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This article analyses the peculiarities of the idea of life and death in the Turgenev’ and 

Bunin’s lyrical and philosophical prose from the point of view the Russian writers’ typological 

connections; emphases a tragic insolubility and duality of the writer’s opinion about sense of 

human life and death in the context of the existential problems.   

Keywords: life, death, nature, individualism, personalism, anthropocentrism.  

 

 

 

УДК 821.161.2.09 

Бикова  Т.В. 

 

ГУЦУЛЬЩИНА ГУМОРИСТИЧНА В «ГУЦУЛЬСЬКИХ 

ОПОВІДАННЯХ» ГНАТА ХОТКЕВИЧА 

 

На основі художнього аналізу «Гуцульських оповідань» Гната Хоткевича розкрито 

особливості використання гумору в літературному тексті. Досліджено окремі аспекти 

вживання власне «гуцульського» гумору в житті та побуті мешканців Карпат на 

початку ХХ століття. Зроблено висновки щодо особистого ставлення автора до гумору 

як невід’ємного елементу буття Гуцульщини. 

Ключові слова: Гуцульщина, текст, гумор, художня творчість, поетика. 

 

Гуцульщина – це унікальний край, який надихав і продовжує надихати 

на художню творчість багатьох митців. Життя і побут мешканців Карпат, 

велич екзотичної природи, схованої гірськими хребтами від очей цивілізації, 

упродовж декількох століть приваблювали багатьох «чужинців» і залишали 

їх вічно закоханими в побачене і почуте серед гір. Унікальність сприйняття 

краю такими «чужинцями» полягала в тому, що вони відчули внутрішню 

енергетику Гуцульщини, яка нестримно пульсувала зі сторінок прозових, 

поетичних чи драматичних творів художників слова. 

До таких «чужинців», які художньо оспівали цей незвичайний гірський 

край, належить Гнат Хоткевич. «Гуцульський» період життя письменника 

наповнений прозовими («Камінна душа», «Гірські акварелі», «Довбуш», 

«Авірон», «Гуцульські образки»), а також драматичними творами – п’єси 

«Верховинці», «Довбуш», «Гуцульський рік», «Непросте», «Практикований 

жовнір» та ін. 

Літературну творчість письменника вивчали вчені П. Арсенич, 

А. Болабольченко, І. Денисюк, Я. Партала, І. Пелипейко, І. Приходько, 

Ф. Погребенник, В. Стеф’юк, В. Шевчук та інші. Однак характеристиці 
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особливостей використання гумору в прозовій спадщині митця спеціально не 

було приділено уваги. 

Мета статті: на основі «Гуцульських оповідань» Гната Хоткевича 

розкрити художні особливості використання гумору в художньому тексті; 

висвітлити окремі аспекти вживання власне «гуцульського» гумору в житті 

та побуті гуцула; з’ясувати особисте ставлення автора до гумору як 

невід’ємного елемента буття Гуцульщини. 

Усі гуцульські оповідання Г. Хоткевича побудовані на основі вражень 

від побаченого й почутого письменником під час перебування на 

Гуцульщині. З точністю кореспондента письменник прагне відтворити всі 

почуття, емоції, повноцінно відобразити панораму гуцульського життя. 

Перебуваючи під враженням краси цього екзотичного краю, з позиції 

«міського» жителя автор подає епізоди буденного життя гуцулів, де гумору 

значно менше, аніж хотілося б побачити чи почути. Однак така точка зору не 

свідчить про байдужість автора до гуцульського гумору або жартів, чи то 

відсутності комічних чи жартівливих ситуацій у їхньому житті. Такі 

оповідання наявні у творчості Г. Хоткевича. Гумором пройняті оповідання 

«Блуд», «Чарівна палиця», «Дві дячихи», «Пожарище», «У корчмі», «Гуцул», 

«Ранок» та ін.  

