуана («Парубоцька справа»), представника іншої ментальності 

(«Козак»), підстаркуватого гуцула, який одружується з нареченою померлого 

сина («За мачуху молоденьку») тощо. Причини духовної катастрофи 

Гуцульщини пояснюються передусім із фізичного боку – це події Першої 

світової війни, в горнилі якої загинули кращі носії генофонду нації, а далі – 

інерційна зміна сприйняття родинних стосунків у свідомості цілого села, 

суспільства. Так, старі гуцули проклинаючи парубка на ціле село Федуся із 

«Парубоцької справи» зазначають: «То наші сини впали від кулі, а він собі, гей 

ґотур, похожає!» [389, 232].  

Герой новели «Козак» переховує дружину і старшу доньку від ласих 

поглядів москалів-військовиків, однак не уберігає їх від викрадення і 

перетворення на «гаремниць»: «Мої очі мені казали: Гафія сиділа ззаду, а 

Анничька спереду, а козак всередині» [389, 204]. Гуцул Орфенюк із новели 

«Верховина» переймається долею молодої дружини загиблого на війні сина, 

розуміючи, що природний потяг візьме своє й вона наважиться одружитися з 

ким-небудь, лише щоб не бути самою: «Тепер по смучій війні удовиці 

посходили з розуму та й віддаютси за таких барабів, що не варт їм за наймитів 

бути» [389, 142].  

Отже, за Марком Черемшиною, вимушена самотність гуцулок спонукає 

до неадекватних учинків. В еротичних новелах письменника жінки шукають 

не духовної спорідненості з чоловіком, а можливість вибору, однак 

письменник показав, що доба вже внесла суттєві корективи в їх 

світосприйняття, викривила їх пріоритети в любові. 

Думка гуцульського села, здеформована війною, розкриває моральну 

деградацію повоєнної Гуцульщини. Село «змирилося» з тим, що дружина 

змушена привселюдно просити дозволу на зраду чоловікові («Інвалідка»), 

дозволило заїжджому козакові «забрати» двох найкращих жінок в селі 

(«Козак»), виправдало одруження старого Мотрюка («За мачуху молоденьку»), 

закрило очі на розбещену поведінку Федуся («Парубоцька справа»), вкрало 

кохання у Парасочки, змусивши її до помсти у вигляді проституції 

(«Парасочка») тощо.  
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У концепції Марка Черемшини внутрішня краса людини цінніша за 

матеріальне збагачення і статки, у потязі до яких епік убачає загрозу 

природному існуванню мешканців Гуцульщини. Тяжіючи до збагачення, герої 

Черемшини, які пережили події війни, втрачають почуття єдності з природою, 

яка дає людині повноцінне відчуття любові і гармонії. Гуцульська природа як 

гармонійне середовище, сповнене вічної любові, завжди присутня у ГТ 

Черемшини, вона є і незмінною супутницею всіх його героїв, так само як і 

любов є частиною буття кожного з них. У Черемшини любов вища за суто 

еротичні поривання персонажів – вона охоплює весь Всесвіт, а отже, 

становить собою феномен, який поєднує життя і смерть, дарує вічність. У 

такому контексті по-філософськи осмислюється проблема любові в новелах 

«За мачуху молоденьку», «На Івана, на Купала», «Зарікайся мід-горілку пити» 

та ін. Так, у новелі «На Івана, на Купала», відсутність гармонії між закоханими 

зумовлена соціальними чинниками, компенсується зображенням «любості» у 

реальному і трансцендентному світі. У творі втілено епізод, який характеризує 

народно-міфологічне уявлення про свято Івана Купала, де всі події 

розгортаються вночі, що акумулює антиномії сексуальної пристрасті і 

зародження вічного кохання. Черемшининський концепт любові асоціюється з 

міфопоетичною картиною народження Любові від міфічного Купала-Івана: 

«Небо, гей на морі піна. А з тої піни срібна роса паде на ліси, на гори. А з того 

неба Купало любість по землі сіє… А де тота любість упаде, там білий вогонь 

з землі виростає. А за тим білим огнем темна хмарка тінь розстелює. Бо 

любість одне крило біле, а друге темне має» [389, 173]. Любов у ліричному 

вислові Марка Черемшини, що сприймається як поезія в прозі, – це птах із 

двома крилами, де одне символізує життя, а інше крило – смерть. Якщо 

людина має добрі наміри, то Любов надихає її на життя, а отже, й людина 

підвладна Еросу. Якщо ж людиною керує темрява, то недалеко й до Танатосу. 

Авторська концепція сприйняття любові в цій новелі перегукується з такою ж 

позицією новели «За мачуху молоденьку».  

Власне спільний мотив можна відчути в момент сприйняття любові як 

єдинопочатку життя і смерті, лише смерть розуміється у творах по-різному. 
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Так, смерть старого Мотрюка – це відплата за вкрадене в сина кохання і 

неочікуваний подарунок у вигляді зародження нового життя, а смерть Івана 

Шептарюка – це апогей любовної пристрасті його суперника, тобто рушійна 

сила для смерті. Незважаючи на різні чинники Танатосу, письменник показує, 

що для Вищого світу, смерть і життя становлять єдиний процес – вічної 

Любові, адже всі події, як життя, так і смерть, записуються неодмінно в Книгу 

Буття: «Купало на небі обіздрівся і золотим пером записав котрусь душу у свої 

книги...» [389, 173]. За Черемшиною, смисл людської екзистенції – це любов, 

бо саме в любовному почутті людина є невід’ємною частинкою природного 

світу, «стає безсмертною» (К. Юнґ). Сенс вічного життя полягає не у 

конкретній екзистенції, а насамперед у благодаті Божій, у Божому чутті, згідно 

з яким людина «любить усе людство, все, що є живе» [367, 34]. А тому й у 

потойбіччі Іван Купало як представник Божого світу, незважаючи на 

впливовість Танатосу, «птахам яєчка у гніздах вигріває, дівчатам ягоди у 

кошелі мече, дітвору грибами в росу гулить, зіллю силу дає, …вітри в печерах 

запирає, аби світ був тихий, та запашний, та ясний» [389, 174].  

Неочікувана смерть, за Марком Черемшиною, може викликати на світ 

зародження нових почуттів, спричинити новий сенс буття. Така метафізична 

трансформація смерті в життя і любов описана у новелі «Зарікайся мід-горівку 

пити!». «Життєствердне начало любові автор втілює в поляризації двох 

головних буттєвих модусів – життя та смерті, що відображено у двох подіях, 

відтворених у новелі: смерть чоловіка головної героїні, її тузі за ним, та 

зародження в її душі нового кохання» [232, 144]. Тільки тут уже присутнє в 

тексті не метафізичне розуміння феномена гуцульської любові, а саме 

гармонійна краса людських почуттів, якої не густо було на сторінках ГТ 

Черемшинівської прози. Туга за померлим чоловіком гуцулки Калини 

показово швидкоплинна, що відповідає природним потребам гуцульського 

світу – це швидше віддання належного народним традиціям вшанування 

померлих, – для гуцульського ж сприйняття дійсності немає нічого гіршого, 

ніж бути «вічною» удовою. М. Зеров свого часу порівнював цей образ із 

гамсунівським образом удови, довівши його мандрівну типовість: «Як недавня 
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удова у Гамсуна виглядає собі на вулиці біля воріт нове кохання, ледве 

одійшовши од труни старого свого чоловіка, так і вічна вдова Черемшини 

нічого не може відповісти любисткам з челядинських городчиків» [158, 434]. 

У розкритті нових почуттів, зародженні нового кохання не обійтися без впливу 

природи. За авторською філософією, природа гуцульського краю сприяє 

гармонізації стосунків людини. Проводячи у тексті твору паралелі зі світом 

весняної природи, яка очікує буяння життя, автор засобами пейзажу 

зафіксував гармонійну єдність внутрішнього світу закоханих і природи 

Гуцульщини: «А зозуля кує, ні – аж гай розвивається. / А річка срібним поясом 

тот гай то вперізує, то розперізує. / … А Господь понад гори походжає і 

сонечком дихає на весь світ, на гори й долини та й на полонини. / Та й на 

Калинину любість золотом мече» [389, 223].  

Тут фокалізується тлумачення любові як Божої благодаті: людина як 

частина мікрокосму є гармонійним доповненням природної «любості», де 

«радується на ріллі скиба, у ріці риба, царинками зело. / Палають цвіти попід 

лісами, над берегами… А любистки з челядинських городчиків підіймаються 

та вісні приспівують» [389, 223]. А отже, за Черемшинівською концепцією, 

любов завжди пов’язана з Еросом, який «містить у собі потенцію гармонії 

всього існуючого. Ерот є зв’язуючим кільцем між кожним елементом космосу, 

природи і людського суспільства… Ерот підтримує існуючий у світі порядок, 

намагаючись привести все існуюче в стан гармонії» [185, 80]. Свідченням того, 

що народні традиції відповідають філософії гармонійного кохання на лоні 

природи, є введення наприкінці новели гуцульської коломийки, яка резюмує 

ідейне навантаження твору й чітко визначає гуцульські життєві пріоритети: 

«Зарікайся, файна любко, мід-горівку пити, / Та лишень ся не зарікай Івана 

любити» [389, 223]. Любов у гармонії із законами природи – найвищий 

екзистенційний вияв Черемшинівського філософсько-естетичного розуміння 

гуцульської любові.  

Отже, незважаючи на духовну деградацію Гуцульщини за війни, 

агресивну цивілізацію, Марко Черемшина в душі залишився глибоким 

романтиком, який тлумачить любов радше як Божу благодать, аніж як 
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плотське задоволення. Еротичні мотиви прози Марка Черемшини треба 

сприймати як філософський концепт Еросу, «значно ближчий до 

християнської ідеї Любові, ніж тілесного кохання» [257, 62]. Вітаїстична 

концепція осягнення кохання Марка Черемшини «проривається» зі сфери 

позасвідомого в людський світ задля відновлення гармонії буття Гуцульщини. 

Лише ті герої новел Черемшини, які не можуть через моральну обмеженість 

осягнути можливості любові, зазнають смерті – адже фактично вони є 

зрадниками природної гармонії Всесвіту.  

Таким чином, у розкритті феномена гуцульської любові масив ГТ 

збагатився авторським філософським потрактуванням поняття. Письменники 

неоднаково оспівували й асоціювали любовне почуття героїв-гуцулів, інколи 

їх тексти становили амбівалентне коливання філософської концепції між 

двома іпостасями. Неможливо чітко визначити межу тілесного, гедоністичного 

розуміння любові чи розуміння кохання, еросу як абсолютної духовної 

категорії у ГТ Лесі Верховинки, О. Кобилянської, М. Козоріса, 

М. Коцюбинського, Г. Хоткевича, Марка Черемшини тощо. Духовне і тілесне 

у коханні поєдналися в ГТ у єдину концепцію специфічної гуцульської любові, 

для якої світ природи краю та внутрішні почуття героїв є єдиним цілісним 

організмом. 

  

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ ІІІ 

Літературна характеристика культурологічної площини ГТ перших 

десятиліть ХХ ст. становить собою концептуальне поєднання письменницьких 

поглядів на «екзотичне» та «неекзотичне» життя краю. Саме на початок ХХ ст. 

за сприяння текстів інших літератур в українському письменстві 

розбудувалась тенденція висвітлення культурних особливостей Гуцульського 

краю з позиції «чужинецької» ( митці, які не були автохтонними мешканцями 

Гуцульщини) та автентичної. Всі вони художніми творами про Гуцульський 

край долучилися до двох протилежних процесів – творення гуцульського міфу 

та його деміфологізації в українській літературі.  
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Метатекст Гуцульщини в культурологічному осмисленні збагатився 

оцінкою митців, яким вдалося осягнути і схвильовано ствердити велич 

гуцульської душі, розкрити вагомі складники «родової» вдачі, прозирнути 

внутрішній світ Гуцульщини, олітературнити не тільки позитивні, а й від’ємні 

риси вдачі автохтонів. Власне «гуцульська» позиція, представлена у метатексті 

ГТ розкриттям елементів гуцульської вдачі, об’єктивно доповнює літературну 

презентацію гуцула, дає зрозуміти його внутрішній світ, ідентифікувати як 

представника Карпат і всієї української нації та водночас вирізнити 

особливості, властиві суто гуцульському світогляду. Майже у кожному творі 

художньої Гуцуліани цього періоду автори відображали національну культуру 

та побут Гуцульського краю, інкорпорували у тексти автентичні зразки 

фольклору, етнографізм народних звичаїі і традицій тощо. Тим самим вони 

презентували ГТ у світовому літературному континуумі як локальний текст, 

що чітко ідентифікується з яскравим національним колоритом, культурними та 

етнографічними особливостями, способом спілкування з краєм, 

репрезентованим численними топонімами (річки Черемош, Прут, Чорний 

Черемош, гори Карпати, Чорногора, міста та селища Ясіня, Печеніжин, 

Ворохта, Криворівня, Путила тощо). Внутрішнє семіотичне значення 

культурного простору зафіксувалося у художніх текстах, які виражають 

ментальність локальної та національної культури. 

Художньою особливістю ГТ початку ХХ ст. стало включення у його 

текстуальний континуум творів, в яких порушувались «вічні» проблеми 

людства: екзистенція людського буття, проблема співвідношення життя і 

смерті, місце кохання у життєпросторі кожної людини. Ці твори, стаючи 

відгуком на потреби українського суспільства, водночас були включені у 

місцевий культурний простір. Вони презентували для «інших» національні 

особливості мешканців краю, автентичний спосіб мислення, суто гуцульський 

колорит. Загальнолюдські проблеми, окреслені у ГТ, формували враження 

культурного соціуму на ментальні особливості Гуцулії, за якими можна було 

ідентифікувати її мешканців як певний субетнос . ГТ у розкритті «вічного» 

феномена гуцульської духовності урізноманітнився авторськими 
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філософськими трактуваннями тілесного, гедоністичного розуміння любові та 

розуміння кохання, еросу як абсолютної духовної категорії. Духовне і тілесне 

сприйняття поняття кохання поєднались у ГТ в єдину концепцію специфіки 

гуцульської любові, для якої природний світ краю і внутрішні почуття героїв є 

єдиним цілим організмом.  

Танатологічний мотив ГТ оприявнено багатофункціонально, залежно від 

місця розташування повідомлення про смерть героя: «ідеального» варіанту 

смерті (замикання сюжетної структури), початкового розмикання структури, 

генерування сюжетної структури тощо. Художньо-культурна локалізація ГТ 

відбувалася шляхом відтворення народної гуцульської обрядовості, 

етнографічних подробиць, художніх деталей, психологічної характеристики, 

які визначають приналежність до особливого гуцульського світосприйняття 

навколишньої дійсності і водночас свідчать про наявність у творах першої 

третини ХХ ст. на гуцульську тематику неоромантичних, символістських, 

імпресіоністичних, екзистенційних та експресіоністичних модерних тенденцій. 
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РОЗДІЛ IV 

МІФОФОЛЬКЛОРНА ПАРАДИГМА ОБРАЗУ ГУЦУЛЬЩИНИ У 

ЛІТЕРАТУРІ НАДДНІПРЯНСЬКОЇ ТА ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ 

4.1. Міфопоетична рецепція екзотичної Гуцульщини у поетичній 

візії Лесі Українки, Христини Алчевської й Олександра Олеся 

Українська художня проза та лірична й ліро-епічна поезія 

Наддніпрянської й Західної України початку ХХ ст., в якій тема Гуцульщини 

займала провідне місце, є науково цікавою, зважаючи на своєрідну мистецьку 

презентацію, виражену в усвідомленні семантичного наповнення 

олітературених ланок «міфофольклорні первні світосприйняття й культури 

автохтонного субетносу», «дифузія пантеїзму, поетичного язичництва й 

християнської духовності у гуцульському світоспогляданні», «специфіка 

стосунків гуцула з рідним природним довкіллям» тощо. 

Література модерної доби, зокрема лірика й ліро-епос Наддніпрянщини 

1900 – 1910-х рр., збагатила загальноукраїнську традицію романтизму й 

реалізму/натуралізму художньої асиміляції Верховини. На Східній Україні її 

започаткував ще П. Куліш, проте остаточно сформованою художня модель ГТ 

стала в новітню добу. У перебігу ідейно-естетичних трансформацій і 

модифікацій письменства модернізму крайобраз Гуцульщини зазнав у 

творчості класиків новаторських розбудов. 

Зокрема, Леся Українка й Олександр Олесь у ліриці й ліро-епосі, М. 

Коцюбинський і Г. Хоткевич у прозовій епіці внесли концептуальну 

філософічність і ліро-драматичний психологізм у мистецьке відтворення краю 

та зображений генотип гуцула, створили величний і трагічний, естетично 

привабливий, незрідка історіософський метанаратив Гуцульщини за доби 

історичних випробувань, розкрили її крайобраз у метафізичних зударах добра і 

зла та в особистісних проекціях. Так, гуцульські тексти української лірики й 

ліро-епіки у міжчасі культивування теми Лесею Українкою і Дмитром 

Загулом, тобто між 1901 і 1918 рр., досить далеко відійшли природою творчої 

рецептивної естетики від «брендового» твору М. Устияновича «Верховино, 
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світку ти наш». Романтична імаґінація цього четвертого письменника у колі 

«Руської трійці», тематично найбільш «гуцульського», спрямована на 

витворення міфу Гуцулії як краю вольності й сили, світу буйної природи, 

конгеніальної особистості «натуральної» людини з гірських верхів (саме таким 

інтертекстом по-своєму користуватимуться наступники – «молодомузівці», 

Олександр Олесь). У порівнянні з М. Устияновичем цілком інакшим є вектор 

презентації ГТ у низці медитацій і співанок Лесі Українки.  

Виплекана волинським народним світом і демократичними традиціями 

української інтелігенції, вона опинилась у Карпатах 1901 р. транзитом через 

Чернівці у вкрай тяжкому стані, моральному та фізичному, після смерті 

С. Мержинського. Тобто автопсія ліричного наратора є трагедійним зліпком 

стану душі авторки, оформленим, що показово, переважно у жанрово-

стильовій формі гуцульських співанок-коломийок. Явних ГТ у ліро-епосі Лесі 

Українки всього 9. Створено їх у міжчасі 6 червня – 20 серпня 1901 р., до того 

ж переважно у карпатських Кімполунзі й Буркуті. Вперше їх було 

опубліковано у підкарпатському Львові, у складі ж збірки «Відгуки» в 

Чернівцях – серці зеленої Буковини. Трьома першими ГТ Леся Українка 

вивершила після деякої перерви цикл «Ритми»: це «Якби вся кров моя 

уплинула отак…», де топос Верховини практично відсутній, «О, як то тяжко 

тим шляхом ходити…» та «Чом я не можу злинути угору…».  

У двох останніх текстах локальні ознаки гуцульської Верховини стрімко 

ампліфікуються, не просто поетизуються, а утворюють драматично виборену 

гармонійну єдність двох світів – природи і внутрішнього стану мовця. Інші 

тексти письменниці, піонерки у художньому відкритті літературою 

Наддніпрянської України гуцульського світу, стали «шлюсакордом» іншого 

циклу – «Хвилини». Це вірші переважно фольклорно-пісенного типу «Минаю 

я, було, долини й гори…», «Гей, піду я в ті зелені гори…», «Хочеш знати, чим 

справді було…», «Темна хмара, а веселка ясна», «Ой, здається – не журюся…» 

та «Ой піду я в бір темненький…». 

Душевний біль у результаті пережитої психодрами й дощове того року 

карпатське літо обмежили можливість мандрівок і зустрічей, зате зміцнили 
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зосередженість поетеси на власних емоціях і переживаннях, збагатили 

художню презентацію метафоричних асоціацій і вражень від гірської природи. 

Естетичне її сприйняття підживилося до того ж реалізацією фольклористичних 

планів: того року Леся Українка збирала фольклор у селах Довгополе і Буркут, 

а також записала від І. Франка тексти низки гуцульських співанок. Один із 

буркутських записів, «Ой де б я із досадоньки пішла…», перебуває в тісному 

зв’язку, за спостереженням В. Погребенника, з народнопоетичною «нутою» 

віршів Лесі Українки, де наскрізним є емоційний намір ліричної героїні своє 

горе й досаду «рознести». 

У такий синергетичний спосіб ГТ письменниці набули конкретного 

творчого профілю наджанрової і понадциклової лірико-драматичної єдності, 

що її складає історія серця наратора, збагненної, зокрема, завдяки дії 

естетичної кореляції «людина – природа». Перша частина своєрідного 

щоденника віршем, поезії VІ – VІІІ «Ритмів» виявляють діалектику високої 

душі, ще заглибленої подумки в атмосферу змагань проти мертвотних 

російських обставин, спраглої дієвого захисту спільного «поля честі» («Якби 

вся кров моя…»: тут наратор іще не помічає довкруг буковинської 

Гуцульщини). 

Наступний щабель щирої сповіді – «О, як то тяжко…». Ліричний 

суб’єкт, усе ще перебуваючи а полоні попередніх зболених рефлексій, 

упевнено й із знанням справи оперує карпатськими реаліями (чагарі, гомін 

гірської пущі, прудкі потоки і таємні безодні, потужні вітри, самоцвітні льоди і 

важкі зимові лавини), нехай і без діалектно-гуцульського colour locale. Більше 

того, Леся Українка метафорично згущує місцеві локуси, переводить їх у 

символічну площину. Так, висхідний тяжкий шлях ліричної героїні на палаюче 

золотою пожежею верхів’я Карпат, «де й сам орел гнізда не сміє звить» [344, 

195], прочитується як її життєвий вибір, виклик лихим вітрам, недолі й 

одночасно маніфестація свідомої жертовності («впаду я На сніг нагірний, мов 

на білу постіль»). «Символом віри», провідником і опорою на слизькій дорозі 

служить героїні червона короговка. Порив же у гірську голубінь, успадкований 

і поетично розбудований заключним пуантом циклу (VІІІ), був улітку 1901 р. 
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ще й заповітним настроєм Лесі Українки. Це засвідчує її лист із Буркута до 

товаришки, «гірської орлиці» Ольги Кобилянської, від 15 серпня того року, що 

й дав імпульс образності завершення циклу «Ритми». 

Комплексна увага до двох ліричних і епістолярного текстів показує 

перейнятість мовця ідеєю злетіти високо «д’горі», разом з іншими гірськими 

подорожніми (вияв «каменярського колективізму») розпалити велику ватру. З 

останнім образом-символом, створеним міфопоетичним вигином думки у 

гуцульському стилі, пов’язано мрію щодо ширення живих іскор ватри по всій 

Україні. Так гірський світ Гуцульщини, відразу після осмислення перших, «не 

туристичних», вражень від краю, зазвучав у Лесі Українки як утвердження 

заповітного «modus vivendi», символ діяння й змагань понад силу, як культ 

вільної творчості («пісні») і «соборницьких» прагнень інтелігенції. Крім того, 

«Чом я не можу…» варто виділити навіть серед кращих художніх осмислень 

гуцульської теми. Констатуємо високу поетичність картини народження у 

горах білявої хмарки («І вийшла, і стала на верхів’ї, і всміхнулась До місяця, 

мов дівчина білява, І заясніла, легка та прозора, мов ясна мрія» [344, 196]. 

Пейзажні топоси, підхоплені з попереднього вірша зі збереженням доцільної 

функціональності, доповнюються іншими карпатськими реаліями (кручі, 

смерекові гребені зелені). Уперше невід’ємним компонентом опису природи 

стає опосередковано подана присутність людини (колиба на полонині). 

Пластичність опису «вибухає» у частині твору «Ой ви гори, гори, золоті 

верхів’я!» емфатичним виразом любові до «заповітних високостей» 

Гуцульщини, палким бажанням: може б, «дух мій, наче тая хмарка, На 

високості раптом одмінився, Просвічений нагірним, чистим світлом» [344, 

197]. Тож гори на противагу долам набули тут ідеальних, майже релігійних 

конотацій (кореляція «нагірна проповідь» – «нагірне світло»). 

Якщо «Ритми» явили громадські й естетичні аспірації ГТ письменниці, її 

архетиповий культ «нагірного світла», то карпатська частина циклу 

«Хвилини» розкрила більше її жіночу зранену душу. Неоромантичний 

кордоцентризм ліричної героїні «Минаю я, було…» подає у сприйнятті 

мандрівниці контрастний паралелізм моря й гір, затоплених «чорними 
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тінями», емоційно-естетичною аналогією її внутрішнім станам. Коштовним 

світляним «якорем» для душі, пригнобленої міфологічно жаскою 

невідворотністю ночі, є остання «золотая маленька цяточка». Ця редукована до 

мінімуму часточка сонячного «золотого пожару» Карпат відіграє роль 

місточка у прикінцеву інтроспекцію, що засвідчує творення авторкою 

вишуканої психологічної культури ГТ. Так майстерність художньої деталі 

сприяє подоланню деякої умовності образу Гуцульщини в цьому творі. 

Лейтмотивом і стилістично прилягає до попереднього вірша сьомий із 

«Хвилин» – «Хочеш знати…». Він заснований на поетологічний засаді 

споріднених течій модернізму (неоромантизму, імпресіонізму й символізму, 

ідеалістичних за суттю світовідчування: розкривати глибинну сутність речей, 

зв’язок людини й світу через віднайдення гармонії сфер – порухів людського 

серця і стану «натури-матінки». Інтроспективне переосмислення минулого 

життя серця з кульмінаційного моменту розвитку мотиву витісняється з душі 

ліричної героїні. Воно поступається тонкому відчуттю і відтворенню чарів 

зелених гір у плетиві багатих асоціацій, генетично виростаючих із народної 

пісенності. Саме з нею типологічно споріднена антропоморфна символіка 

(«…смереки зеленії коси Повбирались у ряснії роси…» й далі за текстом, де 

учасниками ліричної дії виступають мінливе сонце й хитрий вітрець). Цей ГТ 

увібрав тонкі риси краси поетичного світу Лесі Українки, примножені у драмі-

феєрії «Лісова пісня», виконав у структурі цілого роль фольклорно-пісенної 

прелюдії для співанок у гуцульському стилі. 

Творчий експеримент поетеси виявився у створенні ліро-епічної 

композиції з чотирьох творів, де два перших ГТ прикметні випробуванням 

можливостей народної поліметрії (поєднання 10-ти і 12-тискладників у «Гей, 

піду я…», літературного оповитого і фольклорного паралельного римування; 

чергування 10-ти й 11-складників у «Темна хмара…»), досягненням евфонії , 

зокрема, завдяки додатковим співзвуччям внутрішніх рим. Естетично 

рафінована робота Лесі Українки з гуцульським мелосом зумовила коректне й 

доречне введення низки мотивів, які відомі й у волинській народній 

пісенності. Скажімо, «орання» туги й сіяння смутку нещасною дівчиною (у 
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варіанті пісні «Горе ж мені, горе…» – молодою вдовою, що привертає увагу до 

питання можливих автобіографічних проекцій співанки). Фольклоризм 

символічних формул (на ріллі зійде не рута – отрута, «жалі немалі») зі сфери 

хліборобства, ритмотворче пісенне «ой» апелятиву до гурту жниварів тягне за 

собою образність жниварських пісень на зразок записаних авторкою разом із 

сестрою Ольгою в Колодяжному. Леся Українка була їх носієм, що засвідчили 

записи від неї жниварських і обжинкових пісень, здійснені М. Лисенком і 

К. Квіткою. Тож природно, що у ГТ Лесі Українки зустрічаємо симбіоз 

регіональних пісенностей, намагання адаптувати їх у загальноукраїнський 

«ансамбль». 

А от співанка «Гей, піду я…» знаменує цілком природне поєднання 

гуцульських фольклорних мотивів та настроїв (мандрівка в зелені гори з 

метою розпустити тугу смерековими борами) із літературними поетизмами 

романтизму й модернізму. В естетиці цих напрямів гірські простори є 

семантичною домівкою вільного духа, антиномійного до поневолення у долах. 

Нарешті, два заключні тексти «Хвилин» – чистої води й високої художньої 

проби стилізації під гуцульські коломийки, написані з дотриманням класичних 

вимог тринаголошеності 14-складників із жіночими клаузулами і римами, 

строфіки дистихів і парного римування, поетики іменних демінутивів у межах 

відповідної тропеїчної образності (назвемо «ясну ватру», що так по-Лесиному і 

водночас по-народному розсипає «палкі іскри, мов яснії зорі») та 

психологічних паралелізмів на зразок «Запалала при смереці смолова ялиця: 

Горить моя досадонька, мов сухая глиця» [344, 203] Відповідною й точною є 

символізація (суха смерека та розбитий бурею вінок у потоці як коди нещастя), 

оформлення мотивів, також фольклорного типу (утоплення в синім морі або 

хоч колихання «досадоньки» у колисці серця, щоби приспати лихо), розвиток 

образу-емоції «досадонька»  

К. Квітка у спогадах про дружину пов’язав ці ГТ з практичною творчою 

ідеєю, обговорюваною тоді українськими інтелектуалами й літераторами, – 

писати власні твори в доступній народові художній формі, реалізуючи таким 

чином «зворотний зв’язок» літератури з фольклором. Як би не було, тонке 
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художнє чуття поетеси і водночас фольклориста зуміло на буркутській 

височіні гармонізувати власні тяжкі переживання, виповісти їх у 

народнопоетичній манері природно, сильно й без втрат, щоб хоч трохи від них 

звільнитися. Це дає підстави для виокремлення літературознавчої реляції 

«Гуцульщина та її фольклор як антидот від сердечних переживань суб’єкта 

творчості». Прощальний уклін письменниці буковинській Гуцульщині, її 

альбомний вірш «В інші гори я полину…» об’єктивно знаменував її 

усвідомлення тяглості «пам’яті гуцульського жанру». Впливовість його у 

пізнішій творчості Лесі Українки латентно виявляють, на нашу думку, такі 

твори 1900-1910-х рр., як «На Земмерінгу», де відзначимо апробований у 

карпатських віршах малярський ефект світляної пожежі, «Хто дасть моїм 

очам…» (мотив потоку з гір), «Бранець» та «Дочка Ієфая» з їх фольклорною 

поетикою гірських крайобразів, а також драми «Камінний господар» 

(переосмислено «ясне верхів’я» – вже не Карпат чи Піренеїв, а влади) і 

«Осіння казка». В останній події 1905 р. актуалізували тему здобуття гори й 

оновили в громадянському ключі символ «червоної короговки». 

 

Можливо, не такою багатою особистісно-психологічно й вишуканою 

мистецьки, як у Лесі Українки, проте досить майстерною і характеристичною 

стала візія жіночим оком Гуцульщини, екзотичної для «східняків», у текстах 

Х. Алчевської. Її опрацювання карпатських мотивів, піонерних для 

літературної традиції Слобідської України, стало результатом відвідання 

Гуцульщини влітку 1906 р., художньої рецепції її природи, фольклору та 

міфології, «філософії життя» гуцулів. Пізнання краю почалось у доньки 

харківського банкіра зі знайомства з поетичною прозою О. Кобилянської. У 

ній її зачарували, згідно з листом до письменниці від 4 вересня 1903 р., «краса 

й відважність сміливих гуцулів, Карпати й задумані смереки… Це все має 

свою психологію» [4, 444]. 

ГТ Алчевської-молодшої в першій її збірці «Туга за сонцем» (1907; 

відкривалася портретом авторки в гуцульському одязі) представили віршована 

алегорія «Дві сестри» та мініатюра «В Карпатах». Створена в Яремчі, ця 
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перша спроба освоєння нового літературного простору підпорядкувала опис 

потужності стихій первозданної гірської природи («Прут несе бурхливі води», 

«вихор смереки ламає») мало оригінальному виразу постбайронічної світової 

туги. Натомість змістовніша алегорія 1907-го р. переосмислила перші 

враження і збагатила «гуцульську» творчість молодої авторки ідейним 

концептуальним осмисленням гірського краю, його місця у зв’язку матірних 

Західної й Наддніпрянської України. При цьому Х. Алчевська не спокусилася 

відкрито громадянською риторикою, тактовно залишившись у межах 

міфофольклорного «жіночого письма». 

Історія рідних «сестроньок», «згодованої недолею» горлиці з холодної 

країни, над якою віддавна зависли темні хмари, та її щирої посестри голубки 

(пташина символіка фольклорного типу) вписана в координати історичної 

недолі України. Вони легко розпізнаються за прозорим алегоричним 

серпанком викладу. Гуцульщина виступає тут якщо не другою землею 

обітованою, то принаймні джерелом ясних мрій, сонячною далечінню, де доля 

може захистити пташок-посестер в їх вільному леті. Авторка тактовно 

долучила до узагальнено-поетичного концепту свого ГТ міфологічний 

довбушівський мотив (над ватагом «світився Камінь сонячний, блискучий»), 

що символізує відсіч українського волелюбства усім чорним хмарам. Фінал 

твору фольклорного стилю виставляє запорукою кращого прийдешнього 

рівність і взаємну підтримку сестер, горлиці Наддніпрянщини й голубки 

Західної України: «Гей, полинем вкупі, мила, / Бо в братерському єднанні / 

Полетім удвох з тобою, / Тільки й щастя, тільки й сила!» [4, 27]. 

Збірки «Туга за сонцем» і «Сльози» (1915) представляють, окрім 

пейзажного й алегоричного, ще й мнемонічний модус гуцульської теми. Мова 

про вірші «Спомин» і «Спомини», що різняться і концептуально, і художнім 

виконанням. Перший побудовано на поетизації збережених у серці реалій 

природи (ліс на зелених горах, хатка лісника, «співи Жонкові шалені» [Джонка 

– річка на Гуцульщині. –Т.Б.]), флори Карпат (папороть позбавлена тут 

міфологічного значення). Ідилічна згадка породжує у рядках 7-8 по-

фольклорному висловлену філософему, що веде не до зіставлення, як у «Двох 
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сестрах», а до протиставлення двох частин України: люд її східних земель досі 

«в снігах блукає, Снів шукає золотих!..» [4, 27]. 

Кращим серед ГТ Х. Алчевської вважаємо «Спомини». Цей ліричний 

меморативний щоденник, що в автографі мав заголовок «Спомини про 

Карпати», – водночас відгук душі на бачене й пережите на Верховині, 

експериментальний твір-колаж, презентація гуцульської «нижчої міфології» та 

сповнений болю й резиґнації відгук на трагедію краю за війни. Його опис у 

зачині ввібрав свіжі ліричні нюанси імпресіоністики при творенні таємничо-

урочистої картини. Закарбована пам’яттю, вона збудована на візуально-

аудіальних образах (скелі й водоспади в імлистих горах, лісова вузька дорога, 

мох і папороть, трембіта і чабан на полонині). Лірична героїня, по-

народнопоетичному прямо – у «техніці фольклорного примітиву» 

(В. Погребенник) – звертаючись до об’єктів природи, бажає доброго дня 

Чорногорі. Вона вітає, мов у кращих традиціях античного красномовства, весь 

край «любий, гарний – Я милішого не знаю!..» [4, 87]. Додамо: такий культ 

Карпат у Х. Алчевської, авторки майстерних «кримських текстів», дорогого 

вартий. 