Так, в оповіданні «Блуд» гумором наповнені досить незвичайні життєві 

ситуації, коли мешканець степового регіону не розуміє деяких особливостей 

життя, культури, побуту й звичаїв карпатських жителів. Несприйняття 

гуцулами степовика викликає чимало комічних ситуацій, у яких опиняється 

безпосередньо автор-оповідач. У цьому випадку цікаво спостерігати, що, 

власне, гуцули не прагнуть відкрито насміхатися з дій самого автора, а також 

не бажають бути об’єктом усміху з його боку, залишаються серйозними й 

невразливими емоційно під час розгортання події. Оповідь у творі 

побудована таким чином, що читач має зрозуміти, над чим варто щиро 

сміятися, а що є своєрідним моральним повчанням, окресленим змістом 

усмішки.  

Оповідання «Блуд» має лише окремі гумористичні риси, адже 

розповідь починається доволі трагічно – автор-оповідач разом із малим 

хлопчиком заблукав у гірських лісових хащах. У процесі роздумів автора, які 

стали наслідком спогадів попередніх подій, стає зрозуміло, що винним у 

тому всьому є «блуд». Це поняття у творі розкривається з позиції 

досвідченого гуцула: «То є нечість така, шо си ловит чоловіка, тай мусиш 

ізблудити, хучь би єк дорогу знав» [3, с. 215]. 

Г. Хоткевич у викладі розвитку події вибирає позицію активного 

спостерігача за власними емоціями, детально фіксуючи весь перебіг змін 
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свого внутрішнього стану: «Страх мене взяв. Це ж воно сидить десь, бідне 

хлоп’я, під деревом, може плаче… Страх обхоплює дужче, уява починає 

малювати жахливі картини (письменники, вони ж специ по цій часті)… 

Одчай заповз у душу. Хвилини здаються годинами. Іду вже наосліп, трачу 

свідомість і – натрапляю на свого хлопця. Воно сиділо-сиділо й заснуло, 

притулившися спинкою до дерева… Ну, скажіть самі – хіба несе діло рук 

нечистої сили» [3, с.214]. У цій ситуації вибір саме такої форми подання 

матеріалу якнайкраще відтворює весь хід роздумів автора, що слугують 

безпосереднім підтвердженням попередньо викладеної думки досвідченого 

гуцула. Складається враження, що автор шукає у власних емоціях доказ 

існування «блуду». 

Насправді, виявляється, винним є сам оповідач, адже не забажав 

послухатися старих гуцулів, не повірив, що так легко можна заблукати в лісі, 

утративши орієнтир на місцевості. Автор на цьому наголошує так: «Чув я про 

Чорногору й її особливу красу. Вийшовши на грунь, бачив таємні, в туман 

далечини повиті контури, а гуцули мені казали: ото Говерля, ото Пип Іван… І 

надумав я, безсила нікчемна лєнка (так гуцули називають одягнутих не в 

гуцульський убір або інтелігентів. – Т.Б.), зробити прогульку по Чорногорі. 

Сам… Для більшої приступності вражінь..» [3, с. 214]. 

Однак саме подібне гумористичне ставлення до подій, які відбулися в 

житті, розкриває бажання «заховати» в душі страх перед безвихіддю, 

зорієнтуватися на місцевості, «включити» розум, а не почуттєву сферу. 

Події, які пригадує автор, за насиченням гумору й за об’єктом гумору є 

різними. Найбільш емоційно навантаженою є ситуація з пшоном, що захотів 

придбати оповідач, аби за чумацькою традицією зварити каші. Тут 

відбувається своєрідне «накладання» двох культур і двох традицій, коли 

оповідач, запроваджуючи власну традицію козацьких походів у горах, а не в 

степу, не враховує місцевих традицій. У комічну ситуацію потрапляють як 

оповідач, так і гуцули. У якості об’єкта комізму він виявляє себе шляхом 

наївного розуміння, що в корчмі серед гір можна купити все: «Це 

гуцульський Мюр і Мериліз (найбільший торговельний центр у Москві на 

початку ХХ століття. – Т.Б.), як говорилося давніше, чи універмаг, як 

говориться тепер. У корчмі ви можете дістати все, «ну рахувати – все», так 

бодай мене запевняли гуцули. І я йшов туди з думкою купити ананасів, 

електричний прилад для манікюру й ще інші дрібниці. А насамперед пшона» 

[3, с. 215]. 

Об’єктом гумору стають і гуцули, коли не можуть зрозуміти, що собою 

становить «пшоно». Досвідчені гуцули просять поради в найстаршого 
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гуцула, «патріарха сім’ї», який «тлумачить» «пшоно» як пшеницю й цим 

задовольняє всі бажання оповідача «купити все». 

Варто зауважити, що комізм події проявляється, власне, під час оцінки 

її безпосередньо читачем, який невільно стає спостерігачем події – ні 

оповідач, ні гуцули не глузують над своїми опонентами. Оповідач подає 

інформацію таким чином, щоб читач чи то спостерігач події зі свого боку 

зумів оцінити комізм ситуації, при чому не зволікає на те, що сам став одним 

із об’єктів такого комізму. Добрий «гуцульський» гумор демонструє автор у 

ситуації із гуцулом-поводирем, який сміється з власної незлої витівки над 

молодою смерекою, на яку давно настромив «котушку» для ниток: «Смерічка 

росла – і підіймала разом із своїм вершком і катушку. І тепер вона, та 

катушка, висо-око! Хіба не смішно? І сміялися ми обоє. І сонце з нами 

сміялося» [3, с. 219]. Така добра усмішка і щира безпосередність гуцула 

покращує й атмосферу спілкування, свідчить про відкритість душі гуцула, 

здатність і в простих життєвих буднях знайти привід для підняття настрою, 

позитивно налаштувати співрозмовника на сприйняття потрібної інформації. 

Однак така дитяча безпосередність обертається й проти гуцула, як-от у 

ситуації, коли той же таки гуцул Йосип у трухлявому пні край дороги 

швидше за звичкою, аніж за логікою хоче відшукати таємних опришківських 

скарбів. «Сонцеподібна усмішка» гуцула викликає в оповідача жартівливе 

подивування над недостатньою розсудливістю вчинку Йосипа.  

Авторське гумористичне ставлення помітне в епізоді, коли наратор 

згадує всі події по черзі, у яких то він, то гуцули ставали об’єктами доброго 

гумору. Однак лише через деякий час стає зрозумілим, що більшості 

ситуацій, які могли трапитися з оповідачем можна було оминути: «І тільки 

потім, поживши трохи на Гуцульщині, я зрозумів, що не всі думки, які 

здаються геніальними, є такими в дійсності. І що треба було бути зовсім 

сліпою людиною, щоб думати, що в Чорногору можна йти от так собі, як на 

проспект» [3, с. 217]. 

Таким чином «розвінчується» культ геніальності оповідача, якого 

читач має сприймати більше як людину інтелігентну, освічену, однак 

повністю недосвідчену в спілкуванні з гуцулами. Своєрідним доказом цієї 

позиції є діалог двох гуцулів, з яких, як виявляється на подив автора, один, не 

зважаючи на свою фізичну недосконалість, є сильнішим, «стопроцентовим 

гуцулом», а отже його думка варта більшої уваги, тут у горах: «А Соломійчук 

хіба не горець, хіба не стопроцентовий гуцул? І виходило, що ні. Він більше 

в селі, а оцей у полонинах, у властивих горах, так би сказати, в горах у 

квадраті» [3, с. 217]. 
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Даючи оцінку діалогічному мовленню гуцулів, автор «дозволяє» 

читачеві усміхнутись із власне авторської щирої наївності. Стаючи об’єктом 

усмішки, а не глузування, не перенасичуючи гумористичний акцент оповіді, 

герой пригадує до дрібних подробиць усі веселі епізоди їх подорожі горами. 

Добірним гумором наповнені спогади про зустріч маленької дівчинки 

лісниківни, яка викликає усмішку через невміння ще чітко говорили, 

гумористична ситуація очікування лісничим заможного гостя, жартівлива 

історія гуцула Йосипа про діяння нечистої сили над немісцевими, власні 

думки оповідача, коли він, на його думку, за настановою чорта вирішив не 

дорогою широкою йти, а вибрав непролазні хащі, щоб скоротити собі шлях. 