Почавшись із беркута, папороті й ніжної рути-м’яти (ці представники 

фауни і флори Гуцульщини на цей раз набули символічного значення), у 

«Споминах» поступово ампліфікується міфофольклорний образний світ. 

Лісові скелі, що з «казками обнялися Чарівливими, сумними», у художньому 

моделюванні поетеси є домівкою «лахматого Дідька» (Прописаний тут за 

принципом символізму з великої літери, дідько, відповідно до класифікації 

І. Франка (з праці «Людові вірування на Підгір’ю»), разом із відьмами, 

потопельниками, чарівниками, упирями тощо належить до міфологічних і 

демонологічних образів-символів народного світосприйняття. – Т.Б.) й 

«мавки-чарівниці». До того ж світ демонів і людей, міфологічне й 

християнсько-сакральне існують серед скель поряд, як «білий хрест Добоша» і 

лігво нечистого. Ім’я Довбуша й наступні, знакові для ГТ, ремінісценції 

переводять спогад в метафізичну площину буяння вільнолюбного 

гуцульського духа. Бо Х. Алчевська колажно вмонтувала у свій текст 
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квінтесенцію «пісень про цю країну, / Що думками оновилась». Це рядки 

«Верховино, світку ти наш…» М. Устияновича та рвійний приспів до 

«божевільно»-завзятого танцю «Єсть у мене топір, топір / Ще й кована 

бляшка, / Не боюсь я того німця, / Ані того ляшка!..» [4, 87 – 88]. 

Останнє інтертекстуальне введення – пісні гуцулів із драми «Карпатські 

верховинці» Ю. Коженьовського (пісню вільно переспівав і Л. Венглінський), 

у Х. Алчевської перебуває у прямому зв’язку з картиною віча під «січовою 

корогвою». На ньому промовець – можливо, це «січовий батько» 

К. Трильовський, який засновував «Січі» в краю і був «послом», – закликає 

громаду в «кожушках квітчастих» (гуцульський «етнографічний» образ) 

вибороти волю й так утілити в життя лейтмотив згаданих романтичних творів 

ХІХ ст. Оскільки ж основою архітектоніки «Споминів» став вибірковий 

принцип спогадування, твір вільно перебудовується з опису веселого гірського 

свята на зустріч із не названим співбесідником, із розмови з ним «тет-а-тет» – 

на обсервування природи, а з міфопоетичних візій – на зболені реакції мовця 

та філософські узагальнення. 

Образ Гуцульщини збагатився в Х. Алчевської виявами «ройового» 

життя гуцулів, мальовничим (недарма вона відвідувала художню школу, не 

лише добре малювала, а й співала) і звукописним малюнком «свавільної 

Срібної річки в сивих скелях» та поетичною інтерпретацією народних вірувань 

гуцулів. Повну тишу гір руйнує не нічний спів русалок – у ліс, де «їх коханець 

місяць / Колиса серпанок снів…», приходить безкрає горе. По канві 

міфофольклорної стилістики Х. Алчевська, як і високо нею шанований 

Олександр Олесь, показала, як Гуцульський край веселий «Доля зла 

занапастила». І тут уже виникає мотив не соціальний, як в автобіографії, а 

есхатологічного звучання. У творі відбито (і це замовчує реальний коментар 

до цитованого видання) реальні враження від поїздки в гори 1906 р., що 

доповнилися реакцією на події 1914 – 1915 рр. На нашу думку, автобіографія 

«Спомини і зустрічі» Х. Алчевської дає ключ до прочитання віршованих 

«Споминів». Так, в автобіографії згадано: серпневі тумани (у вірші – мла, сум 

лісів); виборчі агітаційні віча в гуцульському Микуличині; народні веселі 
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гуляння-фестини (відтворені шкіцово так: «Чути скрипку, спів, музики Гучно 

крають, в спільнім танці Щось витає гарне, дике…»); прогулянки над 

Джонкою та зустрічі з М. Павликом. До нього пасують слова вірша «Вірний 

син свого народа, / Він кохає гірську волю, / Справедливість і свободу» [4, 88]. 

Подібно до циклу мотивів «На зелених горах», війна, за Х. Алчевською, 

руйнує одвічну гармонію природи: журяться смереки, плаче шпиль 

Чорногори, Черемош – у кайданах. Потоки крові інспірують палке оскарження 

перед Богом страждань і сліз народних у дусі творів Т. Шевченка. 

Інтертекстуальні навіяння великих, за Х. Алчевською, «майстрів слова» 

І. Франка й М. Коцюбинського наклали певний відбиток на «Intermezzo» зі 

збірки «Встань, сонце» (1916). Написаний у ключі мандрівки рідною землею, 

твір продовжив літературну традицію кінця ХІХ – початку ХХ ст., що 

полягала у звіршуванні реалій подорожі горами. Започаткував її полтавець В. 

Самійленко, у художній спадщині якого знаходимо два відгуки на студентську 

мандрівку Галичиною і Буковиною влітку 1887 р. Зокрема, сонет «Привіт, 

Буковині», опублікований у Чернівцях наступного року, ввів у поетичну 

практику Наддніпрянщини топос «вродливої країни» зелених гір і одважних 

синів, яких мовець із-за кордону вітає та бажає щасливої години.  

З двома прогулянками товариського гурту, пішою – у гості до 

Ф. Ржегоржа (влучно описана у статті «Володимир Самійленко. Проба 

характеристики» І. Франка) та на дарабах – по Черемошу, взагалі пов’язуємо 

формування гумористично-іронічного дискурсу ГТ Наддніпрянської України. 

Йдеться про поезію «Мандрували, мандрували…». В. Самійленко створив її, 

подорожуючи краєм, а М. Обідний опублікував із уст К. Трильовського у 

спогадах 1926-го р. Цей жарт – сповнена здорової самоіронії пародія на 

«діяльність» москвофільських псевдонародолюбців Буковини. Однак, що 

більш імовірно, для написання «Intermezzo» Х. Алчевська використала 

художні моделі самого І. Франка. Зокрема, спільним є умовний засіб лету над 

землями батьківщини зі «Святовечірньої казки», виданої перед тим у збірці 

«Давнє й нове». Частини ж Х-ХІІ твору Х. Алчевської нагадують Франкову 

«Мандрівничу хронічку».  
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Написаний на згадку мандрівки горами разом із синами М. Бучинського, 

«Intermezzo» на крилах вільної уяви відносить наратора і читачів у карпатські 

«гори синії», близькі до неба. Ідеалістичний порив ins Blau у височінь – за 

прикладом беркута – мав би полишити унизу «долини тихії з убожеством 

колиб» (До речі, свій спомин про гори і В. Самійленко, подібно до 

Х. Алчевської, втілив через кілька років у поезію з орнітосимволікою Карпат 

п.н. «Орел». Тут знайдемо неоромантичний контраст надхмарних високостей і 

нікчемної землі, типологічно споріднений із «Intermezzo». – Т.Б.). Однак 

панораму Гуцульщини з-під хмар змінює короткочасний перепочинок у 

гірському селі, «Дорі тихій». Ідеться тут про гостювання в о. Т. Блонського, 

шанувальника гуцульського мистецтва, знайомого М. Драгоманова. 

Мартирологійними частинами Х-ХІІ Х. Алчевська самобутньо розбудувала 

художню ланку «Гуцульщина та її еліта, провідники» (мова про 

оо. Т. Блонського, М. Бучинського, а також М. Павлика і М. Драгоманова), 

протиставивши смертям і стражданням вічний світ мрії, краси та розуму. 

Внеском Х. Алчевської у ГТ української літератури варто визнати і її 

політичні й історичні асоціації, кращі міфофольклорні описи природи, 

текстуалізовані вияви щирої симпатії харків’янки до гуцульської людності – 

відображення її набутого демократизму й національного патріотизму. 

 

Від початку циклу «На зелених горах» (1915), що ввійшов до книжки  V 

«Поезії», Олександр Олесь виявив багатозначність художньої матриці ГТ. 

Концептуальним первнем І частини є поетизація: 1) Гуцульщини як «країни 

див», «зеленої казки серед гір» (І); 2) краси традиційних свят і звичаїв, чеснот 

верховинців – стоїчних дітей барвистої природи, серед якої одним із ними 

життям живуть і міфологічні істоти (ІІ-ІV); 3) обрядодій велелюдних проводів 

на полонину, літування на ній ватага-«чарівника» з маржиною (V) та 4) 

небезпечного гуцульського фаху сплавляння лісу, в рецепції якого знаходиться 

місце ліриці й жарту (VІ). 

Частина ІІ переключає артистичну композицію в іншу психоемоційну 

тональність індивідуально-авторського міфу Олександра Олеся, озвученого 
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фольклорного типу голосінням туманів над «великою гуцульською труною». З 

початком світової війни, як драматизує ліризм нарації автор, 1) природа 

стривожена, її демонологічні істоти втрачають умовну логіку поведінки (VІ-

VІІІ, Х-ХІІ); 2) зникає чар природного довкілля, деградують і пропадають 

люди, на лицарський спротив ворогові здатен лише Черемош (ХІІІ-ХVІІІ); 3) у 

горах запанував Голод, серед людей долин ширяться божевілля, фарисейство 

(ХІХ-ХХІ); 4) триває апокаліпсис Гуцулії. Починається символічний похорон 

гір, уже сизих від пожарищ, надії ж на відродження країни приховані за 

жаскою міфопоетикою сну в могилі, доки знову «сурми загримлять». 

Аналізований ГТ функціонує на різних рівнях, актуалізує тенденцію до 

синтезу мистецтв у різних «уривках». Так, модерністську ідею синкретичної 

єдності поезії й музики автор трансформував (ІІ. «На храм збираються 

гуцули…») у синтезовані сполуки слова, коломийки, танцю з метою 

підкреслення «аполлонівської» гармонійності традиційного ладу гуцульського 

життя в єдності з природою. Зіставлення циклу з листом Олеся до дружини 

виявляє: з епістоли, що є не дистанційованим у часі враженням від храму в с. 

Криворівня, до «уривку» ІІ перейшли вже практично образно оформленими 

мистецькі візії автора, який відпочив душею серед «гуцульської краси».  

Наприклад, прямі паралелі містить листовний опис «сну» і зачин вірша, 

пор.: «Ще сонце не оглянуло землю, а вже з зелених гір, які ти знайдеш тільки 

на Гуцульщині, спускалися гуцули й гуцулки в своїх барвистих убраннях. 

Наче квітки …ожили і сходять до Черемошу» [270, 887] та «На храм 

збираються гуцули; Встають до ранньої зорі, Виймають ремені, кресані, 

Тобівки файні, киптарі. …в бубни Черемош гуде, Цвіте Гуцульщина 

квітками…» [270, 214 – 215]. Така ж поетична деталізація і розвиток 

епістолярних мотивів засвідчують ліричне нотування захвату від барвистого 

одягу гуцулок, яких С. Вінценз в епопеї «На високій полонині» недаремно 

назвав «парижанками Карпат» («Гуцулки пишаються своїми дорогоцінними 

убраннями…» – та «Як мак червоний, в барвних строях / І в огальонах, як 

зірки»); залицяння до дівчат леґінів із «фистами», тобто «хвостами» 

декоративних пер на кресанях. А от вірш «З гуком пісні голосної…» не має 
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листовних аналогій, оскільки сплав на дарабі до Вижниці відбувся наступного 

дня після згадки у листі, й адресант, шануючи нерви дружини, перебільшив 

безпечність «забави». 

Тож безпосередні враження, відтворені спершу епістолярно, дали 

поетові потужний мистецький імпульс. Погляд «свіжим оком» відкрив йому, 

обсерваторові з тонким хистом художника слова, проникливому й відкритому 

до краси, але й до людської біди, глибоке розуміння специфіки краю і його 

корінних жителів: «Я стояв, дивився і не міг надивитися на цей прекрасний 

народ, що не зазнав панщини, що зберіг вільну душу, мову і старосвітські 

звичаї, повні краси. Філософія у них епікурейська: «Життя – мент, і треба 

набутися». І вони живуть красивим життям… Скільки я цікавих людей пізнав! 

Які багаті натури!» [270, 887 – 888]. 

Запізнався письменник і з діалектом гуцулів, елементи якого тактовно 

ввів у цикл, зокрема, з метою досягнення автентичного локального колориту, а 

також переслідуючи художні цілі. Опанував він також лексеми місцевої 

говірки. До того ж Олександр Олесь у формі реального коментаря стисло 

пояснив читачам зі сходу України побутові й природні поняття, реалії 

традиційних занять верховинців (у т.ч. уперше введені у ГТ поезії 

Наддніпрянщини: гугля, дараба, маржина, флояра, депутат тощо), низку 

міфологічних персонажів-символів. Усі регіоналізми стали повноправними 

компонентами художнього письма, підлягли нерідко вишуканій «тропеїзації», 

як топоніми Ільця, Синиця, Магорка, Вінчя, Пушкар. У мистецькій візії митця 

ці гори – немов розсипані «коралі, Що в доли котяться з-під хмар» [270, 215].   

Олесева «пісня» про те, як «живуть русалки» («Десять літ»), зумовила 

виправдане оперування міфофольклорним ресурсом образності. Цикл «На 

зелених горах» органічно поєднав світи гуцульський людський та істот, 

створених народною уявою. У поетичному мисленні митця вони в горах 

співіснують, живуть в одній реальності. Наприклад, «Лісниці» виступають не 

стільки надприродними силами зі складної, за Х. Керлотом, міфосимволіки 

лісу, скільки мінливими істотами жіночої статі, навесні сповненими вітально-

еротичною жагою. Й обирають вони для задоволення чуттєвих потреб, 
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намагаючись одбити його у гуцулок, котрі «як сарни», юнака найгіднішого – 

водночас стрільця і палкого коханця, непереможного в танцях і співі 

коломийок. Означення «чарівник» номінує тут не демонічний міфообраз 

істоти з «непростими» здатностями, а тільки виявляє ваблячу митця силу 

світоглядно-естетичного чару гуцульської міфології, тобто виконує функції 

ейдетичного кореляту. 

Не виводячи, так би мовити, жіночих міфопоетичних істот із лісу чи 

бодай кущів, автор олюднює їх, ліризує. Наприклад, Мавка не подібна до 

жаскої ззаду «нявки» зі «Знадобів до гуцульської демонології» В. Гнатюка чи 

до небезпечних істот слов’янської міфології, подана не як природний дух, злий 

і темний. Вона нагадує радше героїню «Лісової пісні» Лесі Українки («…ніжна 

Мавка в срібні ночі Вінок на голову плете» [270, 216]) або гарну й добру мавку 

в уяві малої Ґандзуні з новели «Мавка» І. Франка. Зате рвійний велетень у 

білому Чугайстер у мистецькому пандемоніумі добрих і злих духів Олеся зовні 

й поведінково ближчий до свого природного прототипа з народних вірувань та 

до його рецепції у повісті «Тіні забутих предків» М. Коцюбинського. 

Логіка розкриття родової вдачі міфопоетичної істоти детермінована 

небезпечною для всіх природних «демонів» загрозою воєнної катастрофи 

краю. Реакції на неї Олесь індивідуалізував. Їх широку палітру утворюють: 

страх лісуна, голосіння Русалок про те, чому їх не виловили рибалки, сум 

Чугайстра, журба Лісовки, задума Лісовика, плач Водяника у криниці, 

зникнення охоронця гір Діда (цей міфообраз зазнав у митця переосмислення. 

У народній міфології він пов’язаний із культом предків і є прародителем 

людей, анімістичним покровителем роду і духом предків. Як «першого 

чоловіка» його згадано у повісті І. Франка «Захар Беркут». – Т.Б.) та 

переховання в землі великого скарбу Скарбником. Така варіативність 

засвідчує майстерність автора, який зумів зберегти традиційний модус 

поведінки міфообразів і водночас змінити її під тиском обставин. Наприклад, 

тривога вперше об’єднала недавніх ворогів – злих і добрих Духів, які зібралися 

на спільну раду.  
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Важливо, що, піддаючи випробуванню своїх «демонів», ці переконливі 

варіації міфопоетичного Олімпу гуцулів, письменник – у відповідь на воєнну 

дегуманізацію гірського світу – підвищив ступінь анімістичного олюднення 

деяких персонажів. Скажімо, міфологізовано-персоніфікований Голод насипає 

могилу з маленьких кісток (ХVІІІ). Мавка ж, навпаки, максимально наближена 

до харизматичності самовідданої жінки-матері. В емфатичному вірші ХХІІ 

вона молитовно вигодовує груддю гуцульське немовля-«янголятко», знайдене 

у лісі, – концепт дитинства, обпаленого війною, докладніше реалізований 

західноукраїнською прозою початку ХХ ст. 

Головними ідейно-естетичними особливостями міфофольклорної візії 

Верховини у циклі «На зелених горах» варто визнати вражаючий дуалістичний 

контраст Гуцулії мирної, що «вся співає», – та понівеченого війною і голодом 

краю-«труни». Відносимо до них також естетичну співдію поетичного 

язичництва і християнської міфології (ХХ-ХХІ), щиру ліро-драматичність візії 

долі Верховини – «скарбу віків». Її трагедію розкрито у народнопоетичній 

стилістиці: «Розступися, земле-мати, / Сизі гори поховай» [270, 225]. У зв’язку 

з цим та іншими моментами підкреслимо звичну для Олександра Олеся 

співність циклу, багатство ритмів, тонів, інтонацій. 

Специфікою образного письма автора є посутні гуцульщинознавчі 

спостереження в художній оболонці (початок вірша ІV, його ж заключний 

катрен «Там люде, духи і каміння Віки живуть життям одним…» [270, 216]). 

Письменник, по-перше, запропонував формально точні стилізації «під 

гуцульські коломийки» (V). По-друге, він продемонстрував досить вправне 

віршування за взірцями традиційного фольклору з несуттєвим 

ритмомелодійним відхиленням (15-складники у вірші VІ), збагативши другу 

пісню «плавачів» експресією і гумором, властивим гуцульському 

світосприйманню. Модерністській манері Олександра Олеся, нарешті, 

притаманне введення історично-політичних реалій у міфофольклорні 

контексти. Зокрема, він реалізував «соборний» концепт Карпат як місця буття 

вільного національного духа, що «На гори загнаний, як звір» [270, 213], як 

коду збереження неспотвореної української душі.   
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Цикл «На зелених горах» сприяв виведенню гуцульської теми на нові, 

вищі, поетичні рівні її асиміляції в ліро-епосі Наддніпрянської України. Адже 

автор при опрацюванні ще свіжих у ньому карпатських мотивів сміливо 

олітературив оригінальні умонастрої та різнорідні емоційні стани, 

«калокагатійні» у І-й, по-символістськи апокаліптичні в ІІ-й частині. Окрім 

того, він самобутньо зінтерпретував міфопоетичну персоносферу, створив 

власний міф незнищенності Гуцулії. У час війни Олександр Олесь образно 

узагальнив гуманізм світосприйняття і вже цим зреагував на запит доби щодо 

порятунку людського серця, природи, всієї знівеченої землі. 

Таким чином, «полонинське тройзілля» лірики й ліро-епосу Лесі 

Українки, Христини Алчевської та Олександра Олеся (як і епіки 

М. Коцюбинського, Г. Хоткевича) збагатило поетичний тезаурус української 

літератури рафінованою естетично рецепцією краю і його корінних 

мешканців, увело до художнього світу ГТ поглиблені історичні, філософські, 

морально-етичні, психологічні, міфопоетичні й фольклорно-«етнологічні» 

виміри, а також посприяло етноконсолідуючим процесам узаємопізнання 

частин української нації. Врешті, ГТ цих авторів, а перед ними частково 

П. Куліша і В. Самійленка, посприяли залагодженню того ненормального 

становища, через яке Гуцульщина, мальовнича природою та багата 

культурною давньою спадщиною, залишалася, за виразом Мікулаша Неврлого, 

terra incognita для Наддніпрянської України до початку ХХ ст. 

 

 

4.2. Гуцулія та гуцули: модель світу в художній практиці 

західноукраїнських поетів 

Презентативна «хатня» модель світу Гуцульщини, до утворення якої 

доклали творчих зусиль іще літератори «Руської трійці» разом із 

М.Устияновичем, польські (насамперед Ф.Карпінський, Ю.Коженьовський) та 

польсько-українські автори на зразок Л.Венглінського, суттєво оновилася 

наприкінці ХІХ ст., в якому вона ввійшла в корелятивні зв’язки з іншими 

регіональними та локально-провінційними текстами, наприклад, подільським. 
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Із розвитком модернізму ГТ зазнали новочасної ідейної концептуалізації й 

естетичної кристалізації, наукового осмислення. З іншого боку, розбудувався 

започаткований романтиками літературний міф Гуцульщини. 

 

4.2.1. Проекції гуцульського міфологічного світу в ліричній та ліро-

епічній творчості Уляни Кравченко, О.Маковея, І.Франка та В.Щурата 

Західноукраїнське письменство перших десятиріч ХХ ст. значною мірою 

завдячує ідейно-художнім оновленням літературної Гуцуліани поліформному 

доробкові І. Франка, насамперед епіка й лірика. У загальних рисах авторська 

візія краю склалася в ранній, «запізніло»-романтичній творчості 1870-х рр., 

про що говорять вірш «Від’їзд гуцула» з поетизацією «пишного раю» 

Верховини, а також декламація «Схід сонця». Цей текст спричинився до 

сформування панорамного канону «Бескидів темно-синіх» і художньої 

дихотомії «гори – доли» у творчості письменника.  

Балада «Керманич» І. Франка продовжила функціонування в Галичині 

архаїчних сентиментально-романтичних дериватів уже олітературених 

міфофольклорних вірувань гуцулів, присвячених «русалці Черемша» – цариці 

підводних скляних палат. У них назавжди пропав леґінь із «робочими 

руками», який колись її покинув (констатуємо внесення реалістичної 

подробиці в романтичний контекст). Міфообраз «непростої» потопельниці 

символізував у поета втрату кохання, а з ним щастя і самого життя. Тож цей 

ГТ виявив вектор ідейно-естетичного розвитку митця до синкретичності 

стилістики, символізації мотивів, драматичного автобіографізму (тлумачення 

мотиву «весільної дараби», на яку не потрапляє герой).  

Доба реалізму/натуралізму поетичної творчості І. Франка зумовила 

індивідуальну специфіку моделювання крайобразу Гуцульщини. Реалістичний 

її топос постав як проекція дійсності через опрацювання віршем актуальної 

тематики людських історій у «Галицьких образках» або шляхом синтетичного 

узагальнення. Так, гуцульський епізод «казки» «Вандрівка русина з Бідою», 

заснований на нагуєвицькому варіанті народної пісні, записаної О. Франко, 

перетворив персоніфікований міфообраз Біди на символ верховинської 
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реальності. Відповідь вівчарів зі світу гірських чагарів («вівці ґаздівські», а 

«гори жидівські») соціально гостро розкрила занепад господарств простолюду: 

«Колись були гори наші, Досить було сиру й паші» [355, 130]. 

Деякі поетичні твори І. Франка кінця ХІХ ст. виконують функції 

сполучної ланки між ідеалістичним типом сприйняття митцем карпатської 

природи ранніх творів та модерністською рецепцією Гуцульщини початку ХХ 

ст. Це пролог до поеми «Нове життя», в якому барвистий нічний пейзаж 

підгірських гір-велетнів асоційований із таємною казкою про дивний сон 

природи. Водночас пролог і частково «уривок» І – апологія прекрасного, але 

нещасного краю, куди з шумом поїзда вривається залізним Левіафаном 

цивілізація. Світ гуцульської природи «проступає» як своєрідний палімпсест і 

з поеми «Смерть Каїна». «Шолом ледяний» шпиля, зелені полонини й 

потонулий у тумані дикий бір, корчі ялівців нагадують карпатський праліс. 

Аналогічно малюнок Альп у туманному поясі з новели А. Стріндберґа «Гей же 

до сонця» в інтерпретації І. Франка увібрав карпатські барви палітри 

перекладача.  

Символістська, неоромантична, імпресіоністська й навіть 

сюрреалістична моделі ГТ І. Франка 1890-1910 рр. підпорядкувалися 

модерністському уявленню про «реальність». Його складником є художня 

реальність (а також ірреальність, трансцендентність, авторська фантазія) як 

інструментарій пізнання окремої дійсності гір, пастушої цивілізації автохтонів. 

Переходом до модерних аспірацій зображення верховинського краю можна 

вважати цикл «По селах». Імпресіоністику опису сіл-старців «напливом 

камери» змінюють екстер’єр та інтер’єр курної хати, заримований опис 

святкового й буденного одягу горян, моторошні натуралістичні подробиці. 

Так, піч – «жолудок хати, величезний, мов живіт дитини» [356, 240], – код 

невербалізованої у тексті трагедії голоду по селах.  

Аналогічно побутові деталі (мало не одинокий вияв християнства у 

формі зчорнілого традиційного іконопису, «познаки письменства»: 

апокрифічний «лист небесний», кілька документальних посвідчень недолі й 

зубожіння вже чотирьох поколінь горян!) виступають семантичним художнім 
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маркером історично дегредаційних станів українського Підгір’я. Тож 

І. Франко свідомо демаскував офіційний міф про щасливих «тірольців Сходу», 

розкрив найприкріші реалії приватного і громадського життя. Наратор веде 

читача до їх осереддя коршми, до ворожки, на сполошену появою шандаря 

вулицю, розкриває потаємну народну думку («На пастівнику»). Мізерію буття 

краю не в спромозі змінити еміграція з Західної України за океан («До 

Бразилії!»). 

Гуцульщину імпліковано включено в художнє письмо «зрілого» 

І. Франка, зокрема збірки «Semper tiro». Інтимна сповідь душі ліричного 

суб’єкта «Буркутських стансів» (опубл. 1901) має за момент відліку по-

модерністськи журливо-таємні стани природного довкілля високогір’їв 

східних Карпат, від одного з яких і запозичено назву циклу. Стани природи 

психологічним паралелізмом оприявнюють зажуру персонажів – «брата», 

самого мовця, визначають тональність співу гірської «кані», що сумно 

скиглінням накликає дощ. Негода, оповиваючи серпанком мли всю природу, 

«кожду кичеру», плаї, що «закурились», настроєво маркує майстерний топос 

села Буркут і локалізує ліричну дію наступних віршів у сфері життя серця.  

Зіставлення цих двох сфер, природи і людського буття в його 

«природній космічній сутності» (М. Ткачук), вибудовує семіотичний простір 

вірша візіонерського типу «Кожда кичера в імлі…». При цьому «Світ душі 

ліричного героя і побратима відтінюється величчю карпатської гори…, 

простором гірської стежини (плаю)» [335, 251]. Верховина у циклі – ще й 

камертонна увертюра до любовних звірянь (ІІ, ІІІ), образних узагальнень (ІV). 

Тобто І. Франко разом із О. Маковеєм були піонерами щодо створення циклу 

модерного типу, зі «зникаючою», але не зникомою Гуцульщиною. 

(Дзеркальний ефект виявляють «Майові елегії», де тема Гуцульщини, навпаки, 

виникає у четвертому-п’ятому творах циклу. Тут пейзажні й соціальні ознаки 

весни села під Хребтом-горою (благодатної пори, коли, згідно з 

християнською традицією гуцулів, святий Юрій убив дракона зими), – 

акумулюють сили й гуманні інтенції героя. Подуви весни в рідному краї 

стають ліком для тіла і душі, що з такою переконливістю відтворено на той час 
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тільки у ГТ І. Франка. – Т.Б.). Його «Буркутські станси» – утвердження 

модерного типу творчості, в якому за світом явищ природи криються 

трансцендентні поклики духовного, «спрямованого до безконечності» 

(Ш. Бодлер). 

Подібний ефект підпорядкування пейзажних картин ГТ, у т.ч. 

концептуально поданих, розкриттю людських емоцій і ширших станів світу 

довкілля властивий прологу до поеми «Лісова ідилія» (опубл. 1903). Тут 

влучно змальовано казковий ліс – «зразок ще первісного світа, Де нікому 

природу маскувать» [359, 110]. Він укотре містить неприховані ознаки рідних 

Карпат. Автор у дусі теорії природного відбору Ч. Дарвіна наголосив, як потім 

і у рецензії на зб. «Туга за сонцем» Х. Алчевської, антиномію життя і смерті 

серед первозданного довкілля. Натурфілософія поета «Одно тут лоно і вбиває, 

й родить», однак, сповнена пориву розгадати метафізичну загадку природи. Це 

виводить текст на довічні питання людського буття, формує щиросердне 

зізнання наратора «той ліс мені як рідна мати». Авторська концепція лісу 

розкривається як неоромантична, бо І. Франко вірить у життєдайні здатності 

гірського краю проганяти тривогу, підносить неминущі вартості природи. 

Бачення її основним джерелом буття зроджують усвідомлення ліричного 

героя у дусі «краєвого патріотизму» (М. Зеров): усе найкраще у житті 

відбулося саме тут. Болісне відчуття ванітативної скороминущості власного 

існування драматизується в пролозі тоді, коли мовець після тривалої розлуки 

повернувся до зеленого повірника і друга, але застав самі пеньки. Художньо-

експериментальний діалог «Його» і «Лісу» розкрив висвітлене на початку 

1900-х рр. також і новелою «Битва» О. Кобилянської, «Думкою» О. Маковея – 

апокаліптичне нищення лісу Бескиду. Проваджене для примноження капіталу 

ненаситних підприємців, воно робить увесь край «хорим». Урешті, перетворює 

його, згідно християнської міфологеми, на втрачений рай, із якого вигнали 

Адама та Єву. Катастрофу лісового храму сильно представлено у 

міфофольклорних анімістичних координатах: навіть грубі рубачі вразилися 

плачем лісу, неначе риданням живої душі при сконанні. 
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Світи карпатської природи і техногенної цивілізації постають в октавах 

«Першої пісні» знову бінарною опозицією. Адже краса весняних гір 

нівелюється появою на Підгір’ї машин, убивчих для природи, поширенням 

бізнесових стосунків. Це формує новий у літературі аспект «Гуцульщина як 

лакмусовий тест цивілізації». Не випадково спотворений ліс у поемі – місце 

злочину, на який містичними лихими  прикметами зреагували гори, дерева 

(вільшина) і тварини (виття вовка).  

Зовсім в іншому ключі створена «Буркутська романса» (опубл. 1926). 

І. Франко тут скористався досить популярною у романтичній традиції формою 

розмови рік, виписавши натомість діалог гір. Він жартівливий і сповнений 

неглибоко захованої еротики в умовно-гуцульському стилі. Романс, типовий 

тематично як пісня кохання, в інших відношеннях виявився під пером автора 

нестандартним. Фабулярно він оформився в історію не надто вдалого, хоч і 

заохочуваного горою Лукавицею залицяння до неї іншої карпатської вершини, 

Лядескула (обіграно рід іменників – власних назв).  Намагання Лядескула 

виставити розлучником Черемош цей останній дотепно прокоментував дещо 

обсценною влучною народною формулою. 

У творчості І. Франка останніх років ГТ є спорадичними, що 

пояснюється хворобою і малою творчою активністю в ліричних жанрах. Разом 

із тим тексти 1914 – 1916 рр. важливі, бо виявляють трагедію краю у горнилі 

небаченої війни. Хоча не всі твори цього періоду у письменника рівноцінні, 

проте «Царські слова», «Ой брязнула шибка…» тощо виявляють інші вектори 

письма «пізнього» Франка, психологічні й політичні. Скажімо, «Царські 

слова» (1914) розкривають психологію імперського експансіонізму Російської 

імперії. Вістря твору, оформленого у традиції «Кавказу» Т. Шевченка 

(монолог царату), спрямоване на розвінчання намагань російського 

самодержавства начебто «звільнити», а насправді загарбати Прикарпатську 

Русь на підставі перебільшення ступеня її «під’яремності» в Австрії. Метою є, 

інкорпорувавши її хоч би й ціною великої крові до складу Росії, цього «раю 

чиновних і шпіонів», перейти «рідні нам Карпати» [248, 302], щоб здобути 

Будапешт і Відень.  
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Четверта частина цитованого твору «Сухий пень» якраз і зображує похід 

московського війська, відповідно до народних порівнянь саранчі або повені, 

через «неботичнії Карпати». Це перше в українській літературі оперативне 

реагування, хай і не високохудожнім словом, на перетворення в поле бою 

краю між Туркою, Делятином і «Устріками» (гуцульськими Устєріками). 

Агресивну зовнішню політику Росії («Щоб в Берліні ночувати, Йдуть Карпати 

воювати» [248, 320]) письменник, рядки якого були пророчим застереженням і 

для України ХХІ ст., сатирично розвінчав і на рівні загарбницьких гасел 

самодержавства. Так, одне з них, «Росія від Тиси по Амур!», антиісторично 

ототожнило поняття «руське» і «російське». Але воєнні баталії в Карпатах 

(«Пригода в Підбужи»), жертви серед мирного населення («Ой брязнула 

шибка…»), звірства російських окупантів по селах («Два столівники») 

призведуть, як вважав І. Франко, лише до великої могили інтервентів на землі 

Данила Галицького. 

Тож поезія І. Франка початку ХХ ст. оновила гуцульський дискурс 

української літератури динамікою й глибиною, пророчою інтенційністю 

думок, розмаїттям жанрово-строфічних форм ГТ (станси, елегія й ідилія, 

романс, октави, «оповідання» про воєнні пригоди, вірші-спогади тощо), 

своєрідним уведенням образів оніричної сфери й «несонних візій», 

історіософським зіставленням минулого й сучасного, оригінальністю описів 

гірської природи та пов’язаного з нею побуту верховинців, «екологічним» 

захистом світу гір і незіпсутої людської натури перед наступом «куцих 

цивілізаторів» і пригноблювачів. 

 

Жіноче «карпатське письмо» Західної України представляє, зокрема, 

лірика поетеси з орбіти впливу І. Франка Уляни Кравченко, Марійки 

Підгірянки й ін. Питома вага гуцульської тематики у Ю. Шнайдер не надто 

велика, проте її ГТ, споріднені з внутрішньолітературною традицією, що на 

кінець ХІХ ст. уже почала формуватися, мають деякі специфічні риси. 

Поскільки ж її гірський цикл «В Бескидах» постав у середині 80-х рр., твори 

Уляни Кравченко можна вважати сполучною ланкою між романтичним і 
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модерністським «карпатським» дискурсом. Справді, авторка зб. «Prima vera» 

випередила, наприклад, В. Пачовського щодо аплікування послань реаліями 

природи гір («Миронові», де обіграно Франкову символіку беркута). «Річкова» 

поетика Ю. Шнайдер («Повінь Прута» й ін. твори) стала предтечею 

відповідної образності В. Щурата чи Х. Алчевської. 

Програмним ГТ письменниці є «передмодерністський» вірш «У 

Бескидах». Свідомість ліричної героїні «пташиною лине» до борів і зворів 

зеленого Бескиду – раю її душі, де легше жити і можна «жалі розгубити». Як 

невдовзі у «молодомузівців», гори виступають в Уляни Кравченко антитезою 

до злоби й недолі, гомону світу в долинах, а бори здатні заколисати тугу. 

Певний коректив у цю бінарну опозицію вносить вірш «Щасливий орле! Я 

ціла втомилась…», де контраст легко доступних лише беркутам верхів і низин 

знімається ліричним акцентуванням чудової краси долин із тихими селами. 

Хороший колорист, письменниця внесла свіжі нюанси в по-жіночому ліричну 

поезію «краси й могутніх чарів», що окрилює серце. Це виявляє, наприклад, 

панорама Карпатських гір: «…найвищі шпилі ген далеко мріють, Їх чола 

срібним снігом ще біліють, – І нижчі гори золотом облиті, Річками, ніби 

лентами, обвиті» [194, 129]. 

Особливістю пейзажокреативної техніки Уляни Кравченко є її художнє 

«сонцепоклонництво», близьке до пантеїстичного (солярні гірські мотиви 

«Вітай, любе сонце!..» та сонетного диптиха «Схід сонця»), «переливи» 

пейзажних гарних описів в інтимно-особистісну (вірші «Над Пробоєм», 

«Могутня хвиле, в стіни кременисті…», мініатюра «У бори, у темні я радо 

спішу…») та філософську сфери (сонет «Вперед, вперед летиш, ідеш 

Пробоєм!», малюнок-роздум «Повінь Прута», спомин «Ой, за той час у 

бистрому ручаю…»).  

Майстерне відтворення гуцульського пленеру зумовило артистичний 

успіх вірша «Поглянь лиш, красуне!..». Тут красу гір уперше передано 

жіночим поглядом через гру барв коштовного каміння – смарагдів кожної 

левади і яру, брильянтів роси та кришталю струмків, рубінового світла Ґорґан і 

опалевого блиску Чорногори, темного сапфіру небес. Гуцульська Неня, 
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«козачих діл земля», вселяє у серце ліричної героїні певність: край неодмінно 

загоїть рани й поверне силу і волю. У художній візії Уляни Кравченко у цьому 

переконує вся «принада» Гуцульщини, те саме стверджують її земля і вода. 

Природа гірського краю стала, мов у гуцульських коломийках, 

невід’ємним тлом для зображення внутрішнього світу ліричного наратора у 

співанці Уляни Кравченко «Ой, розсиплю слізоньками власний біль і горе…». 

Фольклорна символіка й тропіка поєдналися тут, що характерно, з висловом 

релігійного гуманного світогляду автора. Те саме можна сказати про цикл 

коломийок «за народними мотивами» «Дівочі жалі» (1881 – 1895). Багатий 

гуцульський локальний колорит циклу утворюють прямі звертання до об’єктів 

довкілля (високої полонини, зеленого верху, перецвілої калини тощо), 

народнопоетичні мотиви (загубленої щастя-долі, сирітства, нещасного 

закохання, розлуки й банування за леґінем чорнобривим, збирання чар-зілля, 

одруження з нелюбом-п’яницею), рослинна і пташина символіка, поетика 

народних прокльонів («Бодай тебе, мій леґіню, крутило, ломило…» [194, 148], 

іменних демінутивів і т.д.  

Понад 20 ГТ циклу показують: Уляна Кравченко цілковито опанувала 

фольклорні вигини образного мислення коломийок, глибоко відчула їх 

художню специфіку. Вона органічно ввійшла у світ гуцульських співанок, 

виявивши вміння адекватно відтворювати спосіб світовідчування їх народних 

творців. Разом із тим по фольклорній канві їй вдалося психологічно 

«вигаптувати» ліричний світ дівочих бажань, передати ліро-драматичний 

спектр поширених дівочих жалів. Тож коломийковий цикл став ліричним, у 

фольклорному стилі, «щоденником» драми кохання – на зразок присвячених 

Ю. Шнайдер віршів із щоденника вчителя Супруна, що дали один із імпульсів 

до створення «Зів’ялого листя» І. Франка. 

Вирішальні впливи дійсності скоригували гуцульський дискурс не 

тільки чоловічого (як маємо це, наприклад, в І. Франка, В. Пачовського і баг. 

ін.), а й жіночого письма – Уляни Кравченко початку ХХ ст. Поезії гір, квітів і 

коштовностей прийшли на зміну в її творчості кінця 1910-х – початку 1930-х 

років нові теми й образи. Зокрема, драматичні картини віршем «На 
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визвольному шляху» та меморат «Маківка» опоетизували подвиг січових 

стрільців і антибільшовицьких повстанців («Бачив Бескид гордий наших сто 

звитяг…» [194, 326]). У рецепції Уляни Кравченко відродження природи 

Гуцульщини на місці боїв та барвінкова мурава могили Стрільців знаменують 

майбутнє щастя Маківки та Кливи як вияв Божої ласки. 

 

Динаміка саморуху ГТ О. Маковея вписується у процеси модернізації 

українських лірики й ліро-епосу, що посприяло вдосконаленню мистецької 

презентації Гуцульщини в українській літературі. Проте ранні ліричні й епічні 

твори митця не переросли рівень стилізаційних проб пера («Пісня» до «любки 

солоденької» полонинського вівчаря) або ж є, як «казка» «Чортова скала», 

надто конвенційного карпатського топосу, небагато в чому перейшли межу 

«запізніло»-романтичної інтерпретації демонологічних уявлень горян. 

Натомість поезії О. Маковея кінця ХІХ ст., об’єднані в цикл «Гірські думи» 

(опубл. 1899), показові самобутнім доповненням вітчизняної літературної 

традиції реципіювання Гуцульщини, знахідками автора. 

Іронічний дискурс першої – «низинної» – частини трансформується 

закличним віршем «Понад хмари!», і надалі основним предметом ліричної 

рефлексії циклу стають Карпатські гори. У названому творі два ліричні 

суб’єкти – герой і «інший», до котрого перший сердечно звертається «брате». 

Тобто тут маємо «двочлен, в якому одна його частина пізнається через другу, 

яка виступає щодо першої аналогом: вона не тотожна їй, але не віддалена від 

неї, перебуває в стані аналогії – має спільні риси, саме ті, які виділяються для 

пізнання в першому члені» [218, 90]. Верховина у цій модерній поезії 

представлена горами, куди мовець закликає вийти з «навісної хати». 

Понадхмарні верхи тихі: туди ще не зайшло «людське лихо». 

Модерний за типом світовідчування, вірш «Понад хмари!» набуває рис 

програмності у протиставленні «снігів лискучих» і «студіні» верхів – повені, 

граду і «тучі» нещасливої у долах весни. Як і І. Франко у ГТ «Semper tiro», 

О. Маковей реалізує можливість висловити власне кредо людини і митця, 

застосовує н. психологічно-імперативну структуру походу в гори, 
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актуалізовану Ф. Ніцше у «Так мовив Заратустра»: «Тихий світ там буде твій 

учитель, / Сам ти – свій суддя і потішитель» [236, 175]. 

Самобутніми є семантично-словесні образи, ліричний наратив, 

інтонаційний лад поезії «Схід сонця», що зазвучала гімном гармонії землі, 

сонця й «поранкової» душі ліричного героя. Він сприймає їх красу з 

релігійною сигніфікацією: «гірські верхи немов блищать хрестами, І темна 

пропасть церквою стає» [там само]. Релігієсофські почуття експлікує бестіарій 

деяких ГТ («Серна», «Половик»), а закріплюють стани душі й розуму поета. Їх 

рівновагу порушує, однак, гостре відчуття і пережиття аберацій світу, 

триваюче прокляття гірського краю. Про це ліричному суб’єкту повсякчас 

нагадує «бог на хрест розп’ятий» – символ звірячих інстинктів юд і пілатів. 

Контрастно скомпоновані «Гірські думи», антитезою до цих станів 

подають «Казку», твір на сюжет кохання царівни конкретно не означених 

«диких гір» із джурою. Історія нових Ромео і Джульєтти, мистецьки 

орнаментована гуцульськими едельвейсами, транспонується в авторський міф 

взаємної відданості («Цвітуть білотки на її могилі, І зеленіють навкруги корчі» 

[236, 178], що надихає надією.  

Градаційними станами журби і жалю за мріями, зів’яленими буденністю, 

сповнені «Шум» та «Комар», де антураж природи Гуцульщини накладено 

легким шаром. Майстерно схоплені тихий шум смерек гірської пущі, її 

вечірній чарівний спокій, виступають камертоном інтенсивних переживань 

змученої душі героя. Тугу висновує плач ярів і шум лісу, іронічно марковане 

виття пса – вірного охоронця баранів і овець («На сторожі»). Пейзажне 

обрамлення вірша, по-імпресіоністськи самоцінне, витворює довершену 

картину сну – маржини у кошарі, а чорних вівчарів у колибі. Тактовно, з 

елементом іронії реалізовано концепти природи-колиски, єдності людини й 

світу, живого вогню ватри (тут без символічного значення культу предків). 

По-драматургічному вирішив митець у своєрідному триптиху «Метеор» 

– «Смерть» – «Сонні мари» драматичну тему релятивності існування всього 

живого під байдужим світлом зір і місяця. Цьому слугують елегійні мотиви 

цвинтаря, як оніричного стародавнього, так і світового, могили серед полонин. 
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Проте на медитативний мінор у циклі знаходиться антитеза. Це мініатюра 

«Сон», справжній шедевр пейзажної лірики О. Маковея. Коли поезії «Схід 

сонця», «На сторожі» опоетизували розмаїття світу краси Карпат, 

колористичний восьмивірш «Ніч» декодував сновидіння зчорнілих гір, що 

«небозвід підперли», то «Сон», оформлений у ніжному стилі дитячої 

колискової, прекрасно передав ходу тихого сну горами. Він «за рученьку 

щастя водить» – щастя спокою-сну з чудовими сновидіннями, у надії на 

ранкову ласку сонця. Гармонія з природним довкіллям, представленим 

флорою Карпат, легко усуває несуттєву опозицію холодної повітряної стихії: 

«Спіть, мої дзвіночки сині, / Не шуміть, ліси зелені, / Дикі рожі в полонині! / 

Спати йдіть, вітри студені!» [236, 180]. 

Цикл успішно продовжив модерністське осмислення світів природи та 

людини в їх співзвучності, спільній сутності буття. Про творчий успіх автора 

говорить факт фольклоризації «Сну», що був покладений на музику 

М. Лисенком. Майстерності «Гірських дум» віддала належне українська 

(О. Кобилянська, Марко Черемшина й н.) та іноземна (Вл. Оркан) критика. 

Поезія О. Маковея початку ХХ ст. вигадливо культивує гірські мотиви 

то в іронічних («Над Прутом»: триптих спрямовано проти «файних» 

братчиків, які верховодять Буковиною), а то й філософських («О. К.») 

конотаціях, де часом інтертекстуально прочитується вплив «Так сказав 

Заратустра» Ф. Ніцше («Залетіла пісня в пущу…»). Властивий творчості митця 

й етнопедагогічний аспект опрацювання теми Гуцульщини – у його сприйнятті 

інтегральної, поряд із іншими, частини України. Мова про здобуток 

О. Маковея в царині патріотично-соборної лірики, водночас вірш-тезу й 

аполог «Рідна земля». 

Написана для юного реципієнта у формі повчального монологу батька, 

зверненого до сина, вона була надрукована у журналі «Дзвінок» 1912 р. Тобто 

напередодні війни галицький автор звернувся з важливим закликом до синів 

України, а найперше до юного рідного краяна, виплеканого Карпатами. 

Монолог оформлено як цінну батьківську науку про необхідність знати, 

пам’ятати «Свої села, поля, луги, Свої полонини, І сопілку, і трембіту, І пісню 
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родини» [236, 236], любити їх, а також знану з колиски матірну мову, а ще 

шанувати всіх краян – із Поділля, Гуцульщини, Бойківщини й ін. земель 

України, допомагати вітчизні в лиху годину. Так дохідливо, слушно й 

водночас поетично патріотичну науку висловили в українській поезії того часу 

небагато авторів (вирізнимо «Чом, чом, чом, земле моя…» К. Малицької, 

відому як народна пісня з 1904 р., коли на музику її поклав Д. Січинський). 

З 1914 р. рецепцію Гуцульщини в образному світі поезії О. Маковея 

визначають драматизація і зростаюча трагедійність. Карпатська Україна в 

нього, починаючи від «Братів», стає не просто місцем, де «Б’ють гармати на 

добраніч, стогнуть гори, Звір лісами утікає в темні гори» [236, 238], а й 

бойовищем, на якому зустрілися два поранені вороги-земляки. Один із них не з 

власної волі загнався в Карпати й там ліг на мураві, а інший виступає 

авторським резонером у констатації нещасть наших «гір красних», але й в 

оптимістичному вислові віри у щасливий кінець руїни і сіяння трупів.  

Аналогічно логіка переживань у першій із трьох «Пісень з поля» 

приводить їх суб’єкта козака до усвідомлення «…прегарні сі Карпати! Тут би 

жити, не вмирати…», до виразу метафізичного болю за провини ще «дідів» (на 

нашу думку, це алюзія на події 1654 р.). Лірик посутньо оновив символіку 

фольклорного мелосу про загибель козака на чужині, адже упав герой на землі 

щирих братів і лихим вісником для його родини є вітер з Верховини. Іронія 

долі полягає в тому, що козак, можливо, загинув від їх рук і пішов у могилу-

гору без китайки і калини.  

Похідною від воєнної тематики «край в огні» є вигнанська, що породила 

цілу низку творів Б. Лепкого, К. Гриневичевої і багатьох ін. авторів. 

О. Маковей реалізував її у вірші «На границі» (1915) – останньому «прощай» 

рідній землі. Погляд у її сторону з зимних верхів Карпат у сивій млі 

антиципаційно натякає про небезпечне буття вигнанця на чужині. Проте й 

повернення додому неможливе, адже «Широкий край – безмежне кладовище» 

[236, 240]. Історіософський екскурс думки ліричного героя загострено 

стверджує відсутність гараздів і щастя у нещасному краю від часів татарських 

набігів. Оскарження мілітаризму ХХ ст. крізь призму свідомості патріота-
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гуманіста перетворює на риторичне болісне питання і робить відкритим у 

майбутнє відповідь на нього: «Чи оживеш ти ще, нещасний краю, Народе мій, 

по сім страшнім розбою?» [236, 242]. 

Більш оптимістичні настрої передає літературна і вже народна пісня 

О. Маковея «Жовняр за плугом» (1915). У барвах національної колористики 

вірш олітературив заклик до всіх українців спільними силами гоїти рани, 

завдані рідній землі, щоби на місці вирв від гранат поросла золота пшениця з 

«синім блаватом». Постпозицією теми випробувань усієї України світовою 

війною і водночас вітанням доленосних змін її новітньої історії став «Привіт». 

У СРСР цей текст намагалися тенденційно прочитати як схвальний відгук на 

більшовицьку революцію, хоча цьому суперечить авторське датування (вірш 

написано у серпні 1917 р.). Отож насправді це таке ж вітання відновленню 

державності України, її «воскресіння», якими відповіли на події весни 1917 р. 

Олександр Олесь, П. Тичина, Людмила Волошка й ін. автори, нехай «привіт» і 

дещо запізнений у часі.  

Використовуючи засоби умовності, ліричний наратор ділиться 

нездійсненним наміром: із аеродрому десь у Карпатах високо злетіти над 

тереном війни та особисто привітати братів у Києві. Проте виявляється 

неможливо навіть передати вітання телеграфом із Закарпаття без звинувачення 

у зрадництві чужою державою. Тому на противагу воєнним обставинам і 

власній неприкаяності без соборної «щирої громади» довкруг для мовця 

залишається єдина можливість – слати крилаті думки «поза гори наші за 

Карпати». Вони засвідчують братню любов до воскреслого народу, відданість 

«усім одній лиш рідній» [236, 246] матері – Україні.  

Тож поезія О. Маковея становить певний внесок у розвиток ліро-

психологічної, релігієсофської, патріотично пафосної й трагедійної тенденцій 

в опрацюванні гірських узагалі й гуцульських зокрема мотивів українського 

письменства. 

 

Речник і популяризатор модернізму в Галичині Василь Щурат сприйняв 

настанову символізму прориватися до наддійсного буття, відтворювати мовою 
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символів найтонші «об’яви» людської душі в її поривах, пристрастях, 

змаганнях, «тріумфах і упадках» (І. Франко). Поет у творчості реалізував 

мотив цих злетів і падінь у вертикальній антитезі «верх – низ», де перший із 

образів знаменує в нього архетип цінності гуцульської спадщини. Карпати як 

умовний образ неспотвореного гуцульського світу ввійшли у художній простір 

його збірки «На трембіті» (1904).  

У ній митець не обмежився народнопоетичними варіаціями при 

розкритті внутрішніх станів ліричного героя, а пішов «франківським» шляхом 

презентації сучасності й минулого Гуцульщини в їх взаємних пов’язаннях. 

Візія В. Щурата краю та його корінних мешканців, їх змагань за волю рідної 

землі, описи гірської природи (часто стрімких річок краю) прикметні увагою 

до характерного і посутнього. Тож цей погляд «домашнім оком» виявився 

назагал співзвучним рецепції Верховини у поезії наддніпрянців Х. Алчевської 

й Олександра Олеся.  

Ліричний пролог книжки, вірш «Чи знаєте ви землі тії…» постав на 

ґрунті інтертекстуального джерела Й. Гете. Дійсність України крізь призму 

пісні загадкової дівчини Міньйони зумовила на початку ХХ ст. низку 

інтерпретацій від В. Щурата до Б. Лепкого і П. Карманського, що 

актуалізували німецьке джерело. Автор збірки концептуально заснував її на 

міметичних засадах, частково поновлених ідеалістичними підходами до 

розкриття рідної землі в «образах реальних» і «не дуже ідеальних» (це 

теоретична засада письменника). Він зосередився на філософсько-історичному 

аналізуванні причин упадку західноукраїнських земель, зміни волі пітьмою 

неволі й гніту.  

Від початку пролог антитетичний до пісні Міньйони. З нього Верховина 

вимальовується як край, зі своїм кліматом, не надто придатним для 

хліборобства, бо там «вітер оре, а дощ сіє». Головне ж, гуцулам бракує орного 

ґрунту. Тому там ростуть не пшениці, а ялиці; замість жайворонка з 

гуцульської ґаври може озватися «вуйко». Своє життя, не подібне до 

Ґвадалквівіру, й у гірських річок. Так, Прут, ізроду не знаючи пут, «спада на 

доли, як шалений». Його дика могутня музика асоціюється у мовця, котрий 
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апелює до уявних слухачів усе новими запитаннями про світ синіх гір, із 

тужливою думою Довбуша. У житті всіх синів краю актуальними на початок 

ХХ ст. залишаються ті самі мотиви «гніту, тьми й неволі…». 

З успіхом культивуючи «річкову поетику», митець у пейзажній 

мініатюрі коломийками «Над Прутом» асоціював концептосферу водної стихії 

з таким же вільним станом верховинського субетносу та всієї батьківщини. 

Черговий у ГТ початку ХХ ст. діалогізований монолог ліричного наратора з 

гуцульським однодумцем, інтимізований звертанням до нього як до «друга-

брата», пропонує ключ до розгадки таємниці «шумки Прута» (якщо Леся 

Українка сприйняла як неприродний, на її «вухо», шум карпатського лісу 

октавами в поемі «Лісова ідилія» І. Франка, то на адресу В. Щурата закидів 

щодо цього немає. Звучання Прута, на нашу думку, поет гармонійно відтворив 

народнопісенними шумками. Адже динамічні двонаголошені 

восьмискладники танцювального ритму відповідають енергії руху хвиль 

стрімкої ріки. – Т. Б.). Вона відкриється тільки тому реципієнтові, впевнений 

автор, хто сам «на волі!.. Хто свобідний!». Можна вважати Щуратову 

метонімічну візію Прута як символічне втілення свободи гуцульської землі й 

душі такою, що, можливо, мала вплив на формування образу іншої, 

незрівнянно потужнішої, океанічної стихії, а саме Атлантики у поезії 

модерніста-«хатянина» О. Неприцького-Грановського. Принаймні, митців 

єднає спільна ідея: якби рідний народ повчився у вільної водної стихії – «Він 

рабом би не зостався» [264, 18].  

У збірці «На трембіті» ця ідея визначила спрямування ще двох поезій: 

«Капливець» і «Серед Прута каменище…». У першій, легендарній історії 

топоніму Капливець, умовний мотив божевілля Прута підпорядкований 

драматичним реаліям дійсності Гуцульщини (апокаліпсису борів, що впали під 

ударами «сто сот сокир»). Анімістична природа реагує на хиже нищення лісів 

експресивно, по-людському емоційно. Так, бір стогне й оплакує зруби ручаями 

сліз; гора німіє й стає подобою світової скорботи; Прут скипає і плаче, 

одержавши нову, народну, назву. Художнє бачення мешканців краю над 

Прутом у В. Щурата суб’єктивно-критичне: несвідомі, вони тішаться втечею 
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ріки з гір, «неначе з пут», але самі носять пута… Другий із віршів, мініатюра 

«Серед Прута …», тлумачить річкове каменище, яке обходить вода своїми 

закрутами, по-філософськи. Воно символізує перешкоди життя, які, певен 

автор, під силу подолати згуртованій нації: «…Марна справа те спиняти, Що 

йде до мети!» [408, 62]. Річковий топос Гуцульщини виступив у нього 

маркером суспільно-політичних змін у Західній Україні межі століть. 

Опрацювання опришківських мотивів в естетичному осягненні світу 

Верховини В. Щурата, вважаємо, було неминучим через наявність у його 

творчості чіткого ідейного стрижня, так би мовити, «волеславності». 

Довбушіану письменника гідно репрезентували такі його ГТ, як вірші «На 

синій Чорногорі», «Довбушеві комори» та поема «Олекса Довбуш». У зв’язку 

з цим слід згадати: В. Щурат виступив свого часу ще й перекладачем балади 

«Добуш» Юрія Федьковича польською мовою.  

Обізнаний із традиційним фольклором гуцулів, присвяченим походам 

опришків, галицький літератор розвивав творчо його мотиви. Наприклад, 

подієвої основи народних переказів про спалення Довбушем магнатського 

замку в Делятині – місцевості над Прутом, що була одним із центрів 

опришківського руху ХVІІ–ХVІІІ ст. Тричастинна поема «Олекса Довбуш», 

заснована на цих джерелах, – це частина історії того, як «гуцульські сині гори 

Здобувало плем’я враже». Як сумно відзначив автор, правду про ті події, може, 

не розповість нині й Чорногора (натяк на панівну роль поляків у 

прикарпатському краї). В. Щурат висловом «від супротивника» змоделював 

переконання польських зайд, які пограбували горян, опосіли Гуцулію вежами і 

мурами: «Треба ж гуцулові много? Доста з нього вівці пасти!» [408, 54]. 

У реалістичному моделюванні письменника Олекса наділений від 

природи силою полонинського ведмедя. Автор вважав властивим героєві й 

глибоке знання проблем гуцульського життя. Відповідає духові історії, 

політиці владарів краю й сюжетна колізія ІІ част. У ній делятинський магнат 

пропонує Олексі стати очільником його пушкарів – фактично паном на всі 

гори. З цими характеристиками вже у наступному катрені взаємодіють 

ідеальні романтичні переконання, – ті, що відсилають до традиційних уявлень 
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гуцульських переказів: сила Довбуша ломила хмари, перед нею «ватра стила»; 

знав ватаг і чари.  

Кульмінаційна ІІІ част. засобом уже традиційного для ГТ паралелізму 

«стани природи Чорногори – емоції героя» зводить пана і Довбуша. Спершу в 

приватному конфлікті, що зумовлений почуттям Олекси до доньки магната. 

Поет наголосив у формі гострого діалогу-«аґону» (М. Зеров) і соціальний 

антагонізм – між «ясним паном» і «темним хамом». Недостатня психологічна 

переконливість поеми не зашкодила чіткості вияву принципових позицій: 

отаман кинув виклик магнату та його пушкарям. Упродовж тижня, згідно з 

вибудованим В. Щуратом сюжетом, автохарактеристика Довбуша «вмію я 

орати Так, як гори перун оре!» [408, 57] підтвердилась. У Гуцульщину 

прийшла звістка про те, що панські вежі «поклонились хамським горам». 

Опришківський рух таким чином було автентично, у романтично-

фольклорному дусі, висвітлено як помсту скривдженого «кордоцентричного» 

народу, по-гуцульськи рішучого і швидкого на відплату.  

Художня імагінація ватажка опришків не пориває у В. Щурата з 

міфопоетичною образністю гуцульського світу. Постать славетного Олекси у 

вірші баладного типу «На синій Чорногорі» транспонується з конкретно-

історичної площини у легендарно-міфологічну, а звідти – в умовно-

символічну. Поет у дусі міжнародних фольклорних балад створив фантазійну 

картину, як у скельній «гуцульській вітчині» славний ватаг Чорногори дрімає 

чарівним, але чутким сном на кам’яному кріслі над кам’яним столом в 

очікуванні сьомого кличу «соколів». Коли ж прийшла пора грозової помсти, 

то, згідно з усіченими на склад коломийками письменника, «Взяв Довбуш 

порошниці І ясний кріс до рук, І далі ходом в доли, – За ним потоків гук» [408, 

64]. 

Аналізований ГТ нестандартний часово-просторовими зміщеннями 

образного мислення автора. Так, похід Олекси з численними соколами, тільки-

но розпочавшися на Чорногорі, вже у наступному катрені приводить його 

військо над кручі Дніпра. Така релятивність часопростору властива казкам, 

зокрема гуцульським, та легендам. А неоромантичний фінал трансформує 
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міфологічні уявлення і фольклорний опришківський пласт: В. Щурат вільно 

перекидає місток із Гуцульщини на Наддніпрянщину – від Довбуша до 

Т. Шевченка, від Чорногори до гори «з-над Канева». Автор фіксує високі 

емоції воскреслого героя (близькою паралеллю є «Великі роковини» І. Франка) 

на Дніпрових берегах, у час урочистого святкування річниці Кобзаря. Довбуш 

у В. Щурата виступає реципієнтом Шевченкового завзятого слова, що веде 

«воїв ряди» до бою за волю України від Дону по Сян. Якщо бойовий 

соборницький пафос не був новиною для української літературної традиції, то 

фінал «На синій Чорногорі» все ж оригінальний у контексті художньої 

Довбушіани та Шевченкіани. Цікаво, що закінченням ГТ галицький 

письменник «одібрав» у Довбуша його провідницьку функцію: ватаг визнає 

інший характер воєн у ХІХ ст., розчулюється наявністю кращих ватажків 

народу та магічно переноситься на спочинок у рідні гори. 

Мотиви повісті «Петрії і Добощуки» І. Франка продовжила поезія 

«Довбушеві комори» В. Щурата. Показово, що І. Франко, певно, з позиції 

«краєвого патріотизму», назвав у цьому ранньому романі «ославленим» 

місцем народження Довбуша бойківське село Перегинське на Рожнятівщині, а 

не, як загальновизнано, гуцульський Печеніжин на Коломийщині. Взагалі твір 

означив синтетичну тенденцію до створення «загальнокарпатського тексту», 

спорідненого історично-побутовими рисами для двох сусідніх територій і 

етносів, Бойківщини і Гуцульщини. Аналогічно повість «Захар Беркут», 

локалізуючи дію у бойківських Карпатах, олітературила гуцульський 

міфообраз ватри і синтезувала таким чином спільну, ще язичницьку, 

символіку. 

Пейзажний опис гори над Яремчем, що становить зав’язку вірша, 

акцентує небезпеку: скельний камінь от-от обвалиться. Від тривоги тремтять 

«віковічні ялиці», проте відважно-нерозсудливі відвідувачі гір не бояться і 

темних нір «заклятих комор». Поезія, з одного боку, є предтечею сюжетів 

захованих скарбів Карпат у низці творів від Олександра Олеся до О. 

Кисілевської та М. Ломацького. З іншого, митець переосмислив тему у 

суспільно вагомому ключі – осуду «бушування» у горах жадібних шукачів 
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скарбу. Більше того, він потрактував його матеріальну частину як фікцію. Тим 

сильніше В. Щурат наголосив символічний сенс захованого у Довбушевих 

коморах скарбу – водночас заповіту, запоруки й джерела відплати ворогам за 

криваві кривди Гуцулії (це саме їх у самобутній версії В. Щурата до часу 

приховав Олекса у горах). Однак, як пророкує і застерігає письменник, коли 

комори переповняться, тотріснуть і зітруть пригноблювачів «на порох». Так у 

«Довбушевих коморах» символічно реалізувався ідейно-художній аспект «ГТ 

як імператив національної і соціальної справедливості». 

Тож неоромантичні й символістські аспірації ГТ І.Франка, Уляни 

Кравченко, О. Маковея і В. Щурата підносили гідність гуцулів, розвивали 

волелюбну самосвідомість усіх українців західних земель, а також, що 

важливо, естетично вдосконалювали культуру «гуцульського письма». 

 

4.2.2. Ідейно-художні особливості гуцульського тексту перших 

десятиліть ХХ ст.: «Молода муза», Д.Загул, Марійка Підгірянка 

Представники першого на Західній України естетського згуртування 

«Молода муза» успадкували чимало традицій попередників, розвинувши їх 

або переакцентувавши, а також запропонували власні підходи до гуцульської 

теми. Не заперечуючи нових тенденцій, містичних, песимістських чи й 

гедоністських настроїв деяких їхніх віршів, які логічно вводили 

«молодомузівців» у загальноєвропейський контекст, зауважмо, що вони не 

були всеохоплюючими у їхній творчості. Дійсно, молоді поети вважали себе 

тими, що «нові стежки в пралісах рубають», а також закликали у своїй поезії 

орієнтуватися на «облака нового містичного неба» [135, 1]. Однак 

незаперечним є факт звертання до «немістичної» землі, громадських мотивів, 

до життя народу, його сакрального єства. Шевченкові образи, а також 

використання елементів фольклору стали своєрідною сходинкою в 

експериментуванні «молодомузівців» щодо пошуку нових зображально-

виражальних форм. 

Психодухову семантику внутрішнього єства людини «молодомузівці» 

доповнили філософською, історичною, врешті навіть соціальною домінантою 
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життя гуцульського краю, хоч ідеолог згуртування О. Луцький у програмному 

виступі оголосив непотрібність наповнення «штуки» ідеями. Проте 

Гуцульщина і гуцули спричинилися до сформування низки ідей модерного 

ґатунку, переведення яких у літературний ряд урізноманітнило аналізований 

метадискурс краю, поглибило й де в чому оновило його.  

Найчастотнішою серед гуцульських мотивів, опрацьованих у ліриці й 

ліро-епіці «Молодої музи» Б. Лепким, В. Пачовським, О. Луцьким, 

С. Чарнецьким і С. Твердохлібом, є «поезія гір». Із нею у Б. Лепкого й 

П. Карманського може конкурувати хіба що «поезія моря», за класифікацією 

В. Лева. Верхогір’я як феномен природи і людського духа часто формувало 

образний світ творів «Молодої музи», починаючи від заголовків збірок, 

розділів, циклів і до окремих віршів. Маємо, наприклад, цикл «На гори» у 

збірці «На стоці гір» В. Пачовського, розділ «В Розтоках» у т. І «Писань» 

Б. Лепкого, вірші збірки «В годині сумерку» С. Чарнецького, цикли «З гір» 

С. Твердохліба і «На верхах» О. Луцького. 

Рефлексійні вірші Б. Лепкого постали в оспіваному Ю. Федьковичем 

гуцульському селі Розтоки. Вперше він відвідав його у 1894 р. Вражений 

скелею над Черемошем, улюбленою «гуцульським соловієм», він просто під 

нею зімпровізував рядки «Гей, чудові наші гори», а увечері в гостинному домі 

о. Ковблянського створив і образок «Під Сокільським». Згідно з 

автокоментарем письменника, з того часу він навідувався до Розтік «кожного 

року хоч на короткий час і вони так і осталися в моїй уяві як якась зачарована 

країна краси» [208, 385].  

Готуючи розділ до друку, автор доповнив його «Посвятою», віршем «І 

ми пішли…», збагатив присвятами (на жаль, відсутніми в антології «Розсипані 

перли»), змінив деякі назви й остаточно визначив місце кожного твору, яких у 

повному складі 27. У такий спосіб письменник остаточно сформував розділ, 

надав власним олітературеним розтіцьким імпресіям та роздумам цілісного й 

артистичного характеру – при збереженні їх розмаїття, котрому відповідають 

апробовані поетичні форми. Художня інтродукція, «Посвята» веде читача, як 

ми гадаємо, у затишний хатній світ священицької плебанії на Гуцульщині. Бо 
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неназваним її героєм, з яким поєднало розповідача сердечне спілкування і 

сердечні мрії, а потім розвело життя, очевидно, є о. Іван Попель. Б. Лепкий із 

Розтік ходив до цього душпастиря шляхетського роду в с. Довгополе, вони 

разом милувалися грізно-героїчною красою Грамітного. До речі, о. Попель, 

який до цього працював у Розтоках, прекрасно знав Гуцульщину й 

захоплююче розповідав про неї, був відомим у краї політичним і 

просвітницьким діячем. Його скромне обійстя, описане у «Посвяті», було 

справжнім осередком культурно-наукових зацікавлень Карпатами українською 

науково-творчою інтелігенцією. І. Попель сприяв етнографічним і ін. 

дослідженням краю І. Франка, В. Гнатюка, Ф. Вовка, М. Павлика, творчості 

О. Кобилянської, Марка Черемшини, В. Стефаника. У нього гостювали, 

зокрема, Леся Українка, О. Маковей, І. Труш та ін. 

Семіосферу «пісень китиці» Б. Лепкого, що надовго зберегли бачене, 

передумане й «пересниле» в Розтоках, визначила його модерна образна візія 

Гуцулії як веселого і смутного світу шумовійних ялиць і журливих трембіт. 

Вертикальна топіка мікрокосму гірського села спричиняє вирішальний вплив 

на перебіг внутрішнього життя індивіда, що для письменника-психолога 

Лепкого не менш важлива за соціальні, речові чи природні реалії. Тому гори – 

місце ескейпістського усамітнення для митця у пошуках рівноваги й душевної 

розради. Тобто гірське інтермеццо рівнозначне «духовому рухові» вгору, а не 

вниз – в обійми дисгармонії й біди. 