Стаючи повноправним об’єктом усмішки, оповідачеві вдається вправно 

утримувати увагу читача навколо тієї ситуації, у яку він потрапив. Реципієнт, 

з одного боку, уже передчуває за гумористичною тональністю оповіді, що 

вихід із лісу оповідач і малий хлопчик знайдуть, а з іншого, співпереживає 

головному персонажеві, адже за задумом автора невільно заглиблюється в 

його думки. Так створюється ефект присутності читача у творі, думки 

персонажа стають думками самого реципієнта, які сповнені оптимістичного 

погляду на життя, навіть не зважаючи на трагічність ситуації: «Насамперед – 

що таке мох? Оце собі хто-й-зна яке лушпиннячко якесь – то оце й єсть мох? 

Чи може це само собою, а мох само собою? Якщо це мох, то він же, бісів син, 

росте на всіх чотирьох сторонах світу – і од захід, і од схід і по ньому ніяк до 

архікнязя не попадеш. А якщо не це мох, то ох! Де ж той мох?» [3, с. 223].  

Зі щирою безпосередністю автор примушує читача шукати відповідь у 

власних думках, спонукаючи замислитись його, а що б він зробив у такій 

ситуації. Розв’язка твору настає раптово, адже вихід оповідач знаходить 

доволі швидко, завдяки «могутньому людському інтелекту»: вийти з гір 

можна потоком, що впадає в Перкалаб, який і був потрібен оповідачеві в 

якості місця ночівлі: «І я почав іти так, щоб натрапити на потік. І – натрапив! 

І зійшов униз, на ту саму дорогу, якою я не хотів був іти» [3, с. 223].  

Гумористичні спогади оповідача дали лад його внутрішньому станові, 

налаштували на логічне мислення, що й дало змогу зорієнтуватися в доволі 

складній ситуації, яку не хотів відчувати на позасвідомому рівні оповідач, 

адже лісничий, який зустрічає першим оповідача з страшної подорожі 

констатує: «Ну, щастя ваше, що ви схаменулися скоро. Бо ви там і тиждень 

могли б блудити» [3, с. 223]. У поданій ситуацій доволі жартівливо виглядає 

коментар оповідача: «Так от і я знаю, що таке є блуд… (прошу не розуміти 

мене криво)» [3, с. 223].  

Такий «легкий» гумор слугує жартівливим натяком оповідача на 

справжню більш прозаїчну причину «блуду» його горами, дає змогу читачеві 
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в доволі прозорій формі зрозуміти авторську гумористичну настроєвість, 

сприйняти умови такої своєрідної жартівливої гри в пошуках причин 

«блуду», де власна необережність і нерозважливість стають справжніми 

винуватцями тих подій, що розгорнулися в житті оповідача в Чорногорі.  

Серед гуцульських оповідань Г. Хоткевича осібне місце має оповідання 

«Дві дячихи». За своїми жанровими характеристиками – це гумористичне 

оповідання про відносини двох гуцулок, на які відклали відбиток суспільні 

процеси тогочасної дійсності. Обираючи під час опису їхніх стосунків 

позицію наратора, автор із фіксованою точністю відтворює психологію 

колишніх простих гуцулок, які шляхом одруження піднялися вище на 

ієрархічний щабель від звичайних селянок – одній вдалося одружитися й 

виїхати із села до Станіславова, іншій судилася доля сільської дячихи. У 

традиціях сміхової культури описані автором ті події, які трапляються з ним 

після несподіваної зустрічі на кладці біля села.  

Уже безпосередня зустріч біля вузької кладки через річку психологічно 

передбачає своєрідну боротьбу двох жінок, яка має відбутися, як не у 

фізичному сенсі, так у моральному – хтось має поступитися, щоб піти 

кладкою й не упасти самому до річки. У цій комічній ситуації переможницею 

стає станіславівська дячиха, автор із дотепним гумором аналізує внутрішні 

почуття обох персонажів, мимохідь заглиблюючись у їх свідомість: «Се був 

тріумф, але станіславівська дячиха не показувала зовсім, як її се тішить, а 

пильно дивилася на дно Черемоша, неначе вбачила там щонайменше 

чудотворний образ. 

А сільська дячиха аж позеленіла, побачивши кому вона дала дорогу. Та 

чимборше схилилася і почала, мов би щось виколупувати з помежи пальців – 

от’їк би скалку чи що» [3, с. 121]. 