У контексті перших ГТ «чудова сторона» наших гір образно 

характеризується як: 1) місце, де відживає серце й оновлюється душа, а думки, 

як карпатські «вірли крилаті», линуть угору («Наші гори»); 2) край 

кременистих скель, «чесних і чистих», а не людського горя, й тому лише тут 

можна «серце вговорити, Як мати дитину» [208, 31]; 3) романтична земля 

соколів і вітрів, легенд про леґінів, що до пори дрімають у Довбушевих 

коморах, урешті Божий рай, де «біди не слідно» («Покину я доли…»); 4) світ 

таємних чарів ночі над одвічними скелями ріки. 

Поступова концентрація художнього світу розділу від панорамної 

картини гір до розтіцьких і довколишніх локусів (віршів «Ніч над 
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Черемошем», «Полудне в горах» і «До Черемоша») веде до тонкого 

нюансування ландшафтних образів-концептів води і землі. Пейзажі Б. Лепкого 

в авторській послідовності то представляють містично-таємні нічні значення 

місцевості (візуально-аудіальні мікрообрази лету лилика, звучання Черемоша, 

готового прийняти «сплав тяжкий» – тугу ліричного героя, крик сови й звук 

сопілки, ймовірно гуцульського Пана чугайстра), а то й протиставляють їм 

денну красу, поетичну й водночас задумливу, верхів і долин. Спокійно-

сумною красою синьої далини карпатських «закутин» повняться 

натурфілософські й водночас твори камерно-особистісний «На лодці» та 

колористично-настроєвий «Гірський став» – вияв хисту художника слова і 

пензля. 

У малюванні словом і настроєм дзвінких потоків, запаху живиці ялин, 

холодних ярів Гуцульщини, де мла ховається після тихої розмови з вітрами, 

звуків полонинських трембіт і овечих дзвіночків (гірська семіосфера) та трав-

квітів (доли) Б. Лепкий виявляє хист художника, вправність поета – співця 

природи і мінливого життя серця. Природа Карпат дає ліричному суб’єктові, 

крім іншого, переконливі аргументи вірності коханій («Скорше синє небо 

зжовкне…»), уводить у філософування про дочасність сущого («Де ані ночі, 

ані дня»: тут трембіта навіває елегійний роздум про спочинок у «тихомиррі 

тому, Де край і доброму, і злому» [208, 34]. 

Художнє відтворення розмаїття природного світу гір передбачає у 

Б. Лепкого можливість безпосередньої комунікації мовця з деревами і 

тваринами як їх часточками. Зовсім не нагадуючи байдужого туриста, 

цікавлячись кожною скелею чи потічком, герой допитується у старої ялиці про 

все, нею бачене, а головне, про колишнє життя людей «на свободі, без пут». 

Авторську картину Гуцулії оригінально оформлено за допомогою тропеїчної 

мови зі сфери сакрального (як «ніччю до зір Сповідавсь темний бір»), що 

говорить про релігійність світосприймання митця.  

У поезії «Ялиця» виникнув мотив, пов’язаний із «диким паном диких 

гір», – медведем. Мотив сюжетотворче визначив образ гуцульського світу у 

«Ловах», що утворюють із «Ялицею» окремий мікроцикл. «Лови» показують 
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модифікацію Б. Лепким літературного дискурсу реалістично-«народницького» 

типу. Динамічна сценка полювання ґаздів із палицями й рушницями на 

ведведя, який, відповідно до гуцульської діалектної мови, «У сараки дєдя Федя 

З колешні пірвав телицю», у катренах 3-5 поступається присоромленню 

«вуйка» мовцем (Єдиним прорахунком автора проти мовної «гуцульщизни» є 

м’яке, замість твердого, відмінкове закінчення іменника «телицю» (треба 

«телицу»). Але вжита форма відповідає, що цікаво, сучасній літературній 

нормі орфоепії та правопису. – Т.Б.). Його серйозні соціальні аргументи (про 

тяжкий передновок гуцула, якому не стає «бульб» нагодувати дітей, біду 

секвестратора – «зафантування» майна за несплачений податок), зрозуміло, не 

знаходять відповіді у звіра. Такі іронічно-жартівливі апеляції не знімають 

проблеми виживання гуцулів, збагачують прийомом доведення ab absurdum 

(апеляція до тварини «міг би серце мати в груди!») дискурс, поширений у 

літературі ХІХ ст.  

Різні грані художнього світу ГТ і стани ліричного героя втілює середня 

частина розділу «В Розтоках». Це вірші «Ні, не видержу я!», «Така чудова 

нічка» та присвячена о. Попелеві романтична балада «Хрест на кручі». 

Перший твір самобутньо, у межах психологічної інтроспекції, засоціював 

«малу вітчизну» автора – тернопільське Поділля – та Гуцульський край серця. 

Містком для розбудови асоціації є народнопісенна деталь «трави шовкові»: на 

них, мов дитина, хотів би лягти наратор, аби пригадати дитячі роки на лоні 

природи – «вік свободи і час задовілля» на все життя. «Чудова нічка» 

переростає формат чергової нічної візії (а Б. Лепкий любив вечір і ніч, часто 

працював ночами, бо вважав: ця пора відкриває глибше «третє око») завдяки 

космічним проекціям метафізичного чару гір. Як райський сон, вони 

спонукають «вселенну до серця пригорнути», резонують афористичним 

фіналом: «Ах гори! Хоч присніться, коли засну навіки!» [208, 38]. 

Б. Лепкий не надто вдало спробував у баладі «Хрест на кручі» 

наповнити старі романтичні «міхи» новим вмістом. Діалог на дарабі леґіня-

керманича з не місцевим «чемним паном» про того, хто під хрестом спочиває, 

завзятий мисливець, закохана дівчина чи мандрівний кобзар, увібрав, по-
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перше, апробовані ще класичним романтизмом фольклорно-літературні 

атрибути (ворожка, зілля, утоплення дівчини замість весілля). Відповідь 

керманича актуалізує інші, соціальні, реалії: ошуканського одібрання 

орендарем полонини і маржини гуцула Гриня, котрий марно намагався 

захистити права в суді та у розпуці покінчив життя самогубством. Поєднані 

романтична й реалістична лінії твору назагал не гармоніюють між собою. Так, 

заупокійне слово керманича про родича Гриня є водночас соціально-

загостреним оскарженням світоустрою і міфопоетичним виразом гуцульських 

народно-релігійних уявлень: «…на перині Рандар кости вигріває, А наш Гринь 

небесним плаєм В Бога вівці завертає» [208, 40]. 

Б. Лепкий разом із І. Франком і О. Маковеєм став одним із фундаторів 

створення в ліро-епічних ГТ такого карпатського «пейзажу душі», що 

синтезував емоційну настроєність і соціально-економічні характеристики 

Гуцулії. Це засвідчують диптих «До одинокої ялиці» та вірш «Гать пустили», у 

яких образно втілено корелят «природа – суспільство». Якщо диптих 

узагальнив драматичну самотність дерева, розбитого громом, то в «Гать 

пустили» у тональність реквієму за споганеною природою й змалілими лісами 

переведено експресивну картину сплаву «ковбків». Подібно до І. Франка 

(«Лісова ідилія»), Лепкий оскаржив ненаситних «гієн гір» – не Атлаських, а 

Карпат. За цим екзотичним для ГТ образом із південного бестіарію криється 

постать всюдисущого єврейського ґешефтяра. Той «приплутався» від Вижниці 

до верхів Зелеменя та Шпиць – і «Застогнали сині бори, Залунали топірці, 

Пишні діти Чорногори Повалились як мерці» [208, 42]. Як суспільну аберацію, 

оплакану лише срібними росами і шумом Черемошу, концептуалізував митець 

символічну картину: сплав летить за сплавом, на «ковбках дрімає жид», а біля 

керма умлівають гуцули, зайві у «цивілізованому» світі діти природи, що 

завжди вважали ліс Божим та своїм і більше нічиїм.  

Намагання розрадити душу спричинює естетизм поетизації ліричним 

героєм перлистого плеса з човенцем («Як шумно хвиля грає»). Остаточно 

сердечний смуток він проганяє у триптиху «На небі сонце гасне», художній 

наратив якого коштовно-мальовничий: шпилі гір сяють огнями, «мов царський 
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діядем», а хата коханої (І) есплікується як золото-кришталевий храм долини. 

Літературні поетизми Б. Лепкого естетично взаємодіють (ІІ) із красою 

вірувань гуцулів, мистецьки опосередкованих у порівнянні локального 

колориту, місяця в оточенні зір на «плаї неба» – з вівчарем, котрий випасає 

отару овечок. Із цієї ж міфофольклорної сфери влучно дібрано у вірші ІІІ, і це 

свідчить про сформований смак, авторське чуття слова, додатковий предмет 

порівняння. У чарівну ніч над річкою, яку поза гуцульським контекстом 

майстерно зобразили О. Романова і С. Черкасенко, кохана, немов царівна 

русалок (пор. із «Казкою ночі» Олександра Олеся).  

Художні засоби умовності сприяють оформленню гармонійної картини 

краси по-символістськи не конкретизованого світу – чи то кохання з його 

«пишними диво-квітами» (строфа 1-2 «І ми пішли», 1908), чи то перлистого 

підводного царства Черемошу (строфа 3). Як слушно зазначив В. Лев, для 

ліричного героя Б. Лепкого анімізований «Черемош стає …другом, братом, 

якому поет повіряє свої думки й настрої, свою тугу» [204, 150]. Інший їх 

адресант-повірник у фінальній частині розділу – сосна («На склоні гір»), як до 

того нею є ялиця. Все це – реалії ідеального погідного пейзажу Карпат 

Б. Лепкого. Входячи компонентно у панорамний крайобраз Гуцулії віршів 

прощання «Бувайте здорові» і «Гори мої гори» (1919), вони творять цілісну 

гармонійну картину «зеленого розмаю» гір «барвінкових», типологічно 

споріднену з фольклорною типом світовідчування. 

Назагал світ природи й пейзажних ГТ Б. Лепкого наближає людину не 

тільки до усвідомлення аксіологічних вартостей молодості й квітування серця, 

а й до Бога – легким серпанком релігійних конотацій. Показово при цьому, що 

поліметрія віршів розділу в двох завершальних текстах доповнюється 

найчастотнішими метрами Т. Шевченка – амфібрахієм у «Бувайте здорові!» й 

експериментальним поєднанням улюбленої коломийки Кобзаря з 

народнопісенним двонаголошеним 12-складником. 

Загалом ГТ розділу «В Розтоках» як полісемантична і поліфункціональна 

компонента масиву лірики й ліро-епосу письменника характерні активністю 

пейзажно-персонажних пов’язань, соціальних і душевних «ландшафтів» 
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суспільної актуальності й багатої асоціативності, культом краси гір. 

«Карпатським» творам Б. Лепкого властива самобутня варіативність мотивів 

«гуцульська природа – людина», проте й схильність до підхоплення та 

продовження мотивів і образів ГТ, – певного, за спостереженням 

В. Погребенника, їх «кружляння» [295, 108], котре дійсно можна певною 

мірою зіставити із співними підхопленнями коломийок чи з хореографічними 

фігурами гуцульського «плєсу». 

Незважаючи на те, що розділ «В Розтоках» став ліро-драматичним 

прощанням автора з розтіцькою Гуцульщиною, Б. Лепкий і згодом спорадично 

повертався в різних обсягах до «поезії гір», мнемонічно та при опрацюванні 

камерних тем. Так, у творах «Зелений Зелемінь» із розділу «Весною» та 

«Заховався в синій хмарі Зелемінь…» із збірки «Сльота» гірський малюнок 

виконує провізоричну роль зачинного психологічного паралелізму.  

Значно більш вагома функція Верховини у «програмному» вірші 

«Карпати» з розділу «1914 – 1920». Цей останній текст у радянському 

підручнику для студентів «Основи теорії літератури» проф. П. Волинського 

вимушено трактувався як програмний вияв індивідуалізму 

«молодомузівського декадента», його відлету від дійсності. Коли ж 

осмислювати ГТ «Карпати» не під режимним тиском і у контексті розділу 

(високі зразки контекстуального аналізу лірики Т. Шевченка, Лесі Українки 

якраз і пропонують статті проф. Волинського у журналі «Радянське 

літературознавство»), можна дійти більш об’єктивних висновків. 

Коли у розділі «В Розтоках» усі ці ялиці, каміння скель, навіть пустка і 

могила, за спостереженням В. Сімовича, «дають авторові образ його самого з 

його думками, життям, одинокістю» [326, ХХІІ] (Подібне спостереження в 

межах аналітичного заглиблення в імпресіоністську поетику 

кримськотатарського тексту М. Коцюбинського «На камені» висловив ще 

Л. Стафф. Польський літератор і науковець відзначив: стани моря, колір скель 

у названому творі є кодом психологічних переживань. Аналогічна риса, як 

бачимо, властива і модерністському «гуцульському письму» Б. Лепкого. – 

Т.Б.), то «Карпати» ідейно-філософським мотто рубання доріг «крізь темний 
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бір до ясних зір» представляють антидекадентську настанову поетової душі на 

активізм життя. Він полягає у реалізації місії будівництва нових шляхів, 

енергійного долання перешкод гуртом рубачів, які наближають «приманливі 

будучі дні», торують дороги «крізь горя бір у щастя двір», відважно 

перетворюючи на безсилля «недолі грім».  

Тобто це і символічна проекція бачення сенсу діяльності згуртування 

«Молода муза», і молитва поетової душі про кращу долю для свого народу, і 

виклик стагнації дійсності перешкодам на шляху розвою. Уперше у ГТ тут 

відбулася докорінна трансформація топосу верховинського бору, зміна його 

ролі з традиційної – жертви на ворога. Ліс виступає темною силою, котру 

необхідно подолати: він стогне, мов дикий звір, проклинає, захищає «гнилі 

колоди» виттям бурі й ударами грому. Природно виникає зіставлення з 

попередньою програмою нового радикального покоління – олександринами 

«Каменярі» І. Франка і з поетичним і прозовим творами цього автора п.н. 

«Рубач». Вони становлять художню паралель із «Карпатами», як Франкова 

безмірна і дика площина споріднена з темним бором Б. Лепкого (у т.ч. завдяки 

джерелу написання Верховині). У СРСР, де вирішальною при поцінуванні 

була репутація автора, а не об’єктивна даність художнього тексту, ніхто й 

близько не закидав «Каменярам» та їх авторові декадентську втечу від 

дійсності.  

Слід поставити «Карпати» Б. Лепкого, крім інтертекстуальних, також у 

контекстуальні зв’язки з іншими творами розділу «1914 – 1920», а саме «Що 

то за грім?», «Серпень 1914» (це, між іншим, одна з пісень Революції гідності 

2013 – 2014 рр. – Т.Б.), «Де єсть твій дім?», «І в мене був свій рідний край», 

«Напис на стрілецьких гробах», «Угору» тощо. Вони звучать не лише 

мартирологом жертовних втрат, а й закликом повернути волю і славу Вітчизні, 

піти ураганом на тиранів, порвати кайдани. Тому «Карпати» необхідно 

інтерпретувати як одну з яв епопеї визволення людини і нації від 

нівеляційного знищення, патріотичний гімн боротьби і перемоги, завдяки чому 

безсилими стають неволя з недолею. Усе це – результат докорінного 

переосмислення внутрішньолітературної традиції топосу гуцульських гір, 
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ідейно-художнього багатства філіації карпатської теми у Б. Лепкого, що мало 

має собі рівних.  

Образний концепт гори у ліриці інших поетів «Молодої музи» посприяв 

оформленню й кристалізації загальномистецької візії Гуцулії як рідної гірської 

Батьківщини. При цьому П. Карманського споріднює з Б. Лепким, наприклад, 

гуманний демократизм реалізації теми смутної дійсності села. Над ним і всією 

Верховиною раз-по-раз озивається «плач трембіти» («В годину сумерку»), а 

персоніфіковане лихо чатує під кожним порогом.  

Співець не лише гір, а й Адріатичного моря, Б. Лепкий дав порівняльну 

«класифікацію» лих Гуцульщини, симптоматично ототожненого з власним, та 

Хорватії, де побував. Митець імпровізаційно легко, без зусиль оформив 

висновок у стилі «фольклорного примітиву», створив лаконічний афоризм: «В 

горах горе зелене, А над морем солене» («Моє горе»). Водночас, порівнюючи 

красоти Опатії й України, Б. Лепкий на підставі патріотичних міркувань і на 

основі ідеалістичного сприйняття світу віддав перевагу карпатському борові, 

коли той «шепче молитву до зір» («Хоч…»). 

 

ГТ збірки «З моїх днів» (1905) та циклу «На верхах» із книжки «В такі 

хвилі» (1906) О. Луцького мистецьки презентували ту саму вертикальну топіку 

Карпат, що представлена в творчості І. Франка, Лесі Українки чи Б. Лепкого. 

На неї в елегії «Глянь, як тужно простягають руки…» спроектовано стани 

мікрокосму людської душі. Міфологічному верху (латин. axis mundi) світової 

осі відповідають не лише гірські шпилі, як «Ребровач високий», чи «горді 

сосни верхів», що тужно тягнуться вслід за коханою героя. Кохання – сила 

світла й сакральна – виступає у вірші О. Луцького міфопоетичним 

еквівалентом верхів. Розлита у природі й у серці розпука розлуки (на неї 

неоромантично збурене довкілля застережливо реагує грізними хвилями 

«шаленого Прута») тому є таким тяжким пережиттям, що розлука передбачає 

сходження закоханих, тепер уже поодинці, до низу вертикалі. Він же маркує, 

навпаки, негативну міфосимволіку як «сховище зла, смерті, пітьми, хтонічних 

сил, пекло, безодня, Тартар» [251, 233]. Поєднання архаїчної міфологічної 
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семантики з модерністською поетикою зумовило ефектність варіації мотиву 

гірського кохання та розлуки в елегії О. Луцького. 

До кращих його ГТ відносимо «Гей гори!.. Верхами…». Монолог, 

естетично й емоційно суголосний останнім віршам розділу «В Розтоках», є 

своєрідною візитівкою поезії гір митця. Він олітературив у ньому не зужитий 

іще творчо карпатський ресурс пейзажного ліро-психологізму. Онтологію 

буття ліричного героя визначив природний універсум – лісові шуми верхами 

понад яругами, «розбільна гра» високих смерек. О. Луцький відібрав такі 

багатозначні топоси гір, які виступають дружніми (це підкреслює рима «яруги 

– други») до наратора індексами розвитку його чуття. Воно значно 

інтенсифікується у третій строфі, де прощання з Гуцульщиною набуває 

імперативного модального забарвлення: якщо гори, а з ними й пісня не згинуть 

хоч на час, то серце мовця трісне від туги. 

Підтекстом фіналу не знімається надія на нову зустріч із Карпатами, 

проте закоханий у них ліричний персонаж по-філософськи усвідомлює «панта 

реі»: «…Мій зелений верше! Вже нам так не буде, До смерті не буде, Як 

перше, Як перше» [312, 629 – 630]. Експериментальний запис останнього 

рядка обрамлення двома рядками, що повторюються, підкреслив 

народнопісенну тональність вірша, змоделював структуру приспіву в пісні. Це 

не випадковість, бо фольклорним джерелом твору, на нашу думку, є 

лемківська пісня «Ой верше, мій верше…», якій також властиві амебейні 

(давні хорові) підхоплення. Тож «Гей гори!.. Верхами…» є непересічним 

зразком неофольклоризму модерністського ґатунку українських ГТ. 

Інші поетичні рефлексії Гуцулії О. Луцького комплексно представлені 

циклом «На верхах». У ньому п’ять гірських мініатюр, які автор спорядив 

присвятою «Коханим другам з Ворохти на спомин», а також програмним 

мотто – маніфестацією цінності «дуже простої, дуже щирої» манери образного 

вислову, зокрема у карпатській темі. Така специфіка віршів «На верхах», 

«Шумить вода у Пруті…», «На Куколі», «Гей, вівчарику мій…» та «Спокійна, 

ясна ніч. З верхів…» надала їм ретроспективно-спогадового характеру 

ліричного щоденника, присвяченого приятельській мандрівці горами. Поряд із 
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уже традиційно реципійованими образами шумливих лісів і потоків 

Гуцульщини, що були для мандрівників, «як добрі, ясні думи», О. Луцький 

знайшов оригінальні трохеїчні засоби для відтворення потужних впливів 

природного довкілля на друзів. Наприклад, «отар гірських дзвіночки 

невгомонні» [312, 641], мов любі мрії, слідували за подорожніми верхами і 

процвітали квітками в їх душі. 

Вірш «Шумить вода у Пруті…» підхопив і розвинув мотив замріяності 

світу гір. Через мальовничі імпресії природи розкрито її катарсисний вплив на 

людську душу: кожну з них прутські «срібні дзвони Ведуть на ясний шлях». 

Поетизація гірських верхів О. Луцького, хоч і не призвела до присвяти їм 

окремих сонетів, як це маємо у С. Чарнецького, але увінчалась емфатичним 

пеаном Верховині («На Куколі»). Хом’як, Говерла, Шпиці, гора Кукіль 

(Кукул) біля Ворохти по-неоромантичному образно схарактеризовані як чудес 

і чарів пишне море. Краса гір, принадніших для ліричного персонажа за сни та 

мрії, породжує високе хвилювання, веде до тріумфу людського духу. До 

інтертексту «Верховини» М. Устияновича («Аж тут душа розкішна і свобідна, 

Як гори, горда, як сонце, погідна» [312, 642]) в О. Луцького природно 

додається «Фауст» Й. Гете – у благанні напрочуд гарної миті зупинитися. Тож 

галицький поет дав одну з найбільш маєстатичних і мальовничих візій 

гуцульських гір. 

Два заключні ГТ циклу спадкоємно підхоплюють естетизм 

узагальнюючої барвистої панорами краю полонин, грунів, джерел і водоспадів. 

Показове в них інтимізоване звертання «Гей, вівчарику мій…», що підкреслює 

діалектичний зв’язок «гори – пісня»: мовець зовсім не по-індивідуалістськи 

просить вівчаря заграти пісню, яку почули б не лише сині верхи, а й усі світи. 

Логіка думки веде до ствердження того, що краса гір неодмінно стимулює 

високолетну творчість («пісню»), якою Гуцульщина може величатися перед 

людством. Ліричному ж суб’єктові, котрий «упився» у горах красою, вона 

разом із піснею дає розраду серцю, потужний гін сили. 

Мальовнича картина спокійної ночі, дороги з верхів, осяяної перлистими 

світляками і цвітом рясних квітів, підсумовує щоденниково-хронікальний лад 



340 

мистецького обрамлення, що гармонійно поєднало побутові нотатки й поезію 

станів природи, мелодію душ подорожніх. Для них цей гарний день був наче 

«сон дитинний або казка». Гармонія чудесної ночі народжує пісню, але тут, як 

ex аbrupto обриває ГТ циклу О. Луцький, приходить тривога екзистенційної 

ситуації людського буття: у гробовій темряві згублено шлях (символ 

небезпеки низу вертикалі).  

Образ-концепт «гори», виступаючи одним із смислових виявів 

концептосфери землі, набуває у поезії молодомузівців полісемантичного 

звучання. Розглянемо деякі з цих значень. Передусім, гори – це символ 

світового масштабу – це своєрідний центр Землі, який сполучає між собою 

землю, низьке і тлінне, з небом, яке асоціюється зі світом духовним. Це 

семантичне значення якнайкраще уписується у тодішнє захоплення поетами-

«молодомузівцями» філософією «надлюдини» Ф. Ніцше. Так, О. Луцький 

зазначав: «З появою «Заратрусти» і інших знаменних для сучасної хвилі 

висланців названого вище поета-філософа в’яжеться, як відомо, цілий ряд 

аналогічних дальших появ у світовім письменстві» [228, 175]. 

Ліричний герой поезій збірки В. Пачовського «На стоці гір» прагне стати 

Заратрустою, жити серед гір і пізнавати навколишній світ з позиції людини, а 

точніше «надлюдини», яка досягла найвищих вершин успіху у своїй 

діяльності, щоб не милуватися згори долами, а й з метою відстоювання 

національних ідеалів людства в цілому. Саме тому ідейне навантаження цієї 

збірки, виявлене у її назві, якнайбільше сконцентроване навколо 

полісемантичного образу гір, і таким чином сприяє кращому осягненню образу 

Гуцульщини як образу-символу рідного краю. 

Образ-концепт «гори», логічно входячи до семантичного ряду 

концептосфери «земля», суттєво доповнює семантичне значення землі як 

вітчизни, рідного краю, виступаючи одним із смисловиявів мегаобразу 

Гуцульщини, своєрідним нагадувальним символом мужності й незламності 

рідної землі. Концепт «гори» у «молодомузівців» – це варіативне наповнення 

концептосфери «земля» чоловічою активною силою, пов’язаною з героїкою, 
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чином та духовним світом українців, гуцулів, необхідне для пошуку рівноваги 

у цивілізаційному українському етнопросторі.  

Тому невипадково, в одній із поезій В. Пачовського з’являється образ 

романтизованого лицаря Богуна, який разом з українськими гетьманами в 

аметистовому теремі на вершині гори переймається долею рідної землі 

(«Богунів смуток»): «Чи буде що з мого народу?». За допомогою засобів 

умовності фольклорного й книжного походження в алегоричній формі шляхом 

використання концепту «гори» розкривається ідея національного відродження, 

адже вершини гір сприймаються як місце вирішення майбутньої долі рідної 

землі.  

Гори в розумінні «молодомузівців» – це живий організм, який 

збалансовує в собі на метафізичному рівні два різні світи, чоловіче (по суті) і 

жіноче (по належності) начала. Займаючи певне місце у семантичному ряді 

концептосфери землі, представниці жіночого начала, – гори набралися 

чоловічої твердості і мужності, щоб уособлювати в собі енергетично 

сконцентроване місце, де поєднується вселенське буття і буття людини. З цієї 

позиції досить своєрідним є опрацювання концепту «гори» у творчості 

С. Чарнецького, виявлене у поезіях «Говерла» та «Хом’як». Як Говерла, так і 

Хом’як – це найвищі гори на Гуцульщині, у поезії С. Чарнецького стають 

антропоморфізованими образами-виявами концептосфери землі, які, подібно 

до живих істот, мають власне життя, здатні самостійно виконувати свою 

досить тяжку і неоднозначну місію на гуцульській землі. Поет творчо-

індивідуально визначає різницю між цими двома образами-концептами. Так, у 

поезії «Говерла» поет звертається до гори, як до людини, здатної своїм 

всеосяжним оком охопити навколишню дійсність. Однак постать 

найвеличнішої гори навіває почуття суму: лише вона знаходиться у сніговому 

полоні зими, коли на інших горах «вже літній вітер віє». 

Одинока гора, покрита навіть влітку снігом, виявляється близькою 

самому авторові, який в одинокості засніженої і сумної гори знаходить певну 

відповідність зі своєю власною долею: «Горо, моя горо! Тебе я розумію…Твоя 

душа – в зими обіймах вічно мліє / …Гей, яка схожа ти із долею моєю!..»  [299, 
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521]. У даному разі велична засніжена гора, символ Карпат, водночас виступає 

символом людини, яку не сприймає суспільство, не дарує їй своє тепло, бо не 

розуміє проблему її одинокості. 

Зовсім іншим значенням-виявом мегаобразу Гуцульщини виступає 

образ-концепт «гора Хом’як» у поезії «Хом’як» С. Чарнецького. Це – одна з 

найвідоміших Карпатських вершин, символ Гуцульщини, який «мов велетень 

грізний з горбів синявих краю / Обідраним хребтом над зелень виринає» [299, 

521]. Символізує могутність і незламність місцевості, вражає своїми зламами 

скель, над якими «буйні вітри гуляють». Там, серед скель вирує життя і 

накопичується енергія гуцульського краю. У тяжкі хвилини самоти автор 

прагне наповнитися тієї життєдайної енергетики краю, адже лише тільки на 

Гуцульщині серед гір «серце відпочине, / Буятимуть думки в небеснії 

простори…» [299, 522]. Для автора Гуцульщина – залишається світом краси, 

де гори неперевершені у своїй величі і наближають душу людини до неба 

перлозорого, ясного, синього, з якого «лине спів херувимів». 

У поезії В. Пачовського «За шумом бурі» антропоморфізований образ гір 

досягає свого апогею: у даному разі гори сприймаються як частина великого 

Всесвіту, де всім керує Демон бурі, відповідаючи за повітряну стихію, змушує 

навколишній світ, природу виконувати свою роль у несамовитій грі безумства 

інших стихій: води – «б’ють тучі дощами», землі – «земля дудонить», та вогню 

«Кровавим безладом горить преісподня». Шум бурі передається у поезії 

численними короткими окличними реченнями, емоційними вигуками «Ой 

гей!», новотворами «стогроми», «стоблискавки», а образне словосполучення 

«сто гір» доповнює експресію події новими деталями. Гори у поезії – це 

несамовиті істоти, які «зірвалися … до танцю з шумом», вони якнайактивніше 

сприяють посиленню бурі. Восхвалюючи при цьому Демона грози, поет має 

надію, що саме поєднання у танку бурі всіх чотирьох стихій наповниться 

духом оновлення цілого людського суспільства: «За шумом пожежі / Нудьга і 

Трівога пропаде до щаду – / І встане дух з лежі, / А тіло розкладу / Вітхнеться 

Духом Творця – / Він змиє всі сльози і кров із лиця! [279, 212]. 
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Тональність цієї поезії є яскравим свідченням, що, незважаючи на дещо 

песимістичне звучання окремих поезій В. Пачовського початку ХХ ст., не 

можна стверджувати, що ліричне світовідчування письменника набуває з 

перших його збірок декадентських рис. Швидше за все це є певною даниною 

приналежності письменника до «Молодої музи», а також літературній моді 

того часу, яка інтенсивно сприяла появі нової естетичної концепції, 

невід’ємним і конструктивним складником якої й виступав декаданс [306, 11]. 

Образи-концепти «смерть», «туга», «відчай» як певний вияв декадансу не 

властиві поетичному світовідчуванню В. Пачовського, а, на нашу думку, є 

лише своєрідним художнім засобом, вжитим у поезії для формування 

цілісного образу індивідуально-авторської картини світу у річищі доволі таки 

відчутної у циклі орієнтації В. Пачовського на «філософію життя» Ф. Ніцше.  

Близьким до розуміння ніцшеанської філософії є настрій поезій 

С. Твердохліба «Гомін гір» і «Гляньте на шпилі». Зокрема, у поезії «Гомін гір» 

ліричний герой стає невільним спостерігачем тихоголосого гомону гір, в 

якому зливаються всі навколишні звуки, формуючи атмосферу, в якій 

«трублять дивні труби». Звуково-смисловий ефект гомону гір відбувається 

шляхом звуконаслідування дзвонів, яке передає величність миті спілкування з 

горами: «Дін... Дон, дін, дон… Дзвін опівночі!», а антитеза «гори – доли», де 

гори своїм розміреним гомоном змінюють сіру буденність долів, ще зайвий раз 

підкреслює контрастність у символічному малюнку гір як істот, які змогли 

стати ближче до неба, стати своєрідними посередниками у спілкуванні між 

землею та небом. Дещо іншим семантичним значенням наповнена поезія 

«Гляньте на шпилі». У ній С. Твердохліб поєднує ніцшеанівську модель 

сприйняття шпилю гори з традиційним тлумаченням символіки високих гір, 

взятої з античної філософії, шляхом асоціативного порівняння Карпат із 

грецьким Олімпом. Нагадуючи реципієнтові про вічну боротьбу грецьких 

богів та титанів, автор фактично переносить події давнини у сучасні йому 

Карпати. Природна стихія Карпат, нестримна енергія гірського краю навіває 

автора на вияв цілком логічного бажання титанів, які могли жити на таких 

шпилях і боротися з богами за владу у світі, та які «до неба деруться, дзвонять 
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мечами, / Зевса стягнути вниз забажали!..» [299, 587]. Однак автор має сумнів 

щодо можливості перемоги над всевладними богами: грецькі титани 

закаменіли в битві кривавій на фресках, а гори залишилися німими свідками їх 

героїчних вчинків і лише своїми шпилями свідчать горянам про відчайдушну 

боротьбу, яка могла тривати серед гір. Образ-концепт «гори» у даному разі має 

сприйматися як символ чесної перемоги, яку можна здобути лише маючи 

світлі наміри і будучи духовно вищою особистістю. 

Поєднання концептосфери води й ландшафтного образу землі витворює 

художній синтез стихій у сонетах С. Чарнецького «При водопаді» й «По бурі» 

зі зб. «В годині сумерку». Наратор-гуцульщинознавець остерігає у першому 

сонеті перед небезпекою від підводних скель, реву Прута над ними – знаку 

одвічної погрози стихії. У другому, навпаки, крайобраз Верховини виступає 

«містком» переходу від збурення до тиші гір в імлі (після бурі). Наближає ці 

образи до сприйняття читача, що є головним завданням мистецтва за 

В. Шкловським, і низка творів, що настроєво продовжили показ цих стихій і 

станів. Це мініатюра «В полонині» та пейзажно-особистісний вірш досить 

високого мистецького рівня п.н. «Над каламутною водою». Задумливі 

стагнаційні стани природи і душі ліричного героя С. Чарнецького, передані в 

ключі модерністського ліро-драматичного психологізму, «вивіряються» і 

коригуються гуцульською «співучою рікою». Її нестримний біг-лет зі сплавом 

ялиць «на плечах» у широкий світ долин, її дума про «Довбушеві горді стіни» 

у синіх горах стають ферментом пізнання героєм сумної буттєвої данності: 

його щастя, мов той сплав, пішло за водою. 

Стислістю й мистецькою якістю неофольклоризму вирізняється 

«Гуцульська пісня». Її зачин зіставний із «подільським текстом» «Заспіву» 

Б. Лепкого, водночас відрізняючись дотриманим місцевим колоритом: «Мою 

колиску шум смерек пестив / Понад колибу зимний вітер вив / І Пруту шуми; / 

Болючі думи» [299, 551]. 

Син священика з тернопільського Поділля пов’язав символ колиски (у 

символічній автобіографії Б. Лепкого її колисав, серед іншого, і романтично 

промовистий «звук підгірської трембіти») із соціальним лихом простих краян. 
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С. Чарнецький відмовився від уведення в «Гуцульську пісню» болючих реалій 

гірської дійсності. Натомість у неоромантичному стилі він конденсовано 

продовжив емблематично-патріотичну тональність гімну Верховині М.  

Устияновича, теж виспіваного «природною» людиною гір: «Мені табір овець 

ріднею став У полонині; Вже змалку – гей! – я верхи покохав Та срібно-

сині…» [299, 552]. Такі мистецькі стилізації, як «Гуцульська пісня» і «Тихий 

сум по полі ходить…», Б. Якубський визнав здатними конкурувати з кращими 

піснями народу, що немало значить для «книжної» поезії. 

Топос гір Гуцульщини став для «молодомузівців», як у «Там, де гора 

чорна, сумна», звичним додатковим предметом порівняння. Так, сумна арія 

старої пісні, що дала назву твору, – «тяжка, мов смуток Чорногори». 

Артистична імпресія без «західного богемізму» (Н. Мориквас), цей віршовий 

спомин про пісню, тихо проспівану золотокосою дівчиною, показує здобутки 

С. Чарнецького та лірики «Молодої музи» в опрацюванні на гуцульському 

матеріалі теми мистецтва і краси. Один із перших рецензентів зб. «В годині 

сумерку» М. Мочульський недарма відзначив твір як один із кращих у митця. 

Поліформне розмаїття гуцульського дискурсу лірики С. Чарнецького 

представляють і тексти зб. «Сумні ідем» – символічний гірський крайобраз, 

імовірно, навіяний картиною А. Бекліна «Острів мертвих», – і «Смерека». На 

відміну від ялиці з однойменного твору Б. Лепкого, що виступає в ролі свідка 

минулого, це дерево із чорногорського «роду сестриць» відрізняється тим, що 

стало жертвою, силоміць вигнаною з рідної оселі (Ідейно-тематичну аналогію 

до сюжетної ситуації «репрезентант української Верховини у чужинецькому 

столичному місті» знаходимо у вірші «Карпатський медвідь у Шенбруні» 

(1900) з циклу «Наддунайські мелодії» С. Яричевського. Зустріч із доглянутим 

земляком-«вуйком» у біляпалацовому зоопарку породила у свідомості 

ліричного наратора образ краю, різко контрастуючий із ситим Віднем. Автор 

сатирично акцентував засилля «лихварства й огиди» у «зеленоверхих 

Бескидах», де гуцули позбавлені волі, немов ведмідь у клітці. – Т.Б.). Автор 

пластично окреслив бінарну опозицію гірського масиву, «Де в хмарах громи 

сплять, орлів де вітчина», та «глухої міської пустелі», куди пересаджено 
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смереку. Дихотомія «гори – доли» набула у С. Чарнецького «фірмового 

молодомузівського» й оригінального антиурбаністичного забарвлення. Так, 

гори засоційовані з зорями і тишею, а місто – з брудом чужини й обдертим 

сквером, звідки олюднене дерево щоночі простягає зчорнілі від туги «рамена» 

до схилів Чорногори. 

Творчість С. Твердохліба була не лише відображенням ідей Ф. Ніцше чи 

античної міфології, впливів польської модерни, а ще й характерним виявом 

погляду на світ гуцульських гір «домашнім оком», власною модифікацією 

філософії життя «молодомузівців». Його візія ландшафту Бескиду в «Попри 

шпилі мідяними рядами…» увібрала лицарські героїчні й українські соборні 

проекції (мотив «зову степів від Славути»), бойовий імператив скинути 

неволю. З цього ГТ вийшовши, він «кумулятивно» визначив і характер пафосу 

«словацького» триптиху «Над озером Щирбським» С. Твердохліба. 

Сакралізація визвольної «борби» та її трагічних «херувимів» переросла у 

профетичне передбачення подій 1914 – 1920 рр. (експресивний і емфатичний 

ГТ «Бездонний провал сатаніє…»).  

Слід констатувати інноваційність пейзажно-особистісних творів 

С. Твердохліба «Туча», «В пітьмі», «Як тужить трембіта», «Пропасть» і 

«Загуділи водоспади». Два перші прикметні рельєфним відтворенням 

особливих станів гірської природи – відповідно апокаліптичного граду як 

помсти небес, перед якою безсилі всі мольфари-градівники, та густої пітьми. 

Уява ліричного суб’єкта, який заблукав у нічному лісі, породжує міфопоетичні 

моторошні візії в дусі гуцульських вірувань та символістського генерування 

непізнаного. Так, до героя «сто невидимих тягнеться рук…» – гірських духів 

природи чи дріад із макротопосу лісу (у С. Чарнецького «вселенної»), 

старовинні казки про яких пригадав Борис Граб із новели І. Франка «Дріада». 

Два останні з названих ГТ С. Твердохліба оригінальні психологічними 

пов’язаннями феноменів природи гір, зокрема образним асоціюванням 

каскадів сяючих хвиль (див. другу строфу вірша «Загуділи водоспади»), і 

модерністських постбайронічних станів героя («Пропасть»). У межах того ж 

змістоформального контрасту краси гір, щедро озвучених срібно-тужливою 
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симфонією полонини й узлісся, та сердечної журби ліричного героя 

С. Твердохліб, якому закидали васалітет щодо польської літератури, 

інкорпорує в «Як тужить трембіта» ремінісценції зі «співця «Швейцарії». 

Йдеться про Ю. Словацького, якому і присвячено вірш – український поет був 

першим перекладачем твору «У Швейцарії» польського автора.  

Вдавшись до колажування тексту ремінісценціями, «молодомузівець» 

дотримався спільності сприймання гірського хребта, що простягнувся з 

України до Швейцарії. Герой Твердохліба у Карпатах, як і Словацького в 

Альпах, мріє знайти місце, «Де дух не займив би крилами недолю» [299, 615]. 

Як бачимо, «домашня» поезія гір «Молодої музи», більш звична до цього 

предмету образного рефлектування в порівнянні з наддніпрянською, плекала 

культуру діалогічного спілкування з іншими краями, народами та 

літературами. Цим вона оновлювала гуцульський дискурс, виводила його на 

ширші обрії, хоча й не завжди могла конкурувати на рівних із ГТ Лесі 

Українки і Олександра Олеся. 

В. Пачовський значно вирізнився індивідуальною самобутністю ГТ. 

Окрім поезії стихій «За шумом бурі», проаналізованої вище, він вдало 

апробував народнопоетичні «гуцульські» зачини в модерній ліриці кохання 

(«Вийшов з гір я на плай» із «Горішніх акордів…»), створив міф Срібної 

Землі. Події, відомі з літописів угорського Аноніма і руського Нестора, епік 

локалізував у Карпатах – від річки Лаборець і вулканічного пасма Вигорлат до 

гір Зелемінь і Пікуй. Епічна поема в «піснях» «Князь Лаборець», місцями 

стилізована під «Слово про Ігорів похід», продовжила образ Гуцульщини як 

землі сяючих гір і давніх городищ, народних свят автохтонів (Розігра, 

Корочун).  

Патроном Землі Срібної краси, загроженої сильними ворогами, виступає 

Дажбог, який наділяє князя білих хорватів для її захисту вогнецвітним 

перснем; допомагають Лаборцю і міфопоетичні повітрулі. Його загибель від 

угрів автор перевів у тональність героїчного міфу: дивну казку Закарпаття 

поколінням нащадків повідає річка, перейменована зі Свіржави у Лаборець. 

Поема В. Пачовського вирізняється в колі художніх філіацій теми – не тільки 
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А. Кралицького і Є. Фенцика, але й «героєцентричних» віршованих творів 

В. Ґренджа-Донського та Марійки Підгірянки. 

Якщо алгоритм поетичного саморуху Б. Лепкого склався за формулою 

«від гір до моря», то В. Пачовський, навпаки, мислено й візуально рухався від 

стихії моря до гір Гуцульщини, що й відбила композиція зб. «На стоці гір». 

Поет гранично загострив дихотомію гір і «болота» долин («Жіночий храм»), 

довів до ліро-драматичних екстрем душу ліричного суб’єкта, збурену 

неправедністю світу («На сині вершини, на білі берези…»). Цей ГТ увібрав 

рідкісну у поезії гір антифемінну настанову. В іншому випадку («На гори, на 

гори…») поетизація «ста гір» сяючих Карпат із розмаїттям їх барв, звуків, 

пахощів і пісень увінчується натхненним вітанням оновлюваного краю. Серед 

його хмар ліричний герой набув маєстатичності гордого царя – та ненадовго. У 

посвяті О. Світенькому «Я дрався на сам Верх і падав від утоми…» стати 

царем шпиля не дозволяє екзистенційна безвихідь безконечного руху нового 

Сізіфа (але без каменя) до сяючих вершин. Вони виступають у високих 

релігійних значеннях як «святиня Лісів, орлів, огнів, і скель, і ясних зір» [279, 

225]. 

В. Пачовський вирізнявся, навіть у колі «молодомузівців», умінням 

вигадливо інтерпретувати міфопоетичну образність. Так, вірш «У сумерку 

літньої тиші…» по канві біблійної історії про Сусанну і старців, однак за 

участю персонажів гуцульської демонології, створив умовну картину купання 

мавки у перлистому ручаї, що викликало еротичну цікавість «кудлача-

лісовика». Барвистість орнаменталізованого стилю, багатство уяви дає 

підстави вирізнити фантасмагоричні гірські балади «Богунів смуток», 

романтична умовність якої не приховує патріотичних інтенцій, та «За шумом 

бурі». Експресивний, зі зміною темпоритму малюнок бурі у пралісі, 

викликаної танцем розбішеного Демона, близький тематично і поетологічно до 

гуцульського фольклорного переказу про ситуацію набуття Довбушем 

надприродної сили: «Гей кулями в гори стріляє Нечистий – …Сто скалів 

розприсне на град каменистий» [279, 211]. Позицію автора визначає бажання 

підняти дух народу з «лежі», й він долає чималу літературну дистанцію від 



349 

оспівування краси гір до вітання революційного активізму: мовець славить 

Бурю, Демона грози. Проте у мініатюрі «По тучі» герой, на відміну від 

карпатської природи, не витримав урагану і впав у «тім бою».  

В. Пачовський уміло контрастував лірику погідної Верховини й 

драматизм міфопоетичних картин – як залоскотання русалками співця у «Пісні 

гір», присвяченій О. Людкевичу. А посвята В. Бирчакові «Папоротин цвіт» 

самобутньо вписала фольклорні перекази про скарб-«чароцвіт», який 

охороняють прислужники нечистої сили, у простір нічних гір і смертного сну 

«озореної душі». «Музак» В. Пачовський разом із «хатянином» Г. Чупринкою 

(«В ніч під Купала» й «Огнецвіт») дали нове життя фольклорному сюжету, у 

дусі символізму розкрили зв’язок реального й таємничого трансцендентного. 

«Блок» ГТ В. Пачовського у зб. «На стоці гір» завершують «Видіння», та 

драматична сповідь «Мамо, я впав на стоці гір…». Оніричне видіння 

інтимізувало внутрішні стани героя, а його візії любих тіней драматизувались 

їх шепотінням із «засвітних вершин». Апофеоз верховинських верхів, до 

котрих знову не зміг дістатися суб’єкт щирої мінорної сповіді, у рецепції 

автора зумовлений поривом духа у захмарну «країну зір», без мрії про яку 

неможливе життя на долах. Однак і досягнути її заважають вітри та холод, 

віддаленість вершини. Резигнаційний фінал сповіді веде до песимістичного 

життєзаперечення в афоризмі «Щастє найбільше – не бути!» [279, 223]. 

Більше факультативно тема Гуцульщини (в образі гір) функціонує у 

циклі «Пурпуровий танець» та зб. «Ладі й Марені терновий огонь мій…» 

(1912). Сині гори виступають прихистком «тихого пустельника» з притчі, 

присвяченої М. Яцкову, або місцем, куди намагається дістатися пророк 

(«Видиво»). Це, як і у романтика Т. Шевченка, «резиденція» трансцендентної 

вищої сили, на що натякають «дивна ясність» над шпилями, могутній голос 

над ними та небесні сурми.  

Оскільки «Ладі й Марені…» – здебільшого збірка інтимної ліро-епіки, то 

гуцульський її дискурс визначається поезією ручаїв, солов’їв і квітів на 

«шовкових плаях». У віршах «Вийшов з гір я на плай…» і особливо у «На гори 

в гай золотокрилим…» вони становлять мальовниче, але вже трафаретне тло 
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для звеличення вроди коханої. Водночас краса нічних вершин, часто й по-

різному відтворювана В. Пачовським, не може вберегти від зазіхань 

демонічної гірської сили («Ясна ніч. Перлова мряка…»), яким дати відсіч 

ліричний суб’єкт не в силі. В обсяг хисту, виявленого митцем у ГТ, входить і 

філософсько-алегорична поезія паралелей «дерева – людське життя»: не 

переможена вітрами струнка сосна, з якої герой брав приклад, раптово паде від 

удару грому, а круча залишається порожньою («На високій горі, на скалі…»). 

Події історичного минулого і тогочасного національного відродження 

Західної України і зокрема Гуцульщини емоційно наснажили творчість 

В. Пачовського, підживили його стилістику емфатично. Про це говорить 

маршовий вірш «Січ іде…» (опубл. 1912 у співанику УСС, він був покладений 

на музику Я. Ярославенком) – відгук на 200-ліття руйнування Січі Петром І. 

Ідейне продовження поетичних традицій ще Ю. Федьковича («Нова Січа») та 

січових стрілецьких маршів І. Франка, О. Маковея й ін., твір схвильовано 

зобразив тріумфальний похід січовиків, немов давніх запорожців, «через доли, 

і ріки, і гори», потрактувавши його як пробудження України. З властивим 

йому профетичним візіонерством В. Пачовський, на противагу рядкам 

Т. Шевченка з послання «Гоголю», висловив тверду впевненість: невдовзі 

заревуть в Україні гармати.  

Засобом художньої умовності В. Пачовський підкреслив спадкоємність 

воюючої Батьківщини. На полки, що грають, як море, у нього дивляться 

козацькі гетьмани, надихаючи на бій із катами й царем. Концептуально 

письменник-мислитель, осмисливши історію заснування «Січей», 

чотирикратно підкреслив приспівом: «Січ іде з Чорногори!». З її верхів, за 

образною імагінацією «молодомузівця», трубить до бою Довбуш, пов’язуючи 

в одну цілісність історію Січі та новітню дійсність Гуцулії, яка через два ст. 

сну України зірвалася до бою за її свободу. До речі, раніше й І. Франко у 

марші «Гей, Січ іде…» підкреслив гуцульську її збройну атрибутику 

(«…топірцями брязь»), наголосив ідею своєї волі у власній хаті нації, до якої 

всім ворожим зайдам зась. 
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Цей же патріотично-риторичний характер, але в поєднанні з інтенсивним 

камерним ліризмом, у 20-ті рр. підхопила поезія «Як розлучать нас 

Карпати…» зі зб. «Розгублені звізди». Як раніше О. Маковея («Полетів би я на 

Україну…»), болить, що у Карпатах чужинці знову «ставлять чати За сім рік і 

гір», а Вітчизна лежить у руїні. Водночас його ліричний герой упевнено 

звістить, оновлюючи цим один з улюблених міфофольклорних образів 

В. Пачовського: Україна, мов повітруля, злетить над усі чати й межі та розсіє 

завзяття між братами у рідному краї, щоб усі з’єднались «В бій за один рай!» 

[279, 476]. Значення таких ГТ для тогочасної України важко переоцінити. 

 

Уроджений у підгірському селі на північній Буковині Дмитро Загул на 

все життя полонився її смерековими горами, «своєрідною гуцульською 

епопеєю» походів опришків і славетного Довбуша, у баченні митця месника за 

людську кривду. Проте його літературна автобіографія в ранньому творі «Наче 

гріб, хатинка низька…» повниться реальними образами-шкіцами «моря сліз» 

народного, нужди верховинців – соціального лиха, що переслідує їх від батька 

до сина. Тож ГТ Загула попервах оформлялись як художні «зліпки» 

соціальних явищ і екзистенційних ситуацій людського буття. 

Лірик досить самобутньо культивував гуцульський дискурс і під час 

проживання в Києві, де він підготував і видав збірку символістського ґатунку 

«З зелених гір» (1918). До збірки ввійшов  цикл воєнних років написання, що 

поетизує малу батьківщину автора, – «З Підгір’я». Художній погляд на нього з 

географічної відстані й дистанції часу прикметний філософсько-етичними 

акцентами, спорідненими з класичними в європейській поезії ХІХ ст. 

(К. Кавафіс, Г. Гейне, ін.) мотивами ностальгії за далеким краєм. Карпатська 

природа – та живодайна сила, з якою захоплений «небом блакитним» і 

«ясними далями» герой прагне злитися, розчинитись у ній як частка 

мікрокосму в макрокосмі. ГТ Д. Загула з високою мірою властивим йому, як і 

Олександру Олесеві та «молодомузівцям», культом краси природи, поєднали 

теургічність і неофольклоризм, антеїзм злиття з рідною землею та естетизм 

(«Як затихнуть на серці печалі…», «Настрій», «Згасає день…»). Буковина 



352 

метонімічно представлена в циклі («Коли на долоню наклоню чоло…») 

ліризованим описом батьківського обійстя: «Хатинка старенька і темний 

садочок». Він «напливом камери» переростає у ширшу панораму села, 

змінюється настроєвим малюнком природного довкілля краю рідних вільшин, 

самотніх смерек і чистих потоків. 

Гуцульщина, хоч і не багатобарвно, але з любов’ю зображена, 

синекдохально представляється наступником народнопоетичних традицій 

Ю. Федьковича гордими скелями і нестримними хвилями («В дзеркалі 

Черемшу …») майже священної для горян ріки. Вона виплекала духову міць 

мовця, сформувала «матрицю» життєдіяльності. Такі неоромантичні стани й 

настрої «врівноважуються» соціальними реаліями підгірської землі, де «хатки 

убогі», а статки мешканців малі. На «антифольклорні» нестачі життя (а народ 

у ліричних піснях не наголошує своєї бідності) ліричний герой Д. Загула 

реагує у типовий спосіб – фольклорним ладом і складом: «дрібними сльозами 

заплачу на чужині за вами не раз» (пор. із рядком пісні «За дрібними 

слізоньками світонька не бачу»).  

Літературознавці вирізнили в митця два різновиди образу Підгір’я, 

звідки Д. Загула примусово вивезли російські окупанти. До першого 

О. Гальчук віднесла твори дещо офіціозної риторики, в яких «Підгір’я – 

антитеза іншому, соціалістичному способу життя, територія страждань, 

несвободи, боротьби з експлуататорами» [81, 217] (У дійсності ситуація 

зворотна: антитезою виступає якраз країна, де робітники, цитуючи «Братам 

поза межі», вже порвали «ганебні пута»). Це «Братам поза межі», «Додому! 

(Україна мовить)» із закликом не гріти «рук при ватрі» у ворожих притворах, а 

повертатись у матірне лоно та ін. Політично й історично така ідейність може 

бути пояснена, зокрема, насильним поверненням західної України по війні до 

складу чужих держав.  

Друга версія імпліцитного відтворення доль Гуцульщини породжена 

досить високою культурою думки поета й оприявнена, за визначенням 

О. Гальчук, в інтимному контексті: «Д. Загул перетворює образ рідної 

Буковини на своєрідну міфологему островів блаженних» [81, 218]. Науково 
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коректніше, на нашу думку, слід атрибутувати цей контекст як філософський 

чи й релігієсофський. Адже стани рідного світу, назавжди вписані у свідомість 

героя, абсорбують особистісні психоемоційні стани та виконують роль 

засновку майстерного мнемонічно-аудіального образу вечірнього псалму душі. 

У «Так любить душа одинока…» вона схвильовано резонує на музику дзвонів 

над рідним селом. Ідейно-художній концепт «розкішної, зеленої колиски» 

Верховини – «отчизни дорогої» – показовий релятивністю авторського 

механізму неоміфологізації. Так, ліричному герою тільки сниться чи здається, 

що буцімто ще не відійшли далеко, залишаються близькими колишні щасливі 

часи Підгір’я – золотий вік людства і батьківщини, про які в попередній 

«карпатській» літературі концептуально висловився І. Франко вустами Захара 

Беркута.  

Показником «гуцульської належності» текстів поетів, здебільшого 

походженням із Західної України, є експлікація жанру коломийки. У Д. Загула 

знайдемо його варіант у циклі «Коломийки». Онірична образність формує 

образний лад першого твору цього триптиха п.н. «Як деколи здрімається, то 

сниться Підгір’я…». Дещо штучним, на наш погляд, є спроба у монографії 

О. Гальчук прилаштувати цю співанку до міфу про золотий вік рідного краю. 

Справа в тому, що образний світ твору явно зорієнтований на інше джерело – 

не античне міфологічне, а буковинське фольклорне. Бракує й текстуальних 

підстав констатувати тут наявність «авторського міфу про стабільність і 

процвітання» [81, 219)], оскільки коломийка, справжній тренос розлуки, малює 

матір, сестричку Катрусю й обох братчиків гірко засмученими в розлуці: як 

«ненечка старесенька», так і решта рідних «на серденьку тяженькеє 

каміннячко» носять. Для ностальгійної поезії Д. Загула, як бачимо, властива 

висока питома вага традиційних для гуцульського світосприймання 

фольклорно-пісенних поетизмів. Вони стосуються й речового світу. Так, кодом 

гуцульського етнотипікону виступають любовно олітературені деталі 

«змережана сорочечка біла», «сопілочка за сволоком».  

Далекі від міфу процвітання й інші співанки циклу, продиктовані тугою 

розлуки з родиною («Покотилися по заріночку…») та гуцульським краєм, його 
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«недолею лютою» («Ой полиньте, мої думи, на зелені гори!»). Образний світ 

цих ГТ є явищем абсолютного фольклоризму і містить численні прийоми і 

засоби, властиві низці текстів традиційних коломийок «Етнографічного 

збірника» В. Гнатюка. Це, зокрема, пейзажний заспів як поетична паралель до 

подій у житті гуцульських родин, їх побуту, мотив розсилання дум «зеленими 

горами», це «наївний» сентименталізм психофізіологічних реакцій: «мої 

сестри милі Білі ручки заламають і впадуть безсилі» [149, 73].  

Останній у циклі вірш багатий на символічні фольклорні «знаки» 

Верховини. Маємо тут опоетизовані топоніми Бескиду, шовкового навесні, 

Чорногори – персоніфікованої снігової цариці, Прута. Цікаво, що Д. Загул у 

кращих традиціях вітчизняної лірики, починаючи від «казахських текстів» 

Т. Шевченка, витлумачив наддніпрянському читачеві у примітках екзотичні 

реалії (зарінок, кичера, полонина) топографії Гуцульщини. Цього разу в його 

настроєвій візії її подано як край темних борів, жалібних ялиць і трембіт. 

 

Від загулівської – «чоловічої» – версії коломийок інваріант цього жанру, 

запропонований Марійкою Підгірянкою (М. Ленерт-Домбровською), донькою 

лісничого з гірської Станіславівщини, дечим різниться. Цикл «Коломийки» у 

неї більш розлогий (це шість ГТ, оформлених авторкою як естетична 

цілісність, чого не було у Д. Загула, при першодруку 1904 р. у ЛНВ). Головне 

ж, цикл характерний «рольовим» передорученням у гендерних межах 

мовлення від дівчини, яка розкриває неньці внутрішній стан («банує 

серденько»: І. «Ой із гори, з верховини дує вітер, дує…»), до парубка. 

Молодий гуцул звіряється товаришу: сопілка навіює йому спогади про 

вівчарювання (ІІ. «Та як тая сопілочка заграє, засвище…»).  

Пісенний монолог парубка у тавтологічно-анафоричному стилі 

рекрутського народного мелосу, за моделями поезії Т. Шевченка і 

Ю. Федьковича (ІІІ. «Звідси туга, звідти друга…»), у свою чергу, змінюється 

тужливою коломийкою дівчини (ІV. «А як будеш, моя нене…»). Відзначена 

ще Л. Міщенко особлива народнопісенна й водночас «цілком своєрідна 

манера» відтворення образу рідного краю полягає тут у збагаченому жіночим 
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ліризмом органічному естетизмі світосприйняття, похідному від гуцульського 

культу краси. Навіть побутові деталі підлягають у співанці коштовній 

поетизації, включаються в умовний подієвий «сценарій». Скажімо, героїня в 

розлуці з сім’єю чекає з рідної верховини листа, написаного «пером срібним, 

писаннячком дрібним» та надісланим разом із вітрами «чорнокрилим птахом». 

Він має бути розписаним, мов космацька писанка, «ялиною, та й полониною», 

«овечками, та ще й смерічками»: на ньому «Най ліщина росов плаче 

дрібненько, дрібненько; Най Черемош реве, скаче – ненько ж моя, ненько!» 

[340, 204]. 

Об’єктивізація й епізація викладових стратегій допомагає зберегти 

поліформність циклу, веде до соціальних унесень у тему Гуцульщини. Так, 

закохану пару спершу розлучила рекрутчина (V. «Насіяла дівчинонька …»: на 

біду натякає символіка рути в городці дівчини, що у фольклорі віщує забуття). 

Коли ж «Прийшли рано в неділеньку від багача свати» – мати звеліла дівчині 

подати «ручники».  

Заключна мініатюра VІ «Сіяла я конопельки…» розкрила історію цього 

атрибуту весільної обрядодії: тонко прядені, рушники шовком вишивалися не 

для кого іншого, як для «миленького». Загалом же ГТ Марійки Підгірянки у 

жанрі «коломийки» й просто «співанки» довели незужитість на початку ХХ ст. 

фольклорно-побутової течії української лірики при творенні образу краю і 

його простого люду, потенції оновлення жанру коломийки в індивідуальних 

стилях – належно сформованих, достатньо поетично рафінованих. 

Повертаючись до Д. Загула, ствердимо: найчастотнішим у ГТ пейзажним 

знаковим образом, «успадкованим» із літературної традиції Ю. Федьковича й 

І. Франка, є Черемош – головна артерія Гуцульщини. Розпочата у згаданому 

вірші циклу «З Підгір’я», поетична концептосфера ріки шириться віршем «Я 

чую пісню, мов крізь сон…» зі збірки «На грані» (1919). Пісня Черемоша в 

оніричній рецепції мовця виступає ліро-психологічним ферментом дум про 

батьківщину. Сонне марення Гуцульщиною з її кичерами в імлі, дохмарними 

скелями і гірськими потоками, як і міфопоетична візія (у дусі гуцульської 

міфопоетичної традиції) розігрів «мавоньок лісних», здатні зняти тягар із душі 



356 

героя, відтіснити мінор дійсності, про який нагадує анепіфора, емблема краю у 

Д. Загула, – «спів засмучених флояр, стогін журної трембіти» [149, 81].  

На жаль, надалі поет зі змінним успіхом опрацьовував мотив гуцульської 

ріки. Менш вдало це сталось у політизованому посланні «Над Черемош» 

(1920), де його, власне, немає. Більш продуктивно – у вірші «Черемош» (1924): 

«З льодових верховин, З полонин Чорногори, В романтичнім дикім краю, 

Несеш ти на доли Гуцульське горе І вічну тугу свою» [149, 148]. Діалог із 

рікою, уособленням власної молодості, переростає в митця в апологію всієї 

«Гуцулії привітної». 

Назагал лірика Д. Загула другої половини 10-х рр. експлікує 

різнопланові вияви влади народнопісенної творчості на рівні мотивів 

(природа, кохання, розлука з рідними, туга з чужини за «тіснішою вітчиною»), 

деревної, пташиної й ін. символіки, системи епітетів, ритмомелодики і т.п., що 

маркує вже заголовковий комплекс: «На долині дві калини», «Ой піду я в 

чисте поле…», «Ой полиньте, мої думи…» тощо. У поезії ж митця 1920-х рр. 

рецепція Гуцульщини відбувається, так би мовити, «дозовано». Не 

багатобарвними є деякі його пейзажні малюнки, часом трапляються 

самоповторення при відтворенні природи й життя краю. Але «прориви» на 

поверхню образного мислення драматичної дихотомії двох батьківщин (заспів 

«Спомину», присвята «Отчизно дорога!») додають психологічної 

переконливості й сили нечисленним ГТ поета цього періоду. Хоча він 

особливо не страждав на «автохтонські», за власним висловом, настрої, але 

ностальгію за рідним краєм відчув і висловив сильно.   

Так, у «Спомині» (1925) ліричний суб’єкт журливо вираховує, скільки 

років він уже не ходив по карпатських горах, і довірливо ділиться з читачем 

мотивом материної гуцульської пісні про Довбуша. Цікаво, що в авторській 

примітці-поясненні лексичних діалектизмів (флояра, вакар, грунь) обрамлення, 

що є уведенням в опришкіану твору, Д. Загул «соборницьки» синхронізував 

події на сході й заході України – гайдамаччину й рух опришків. «Спомин» 

силою уяви поєднав два ГТ: обрамлюючий і обрамлений. Перший складає 

«фольклоропороджуюче» середовище затишної хати, де у люту «фуфелу» під 
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спів веретена в маминій руці снується «довга казка» про походи «чорних 

хлопців» із ватагом Олексою.  

Перехідна навіянням пісні межа між подіями другої половини ХVІІІ і 

кінця ХІХ ст. стає умовною під дією спогаду. Він виконує в обрамленій 

частині оригінальних строф нерегулярного римування функцію міфотворення. 

Бо Довбуш змальований як міфологічно-легендарний герой, хоча про це ще не 

говорить ні реалістичність етнографічного зображення (байбарак, черлені ґачі, 

тобівка, капелюх «ув оґальонах» із пистиком пір’я павича), ані озброєння 

отамана. Воно, до речі, відповідає святковій «вбері» заможного гуцула. Це 

блискучий топірець, що не нагадує все-таки містичного громового топора у 

п’єсі Ю. Федьковича, та пістолі за чересом. 

Образ-характер славного калфи транспонується в міфопоетичну 

площину тоді, коли підкреслюється погляд «збуй-леґіня», що «блискавкою 

грає», коли Олекса постає персоніфікацією лютої помсти «За залізо панських 

пут», нищителем усякої поганої «лєнки». Неоромантичні значення постаті 

отамана – оборонця народу, речника справедливості – ввібрали й 

парадигматичні риси богатиря з ведмежою силою у руках, дужі ноги якого 

«Незатертий слід лишають / На отаві лісовій» [149, 151].  

Паралелізм пейзажного опису на початку частини ІІ прокреслив єдність 

опришка з рідним довкіллям. Воно співдіє, а не лише співчуває «нашому 

отаману»: бори шепочуть, потоки весело бринять, кружляє високо беркут 

(символічний відповідник героя), коли «наш Довбуш» іде на Косів, Вижницю 

чи Кути. Замикання обрамлюючої рамки завдяки хисту Д. Загула встановлює 

зв’язок часів: його дитинства, зрілості та киплячу добу Довбуша. Так, для 

матері пісня про Довбуша стала «золотою оздобою» життя, сповненого 

працею. А мрійна уява хлопчика «любовно накидає Лицарський, містичний 

флер» [149, 152] на історію ватага. Змучену ж, і не лише відповідно до 

символістської моди, душу зрілого мовця незабутні слова пісні, сам її сумний 

мотив заколисують «і тепер».  

Волелюбний дух предків, із одного боку, й оспалість нащадків-рабів із 

західноукраїнської «отчизни» (такою у радянізованих проекціях бачив автор 
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дійсність гуцульської Буковини), з іншого, становлять ключову міжтекстову 

антиномію «Спомину» й «Отчизно дорога!», усього циклу «Heimweh», до 

якого вони ввійшли. Драматичний настрій образного світу поезії Д. Загула 

1920-х рр. на цій підставі пов’язуємо з трагедійністю усвідомлення: «розкішна, 

зелена колиска» Буковини наближається до ліричного наратора тільки уві сні. 

Наяву вона стає зникомою, сині гори невідворотно розтають: «Ні плаїв, ні 

грунів, ні сосон!.. / В бутині не спалахне вогонь, / Не запахне смерека, / І така 

ти далека! [149, 153]. 

До певної міри має рацію М. Моклиця, коли пише: «На наш погляд, 

поезія Загула не є явищем значної величини» [256, 47], особливо якщо ставити 

її у високі порівняльні контексти А. Рембо, Ш. Бодлера чи Ґ. Аполінера. Проте 

саме ГТ Д. Загула, на наше переконання, є чималою художньою вартістю. 

Спричинилися ж до цього пластичність відтворення образу «малої 

батьківщини», контрастна емоційність і щира сповідальність кращих творів 

митця початку ХХ ст. 

Таким чином, ліричні й ліро-епічні ГТ, реалізовані та впроваджені 

західноукраїнськими авторами в художній і читацький узус початку ХХ ст., 

посприяли ідейно-естетичному оновленню національного письменства 

інноваційними підходами модерністського типу (новаторські прочитання 

проблеми «людина і природа», дихотомії «гори – доли», образів із 

концептосфери стихій, у т.ч. поезії гір і гірських річок тощо). На 

олітературеному матеріалі минувшини (Довбушіана) й сучасності Гуцульщини 

І. Франко, Уляна Кравченко, В. Щурат, О. Маковей, Б. Лепкий і ін. 

«молодомузівці» піднесли національний суспільний ідеал соборної суверенної 

держави Україна, опоетизували велич і трагедію змагань краю і його 

мешканців за волю та людську гідність, утвердили ідею гармонійного 

співжиття людини з природою. ГТ новітньої доби суттєво спричинилися також 

до збагачення культури неоміфологічно-«фольклорного» письма, 

ностальгійної лірики, до створення й естетичного функціонування 

поліаспектного образу «тіснішої гуцульської вітчини», а також до оновлення 

інтертекстуальних зв’язків національної літератури. 
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4.3. Гуцульщина як художньо-образний домен української прози 

початку ХХ ст. 

Гуцульщина як специфічний домен (окреме ідейно-естетичне 

включення) текстуалізованого масиву української літератури на початок             

ХХ ст. сформував уже певну історичну тяглість у розвитку епічних жанрів, 

починаючи від М.Шашкевича і М.Устияновича.  Західноукраїнська проза 

оформила особливу «гуцульську школу», прикметну в другій половині ХІХ ст. 

як значнішими ідейними і художніми здобутками творчості Ю.Федьковича 

(його оповідання представили тривання романтичного інваріанта домену) та 

І.Франка (ранні повісті, характерні поєднанням романтизму і реалізму). Проза 

ж Наддніпрянщини в силу відомих політично-історичних обставин 

розбудувала свій гуцульський дискурс  уже в модерну добу завдяки 

М.Коцюбинському. 

 

4.3.1. Поетика «гуцульської» епіки й ліро-епіки Івана Франка 

Після «Петріїв і Добощуків» та «Захара Беркута» І. Франко у зрілу та 

пізню добу творчості продовжив плідне осмислення гуцульської спадщини й 

автохтонного субетносу, особливостей його традиційної культури і 

соціального буття. Як літератор він здійснив у ХХ ст. прорив до 

сюрреалістичних художніх форм малої прози, оновив культуру 

релігієсофського письма низкою оповідань, написаних під час літування у 

«гуцульських Афінах»  – с.Криворівня над Черемошем. Як науковець І.Франко 

здійснив результативні експедиції в українські  Карпати разом із антропологом 

Хв. Вовком і етнографом З.Кузелею.  