З реакції станіславівської дячихи стає зрозуміло, що в моральному 

сенсі ця боротьба ще триватиме, незважаючи на такий «тріумфуючий» в’їзд 

до рідного села. 

Власне «гуцульський» гумор проявляється у творі в момент 

«спілкування» станіславівської дячихи із старим гуцулом-фірмачем, що знав 

її ще малою. Гострота й дотепність старого гуцула понадміру демонструють 

пиху й погордливе ставлення до всього гуцульського з боку «колишньої» 

гуцулки – станіславівської дячихи, яка «дивилася на нього, як на папуаса, по 

тричі перепитувала, що він говорить, так що гуцул нарешті плюнув і досить 

неґречно спитав:… – На наших колачах вігодувала си та вже й нашу бесіду 

забула? А того не забула, єк я тебе злапав у наших фасулях, та задер 

запашшіну та по голій … вибив добре, абес знала, єк фасулі толочити?... – 

Грубий, некультурний гуцул голосно називав такі часті тіла, про які 
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станіславівська дячиха навіть сумнівалася, чи взагалі вони можуть у неї 

існувати» [3, с. 121]. 

Продовжуючи далі оповідь про стосунки двох «колежанок» 

безпосередньо автор підтвердить висловлені слова гуцула про минуле життя 

дячихи, і мимовільним авторським утручанням посилить істинність думок 

гуцула в дотепній формі з позиції стороннього спостерігача: 

«Станіславівська дячиха виросла таки у цім селі, і подія, про яку так неґречно 

згадував гуцул, дійсно мала місце й була історичним фактом. Правда з того 

часу мала Одокійка встигла вирости, вийти заміж за таку особу, як дєк у 

самім Станіславові…» [3, с. 122]. 

Такі незначні на перший погляд моменти, що фіксує автор у свідомості 

читача, створюють повноцінну картину пустоти внутрішнього буття 

колишньої селянки, яка в міському житті побачила лише безтурботність: 

«Їдучи сюда забирала з собою все, що тільки знаходилося блискучого в її 

хаті». З позиції «досвідченої городянки» й відбувається оцінка сільської 

дійсності, у яку потрапляє станіславівська дячиха.  

Характери двох «колежанок» автор розкриває під час численних 

порівнянь їх поведінки в момент зустрічі. Повноти сприйняття образів додає 

заглиблення у внутрішній світ персонажів, який для читача залишається 

відкритим. Це дає змогу не тільки з доброю усмішкою стежити реципієнтові 

за подіями, що розгортаються у творі, а й зрозуміти весь аспект емоцій і 

внутрішній світ двох дячих, який вони мають приховати одна від одної. 

Комічний ефект створюється шляхом співставлення поведінки героїнь під 

час їх безпосередньої розмови й реальних думок і намірів. За логікою 

розгортання подій станіславівська дячиха отримує й моральну «перемогу»: 

автор із подробицями фіксує, за яких причин відбулася ця «перемога»: 

«Поволі-поволі, але на всіх пунктах станіславська дячиха одержала верх. 

Преці ж знала багато речей цілком невідомих сільській дячисі: мала нервову 

кров, мала будзік, лаковані черевики, а найголовніше – капелюхи. І з того 

моменту, коли сільська дячиха смиренно й одверто признала вищість своєї 

станіславської колежанки – між ними запанувала цілковита гармонія» [3, 

с. 127]. За іронічним фіналом, що фіксує факт тимчасового «перемир’я», 

схована тонка сатира на суспільне життя того прошарку жінок-гуцулок, які 

різною мірою є відсторонені від автентичного гуцульського життя, а тому й 

не виступають носіями й продовжувачками традицій, звичаїв і обрядів 

Гуцульщини. Відбувається своєрідна констатація неминучого впливу 

цивілізації на суто екзотичне з позиції цивілізаційного простору життя 

місцевих мешканців. Власне гуцульського в цьому оповіданні й залишається, 

що старий гуцул, який намагається «навернути» колишню гуцулку до 



Науковий часопис НПУ ім.М.П.Драгоманова. Серія 8. Філологічні науки (мовознавство і літературознавство) 
Випуск 7’2017 

183 

гуцульського сприйняття дійсності й «гуцульські» думки сільської дячихи, 

які під тотальним упливом станіславівської змінюють свій хід в інший бік. 