Він вивчав Гуцульщину як етнограф (опублікував в «Етнографічному 

збірнику» «Гуцульські примівки»; досліджував вірування підгірського люду; 

упорядкував «галицько-руські приповідки» у трьох томах), історик (написав 

статтю про Л.Кобилицю), навіть як економіст («Полонина Глистовата»). 

І.Франко опублікував у «Зорі» й згаданому вище збірнику організовані ним 

записи гуцульських пісень тощо. Різними способами, навіть як гість-
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літувальник, він пропагував Гуцульщину – край, який обходив і об’їздив 

уздовж і впоперек. 

Представляючи найавторитетніші культурно-історичну й компаративну 

школу філології, він дотримувався важливої для літературної творчості (в т.ч. 

декодування «гуцульського» й «бойківського» текстів І.Франка) наукової 

засади І.Тена-Е.Шмідта: необхідності враховувати «расовий» «темперамент 

кожного племені, перехрещування племен і їх положення                         

географічне» [354, 10]. Поєднання цих компонентів високою мірою властиве й 

хронологічно першому в прозовому гуцульському циклі І.Франка межі століть 

незакінченому оповіданню «Гуцульський король», і «оповіданню з 

гуцульського життя» (Цей авторський підзаголовок підкреслює єдність і 

значення міфофольклорного, психологічного, морально-етичного та 

релігійного первнів верховинської дійсності, що становлять головні ідейно-

естетичні параметри гуцульського домену прози І.Франка. – Т.Б.) «Терен у 

нозі» (1903) та повісті «Як Юра Шикманюк брів Черемош» (1902).  

Перший із творів написано, на що вказує його початок, внаслідок 

перебування І.Франка з родиною у 1898 р. у гірському с.Довгополе. Тут він 

спілкувався з носієм фольклору А. Освіцімським, якого ввів у оповідання. Від 

нього письменник-учений записав оповідання й пісні про опришка Штолу. З 

уст гуцула Андрія, народного «повістуна», якраз і викладено історію 

зловісного «гуцульського короля». Пам’ять про нього ще довго зберегілася в 

горах у гуцульській приказці-проклятті «Бодай тя Герлічкова неволя побила!».  

Устєріцький мандатор Герлічка (Грдлічка) зайняв важливе місце у 

спогадах о.Вітошинського про опришка А.Ревізорчука і є героєм пісні про 

Юріштана і Грдлічку в запису К. Бурачинської, опублікованих І.Франком в 

«Етнографічному віснику». Чех Герлічка і його помічник-гуцул Юріштан 

увійшли також до творів української (Г.Хоткевич) і польської (С.Вінценз) 

літератур на теми протиборства австрійської влади з опришками та всевладдя 

карпатських мандаторів. 

Обрамлення розповідей старого гуцула вводить в обставини літування 

родини Франків у простій хаті над Черемошем, знайомить із гуцульськими 
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постатями батька й сина, народного обдарованого «стоматолога». Колоритом 

вишуканого мовного етикету Гуцульщини перейняті вітальні слова 

Освіцімського-старшого до «панчика пишного та чьимного» Йвана і його 

«панечки молодої» Ольги: « – Помагай Біг! Йик ночювали, ірщені?» [355, 492]. 

Вдале видалення зубів, супроводжене відповідною вербальною магією 

гуцульського замовляння («пек-пек», «водичка-плиничка»)  створило у 

просторі тексту фольклоропороджуючу ситуацію. Так словолюбна балачка 

народного розповідача поступово перейшла на Герлічку, «фудульного 

воєводу» на всю Верховину, від криків якого гори «дрожали», а душі людей 

заходили у п‘яти.  

Спомин Освіцімського про всевладність і раптовий крах мандатора, 

займаючи основну текстову площу, природно вписаний у контекст історії 

Гуцульщини кінця ХVIII – ХІХ ст. З твору постають такі важливі аспекти 

літературних ГТ, як: а) гарячої, буйної вдачі гуцулів. Кипіння крові й гірські 

звичаї призводили не лише до корчемних бійок, а й до «збивання ровти» 

одним родом на іншого, наїздів і жорстокої розправи, в т.ч. зі старими й 

малими (ця суспільна «норма» була практично леґітимною у Речі Посполитій 

І; б) занепаду «правдивого» карпатського опришківства у післябовбушівські 

часи. Поскільки старий гуцул опришківських нападів на цілі міста не застав, 

він об‘єктивно оповідає про новочасних утікачів від панської кривди як про 

свого роду чоловічий клуб серед полонини («…розложать ватру, кулешу 

варять, люльки курять та й балу-балу…» [355, 494]). 

 Водночас згадки про свою біду активують гуцульську кордоцентричну 

вдачу – й молоді дужі «запальки» зганяють «пізьму» помстою. Повістун 

Андрій під дією генної пам‘яті поетизує статус опришка «вільний, як птах»», 

хоча й усвідомлює: грабунки та вбивства розв‘язують руки мандаторові. До 

речі, Освіцімський-молодший виявляє гуцульською приказкою скептичне 

ставлення середнього покоління до «пізнього» опришківства»; в) осуду 

безкарного терору режиму в горах (Герлічка владен карати смертю без суду, 

права, «по власній уподобі») та – г) дочасності всякого гноблення. 
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Певною розрядкою до цих мотивів виступає – ґ) поетизація 

працьовитості гуцулів, у т.ч. літнього віку, любов до роботи з сіном 

(паралеллю тут також є гуцульські «образки» й «акварелі» Г.Хоткевича) – та д) 

піднесення родинної гармонії, пошани дітей до батьків, констатована Андрієм 

як реалія його сімейного побуту. Після ретардації, що пригальмовує розвиток 

основного сюжету, але суттєво поповнює парадигму Гуцульщини, 

інкорпорована у текст оповідання фольклорна розповідь концентрується 

довкола розкриття антигуманної позиції «упиря» Герлічки. Прирівняння 

верховного представника влади до демонологічної істоти у творі логічне. Воно 

зумовлене гуцульським походженням мовця, тим, що мандатор, як і «опирі», 

яким І.Франко присвятив етнографічно-історичну статтю «Сожжение упырей в 

с.Нагуевичах в 1831 г.», відповідно до своєї природи робив людям, м‘яко 

кажучи, пакості. При цьому Герлічка керувався власною курйозною 

філософією: «Гуцул такий, як пес, доти вірний, доки його під канчуком 

держиш…» [355, 496]). 

Характеру всегуцульського оскарження жорстокостей владу імущих  

набувають згадки Освіцімського про нелюдські катування й страти в 

устєріцьких пивницях. Це могло б здатися фольклорною гіперболізацією, якби 

не підтверджувалося кримінальними актами станіславівської «Чорної Книги», 

якими згодом користався С.Вінценз. Оповідання наголошує: хоча гуцули не 

знали панщини, вони не жили – животіли у страху. Тривало це доти, доки 

Герлічка, із хистом розповідача повістує старий, «Сидів у тих Устєріках, як 

медвідь у гаврі, і куди простягнув лапу, текла кров, а принаймні плили 

сльози», доки незмінною залишалася позиція «фервальтерії». Драматичної 

сили набув у викладі контраст між картинами пробудження до життя 

Буковинської Гуцулії 1848 р., куди посол Кобилиця привіз цісарську «свободу 

з Відня», та німування у тяжкій підлеглості Галицької Гуцульщини: «Ні, се 

[не] для нас! Йой, Госпідку, аби лише пан з Устєрік не довідавси!» [355, 497]. 

Не лише в сприйнятті простого верховинця, а й в усій системі ідейних 

вартостей твору крах усесильного Герлічки тлумачиться як кара «згори» за 

порушення законів Божих і людських. Падіння мандатора пов‘язується, як це 
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нерідко трапляється у фольклорі з «моцарами», із жінкою. Четверта дружина 

втекла з любасом, обібравши Герлічку, позбавила його пушкарів і посади, 

перетворила на самотнього вигнанця й дочасно зістарила. Проте, як аналізує й 

соціально «типізує» гуцульський мовець, «забитий, загуканий нарід» 

ненадовго відчув полегшу: хоча «Герлічкова неволя» закінчилася, нові 

податки зробили життя значно тяжчим. А «гуцульського короля» швидко 

забули. Тільки, згідно з характерною постпозицією мотиву, проходячи повз 

мандат орський двір і погреби, де «й досі ще на стінах червоніла гуцульська 

кров» [355, 498]), люди хрестилися й щодуху йшли геть.  

Тож цей твір, реалізований хай і не повністю, але достатньо для 

розуміння замислу та напряму його виконання, став тяжкою думою народу й 

автора про минуле й сучасне Гуцульщини у текстуалізовано-фольклорній 

системі філософських, історичних, релігійних і побутових координат. 

Оповідання «Гуцульський король» продовжує опришківську тему драми 

«Кам‘яна душа» І.Франка та перебуває у прямому ідейно-естетичному зв‘язку 

з завершеними прозовими  ГТ І.Франка початку ХХ ст.  

Повість «Як Юра Шикманюк брів Черемош» та однойменні оповідання і 

поема «Терен у нозі» становлять собою справжню окрасу творчості 

письменника і масиву ГТ української літератури. Створені на вакаціях у 

Криворівні, твори новаторські філософією світобачення і стилем, поєднанням 

дійсного й трансцендентного, соціально-реалістичного і модерністського. 

Тексти, народжені Гуцульщиною та занурені в її стихію, є водночас 

художньою студією змагання добра і зла у людській душі, розкриттям її 

поривів, злетів і падінь, до певної міри навіть свідченням богошукацтва і 

боговіднайдення «зрілого» І.Франка. «Довічні» теми, порушені й оригінально 

опрацьовані автором, можна сказати, мучили його до кінця життя. Про це 

свідчить повернення до сюжету про терен у нозі ще й у віршованому тексті, 

який митець дописував ще й у 1907 та восени 1913 і 1914 рр. у Криворівні. 

ГТ поч. ХХ ст. письменника, «своєї» людини серед гуцульських ґаздів  і 

греко-католицького духовенства Криворівні, Довгополя й Буркута, показові 

відповідністю раніш укладеній естетичній програмі. Вона передбачала: слід  
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відтворювати постаті тільки тих людей, яких знав і з якими не раз спілкувався; 

описувати дійсні факти (у т.ч. свідомості), котрі спостерігав або принаймні чув 

від свідків; малювати крайобраз тих закутків рідної землі, які «переміряв» 

своїми ногами. У гуцульському циклі автор незмірно збагатив їх філософськи 

й психологічно, підпорядкував гуцульську міфопоетику високій духовності. З 

цієї, зокрема, причини, радянське франкознавство переважно ігнорувало ці 

твори, вимушено закидаючи їм мало не псування реалістичної основи 

вторгненням «фантастики» (П.Колесник). Предметом спеціального аналізу ці 

ГТ (окрім твору «Гуцульський король») не були до появи ґрунтовної студії 

«Гуцульські оповідання Івана Франка» І.Денисюка [126]. Зате в незалежній 

Україні появилися студії Т.Гундорової, М.Легкого, Я.Мельник, О.Салій, 

А.Швець і ін. дослідників, які різноаспектно проаналізували специфіку 

змістоформи циклу.  

Ми ж висловимо тут низку аналітико-синтетичних міркувань в ключі 

досліджуваної проблеми. Центральним у творах «Як Юра Шикманюк брів 

Черемош» і «Терен у нозі» є топос Гуцульщини. До речі, з автентичним і 

мистецьки презентованим життям її автохтонних мешканців другий із текстів 

познайомив не лиш українського, а й німецькомовного читача. Адже «Терен у 

нозі» вперше було опубліковано 1904 р. берлінською газетою «Die Zeit», 

редактор якої Г.Габерфельд у листі до автора високо оцінив твір як 

репрезентативний зразок української літератури  

В аспекті літературного гуцульщинознавства повість «Як Юра 

Шикманюк брів Черемош» (на нашу думку, за жанровою природою це вс е-

таки не оповідання) цінна насамперед новими творчими обріями, опанованими 

І.Франком у ХХ ст. У нашій літературі ХІХ – початку ХХ ст. годі й шукати  

близьких аналогій щодо органічності сполучення гуцульського побутового 

типікону, соціально-економічної гостроти розкриття дійсності та етнічних 

взаємин між горянами і представниками єврейської меншини краю, 

самобутності опрацювання морально-етичної проблематики злочину й 

покарання, психологізму студіювання міжлюдських стосунків при 
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переосмисленні міфопоетичної образності, в т.ч. нетрадиційних для новітньої 

літератури болгарських богомильських джерел. 

Перші два чинники, соціально-побутового життя Верховини, починають 

вирізнятись із І част., від моменту обудження Юри зі сну, твердого у пахучому 

сіні оборогу й так довгого, що сталось нечуване для гуцульського ґазди. Він 

проспав цілу Божу днину – «робучу» літню, довгу, за потужним 

історіософським порівнянням автора, як «гуцульська недоля». Червоний, 

барви крові, захід сонця віщує лихо, є емблемою стану душі героя.  

Ретроспективно епік з’ясовує соціальні причини недолі Шикманюка й 

багатьох інших гуцульських господарів. Так, неправедний суд у Косові 

позбавив його хатчини над Черемошем і «трьох прутів ґрунту», 

задовольнивши позов Мошка Ґоттесмана, недарма прозваного гуцулами 

«Галапасом», тобто паразитом. Драматизм події наратор відтворює зовні 

констатаційно-безсторонньо, об’єктивно нотуючи: від сьогодні удівець Юра не 

має де прихилити голови, а всього майна у нього залишилося тільки, що 

старий сардак, черес і керманицька сокира. У предметно точному малюванні 

письменника відсутнє нерідко властиве реалістично-народницькій літературі 

підкреслення неможливості людини праці вижити. Навпаки, І.Франко показує, 

що господар вчасно відділив жонатого сина, наділив його хатою й обійстям, 

п’ятьма прутами землі та маржиною. Ці статки гуцул заробив як хороший 

працівник у бутинах та сплавляючи дараби, тобто традиційні заняття горян 

давали-таки певний прибуток. 

Однак Шикманюк-старший зайшов у стан екзистенційної безвиході, 

коли померла його працьовита ґаздиня. Автор психологічно тонко розкрив 

стан через побутові паралелі й поетику уречевлення. Так, за роки співжиття 

чоловік звик до жінки, як до тісної хатчини, гуцульської твердої постелі чи 

сокири з «глоговим топорищем» (хоча деколи й побивав жінку за гострий 

язичок, як співається у популярній пісні чи змальовано у новелі «Побожна» 

В.Стефаника). Втрата дружини старим «саракою» така відчутна, що І.Франко 

відтворює внутрішній стан порожнечі влучним і колоритним зіставленням. 

Узято його, що принципове у ГТ І.Франка, зі сфери гуцульського побуту: «в 
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його житті виломилася велика щерба, і крізь ту щербу, мов вода з бербениці 

крізь шпару, втекло все те, чим жив він досі, держався на світі» [359, 425]. 

Таке ж автентичне стилем і точне психологічно опосередковане  відтворення 

сином внутрішнього стану «неня», – його, мовляв, «нуда лоточить», «гляба 

самому жити». 

Начебто добре співжиття батька з синовою родиною не прoходить у 

реалістичному малюванні письменника, проте, випробування спільним 

побутом. Винними у цьому виступають «фудульна» невістка, поведінкові й 

вербальні вияви корисливості багатодітного подружжя. І.Франко, створивши 

індивідуалізований образ гуцула, наділив Юру достатніми прозірливістю і 

життєвим досвідом, щоб усвідомити причини хатньої гризні, та твердістю 

вдачі, щоби розірвати з Василевою родиною, котра його не пошанувала.  

Крок за кроком І.Франко розгортає сюжет свого ГТ  не у побутовій, а 

спершу психологічній площині, – як драму випробувань людини, що 

потрапляє в екзистенційну безвихідь. Самота заганяє Шикманюка до шинку – 

свого роду клубу верховинців. І це при тому, що не часто «вживав горівки – 

рідкий чоловік між гуцулами» [359, 428]. Цим узагальненням автор виявив 

глибоке розуміння причин і наслідків ширення шинкарями пияцтва в 

гуцульському краї  (щоправда, додамо, на той час у Західній Україні ширилися 

й набували впливової сили товариства тверезості). 

Продумана психологічна лінія поведінки Мошка щодо Юри, тонко 

реалізована белетристом у І част., пробудила в гуцула ілюзію співчуття й 

приязні з боку шинкаря. Занурення у внутрішній стан душі вдівця досягається 

також через пейзажні описи. Промовистим є, зокрема, контраст рвучкості й 

динамічної енергії Черемоша – та стагнаційної споглядальності Шикманюка, 

викинутого, «як віник охаблений», ворожою хвилею життя на берег 

безпомічності серед рідного гуцульського середовища. Стара, як світ, тяжка 

скарга батьків на невдячних дітей несподівано для протагоніста повертає 

ситуацію в трансцендентну площину. Слова Мошка, оперті на старих «книгах» 

його племені, та зміцнені тим, що Юра чув зі Святого Письма від панотця, 

підносять метафізичну ідею випробування Богом кожної людини.  
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Це каталізує внутрішню роботу Юри, наближає його до фатального 

кроку: ґазда «став, як кажуть гуцули, Мошковим  г о д о в а н ц е м» [359, 432. 

Розрядка автора – Т.Б. До речі, до таких «годованців» гуцули ставилися з 

великим презирством]. Для переходу в такий непривабливий стан не потрібно 

було підписувати угоду. За існуючою практикою, неписьменному верховинцю, 

котрий прагнув позбавленням спадку дошкулити невдячному синові, досить 

було тільки «подержатись за перо». Дозволивши підписати замість себе при 

свідках, довірливий Шикманюк назавжди перестав бути господарем своєї 

власності, віддав її не внукам, а крикливим пейсатим «жиденятам» – нащадкам 

коршмаря. 

І. Франко за допомогою ефективного прийому передачі «видимої мови» 

почуттів підкреслив солідарну єдність корінних мешканців Гуцульщини. 

Своєрідним виявом спротиву горян єврейським пришельцям, які позбавляють 

їх останнього статку, є зміна ставлення односельців до Юри: люди 

сторонилися його, піддавали обструкції й у церкві. Сюжет оповідання, 

побудований як драма усе більших випробувань героя, принагідно з’ясовує 

душпастирську роль греко-католицького священицтва в гірському краї. 

Проповідь панотця у церкві про неспасенний гріх передання предківської 

землі у «чужі, нетрудні руки» прояснила Юрі дійсний сенс того, що сталося, 

розкрила його становище парія гуцульської громади.  

Морально-етичний, психологічний аспекти ситуації змінюють і 

фізичний стан протагоніста. І.Франко відповідно до реалій дійсності (гуцули 

традиційно відрізнялися довголіттям) деталізує: до 67 років Юра, гартований 

тяжкою працею, мав лише кілька ран від бутинярства і бійок у коршмі. Коли ж 

відлюдник перетворюється на пияка, що залишає у шинкаря відкладені гроші, 

Юра починає втрачати здоров’я (ноги «дилькочуть», голова трясеться тощо). 

Тональностей справжнього трагізму, метафоричної глибини набуває картина, в 

якій згорблений і жовтий ґазда тупо спостерігає за іграми Мошкових дітей на 

його колишньому обійсті, за поранням Мошкових наймитів-гуцулів на його 

полі. 
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Зламними перипетіями «гуцульської» повісті стали діалог «дєдика» з 

сином та візит до «дофторя» в Жаб’є. Вони очі Юрі на страшний факт, на 

Гуцульщині ХІХ ст. не поодинокий: Мошко у злочинний спосіб поступово 

вкорочує вік своїх годованців. Так, він підсипає Юрі отруту до горілки, щоб в 

у порушення угоди скоріше заволодіти добром гуцула. Представники світської 

інтелігенції Карпат, лікар і священик виступають тут у «терапевтичній» 

функції рятівника героя і його родини.  

Проте не скажеш цього про формаліста косівського суддю, який не 

захищає інтереси справедливості. Та й сам Юра боїться суду і не готовий до 

нього, на відміну від Мошка. Марними залишаються сподівання Василя на 

судовий процес у Коломиї чи Львові, безпідставною – типова гуцульська віра 

у доброго цісаря, котрий начебто не знає про панську кривду людям. Як до 

того у циклі «Борислав», І.Франко показав: відкриття усієї правди про дійсний 

стан речей іще не означає перемоги українського простолюдина, не здатного 

себе захистити, над захланним і підступним ворогом, що зазіхає на його майно 

і життя. Так поступово автор латентно активує кримінальну акцію твору, 

вписуючи її у дійсні реалії життя Гуцулії. 

Криючись навіть перед віднайденим сином, Шикманюк зміцнює у душі 

намір помститися кривднику під час блукання околицями Косова й рідного 

села. Система художніх подробиць (Юра намагався залишитися непоміченим 

людьми, проспав день у сіні), портретних і пейзажних описів опосередковано 

натякає: він зважився на злочин душогубства – справедливу відплату 

Мошкові. Як бачимо, кримінальна канва упроваджується письменником 

експліцитно, слугує розкриттю серйозних соціальних і психологічних 

проблем, по-своєму віддзеркалюється в описах природи Верховини.  

Наприклад, у ІІ част. символічними відповідниками «нічним станам» 

душі  героя є кривава заграва неба й «огнисті плати» хмар. Як і вогненна 

символіка новели «Палій» В.Стефаника, ймовірно, це натяк на те, що життя 

вбивці в разі доконання злочину матеріалізується у посмертні муки. Вибухи 

голосних шумів смерек у темних безоднях; Черемош, уподібнений гадюці, а не  

кришталевому дзвону; густа мряка, символ небезпеки у фольклорі та 
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літературі; тужіння голосних трембіт за гуцулом Олексою, іншим Мошковим 

голованцем; корчі мов траурні чорні плати сукна, – все це склало систему  

деталей. Лише позверхньо пейзажні, вони вперше виявляють назовні намір 

Юри позбавити коршмаря життя, а головне, служать показником внутрішньої 

боротьби героя. Він веде діалог-аґон із голосом сумління, протиставляючи 

християнській заповіді «Не убий!» особисту й родо-«племінну» кривду задля 

виправдання криміногенного наміру помститися Мошкові.  

Характерно, що І.Франко залучає з цією метою автентичні колоритні 

«посвідчення» гуцульської міфології. Так, духу героєві додають констатації в 

дусі традиційної міфопоетики: «…таже то арідник, а не чоловік! То луципер 

якийсь!» [359, 441]. Наступні ж апеляції до «судії», старшого над самого 

цісаря, роблять видимими і чутними для читача (проте не для Шикманюка) 

постаті велетнів, Білого і Чорного. Умовна картина їх диспуту становить 

собою не тільки філософське відображення змагання добра і зла, а й покликана 

вирішити долю героя.  Відтак персонажі богомильських легенд, відповідні 

постатям гуцульського пантеону Білобогу й Чорнобогу, виступають 

речниками вищої справедливості прощення або вбивчої помсти Юри.    

Парні постаті-антагоністи підлягли глибинній ідейно-естетичній 

асиміляції І.Франка. Генетично належачи до народної міфології гуцулів, ці 

антропоморфні персонажі представляють «метафізичні сили, які обстоюють 

протилежні етичні первні» [255, 244]. Фактично у персоносфері твору 

представлено ангела Життя і демона Смерті. Невидні героєві, вони змальовані 

крізь призму традиційних гуцульських уявлень як велетні, вищі за смереки. Їх 

слова, спонуки й резони нуртують  у його душі, разом із силами природи 

формують вибір, як чинити.  

Білий і Чорний демони «конструюють» конкурентні можливі сценарії 

розвитку подій (ІІ част.), намагаючись акціонально вплинути на їх перебіг у 

напрямі, потрібному кожному з них. Ці надприродні (квазіміфологічнi, за 

класифікацією Б. і Н.Тихолозів) велетні, – літературне свідчення 

ідеалістичного світосприймання письменника початку ХХ ст. [294], – 
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поляризовані відповідно до того, користь чи шкоду душі людини несуть вони, 

реалізують Божий Промисел у світі чи намагаються протидіяти йому.   

Авторський мистецький «слух, отворений на голоси духів», таким 

чином, спричинився до створення на основі гуцульського оригінального (Так, 

цілком нетрадиційним в українській прозі є діалог-диспут демонів у ІІ част., 

зокрема автокоментативні репліки (Чорний в одній із них удається до 

латинської мови. – Т.Б.) естетичного пандемоніуму, оформлення 

притчеподібної міфологеми про двобій Білобога з Чорнобогом, що повсякчас 

триває за кожну душу. При цьому І.Франко майстерно використав оновлені 

засоби асоціативної пейзажокреативної техніки та психологічного 

нюансування душевних зламів протагоніста.   

Поетика заголовку на передній ідейний план не даремно висуває образ-

символ  Черемошу, поліфункціональний у повісті. Спершу обсервація водної 

стихії на час заповнює утворену в душі Шикманюка порожнечу. Потім малі 

хвилі майже дитячим «дзьоботінням» (оригінальна й неодновимірна 

гуцульська метафора) немов намагаються його спинити запитанням: куди, 

пощо він іде? А більші, ревучі по камінню хвилі, виступають психологічним 

відповідників  грізного наміру Юри щодо Мошка, кривдника його і  гуцулів. 

Найбільша бистрина Черемошу, прибравши подобу Білобога, голосом самого 

добротворення волає до нього зупинитися. Тобто велика гуцульська ріка, 

нарешті, – це метафора життя героя, його «життєвий Рубікон» (І.Денисюк). 

Має рацію, на наше переконання, Т.Гундорова, коли пише, що перехід Юри 

через ріку «сприймається як шлях осягнення сакральної істини, таїни духово-

містичної сутности» [117, 135]. Більше того, води Черемошу виступають тим  

лімінальним простором, що знаменує перехід, у разі доконання кривавої 

помсти, до смерті душі. І якщо ріку герой перейшов, то цей алегоричний 

простір лімінального водного Рубікону, на своє й Мошкове щастя, він не 

подолав. Іншими словами, анімізовані води гуцульської «священної» ріки 

докорінно змінюють «злопомисли персонажа, скеровують його на гуманний, 

рятівний шлях, спонукають осягнути добру, світлу половину своєї душі» [144, 
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51; 143] і  відповідно чинити, позитивно вирішивши психологічний і 

глобально-філософський конфлікт. 

Психологічному й філософському вмотивуванню тяжкої дилеми вибору 

служить у творі ще один образ, «дочірній» щодо Черемошу. Формально 

представляючи водну фауну Карпат, велика й рідкісна риба набула в І.Франка, 

вправного черемоського рибалки, важливого символічного навантаження. Це 

головатиця, дунайський лосось із міжнародної червоної книги, що гранично 

доживає до ста років і доростає, згідно з гуцульщинознавчою приміткою 

І.Франка, понад метрової довжини. (Текстуалізоване відсилання персонажа до 

розповідей старих людей наділяє рибу довжиною такою, як зріст високого 

леґіня. Гуцули правдоподібно пов’язували зменшення її розміру та кількості у 

Черемоші, єдиній річці в Україні, де вона водилася, з появою у горах 

підприємців із Прусії, котрі почали «з гір пускати дику плавачку та клявзи» 

[359, 457], тобто із загаченням річки та сплавом дараб. Одно слово, рибу, як 

підтвердив і Мошко, «вибили кльоци». – Т.Б. ). Риба функціонально виступила 

у творі своєрідною метафорою містка, яким Юра перейшов до денної сторони 

своєї душі. Адже риба – знак Ісуса Христа (перші літери грецького слова 

«риба» є його ініціалами), символічний код праведної чистоти, врешті, 

емблема «зростаючої життєвої сили» [5, 430]. 

Цю силу виявив і старий гуцул. Тоді, коли відплатив нажаханому 

Мошкові не керманицькою «бардою» у груди, як той очікував, знаючи завзяту 

родову вдачу гуцулів та розуміючи безмір своєї провини, а подарував йому 

цінну цар-рибу, що розшукував коршмар. Тож І.Франко, глибокий знавець 

гуцульської ментальності, виступив оборонцем високих чеснот субетносу, 

приреченого Чорним демоном на загин (промовиста репліка його Білому: 

«Згине жид, то й так не твоя страта, а пропаде гуцул, то чи він же один? Сам 

бачиш, скілько їх пропадає день у день» [359, 453]. Повість показує: її автор – 

речник філософії гуманізму, збереження божистих рис людини та 

добросусідського співжиття гуцулів і «жидів» у краї. З цієї причини закидати 

йому антисемітизм принаймні некоректно.  
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Загалом оповідання «Як Юра Шикманюк брів Черемош» переросло 

затісні для нього межі «виразної картини безправ’я трудівника-гуцула за 

капіталізму» [126, 103]. Водночас у ньому реалістично розкриваються: 

стосунки «батьки-діти», зумовлені приватною власністю; міжетнічні взаємини 

гуцулів і євреїв; роль єврейських коршем як «чинника розкладу й зопсуття на 

ціле село, на все около» [359, 453]; психологія визискувача й визискуваного та 

наростання протесту проти гноблення.  

ІІІ част. повісті збагачує її реалістичність такими явищами дійсності 

Гуцульщини, як впливи «жидівського кагалу» на судове слідство (підкуп 

свідків, викрадення документів тощо), солідарність місцевих євреїв у 

протистояння гуцульським «ґоям», віра гуцулів у ворожбитів, кривава 

вендетта гірських «родів». Із досвіду свого племені Мошко страшиться 

відплати Юри, і його страх не даремний: кордоцентричний горянин умів 

віддячити за тяжку кривду «кроваво, дико, без застанови і без милосердя, як 

лише гуцул уміє мститися!» [359, 466]. Франко-психолог усе ж вірив у 

можливість «випрямлення» людської душі. Він пов’язав початки цього 

процесу в душі Мошка з опритомнюючим впливом гебрейського псалтиря. 

Тож справжнє новаторство І.Франка-повістяра в гуцульській темі 

полягає не у правдивому відтворенні соціального життя Верховини, а у 

релігійній ідеї твору (Бог різними дорогами веде людей до добра), що 

підпорядкувала собі автономне сумління автора. Реалізована художньо 

глибоко, точно щодо дотримання справжньої «гуцульщизни», вона 

прислужилася самобутній реалізації у «гуцульській» повісті філософської ідеї. 

Зінтерпретувати її слід, на нашу думку, таким чином: зло породжує зло. І 

тільки добро, котре сіяти варто скрізь, навіть у терни чи пирій, примножує 

«суму добра» світу. Тож у протиборстві демонів за душу гуцула Юри 

Шикманюка є підстави вважати переможцем Білого (а не вимушено, як в 

атеїстичному СРСР мусив писати І.Денисюк, визнавати її результатом «бойову 

нічию»). Самобутня оригінальність твору полягає також у поєднанні теофанії 

й ангелофанії з гуцульським міфологізмом, що відповідає двосвіттю 

верховинців, які жили з вірою у Христа, проте й духів, «непростих» тощо. 



373 

Стисло визначаючи специфіку мовно-стильового оформлення твору, 

підкреслимо новаторське розкриття епіком можливостей не реалізованого й 

дотепер повною мірою ресурсу гуцульського діалекту. Воно відбулося шляхом 

літературного представлення (не тільки у партіях персонажів, а й автора) 

свіжості та виразності мовної палітри характерних фразеологізмів, ідіом і 

лексичного словника, що утворюють тривкий і мальовничий локальний 

колорит. І.Франко дбав про приступність гуцульських реалій повісті для 

рецепції читача із-за меж краю. Про це говорять авторські поклики – реальний 

коментар до діалектних лексем «бер», «дараба», «штрикати», «ірщений», 

«дзобня», топоніму «Буковець» тощо («крисаня» ж, «недогод», «барда», 

«ґезди», «джерга»  залишилися не поясненими як слова, зрозумілі 

контекстуально).  

Повість варта уваги також не дослідженим дослідницьким аспектом 

«гуцульський пісенний домен гуцульської повісті І.Франка». Маємо на увазі 

факт «публікації» у творі коломийкової співанки-хроніки про Юру Драгарюка. 

Зроджена у підсвідомості Шикманюка голосом трембіти, вона розкрила його 

як носія народної творчості, а перипетії долі у сприйнятті старого гуцула 

привела до відповідності з фольклоропороджуючим «судом пісні». Так, 

рушійним тлом доленосного вибору стає для Юри цитована двічі автентична 

співанка про помсту Драгарюка «Ой зозулька прилетіла та й єла кувати…». 

Цілковито довіряючи зафіксованим нею народній мудрості й досвідові, 

Шикманюк проектує її події на неодмінне полювання жандармів на нього 

після вбивства.  

Так внутрішній монолог збуреної душі персонажа І.Франко 

«діалогізував» піснею про збирання «тяжкої ровти» на Драгарюка. А що 

старий не хоче, щоби його «їмили», то, відштовхуючися від співанки, визначає 

безпечний шлях утечі. Автор психологічно влучно передав кружляння пісні у 

свідомості героя, другим її «напливом» увиразнивши намір (за прикладом 

Драгарюка) здатися коломийському  суду для покарання й покути душі. 

Фольклорну стильову аплікацію повісті створює, крім співанки, влучна 

гуцульська паремія наприкінці ІІ част. Вона фіксує житейський досвід 
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простолюду: «Не того риба, хто дзьобне, а того, у кого вона в                       

дзьобні» [359, 458]. Оскільки її не фіксує зібраний і виданий І.Франком 

капітальний тритомник народних приповідок, можна припустити, що маємо 

новотвір автора за зразком  традиційних фольклорних прототипів. 

«Як Юра Шикманюк брів Черемош» і «Терен у нозі» варто трактувати 

своєрідною дилогією. Адже твори розвивають ті самі теми боротьби добра і 

зла, різних доріг людини до Бога, оперують сюжетними ретроспекціями, 

взаємно доповнюють картини громадського життя гуцулів та притчеподібні 

мотиви екзистенційного вибору індивіда-верховинця. «Терен у нозі» 

композиційно оформлено як історію дивної хвороби старого керманича 

Миколи Кучеранюка, що почалася після відігнання дараби з чотирьох талб до 

Кут. Число показує: письменник свідомо дотримується реалістичної системи 

координатів ГТ, на  відміну від свого знайомого Ст. Вінценза. Один із героїв 

епопеї цього польського повістяра «На високій полонині» гуцул Мандат 

кермує Черемошем аж 12-талбовою дарабою (Таке надмірне число сплавів – 

гіперболізація у гомерівському дусі. Франко ж спеціальною приміткою не 

лише пояснює професійні терміни, а й визначає реальну кількість талб у 

дарабах гуцульських керманичів того часу від двох талб максимум до  

чотирьох. – Т.Б.). 

Гуцульський колорит оповідання формує його лаконічний описовий 

компонент. Читач бачить блідого, як труп, Миколу перед його хатою на шпилі 

гори. Звідси він, пахкаючи люлькою на короткім цибулі, мовчки вдивляється у 

село внизу, темний ліс та у шумовиту гадюку Черемошу. Така барва лісу, 

асоціювання річки з небезпечною рептилією й промінь зору «зверху – вниз» 

символізують у гуцульському топосі мікрокосму артиста-психолога Франка 

водночас загрозу для душі героя, його відчуження навіть від родинного 

приязного оточення та піднесення над ним. 

Портретові персонажа, що підкреслює ослаблення його вітальних сил, є 

його результатом, відповідають напівсуворі-напівласкаві, адресовані дітям, 

слова. У них – інтроспекція старого горянина, а ще оприявнення гуцульської 

циклічної філософії життя і смерті: «Я вмру, хіба ж то яке диво? Нажився 
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немало. Чи хочете, щоб я жив вічно?» [359, 375]. Із дна знемоги, за 

переконанням Кучеранюка, його не здатні витягнути жодні лікарі. Тому з 

типово гуцульською нехіттю він відкидає пропозицію невістки вдатися до 

фахової лікарської допомоги і розпоряджається приступати до підготовки 

похорону Писар складає «астамент» (народна гуцульська етимологія слова 

«тестамент»), а Микола готується до останньої сповіді й причастя. 

Чергуючи в об’єктивно-епічному викладі ретардовані картини погіршень 

і покращень стану Кучеранюка, письменник, однак, не змінює кута його зору 

згори вниз,тобто від життя до смерті. Зате поетика оповідання  прикметна 

нагнітанням лихих «знаків».  Криваво-червоні хмари, таємничі «морозні 

подуви», неспокій і втрата сну, тягота на серці заважають героєві спокійно 

відійти на голос трембіти. Микола інтуїтивно відчуває: містичний «хтось» 

золотими ключами зачиняє небесну браму перед ним. Він мучиться невідомою 

великою провиною, котра не пускає «душу від тіла». У довершеній сцені з 

сусідами він вибачається – може, «догурив кому». Однак таких немає, до того 

ж релігійна свідомість гуцулів велить їм пробачати й просити прощення в 

інших. Не тримають на цім світі героя, як психологічно тонко показує автор, 

ані гори з Черемошем (вони не потребують його і нічого вже не можуть дати), 

ні діти – «Богу дякувати, забезпечені» [359, 378].   

Художній «сценарій» турботи гуцульської громади про відпуст душі 

односельця увінчується слушним здогадом сусіда Юри про якийсь гріх, що 

обтяжує досі Кучеранюка. І той, як колись тричі сповідався перед панотцем, 

так і тепер перед «святим праведним сонцем» (вияв характерного поєднання 

християнства і архаїчного язичництва гуцулів) і всією громадою поділився 

історією 40-літньої давності, ще з парубоцьких часів. Ця вставна новела, 

слугуючи «ключем» до зовнішнього і внутрішнього сюжету, вивершує в 

оповіданні семантику Гуцульщини і гуцулів, а у циклі ГТ І.Франка – релігійні 

конотації його прози початку ХХ ст. 

Крізь призму вставної ретроспекції в ній постають: звички парубоцтва 

Гуцулії заводити у неділю бійку в шинках, що могла стати й смертельною; 

фахове заняття сплаву дарабами, коли Черемошем надійде висока вода; ігри й 
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розваги гуцульської дітвори на воді; літня краса місцевості між Жаб’єм і 

Ясеновом. І.Франко мінімальними тропеїчними засобами (вжито поетику лиш 

епітетів-означень) створив візуально-нюховий образ землі, що пахла свіжим 

сіном і спілими малинами. Саме вона у тексті  визначала й утривалювала тип 

світосприймання – той, що його вже було олітературено у вірші 

М.Устияновича («На серці було любо, свобідно та радісно») [359, 379].  

Небезпечна топіка (донизу) сплаву сприяє зміні реалістичної сцени забав 

гуцульських дітей на ріці у метафізичну картину появи наяву, а далі в 

онейричних нічних візіях Миколи, мари – привида в подобі підлітка. Вбраний 

у «брудну сорочку зрібного полотна», з чорним повстяним капелюхом на 

голові, він цілком нагадує місцевого хлопця-пастуха, коли б не руки. Їх 

незвичайна білість (За «Гуцульщиною» В.Шухевича, потопельники 

«показуються біло» (курсив наш – Т.Б.) у місячні ночі і є особливо небезпечні 

для таких, як Микола, «що сплавами ідуть; їм показуєси усьике» [404]), як і 

тієї ж гами зеленкувато-сіра каламутна вода Черемошу, де він і зникає, 

натякають на появу одного з «непростих» за гуцульською міфопоетикою. Ця 

зустріч не з приємних: гуцули вірили, що потопельник хоче людської смерті, 

після зустрічі з ним людина не живе довго [88, 218 – 219]. Тільки те, що 

привид появився за дня, може трохи послабити напругу, бо ГТ переконує: його 

наміри поки що не демонічні, а остерігаючі.  

Разом із тим мотив занурення у воду набув у Франка тієї 

міфосимволічної глибини, що тлумачиться у словнику Х.Керлота чи працях 

М.Еліаде як відродження, поява «нової людини». Так, свідомість героя 

виявляється полоненою містичною силою, що зростає тяжкою тривогою 

пам’яті про потопельника при кожному доланні керманичем ріки свого життя, 

змінює його. Межовість ситуації психофізіологічного розп’яття колись 

одчайдушного забіяки Кучеранюка між двосвітністю реального й 

трансцендентного нагнітається останньою візією – дитячої руки між хвилями, 

що мов кличе героя до себе, і «знімається» лише розповіддю Юри. 

Ця історія про порятунок завдяки реальному терну в нозі дозволяє 

Миколі позбутися іншого «терну», того, що міцно уп’явся в його душу. 
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Проникливий коментар мудрого старого гуцула (це юнгіанський тип старого 

мудреця як носія вищої гармонії серед хаосу буття) гармонізує муки душі 

героя. Релігієсофське ж тлумачення візії Юрою вселяє в умираючого 

миродайність. Адже «вичаруване» видиво Кучеранюка, що так довго й сильно 

його мучило, було насправді виявом Божого піклування, незвичайним 

«штурханцем» для його сумління. Далеко не всі люди спроможні відчути у 

подібних осторогах «палець Божий», а Микола врешті «провидів». Сприйнята 

у душу євангельська мудрість (це ідея «маючи очі  бачити і маючи вуха чути») 

дозволяє Кучеранюкові померти легкою смертю вві сні. Відбулося «нині 

одпущаєши», і це є важливим показником дихотомії «праведне – грішне». Її 

втілено, зокрема, в обставинах відходу героїв ГТ І.Франка, В.Стефаника і 

Марка Черемшини, де легкою смертю помирають праведні люди і тяжко 

мучаться грішники. 

Поверхнева реалістичність оповідання з гуцульського життя, таким 

чином, підпорядкована в І.Франка, художньо-психологічному виявленню 

метафізичних духових таємниць екзистенції людини («Терен у нозі»), 

протиборства протилежних морально-етичних первнів у душі суб’єкта 

літературної експресії і рефлексії та у встановленому світопорядку («Як Юра 

Шикманюк брів Черемош»). У цьому й полягає, на нашу думку, унікальність 

його епічних текстів із гуцульського життя. Такої глибини й сили прочитання 

філософічно-художніх універсалій до І.Франка наша література ще не знала.  

Зіставлення прозової й поетичної  версій того самого сюжету (Можна 

вважати, що втілених редакцій твору всього три. Причому першою стала 

німецькомовна, де розповідачем виступає сільський греко-католицький парох, 

який прийшов сповідати героя. Остання, поетична, відновлює цю саму 

перспективну наративну манеру викладу від особи духовного стану.) показує 

чималу відмінність його опрацювання. Поема «Терен у нозі», присвячена 

етнографу Гуцульщини Зеновії Бурачинській із Криворівні, дещо більшою 

мірою настроєво представила місцевий колорит краю. В експозиційній частині 

його нюховий образ доповнено запахом ґрунів із живичної смереки. Ще перед 

циклом Олеся «На зелених горах» І.Франко представив імпресіоністський 
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панорамний малюнок села над Черемошем. В оповіданні «безучасний» погляд 

Миколи згори просто фіксує кольорових мурашок-людей і димок над хатами. 

У поемі ж створено привабливий образ малого села «святочного спокою», 

леґінів і гуцулок у «горботках червоних» (пор. із листом Олеся до дружини з 

описом храму в Криворівні). «На шкап’ятах [малих витривалих гуцульських 

кониках – Т.Б.] їдуть господарі, Пишно їде дівчина-гуцулка, Пишно їде і 

сигаро курить» [358, 265]. Може скластися враження, що автор узяв і 

«звіршував» гуцульські картини Северина Обста чи хоча б популярні листівки 

за ними. 

Поезія Гуцульщини, але і її контрасти постають в обрамленні у мовній 

партії «панотця старенького» (певно, А.Бурачинського). Впроваджене ним 

порівняння зі Львовом – на користь гір. Тут менше «шуму, грому, біганини», 

проте «не горя», як мовить друге «я» автора. Частково опонуючи йому, 

священик наголошує простоту як закон життя по гуцульських «сегельбах 

недоступних», де горянин, мов самотній орел, «гніздиться, ґаздує». Діалог про 

ментальні особливості автохтонів Гуцульщини слушно – майже по-тенівськи – 

ставить гуцульську вдачу в пряму залежність від вирішальних впливів 

природного середовища. «Окол» гірських вітрів, лісів і потоків виплекав 

особливий гуцульський чоловічий ґенотип.  

Зрослий «при маржині вічно та в безлюдді», він прикметний у 

«неонатуралістичній» оцінці панотця свавільним буянням пристрастей, 

динамічністю раптових переходів від «високих поривів геройства»  до 

антицивілізаційного «звірства найдикшого шалу». Та поряд із цим 

душпастиря, котрий 30 років прожив між гуцулами (його прообразом, на нашу 

думку, став парох Криворівні о.А.Бурачинський), ще більше, ніж жахливі 

екзистенційні безодні серця горян, дивує інше. Те, що не надається до 

поясненення ні наукою, ані всім його досвідом. Цей ірраціональний чинник 

автор передав у психологічній «рольовій» манері: «Іншим разом знов із уст 

тих простих [гуцульських – Т.Б.] Щось такеє блисне, що, мов світич, Враз 

освітить ясно все довкола, Шлях покаже…» [358, 266].  
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Сюжетна частина поеми інформативно багатша на відтворення реалій 

Гуцульщини. З неї дізнаємося, що «неньо» Кочеранюк посідає ґрунт під 

«верхом Катрафійовим», куди на гуцульському коні аж 6 годин дороги 

«страшенними» плаями. Це дещо відлякує священика, котрий не є уродженцем 

гір, однак він свідомий і ретельний у виконанні останньої душпастирської 

повинності. Сьомий строфоїд оформлено як ліричний відступ, присвячений 

гуцульському «шкап’яті» й водночас як нотатку краєзнавця. Поетично 

підкреслено розум і спритність коника: вузенькою стежкою над дебрями він 

легко йде собі, «спокійно темно-синім оком» міряючи безодню побіч себе й 

верхівця.  

Серед шкіцових гуцульщинознавчих характеристик є й такі, що 

стосуються майнового стану статечних гуцульських ґаздів. На відміну від 

фальшивих тверджень радянського агітпропу, вони не були бідними, про що 

згадує і С.Вінценз. Найславніший керманич, Кочеранюк – чесний «гуцул-

богатир». Це опосередковано засвідчує майстерний опис його обійстя на 

«запахущій леваді» та ґражди, на нових «смерекових побоях» якої пурпурно 

грало проміння. Цікаво, що й хворобу героя розповідач про себе коментує у 

локальному колориті ГТ та у паремійному ключі («В гуцулів-керманичів 

здоров’я – Наче та осінняя погода: Тут сміється, а за хвилю – фуга!» [358, 

268]). 

Художня ланка взаємин старого батька й трьох синів надає, на відміну 

від повісті про Юри Шикманюка, посвідчення щирої, а не лиш «етикетної» 

пошани гуцульської родини до старого батька. Так, йому, недужому, всіляко 

намагалися дати раду, привозили й «дохторя з Жаб’я» (Гуцули вимовляли 

топонім дещо інакше: «Жєб’є». – Т.Б.).  Автентичною діалектно-гуцульською 

є пряма мова членів родини й ін.. персонажів («відай», «дєдя», «борше», 

«ґезди» тощо). У мові ж священика питома вага цієї лексики виправдано 

нижча. Білий вірш неримованого 5-стопного хорея, яким О.Маковей у баладі 

«Чорногорка» та Леся Українка у поемі «Віла-посестра» відтворили 

фольклорний епічний розмір південних слов’ян закінчений десятерець, 

І.Франко влучно дібрав для відтворення щиросповідальної розповіді 
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Кочеранюка. В мовній партії розповідача він подекуди звучить конгеніально 

кращим народнопоетичним образам чи пізнішим знахідкам лірики                        

Б.-І.Антонича і В.Свідзинського. Так, наприклад, у «моментальному портреті» 

родини героя: «Три сини – три явори гірськії, / Дві невістки – дві гуцульські 

кралі / [358, 272]. 

Автентичним є також відтворений етикет мовлення Миколи, що передає 

типову гуцульську пошану до співрозмовника. За цим стоїть людинолюбство 

родової вдачі верховинців: господарі розкиданих горами осель любили 

спілкуватися, мали хист до ввічливого «дрібного завитєчка» вишуканої мови 

(«Слухайте ж, панотченьку величний, Слухайте, мої сусіди любі!..»).  

 Поема «Терен у нозі» дозволяє дійти висновку про поглиблення 

психологічних інтроспекцій героя у порівнянні з однойменним оповіданням. 

Так, у віршованому творі відсутній – імовірно, як надмірний у ситуації, – 

поетизм образу золотих ключів із повісті: той самий метафізичний «хтось» 

гнівно замикає для Кочеранюка «святеньке небо». До речі, останній димінутив 

у фольклорному стилі відтворив пієтизм гуцульської релігійної свідомості. 

Образну позицію «хтось» посилено у поемі веденням такого ж ірреального 

«щось». Воно, мов народнопісенна «темна хмара», семантично маркує вже не 

особисту драму, як у коломийці «Темна хмара ….» Лесі Українки, а означує 

вищу силу, здатну заступити для душі «вгору стежку». Психологічно 

переконливо, з урахуванням специфіки гуцульського світосприймання 

передано у поемі душевно-тілесну тяготу страдника «дєді»: «…на мні тут 

щось тяжкеє висить, Мов торби, каміння й глею повні, І не можу я ступити з 

місця» [358, 271]. 

Малюючи подієве тло кульмінаційної ситуації, І.Франко-поет дав нову 

варіацію гуцульських реалій оповідання. Без змін залишилися тільки чотири  

талби і два керманичі. Та замість «стрика, глухого Петра», як в оповіданні, на 

переді дараби стоїть Лесь Гутюк, і сплавляють її вже не з Жаб’я, а з Рабенця. 

«Помолодшав» у поемі вік потопельника в оцінці реципієнта – з 14 – 15 до 12 

– 13 років. Це відповідає, що цікаво, баченню К.-Ґ.Юнґом дитини як 

досвідомої і постсвідомої сутності людини. Однак у кульмінації оповідання 
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принаймні два моменти, на нашу думку, прописані сильніше: білі руки  

привида (в поемі ця деталь фігурує ближче до розв’язки) та його по-

міфологічному жаска безмовність. У руслі цього дослідження поема цікава 

також відтворенням гуцульського розуміння спадкоємності вдачі дитини від 

мами й «дєді», культу «доброго роду», що відсутнє в оповіданні.  Натомість 

воно сильніше розкриває свавільну неприборканість типово гуцульської вдачі 

молодого Миколи, від гучного сміху якого «найсміліші ватаги блідли». 

Притчу-бувальщину про терен в нозі оповідає у поемі не просто старий 

сусід, а найстарший із присутніх, зі знаменним прізвищем Рахманюк. Тобто 

вік гуцульського персонажа знов актуалізує юнгіанський архетип старого 

мудреця, у цьому разі того, який один із усіх зумів пояснити Кочеранюку 

фантастичне видиво на Черемоші. Прізвище ж не випадково пов’язує Юру з 

рахманами – гуцульськими «брахманами», персонажами «гуцульської утопії» 

(С.Вінценз). Історія Юри, в оповіданні подана, як того вимагає епічний жанр, 

докладніше. Описуючи «забіг» дітвори з кичер до річки на купання, прозаїк 

водночас виступив етнографом, уважним на примівки, якими гуцулки 

традиційно супроводжували свої забави (« – Гаду, гаду! Дідько ззаду!»; «– 

Веред, веред, дідько вперед!») [358, 387].  

Назагал дві філіації сюжету, прозова й поетична, достатньо близькі між 

собою, у т.ч. при відтворенні гуцульського типікону (ходіння на прощу до 

буковинської Сучави, особливості сплавляння лісу, стосунки героя з 

дружиною тощо), у лейтмотиві «пальця Божого». Кожен твір по-своєму 

сильний і виразний у донесенні родієвої канви, майстерний автентичністю 

місцевого колориту, характерний тонким психологізмом відтворення 

особливостей гуцульського світоспоглядання. ГТ І.Франка, нарешті, показові 

ствердженням «матеріалістичним реалістом» релігійної ідеї чування вищої 

сили над кожною людиною. 

Таким чином, поетика «гуцульської» епіки й ліро-епіки письменника 

прикметна новаторським осмисленням міфофольклорної образності зі сфери 

традиційних вірувань верховинців (образи Чорного й Білого велетів-демонів, 

головатиці, привида-потопельника, терну тощо), підпорядкуванням історичних 
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і соціальних реалій дійсності Гуцульщини значним філософським концептам 

та релігійним ідеям, психологізацією і драматизацією викладу, символізацією 

барв і природних стихій (бінарна опозиція сонця й темряви, «віщуючі» стани 

Черемоша, образ ватри, хронотоп дороги, у т.ч. до себе), фольклорною 

автентикою мовостилю.   

 

4.3.2. Гуцульський пантеїзм світосприймання краю у художній прозі 

Уляни Кравченко, О. Маковея та Б. Лепкого 

Прозові ГТ західноукраїнських авторів, із одного боку, успадкували з 

попередньої внутрішньо літературної традиції – насамперед І.Франка – 

підходи до конструювання гуцульської моделі світу в її константних і 

динамічно змінних параметрах, інваріантних і коваріантних рисах, 

індивідуальних і універсальних прикметах. Стани краю та його автохтонних 

мешканців у часи доленосних змін початку ХХ ст., карби історичної і сучасної 

долі/недолі Верховини за старими й новими владарями, нівеляційні впливи 

часу й універсальні «знаки вічності» становлять основний предмет рецепції ГТ 

передмодерністів і модерністів Галичини пер. десятиліть ХХ ст. 

Творчість Уляни Кравченко, О.Маковея і Б.Лепкого при окресленні 

зв‘язків людини гірського світу з рідним йому природним довкіллям 

відтворила насамперед гуцульський пантеїзм світосприймання. Звідси 

випливає, як писав В.Гнатюк у «Нарисі української міфології», віра предків у 

те, що «вся природа жива, повна всякого дива, а в ній усе думає й говорить 

нарівні з людьми та богами» [88, 39]. Ця гуцульська тягла традиція, вкупі з 

визначальними впливами дійсності, продовжували формувати особливу 

рецепцію краю у художній прозі Галичини модерної доби. 

Вже у зрілому віці Уляна Кравченко долучила до поетичних ГТ 

модерністські «нариси» – поезії в прозі, написані наприкінці 1910-х – на 

початку 1920-х рр. Цикл «Мої цвіти», дуже цікаве явище української «поезії 

квітів», присвячено екзотичним, як «пасіфльора», чи добре знайомим 

рослинам, як мак або фіалка. В контексті циклу всі вони символізують 

натхнення, неповторність індивідуальної, але гармонійної краси та – у 
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концепції автора – єдність форми і змісту. Дві з поезій у прозі, «Цвіт папороті» 

та «Noli me tangere», продовжили і доповнили карпатські вірші Уляни 

Кравченко. У першій мотив сходження ліричної героїні на гірське верхів’я, 

доланя перешкод на шляху до «царства папороті» не тільки набув 

оригінального календарного прив’язання.  

Адже цей твір відрізняє від традиційних опрацювань теми купальської 

ночі глибоко відчутий і пережитий мовцем зв’язок із добою далеких предків. 

Колись серед бору стояв храм і «цвіли папороті таємні... Я чую жар вогнів – 

тих, що предки у храмі берегли» [194, 378]. Цей злегка ритмізований прозовий 

етюд символізує відновлення зв’язку часів, хтонічного й авторського, 

підносить сміливість життєвого чину. Хоч у карпатському чагарнику 

причаївся вовкулака, героїня входить опівночі у загадково-«таємне поле 

папороті». Сміливість у творі винагороджена: героїня помічає легендарний 

цвіт, здатний змінити чорноту й німоту світу… 

Іншу поезію в прозі, з біблійним заголовком, присвячено квітці, яка має 

народну назву «нетик». До речі, «Noli me tangere» у перекладі з латинської 

мови теж означає «не чіпай мене». Філософію Добра і поетичні асоціативні 

ряди, зумовлені квіткою, змінює  крайобраз верхів Гуцульщини, – вже 

останній у творчості Уляни Кравченко. Її погляд із висот, «понад нужду і 

темінь існування», фіксує не просто Верховину, а якісь величні «Дантівські 

праліси». Хода героїні у глушині темряви – без провідника, як в інтертексті. 

Проте авторська «літературна надсвідомість», як слідом за Ю.Кристевою 

тлумачить інтертекстуальність сучасна польська дослідниця З.Мітосек  [431, 

383], генерує особливі стани. Так, душа героїні співає «пісню засвітову», серце 

ж чує голос квітки. Так світ Гуцульських Карпат враз із «дітьми щедрої богині 

Флори» виконав роль головного джерела символічної автобіографії 

письменниці.   

Карпатський крайобраз виконував в українській прозі початку ХХ ст. і 

менш відповідальні, на перший погляд, художні функції. Наприклад, 

пейзажного вступу до твору, як у циклі патріотичних новел «Вірую» 

С.Яричевського. Маємо тут на увазі новелу «Передсмертна пімста» (1908), що 
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завершила цикл. Опис гірської сторони України служить у ній не так 

мальовничим тлом психологічної дії, як грізним історичним нагадуванням про 

криваве протистояння «наших предків» багатовіковій польській експансії в 

прикарпатському краю. Новітнє її продовження через чужі ідейні впливи 

перетворює на затятого «вшехполяка» навіть колишнього українського 

патріота –  свояка й шкільного товариша розповідача.  

Через призму бачення цього alter ego автора (як і сам С.Яричевський, він 

«січовик» і культурно-просвітницький діяч) оформився образ містечка «серед 

чудових наших гір, приобраних в ізмарагди лісів» [412, 138]. На нашу думку, 

це Кіцмань на Гуцульщині, де написано новелу. Автор уперше в художній 

прозі наголосив куруючу цінність Карпатських гір, які здатні пролити 

«найчистіший бальзам здоров’я, спокою, тихого вдоволення» на білі загороди 

горян і поганенькі «жидівські» хатки. Одно слово, у рецепції митця 

Гуцульщина постає землею, яка щиро запрошує в гостинні обійми весь 

страждаючий люд.  

Терапевтично-«санаторну» кліматичну дію місцевості письменник 

пов’язав із впливом «журкітливого потічка», «бальзамічного воздуха», 

привітністю добрих автохтонів. Для української духової й діяльної людини, та 

ще й без власної «привітної хати», як наратор, зелений край постав справжнім 

Елізіумом. При цьому зазначимо, що компліментарну паралель гуцульських 

Карпат із раєм античної Греції С.Яричевський провів у нашій літературі 

вперше). В Кіцмані душа мовця після попередніх «безсилих» протестів 

нарешті втихомирилися, хай і ненадовго. Тому твір зазвучав водночас 

ліричним і гуцульщинознавчим висловом вдячності Гуцулії, поетичним їй 

гімном: «Вам, пишні верхи дрімучі в зелених коронах дерев, мережаних 

самоцвітами роси, вам, добрі люди з тихими речами вашими, що добувалися з 

ваших уст, не як голос недолі що є, лиш як гомін тої, що була – вам усім дяка, 

велика дяка!» [412, 138 – 139].   

 

В українському письменстві поч. ХХ ст. мала проза О.Маковея 

вирізняється оригінальністю опрацювання гуцульської теми, нестандартністю 
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її олітературення. Насамперед митець творчо розвинув соціальні мотиви 

народного буття, традиційні для реалістичної «франківської» школи др. пол. 

ХІХ ст. Оповідання «Туга» (1901) належить до текстів, що започаткували тему 

еміграції українців за океан. А «нарис» «Поза правом» (1908), з використанням 

сатиричних конотацій письма, розкрив тиск чужої бюрократичної держави на 

життя старого гуцула. 

Майстерна художня подробиця, самотнє дерево на зарінку над Прутом із 

пейзажної зав’язки «Туги» символічно проектує відповідний екзистенційний 

стан старого ґазди. Притомленість Прута, тиша околиці над його берегами, 

бажання олюдненого водяного млина (рідкісним у літературі є його 

етнографічно точний опис) відплисти у безвісті, унеможливлене лозиновими 

косицями та сприсами з ялиць, – усе це складає антиципаційне джерело 

мотиву еміграції родини старого мельника до Манітоби.  

Ці реалії західноукраїнської дійсності дають підстави вписати сюжет у 

контекст історії саме Гуцульського краю. Крім уже згаданих деталей місцевого 

колориту, на Буковинську Гуцульщину у тексті вказують  традиційні назви 

частин народної «ноші» та спорядження гуцулів-«бадік»:  сердак, тайстра і 

черес, киптарик і постоли. Такого ж походження лексичний компонент, у 

складі якого домінують слова на означення знарять і результатів праці тощо –  

«ділетка кукурудзи», «кулеша», «підок» (горище), «лабуз», «ґралі» (вила), 

«шопа», «сперти», «студено», «флекеви». Характерними є і народна вказівка 

на час («другої богородиці»), поширена старосвітська стрижка мельника. 

Гуцульськими реаліями в оповіданні О.Маковей оперує не лише 

природно й доречно, а й самобутньо. Так, він, по-перше, застосував 

апробований у «Клопотах Савчихи» прийом оповіді двох «включених» 

нараторів, що збагатило викладові проекції твору. По-друге, письменник 

долучив до сповіді гуцула, зворушливо вірного рідним хаті й селу, епістолярне 

свідчення молодших членів родини про їх життя у Канаді. Об’єктивно лист 

засвідчив більшу змогу переселенців позбутися нужди і доробитися статків, 

але й освітньо-релігійні проблеми їх існування на далекій чужині, куди їхати 

треба було з місяць морем і землею. Таких відстаней і не уявляв собі старий 
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батько з с.Жучка (до речі, ця назва практично автентична: село Стара Жучка, 

щоправда, не з Гуцульщини, а Чернівецького повіту, 1946 р. сильно 

постраждало від голоду. – Т.Б.).  

Нарешті, показово: О.Маковей вивів родовід героя з «Великої України», 

наділив його символічним прізвищем-геонімом Українець. Усе це дало 

підставу для історіософського журливого коментаря: «Дивна доля! Прадіди 

утікли з України в Буковину, а правнуки утікли аж за море в Америку! І чому 

ж то тісно українцям на своїй землі?..» [236, 223]. Тобто ідейне спрямування 

«Туги» співзвучне антиеміграційному пафосові фольклорних і літературних 

творів межі ХІХ і ХХ ст. Недарма ж О.Маковей акцентував розполовинення 

родин на Гуцулії, драму покинутості старих буковинців, метафізичну тугу 

нації вдома і на чужих берегах. 

Протагоністом «Поза правом» теж є старий гуцул-удівець. Юра 

Боднарюк «Високо в горах, у Вижницькім повіті, під самою полониною, жиє 

собі» у перегнилій колибі. Коли б не каміння на даху, то гірські вітри здули б її 

в яр, як суху галузу, згідно з народнопісенним порівнянням.  Об’єктивно-

епічна ретроспектива розкрила історію героя в дусі традиційних гуцульських 

співанок-хронік: кращу хату Юри над Черемошем, його садок і поле забрав за 

борги «псявіра» Янкель. Лише незвичайний сюжетний поворот (Боднарюк 

«пішов у верхи, мов медвідь») дає можливість «природній» людині 

повернутися до їй автентичного – старосвітського – життя. Як справжній 

верховинець, Юра влітку пас вівці на полонині, повертаючися до хати на зиму. 

«З тих верхів, – віднотовує автор традиційний спосіб життя старших віком 

представників «пастушої цивілізації» Гуцульщини, – він уже мало коли 

сходить униз, хіба що треба єму тютюну або кулеші» [236, 404]. 

Такого типу ескейпізм передбачає зовсім малий інтерес до того, що 

робиться у долах. Тож Юра не уявляє, що гуцульські гори з лісами вже не 

«свобідні», а записані у державних «ґрундбухах», і що вже не вільно брати з 

лісу трохи дровець чи навіть лозу для вужівки. У родовій свідомості горян це 

ніякий не гріх: бо «хто ж се насадив ті чудові ліси? Бог один, а не пани! А бог 

не такий, як люди, бог добрий…» [236, 405]. Коли ж зрубану Боднарюком у 
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лісі православного релігійного фонду конфіскував побережник, той не 

сприйняв усерйоз погрозу арешту і вночі зрубав ще одну. Відсидівши за 

ухвалою винницького суду, безгрошівний чоловік зі стоїчним спокоєм, як 

іронічно стилізує автор, на своєму верхові байдуже курив гуцульську люльку 

на короткім цибулі, доки борг усе зростав.  

Психологічно переконливо (що опосередковано підтверджує й 

оповідання «Святий Николай у гарті» Марка Черемшини) О.Маковей показав 

«ізсередини», що ніякі екзекуції й інтабуляції на свідомість гуцула не діяли. 

Адже, згідно з невласне-прямою мовою, його хатина від них не ставала 

нижчою, а кулеша смакувала, як і раніше, – коли її мав. А що на ліцитовану 

гнилу хатчину в самих верхах покупців не знайшлося, то всією логікою 

розвитку сюжетобудови галицький автор довів: поза австрійським цивільним 

правом можуть стати лише такі, як Юра. Пасучи чужі вівці понад хмарами, 

немов який пастуший бог, він неначе відділився від землі з її буденними 

турботами «непрохідними сивими мурами». У філософському, а не 

соціальному закінченні оповідання герой, і сам окутаний хмаркою диму від 

файки, по-філософськи спокійно «дивився задумливо на далекі сині верхи гір» 

[236, 405], що відповідає статечній ментальності гуцульських бадік. 

Поряд із оновленням реалістичного дискурсу елементом родової 

філософічності О.Маковей розбудував іронічні вектори «гуцульського 

письма» («Опришки»), художньо презентував самобутні сюжетні 

відгалуження і нетрадиційні персонажі у межах гірської теми («Гірке життя»). 

Наприклад, письменник вигадливо опрацював мотив «допотопних диких 

борів» Карпат, де колись блукали мамонти, ввівши його в іронічний контекст 

мук творчості новочасного літерата. В оповіданні «Зуб мамута» 

передмодерністська гра з «доісторичною» темою мала наслідком 

сконструювання двох текстів у третьому – віршових куплетів і новели про 

існування «кривозубих мамутів» над Прутом ( До речі, сучасні наука вважає, 

що у льодовиковий період мамонти у Карпатах таки водилися. – Т.Б.). 

Незвичайною, без аналогій серед інших ГТ української літератури, є 

вихідна ситуація оповідання «Мертве місто» (опубл. 1920) з антивоєнної 
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збірки «Кроваве поле» О.Маковея. Страшні імпресії, викликані руїнами 

звичайного підгірського містечка у свідомості сотника-письменника  – 

професійного «колекціонера» вражень, змінила несподівана поява аероплана. 

Панок в одязі репортера довідався від сотника, що літак справді приземлився в 

Карпатах над Черемошем. Гуцульська місцевість, на відміну від аналізованих 

творів Уляни Кравченко, С.Яричевського чи й самого О.Маковея, на цей раз не 

виступає джерелом краси, не є засобом «курування» душі чи об’єктом 

параісторичних візій.  

Руйнування краю, трагедії тисяч родин – жахливе нещастя з 

загальнолюдського становища. З точки ж зору всякого митця, згідно з 

сотником, – це «чудо своєрідної, трагічної краси» [237, 239]. А з погляду 

пекла, представленого орденоносним Ексцеленцією та його прислужником-

репортером, – «незвичайна заслуга», варта найкращих відзнак. І хоча 

О.Маковей оформив цю умовну ситуацію як моторошний сон сотника, наяву 

проступають новочасні реалії. Так, у виграші від руйнації міста залишаються 

не лиш інфернальні сили, а й «жидівські» погорільці. Вони одержали таку 

значну грошову запомогу з Австрії й Америки, що й самі з користолюбства 

перетворилися на паліїв і «помалу спалили решту міста» [237, 240]. 

Незвичну зміну ролей у ГТ письменника показує також оповідання 

«Опришки» (1922) з іронічної книжки малої прози «Прижмуреним оком». 

Воно стосується подій на терені «Східної Малопольщі» (О.Маковей цим 

топонімом без сенсу свідомо профанував, на нашу думку, офіційну 

терміносистему і риторику польської держави, спрямовану на довічну анексію 

західноукраїнських земель. Адже префікс-означення  «Мало…» (грецьке 

«Мікра…») називає власне ті землі, які служили давнім автохтонним ядром 

держави. Тож до «Малопольщі» можна віднести Краків, але в жодному разі не 

Гуцульщину, Львів, Холм, Перемишль і все «Закерзоння» – історично 

українські території. – Т.Б.) й обігрує несподівану паралель між множенням у 

повоєнних лісах опришків і… диких свиней. В інтерпретації іронічно 

відстороненого наратора відновлення «колишньої романтики» зі словацькими 

Яносіками й гуцульськими Довбушами – тих «правдивих лісових опришків, 
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котрих колись оспівували поети цілого світу!» [237, 325], – належить до 

величних здобутків війни. Адже на її продовження скидається згадка про два 

вбивства й кілька грабунків, що не узгоджується з констатацією мовцем 

робінгудівства новітніх опришків. 

Зустріч із ними театральної трупи, славної «талантами», колоритно 

представила, хто є хто. Показово: появу «опришка» у військовому однострої з 

крісом немовбито матеріалізувала пісня «Гей, браття опришки, долийте до 

чарки!» (оригінальний текст М.Устияновича дає іншу редакцію «…налийте 

горілки»), яку не проспівав – проревів, мов чотири воли, «преславний» 

Дяченко. Тільки-но появившись, опришок чистою …польською мовою 

похвалив його бас і таки долив до чарки.  

Дотепність гумору й іронії – прикметна риса всього твору, де «пан 

капітан опришків» виявляється не лише чорнявим красунем-офіцером, а й 

колишнім студентом учительської семінарії, меломаном, здатним упасти в 

тяжку задуму від козацьких пісень, а також завзятим театралом. Більше того, 

він влучний критик акторів, зосібна Ванди Степової (польське ім’я свідомо не 

відповідає українському псевдоніму), яка колись його зрадила.  Парадоксально 

звучить пропозиція ватага прийняти трупу до своєї «дружини» – разом із 

паном директором, «бо то опришок більший, як я». Комічною, в дусі «Драми 

без горілки» В.Самійленка, є «мізансцена», коли всі шукають протагоністку 

Марусю, щоб заграти «Не ходи, Грицю», а та небавом вертається з нічного 

лісу з одним опришком (можливо, це пародійна алюзія на «Камінну душу» 

Г.Хоткевича). 

Неначе Довбуш, капітан щедро віддячив за виставу …доларами 

(пародійний щодо літературної Довбушіани хід). Комізм не зникає й тоді, коли 

справджуються слова ватажка про поліцейську облаву, що помилково 

сприймає трупу за опришків, аж поки комісар не визнав нейтралітет артистів, 

котрі «на сцені говорять по-українськи, між собою по-польськи, а штуки 

виставляють найрадше жидівські» [237, 331]. Гумор ситуації, що поєднує 

можливе й неможлив, стилістично маркує фінал. У ньому тихого вечора у 

тому ж лісі опришки їли сернину, пили за здоров’я артистів і жандармів, а 
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один із них «занявкав» «Гей, браття опришки!». Твір О.Маковея, багатий на 

іронію й гумор, життєві контрасти й суперечності, умовно реконструював 

«найпізніше  опришківство» початку ХХ ст., уписавши його в реалії 

внутрішньополітичної й культурної ситуації Речі Посполитої ІІ. 

 

Художня рецепція Гуцульщини й гуцулів у прозових творах Б.Лепкого 

органічно споріднена насамперед із розділом його лірики «В Розтоках» – 

тематологічно і типом світосприймання, образним відтворенням краєвидів, 

емоційно і настроєво. Характерним у цьому плані є етюд «На Сокільськім» 

(опубл. 1901). До ГТ прози письменника належать також новели «з воєнних 

спогадів», присвячені лихоліттю Гуцульщини 10-х рр. Це «Папери є?», 

частково «Сім шлафроків» та оповідання «Пишіть і мене». Три останні твори 

не були ще предметом аналітичного розгляду взагалі, а не лише в аспекті 

досліджуваної проблеми. 

«На Сокільськім» – твір на популярний у модерністів мотив утечі в гори. 

У ньому два кола уваги наратора, менше і більше. Перше включило містечкову 

столицю Покуття з її брудом, «нехарством, особливим жидівським сопухом». 

Для опису Кут придався інтертекст циклу «Борислав» І.Франка: містечко 

порівнюється з купою гною серед чудового Підгір‘я. З неї, згідно з 

реалістично гострим метафоричним письмом Б.Лепкого, «…на всі боки 

розлазяться заразини галицької культури і великий жидівський павук снує 

густу сітку на цілу Гуцульщину» [209, 433.].  

Цілковитою протилежністю до брудного низовинного подано світ гір, 

що є константою й поезії галицьких передсимволістів і «молодомузівців».  

Уже перший погляд наратора на гуцульські гори експлікує ліричний гімн цій 

«передовій сторожі Зелеменя, Шпиць і Говерли», заснований на зорових і 

нюхових образах. Зокрема, імпресіоністичний настроєвий малюнок гір виявляє 

підкреслений іще В.Сімовичем малярський хист Б.Лепкого при поетизації 

зелено-сірих стіжків, укритих «серпанками прозорої мряки, обсипаних 

жемчугами роси, обсаджених кадилом живиці і запахом квітів»  [209, 433]. 

Схвильовано-емфатична мова увиразнює в опису Черемоша його первісну 
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неприборканість, вільні шумні переливи його хвиль камінням. Уважний і до 

петрогліфів гір, їх співець Б.Лепкий єдиний обігрує його форми та 

розташування, творячи новітній міф про край, де камінні лави, скирти й 

пороги є оборонними редутами кордонів зачарованого гуцульського царства.  

Фокусування погляду обсерватора на його мешканцях обох статей 

породжує свіжі нюанси «гуцульського письма» Б.Лепкого. Так, воно поєднало 

нотатки етнолога: обличчя гуцулок нагадують жінок сходу, вони їдуть у 

живописному одязі на гуцульських кониках і курять люльки. Представлено і 

чоловічий погляд естета: як трапляється серед них гарна, «то хоть пиши! 

Струнка, гнучка, з палкими очима, певна своєї примани» [209, 434].  А 

мистецький зір художника доповнений художньо самобутнім виявом 

обізнаності з літературною гуцуліаною: на тлі мальовничого краєвиду 

гуцульський гурт виглядає, «як живі образи, як малюнки до оповідань 

Федьковича» (перша у ГТ образна реляція «дійсність – література»).  

Синтезовані враження різних органів чуття створюють в етюді 

узагальнюючий образ Гуцулії над Черемошем. «Музика» краю у сприйнятті 

мандрівців – це сугестивна «безконечна симфонія», якою можна задивитися-

заслухатися, навіть забутись. Адже ця симфонія поєднала, мов у теорії 

А.Рембо, звуки і барви, розлиті землею та небом «над тобою і довкола тебе». 

Б.Лепкий, усвідомлюючи природу читабельності, вміє розрядити поетичний 

ліризм стихією принагідного жарту. В обсяг виявленого текстом хисту автора 

ввійшло гумористичне коментування реалій дійсності, наприклад, побутовою 

подробицею конвульсійного танку св. Вітта «жидівського воза» поганими й 

сьогодні гуцульськими дорогами. Влучний іронією інший коментар до цього – 

«античний»: «гостинець циклопів». 

Центр архітектоніки твору становить враження від Сокільського, високої 

камінної гряди між сучасними Чернівецькою й Івано-Франківською 

областями. ГТ подав враження незвичайно сильними, хоч автобіографічний 

наратор раніше й чув про нерукотворну стіну з каменю, читав про неї, навіть 

«видів на нашій сцені якусь Сокільську дебру», що засвідчує високу й давню 

популярність туристичного об‘єкту. Сокільська скеля постає віковічним 
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артефактом природи й «олюдненої» краси. Вражає майстерність її 

асоціювання  то з високою й дужою княгинею (гуцульською нареченою) «в 

киреї шовкової мли, в короні золотого сонця», а то з красунею-дівчиною в 

сприйнятті анімізованого Черемоша, який вступає за неї в змагання з 

мурованою гаттю. Історичні ритми життя, філософія природи ідеаліста 

Б.Лепкого формують висновок: природа неодмінно переможе, адже що для 

людей віки, те для Карпат і Черемошу – хвилина. Філософування автора 

включає і «зворотній зв‘язок». Оригінальний аспект гуцульської теми етюду 

полягає у змодельованому ставленні Черемоша до горян. Їх відвагою він 

любується, випробовуючи раптовими закрутами і вправність керманичів, і це 

зумовлює апеляції мовця до їх пильності. 

Погляд небайдужого обсерватора вперше вводить у прозовий ГТ і 

рукотворну «іконографію» Карпат. Перед «престолом» Сокільської височіє 

колонна з фігурою старости, який збудував гостинець у горах. На п’єдесталі 

висічено «Схаменіться! Будьте люди…». У рецепції мовця схвильовано 

наголошується ідеальна гармонія незабутніх Шевченкових слів та genius loci 

гуцульської місцевості – так, неначе і Черемош, і Сокільська синестезійно 

остерігають перед рокованістю всього на суд розкованих людей, а кожен 

відвідувач гряди всім єством підлягає есхатологічному віщуванню «незвісної 

бесіди природи». Метафізична натурфілософія змінюється насамкінець етюду 

погодніми (втеча від бурі (Характерними як для мінливого клімату 

Гуцульщини, так і для експресивного образного мислення митця  є опис 

катаклізму – «передсмертної дрожі природи» під «залізним панцирем неба»; 

вітрів із цілого світу, що «взялися за чуб» і понесли дараби світами; 

кінецьсвітніх громів та катастрофічного граду. Він немов кулаками понищив 

не лише квіти й овес, а й потрощив ялиці, і це не є гіперболою. – Т.Б.) до 

Розтік) і гастрономічними (гуцульське снідання бриндзею і гірською 

вуджениною) записами «книги» імпресій та рефлексій. Однак лейтмотивом її 

так і залишається Шевченкова осторога – ядро новоутвореного гуцульського 

міфу про писання на Сокільській скелі невидимою рукою грізного  «Мене, 

текел, фарес!». 
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Вже не природний, а воєнний катастрофізм увійшов у гуцульський 

модус двох белетристичних меморатів Б.Лепкого. «Папери є?» – це малюнок 

однієї яви із драматичної епопеї «збігців» із верховинського краю перед 

наступом Першої світової війни. Оповідання відтворило етапи втечі родини й 

самого автора за маршрутом Надвірна – Делятин – Яремче, його перебування у 

готелі Гануса (Хоча подієва рамка сюжету замикається раніше, з біографії 

автора відомо: в Яремчу Лепкого наздогнала війна, спаливши вогнем 

російської артилерії і готель, і рукопис драми «Мотря». – Т.Б.). Коли одна 

частина Гуцульщини, згідно контрастного письма митця, вже була в огні 

«великої пожежі», вище у горах іще панували звичні мирні звуки: «Пахла 

живиця, Прут шумів, дівчата суниці продавали» [209, 505], рекламуючи свої 

ягоди як найсолодші. 

Гуманна свідомість наратора відкидає навіть гадку, що таку красу можна 

споганити воєнними злочинами. «Бідна крушина» великих гір, він не допускає 

гадки про можливість втрати свого гуцульського раю, й хоче пересвідчитися: 

водоспад Прута все такий же гарний, гордий і завзятий. Смерічки вітаються з 

ним, як зі своїм, але війна, оречевлена у націленому в груди багнеті, 

перекриває шлях до річки. Сюжетний поворот автобіографічного твору 

вносить розрядку: вояк упізнає  улюбленого письменника, застерігає перед 

небезпекою проходів гірськими вертепами. 

Образ зворохобленого світу малою прозою Б.Лепкого все більше 

драматизується. Гуцульщина у контексті розповіді про дальші пригоди 

втікачів од війни на «угри» («Сім шлафроків») постає краєм, наляканим 

наближенням по-азійськи жорстокого ворога. Страх множать слухи про 

мордування своїх за вигадану зраду («В нашім селі що верба, то хтось висить» 

[209, 507], як ті, хто вила у копиці сіна лишив чи білу корову пастися вигнав) – 

трагедійна тема прози Марка Черемшини, О.Кобилянської й ін.  

західноукраїнських авторів. 

Вершинним у прозових ГТ Б.Лепкого є оповідання «Пишіть і мене», 

вперше опубл. у зб. «Золота липа» (1924). Актуалізоване теперішніми подіями 

на сході України, воно сягнуло ідейної сили й художньої виразності новели 
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«Дід Гриць» В.Стефаника при відтворенні гуцульського менталітету, 

жертовної героїки родової вдачі. Сюжетною основою твору є перебіг 

багатолюдної наради гуцульських ґаздів за участю адвоката з повіту. Читач 

разом із наратором потрапляє до готельного номеру, де насамперед можна 

було побачити хмару диму, – згідно з нотаткою ГТ, «гуцул і люлька то одне, 

він з нею розлучається хіба в церкві або у сні» [209, 513]. Розпочате в 

гумористичному тоні оповідання, проте, не розвивається у сатиричному 

напрямі розвінчання інтелігентів-псевдонародолюбців, як із першого погляду 

можна розцінити художню деталь – діамантовий перстень адвоката, котрий 

відомий усій Гуцулії як засновник «Підгірського банку». 

Діалог його з Лукою Микитюком об‘єктивно презентує австрійські реалії 

поч. ХХ ст. У ці нові часи гуцульський «гарний леґінь» міг уже на «пана» 

вивчитися. Його ж менший брат мав залишитися вірним, згідно з 

батьківськими планами, народному сердаку. Промова «пана доктора» 

популярно розкрила ґаздівській громаді причину мілітарної експансії Росії на 

захід. Це намагання загарбати гуцульські гори, щоб «мати кріпку границю», 

забрати Львів задля знищення українських просвітних і економічних товариств 

та унеможливлення ширення національної свідомості з Галичини на Київ. 

Реакцію гуцулів на почуте Б.Лепкий малює як одностайну й свідому – не 

дати погасити ватру відродження України, західна частина якої змагається за 

український університет, а наддніпрянська ще навіть української народної 

школи немає. Цей факт ґазди, «ведені» промовцем, коментативно  вважають 

соромом Російської імперії. Начальник громади, «високий сивоусий ґазда з 

двома медалями на киптарі», підтримує намір віддати цісарю, що цісарське.  

Проте і він, і всі ґазди виявляються заскоченими пропозицією адвоката 

виявити свою силу, створивши легіон УСС під власною управою як зав‘язок 

майбутнього українського війська. Тиші прокуреної зали у відповідь 

концептуально заснована не на міфічних антипатріотизмі чи полохливості 

гуцулів, а на психологічній традиційній обережності селян, генній пам‘яті про 

численні втрати у попередніх битвах, починаючи від Кеніґреца. Зумовлено цю 
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природну реакцію також знелюдненістю гуцульського села, леґенів і ґаздів 

якого забрали «під карабін» у «перший вогонь» та з «форшпанами». 

Осмисливши причини програного Україною бою за державність, 

Б.Лепкий акцентував устами промовця необхідність власного війська, 

захисника краю і його здобутків, усієї української справи. Митець-психолог 

оригінально окреслив: гуцули залишилися незворушними на згадку про дозвіл 

австрійської влади створити свій легіон. Знаючи гуцулів, з якими «не одну 

ложку солі з‘їв», адвокат намагається вплинути на аудиторію звісткою про те, 

що по інших селах записалося багато людей, однак гуцули не реагували. Їхня 

зосередженість на люльках як латентна форма прихованої відмови 

підписуватися зродила у душі адвоката відчуття, мов по першій програній 

судовій справі. Внутрішня напруга ситуації стає кульмінаційною, коли до 

слова зголосився Пилип Степанів.  

Хоч прозваний Канею, статечний гуцул горбатим носом і навислими 

бровами нагадував «гірського вірла-беркута» [209, 516]. Символічного 

наповнення епізод, у якому перед промовою Пилип випускає випускає з 

кімнати через вікно дим, а впускає голос самої Гуцульщини (шум смерек, 

джуркіт потоків), знаменує настання більшої ясності у хаті, на обличчях, утім 

образів на стінах. Виступ досвідченого, як видно з поведінки і слів, 

гуцульського бесідника заснований на очевидній для громади тяжкості 

гуцульських жертв на вівтар «фатерлянду» й відсутності дяки за те. Промовець 

гостро оскаржив політику влади: «Де наші полонини широкі, де наша 

сплавачка вольна, де наші ліси предковічні і тії лови, що не один з нас у них 

кохався…? Наїхало всілякого чужого народу, жандарі дорогу на найвищі 

верхи знайшли, прощай, гуцульськая воле» [209, 517]. 

На противагу цьому Б.Лепкий пов‘язав надії гуцулів на майбутнє з 

ширенням освіти у горах, діяльності товариств, спілок і крамниць, які людей 

«збирають докупи». Вже й до старших селян доходять нові думки про більші 

обшири країни, де живе великий український народ. Тому наділений знаковим 

прізвищем Степанів фактично благословляє молодь добру справу послужити 

«тій нашій Україні». Випрацювана діяльністю української інтелігенції 
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патріотична соборницька свідомість гуцулів заходить у творі в колізію з 

практичною можливістю вкрай обмеженого людського ресурсу села. Тому 

Пилип бачить не паліативним виходом створення свого роду краєвого 

ополчення для захисту рідних гір. У заключній перипетії адвокат, визнаючи 

лицарськість гуцулів в обороні «своїх гір, і колиб, і полонин, і кожного плаю» 

[209, 519], знову добирає слів, які промовили б до сердець закликом спинити 

ворожу силу ще на долах.  

Кульмінація оповідання психологічно переконливо та з емоційним 

піднесенням відтворила героїчний порив гуцульської молоді до захисту рідної 

землі у лавах січових стрільців. Першим невправно підписує папір кучерявий 

найменший син верховинського батька, який перед цим віддав у полк двох 

синів, а біль від утвореної у серці й хаті пустки передав народною 

приповідкою. За ним – молоді брати Микитюки. Коли ж записаних виявилося 

13 – погане число у гуцульській забобонній свідомості, – піднявся худорлявий 

юнак, який був не годен «й ковбка двигнути», бо у грудях у нього грало, немов 

на трембіті – «…пишіть і мене».  

 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ IV 

Художня парадигма Гуцульської України в літературному 

опосередкуванні доби модернізму мала засадничий характер, оскільки була 

детермінована концептуальною ідеєю, успадкованою вітчизняним 

письменством початку ХХ ст. ще від періодостилю класичного романтизму 

попереднього віку. Ця ідея підлягла вербалізації у процесі творчої співпраці 

найвидатнішого етнографа і багатолітнього дослідника Гуцульщини 

В. Гнатюка з одним із найбільших майстрів карпатської теми Г. Хоткевичем, 

оформившись у спільному імперативі: «нашого гуцула й світові цілому 

показати».  

Такий благородний намір не покривається гаслом рідного 

«народностелюбія», особливо популярним обабіч кордону Австро-Угорщини з 

Росією, починаючи принаймні з другої половини ХІХ ст. Адже цитований 
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імператив далеко виходить за межі українознавчого інтересу до спізнання 

екзотичної людності одноплемінників, загубленої у горах, віддалених у 

світосприйнятті слобожан чи причорноморців. Наведена вище настанова долає 

накинений чужою панівною верхівкою синдром меншевартості, переростає й 

соборницькі інтенції української суспільної свідомості новітньої доби, активно 

екстрапольовані нашою літературою ХІХ ст., починаючи від слів 

національного гімну, образу всеукраїнської великої родини Т. Шевченка, на 

Західній Україні невіддільних від програмних творів Ю. Федьковича й 

І. Франка.  

На противагу «малоросійському» та ін. синдромам і комплексам, 

примноженим ХХ і навіть ХХІ ст., українські горяни мисляться В. Гнатюком і 

Г. Хоткевичем етносом, цікавим усьому цивілізованому світові, вартим його 

уваги, здатним передавати невтраченими ті культурні вартості, що не скрізь у 

світі на той час збереглися. Показово, що і мистецьке, і наукове докладніше 

пізнання верховинського краю неукраїнцями за походженням польським 

письменником Ст. Вінцензом, швейцарським та італійським етнологами 

Г. Цбінденом і Л. Чіпріані виявило солідарність із концептуальним заміром 

Гнатюка-Хоткевича щодо введення у ширші контексти світової культури її 

плідного, хоч і малознаного складника – духовного спадку слов’янської 

«гуцульської Атлантиди». 

Спільні гуцульські міфофольклорні джерела творчих надбань 

західноукраїнських та наддніпрянських письменників Уляни Кравченко, 

Б. Лепкого, О. Маковея, Олександра Олеся, І. Франка, В. Щурата, 

С. Яричевського, представників «Молодої музи» говорять про існування 

єдиного метатексту Гуцульщини як тексту, утвореного, за Р. Бартом, із 

різноманітних «культурних кодів» краю. Українське письменство 

переосмислило народну верховинську онтологію світу та, відповідно до 

історичних, соціальних, побутових і психологічних реалій, запропонувало 

особливі авторські моделі світу, засновані на гуцульських міфофольклорних 

традиціях та філософсько-релігійній глибині пізнання світобудови й людської 

душі. 
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ВИСНОВКИ 

1. Гуцульщина як текст у художній літературі першої третини ХХ ст. 

стала об’єднавчим ядром творів як українських, так і закордонних 

письменників. Серед текстуального діапазону писань того часу про 

Гуцульський край передусім презентовано етнографічний, історичний та 

романтичний ракурси відображення дійсності.  

Доба модернізму успадкувала з романтизму «екзотичний» погляд на 

Гуцульщину, сприйняття суспільством своєрідного гуцульського міфу про 

«країну чар і краси», представленим із позиції ліричного героя-інтелігента. 

Інкорпорований світовим письменством ХІХ ст. погляд на Гуцульський край 

як на віднайдене «Ельдорадо» в центрі Європи ідейно й естетично асимілював 

карпатські мотиви у творчості письменників Великої України. 

Українські автори, враховуючи загальноєвропейську тенденцію 

зображення гуцульської картини світу, водночас збагатили літературу 

оригінальними мотивами, які сприяли декодуванню гуцульського міфу у 

напрямі зображення деекзотизації життя сучасної Верховини. Сукупність цих 

полярних мотивів сформувала літературний гетероімідж краю як унікального 

явища у світовому культурному просторі.  

2. Наукова парадигма «Гуцульщина як текст» входить в 

літературознавчий континуум у зв’язку із розумінням літератури як складової 

культурного простору, який акумулює у собі соціально важливу інформацію, 

зафіксовану в знаках і знакових системах, що й було стверджено у працях               

Р. Барта, М. Бахтіна, Ж. Лакана, Ю. Лотмана, К. Леві-Строса, М. Фуко, 

продовжених М. Ільницьким, Д. Наливайком, В. Іванцовим, В. Топоровим,                

Б. Успенським, Я. Хорошим та ін. Узагальненням їх думок є розуміння тексту 

як певної послідовності знаків, організованої відповідно до норм мови, яка 

використовується для відтворення певного повідомлення. 

Аналіз теоретичних концептів меж функціонування основних 

характеристик метатексту вможливив виділення основних критеріїв поняття 

«метатекст». По-перше, це наявність тематично та образно позначеного 
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текстуального ядра, яке становить собою певний концепт (для локальних 

текстів ним виступає конкретний локус у поєднанні з його історичними, 

географічними, культурними, міфологічними характеристиками). 

По-друге, така організація текстуального простору, що передбачає 

присутність цілого кола текстів, здатних презентувати цей метатекст, за якими 

можна з’ясувати закони формування художньої мови. 

По-третє, це синхронічність тексту, своєрідна симультанність, 

одночасність сприйняття метатексту у його текстуальному сенсі та 

дотримання норм аналітичного опису при відтворенні того чи іншого 

метатексту. 

По-четверте, необхідна значеннєва цілісність, що виникає у місцях 

взаємодії тексту і позатекстової реальності. 

По-п’яте, складовим метатексту властива спільність художнього коду. 

По-шосте, метатекст характеризується не лише статичністю, а й має 

свою динаміку, передбачає відкритість власних кордонів, можливість 

співпрацювати з іншими текстуальними одиницями. 

3. Парадигма «Гуцульщина як текст» об’єктивно виявляє свої ознаки на 

основі взаємодії понять «метатекст», літературного «обласництва», зокрема у 

виявах локального та регіонального текстів. Ознаки метатексту ця парадигма 

набуває за рахунок включення у її семантичне ядро понять «гуцульського 

тексту» та «край як текст». Семантичним наповненням термінологічного 

словосполучення «край як текст» передбачено включення у текстуальну 

площину двох основних підтекстів – сталого, що створює просторову, 

соціальну, релігійну та етичну конструкцію світу, та динамічного, 

асоційованого із місцем, становищем і діяльністю людини у навколишньому 

середовищі. Як регіональний гуцульський текст об’єднав локуси, пов’язані із 

певною місцевістю, у вигляді ж локального – увібрав у себе внутрішнє 

семіотичне значення гуцульського культурного простору, виражене у 

художніх текстах за рахунок зображення ментальності автохтонів, 

особливостей локальної та національної культур. 
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4. Парадигма «Гуцульщина як текст» розкрила на поч. ХХ ст. художні 

властивості у декількох літературних напрямах і стильових течіях 

(«запізнілий» романтизм, реалізм, натуралізм, модернізм), а також була 

представлена у всіх родах і жанрах літератури: ліричних і ліро-епічних                   

(Х. Алчевська, В. Атаманюк, М. Божук, Ю. Боршош-Кум’ятський, В. Ґренджа-

Донський, В. Загул, К. Малицька, М. Матіїв-Мельник, Б. Лепкий, Олександр 

Олесь, В. Пачовський, Леся Українка, С. Чарнецький, В. Щурат та ін.), епічних                

(О. Кобилянська, М. Козоріс, М. Коцюбинський, О. Манчук, У. Самчук,                    

І. Синюк, В. Стефаник, Д. Харов’юк, Г. Хоткевич, Марко Черемшина,                        

П. Шекерик-Доників, Ю. Шкрумеляк та ін.) та драматичних (Леся Верховинка, 

Г. Хоткевич, І. Франко та ін.).  

В українській літературі першої третини ХХ ст. Гуцульщина як текст 

постала як: 

1) метатекст, що являє собою сукупність творів, у яких тема, образ, 

мотив, дискурс Гуцульщини отримує більшу або меншу розгорнуту 

деталізовану характеристику;  

2)  художньо інтерпретована літературна історія Гуцульщини, що 

виявила естетичний досвід національного письменства в освоєнні 

верховинської тематики (феномен літературного «обласництва»). 

Сформований імідж краю в історичному сенсі становить семантичне ядро, яке 

синтезує всі найважливіші сторони його буття – історичний, культурний, 

соціальний розвиток, і здатне до суттєвого наповнення сучасною інформацією. 

Це ядро (ідейно-тематичний комплекс) акумулює в собі дискурси, парадигми, 

мотиви, сюжети, художні образи тощо, що стають наскрізними і спільними для 

творчості тих письменників, які сформували художній образ Гуцульщини 

завдяки його авторській інтерпретації; 

3) індивідуально-письменницький вияв / взаємодія творчості певної 

сукупності авторів через ідентичну ідейно-тематичну та сюжетну 

спрямованість творів, або об’єднання їх спільними творчими принципами. При 

цьому слід врахувати: значеннєва природа гуцульського тексту не є 

рівнозначною письменницьким рецепціям. Вона є ширшою, адже включає в 
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себе текстуальний масив усіх творів про Гуцульщину, відображає цінні засади 

формування літературного іміджу краю і виступає, крім того, ще й своєрідним 

механізмом породження нових текстів, що доповнюють матрицю гуцульського 

дискурсу. 

5. Визначення критеріїв функціонування художньої парадигми 

«Гуцульщина як текст в українській літературі першої третини ХХ ст.» 

обґрунтоване науковими надбаннями як закордонних, так і українських 

науковців, істориків, етнографів і письменників ХІХ – початку ХХ ст. Вчені 

відзначили взаємодію в гуцульському тексті трьох художніх проекцій: 

 Історіософська – презентувала мисленнєво-значеннєвий модус 

рецепції краю, представлений, зокрема, через зображення опришківського 

руху, що став виявом національно-визвольних змаганням гуцулів та інтенцій 

письменства (твори Б.-І. Антонича, В. Ґжицького, В. Щурата, Г. Хоткевича та 

ін.). «Воєнні» гуцульські тексти поч. ХХ ст. стали своєрідними «монографіями 

доль» мешканців Гуцульського краю, відтворили процес розвитку 

національної свідомості горян у контексті епохальних історичних подій                  

(М. Атаманюк, О. Бабій, В. Ґренджа-Донський, О. Кобилянська, М.Матіїв-

Мельник, У. Самчук, Марко Черемшина та ін.). Крім того, у системі 

гуцульського тексту презентовано авторську концепцію пошуку «втраченого 

раю», ідеального майбутнього для Гуцульщини (М. Капій, Ю. Шкрумеляк).  

Літературний праксис історіософської проекції гуцульської парадигми 

передбачив функціонування двох рівноцінних художніх образів як складових 

метаобразу Гуцульщини: «край як частина Великої України» та «Верховина як 

образ «малої вітчизни». Частиною Соборної України Гуцульщина постає 

насамперед у текстах доби визвольних змагань 1918 – 1919 рр. – на основі 

національної ідеї визволення краю, його інтегрування в українську суверенну 

державу, що стало об’єднавчим ферментом творчих зусиль українського 

письменництва обабіч кордонів. 

Гуцульщину як образ «малої» вітчизни текстуально охарактеризовано у 

спосіб опису автентичних територіальних, національних та культурних 

особливостей регіону, маркованих в авторських текстах уживанням конкретної 
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топоніміки, зображенням родієвої конкретики, дотриманням автентичних 

мовно-діалектних особливостей тощо. 

 Культурологічна проекція об’єднала письменницькі рецепції 

«екзотичного» та «неекзотичного» життя краю крізь призму гуцульського 

міфу чи його деміфологізації. Культурологічне декодування автентичного 

тексту посприяло висвітленню у метатексті Гуцульщини елементів 

гуцульської вдачі, антеїстичної складової національного простору, розкриттю 

специфіки національної культури та побуту верховинців. Серед мотивів, які 

презентують культурологічний аспект гуцульського тексту, – гумористичний 

як вияв верховинського світоспоглядання, танатологічний, еротичний мотив 

гуцульського кохання крізь призму співвідношення чоловічого та жіночого 

світобуття тощо. Презентація гуцульського тексту як локального у світовому 

літературному континуумі включила до процесу відображення місцевої 

автентичної культури фольклорні зразки, «живу етнографію» народних звичаїв 

і традицій та ін.  

Гуцульщина як текст вагомо ввійшла у художній світ творів Лесі 

Верховинки, М. Козоріса, М. Колцуняк, М. Коцюбинського, К. Малицької,          

О. Манчука, І. Синюка, Д. Харов’юка, П. Шекерика-Доникового та ін. 

відображенням яскраво національного колориту, народознавчих особливостей, 

способом спілкування з краєм, репрезентованим численними автентичними 

реаліями. 

 Третя проекція гуцульського тексту – це його міфофольклорна 

компонента, реалізована в усіх літературних родах першої третини ХХ ст., 

найширше у «гуцульській» прозі, нерідко збагаченій діалектною мовою. 

Міфопоетична рецепція екзотичної візії Гуцульщини доповнила гуцульський 

текст поглибленням історичних, філософських, морально-етичних, 

психологічних, міфопоетичних й фольклорно-«етнологічних» вимірів 

гірського світу, посприяла етноконсолідуючим процесам узаємопізнання 

різноетнічних частин української нації, ввела гірську Україну в художній світ 

Європи.  
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У художній практиці західноукраїнських (Уляни Кравченко, О. Маковея, 

Марійки Підгірянки, І. Франка, поетів «Молодої музи») та наддніпрянських                  

(Лесі Українки, Х. Алчевської, Олександра Олеся) авторів Гуцульщина та 

гуцули постають крізь новаторське осмислення міфофольклорної образності, 

традиційних вірувань верховинців. Історичні і соціальні реалії Гуцульщини 

підпорядкувалися значним філософським ідеями та релігійному чуттю, 

посприяли психологізації і драматизації викладу, символічному навантаженню 

образності барв і природних стихій, фольклорній автентичності художньої 

форми.  

Міфофольклорна проекція «Гуцульщина як текст» сприяла ідейно-

естетичному оновленню національного письменства інноваційними підходами 

модерністського типу. На олітературеному матеріалі минувшини (Довбушіана) 

й сучасності Гуцульщини (події 1914 – 1918 рр.) українські письменники 

піднесли національний суспільний ідеал соборної суверенної держави 

України, опоетизували велич і трагізм змагань Гуцулії за волю та людську 

гідність, утвердили ідею гармонійного співжиття людини з природою.  

6. Гуцульські тексти новітньої доби суттєво збагатили художню 

культуру ностальгійної лірики, неоміфологічного письма, авторських 

інтерпретацій традиційного фольклору, сприяли створенню й естетичному 

функціонуванню поліаспектного образу Гуцульщини, спричинилися до 

оновлення інтертекстуальних зв’язків національного письменства і його 

частин, пожвавили міжлітературні контакти. Українські митці переосмислили 

народну верховинську онтологію світу та запропонували власні авторські 

моделі буття Гуцульського краю, засновані на його культурних традиціях та 

філософсько-релігійній глибині світосприйняття. 

Присвячена Гуцульщині літературна творчість письменників першої 

третини ХХ ст. оновила загальноукраїнський художній дискурс розмаїтими 

естетично й емоційно компонентами гуцульської народнопоетичної творчості 

(співанок і коломийок, паремій, легенд і переказів, зокрема опришківського 

фольклору), етнографізмами (гуцульське весілля, поховальний обряд «грушка» 

чи «посіжінє»), символікою («жива ватра»), діалектизмами та ін. 
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Письменницькі рецепції О. Манчука, М. Матієва-Мельника, І. Синюка,                      

І. Франка, Д. Харов’юка, Г. Хоткевича, Марка Черемшини, П. Шекерика-

Доникового, Ю. Шкрумеляка та ін. продемонстрували ще не зужиті 

українською літературою мовно-стильові ресурси місцевої говірки, 

перспективність олітературення українського народного колориту. 

7. Гуцульські тексти вітчизняного письменства першої третини ХХ ст. 

збагатили українську літературу естетично рафінованою рецепцією краю і 

його автохтонних мешканців. Багатовимірність літературного континууму 

Гуцульщини зумовила й те, що ціла низка істотних питань залишається ще 

недостатньо вивченими, вартими окремого наукового дослідження. Зокрема, 

потребує поглиблених студій концепт «Гуцульщина в літературі» у системі 

міжкультурного діалогу, оскільки Карпатський ареал становить «материнську 

плату» гуцульської, польської, німецької, австрійської, чеської, словацької та 

єврейської культур.  

Перспективна програма подальшого вивчення гуцульського тексту задля 

досягнення більших повноти й об’єктивності літературного образу регіону  

передбачає комплексне охоплення всього художнього масиву давнього, 

нового, новітнього письменства, у тому числі й ХХІ ст., з необхідністю 

особливу увагу приділити маловідомим, архівним текстам, пов’язаним із 

Гуцульщиною.  

Тож Гуцульщина як текст – це багатоаспектний і поліморфний художній 

феномен, який продовжує функціонувати і розвиватися у ХХІ ст., пропонуючи 

оригінальні інваріанти традиційних «гуцульських» тем  «людина і природа», 

опришківського руху, національно-визвольних змагань доби світових воєн, 

зображення «неекзотичного» життя гуцула-автохтона тощо. Гуцульський текст 

множить версії гуцульського життя у переломленні різнорідних авторських 

візій та інтерпретацій, розумінь унікальності, цінності і «самості» 

Гуцульщини. Усвідомлення гуцульського локусу як складової національного 

художнього простору дає можливість системного осмислення художніх текстів 

інших локальних структур, що, у свою чергу, має становити першооснову 
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наукового українознавчого синтезу, знаходження місця парадигмі 

«Гуцульщина як текст» у системі загальнокультурного простору України. 
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