Фіксацією такої, на перший погляд, гумористичної історії зустрічі двох 

«незвичайних» гуцулок автор прагне довести читачеві, що з утратою рідного 

коріння, утрачається їх справжня внутрішня сакральна і глибинна сутність, 

що властива тільки гуцулам. 

Отже, досліджуючи особливості використання гумору в прозових 

творах Г. Хоткевича, можемо зауважити, що Гуцульщина гумористична в 

цьому випадку має двоваріантний імператив. Насамперед, вона представлена 

у творах Г. Хоткевича з позиції інтелігента, людини, яка приїхала з міста, 

прагне якомога скоріше «злитися» з мешканцями-гуцулами. Це так званий 

«чужий» погляд на Гуцульщину, який чітко зумів зафіксувати всі процеси, 

що відбувалися в гуцульському селі початку ХХ століття. Його можна 

зустріти в чималій кількості оповідань зі збірок прози Г. Хоткевича. Із 

позиції «чужинця» письменник прагне осягнути всю велич і красу 

Гуцульщини, дослідити першопричини тяжкого й злиденного життя гуцулів 

перших років ХХ століття, тому й приділяє він гумористичному аспектові 

сприйняття дійсності значно менше уваги, однак не виключає його взагалі з 

гуцульського життя. Тому в «Гірських акварелях», «Гуцульських образках» 

гумор присутній і належним чином сприймається як неодмінна складова 

гуцульського світу. У цьому разі, гумор у гуцульському тексті Г. Хоткевича 

існує на межі зіткнення двох культурних світів і традицій, де об’єктами 

гумору стають як гуцули, так і безпосередньо автор як представник «чужого» 

для гуцулів світу. Другий імператив знаходить свій вияв у наявності в 

«гуцульському» тексті «стовідсоткового» гуцульського гумору, гострого, 

дотепного, який є складовою гуцульського світопростору. Цей гумор звучить 

у безпосередніх репліках гуцулів і відрізняється від іншого імперативу 

представленням «іншої», суто гуцульської сміхової культури, без накладання 

цивілізаційної культурософії. Автор, характеризуючи вчинки гуцулів, 

атипові з позиції «культурного» чоловіка початку ХХ століття, презентує 

зовсім нетипову сміхову культуру. Однак, не будучи власне гуцулом, 

Г. Хоткевич фіксує ці спалахи гуцульського гумору фрагментарно, не 

ставлячи за самоціль розсмішити читача. 
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На основе художественного анализа «Гуцульских рассказов» Хоткевича раскрыты 

особенности использования юмора в литературном тексте. Исследованы отдельные 

аспекты применения собственно «гуцульского» юмора в жизни и быту жителей Карпат 

в начале ХХ века. Сделаны выводы относительно личного отношения автора к юмору как 

неотъемлемому элементу бытия Гуцульщины  

Ключевые слова: Гуцульщина, текст, юмор, художественное творчество, поэтика 

 

Based on the analysis of art «Hutsul stories» Khotkevycha H. peculiarities use of humor 

in literary texts. Investigated some aspects of the use of the actual «Hutsul» humor in the life of 

the inhabitants of the Carpathian Mountains in the early twentieth century. The conclusions 

about personal attitude towards humor as an integral part of being Huculshchina  

Keywords: Huculshchina, text, humor, arts, poetics 
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УКРАЇНСЬКА МЕНТАЛЬНІСТЬ  

У ГУМОРИСТИЦІ ПАВЛА ГЛАЗОВОГО 

 

У статті розглянуто гумористичні твори Павла Глазового, які висвітлюють як 

негативні, так і позитивні  риси української національної вдачі. Гуморист висміює 

совковість, наївність, скупість, жадібність, безтурботність, вдаючись до добродушної і 

поблажливої іронії. Зовсім інший тон мають гуморески 90-х років, у яких йдеться про 

зневагу до української мови і національних традицій. Письменник картає українців за 

інфантильність, брак цілеспрямованості, непослідовність, недбалість, занижену 

самооцінку. Саркастичний характер цих творів очевидний. Однак, прикметною рисою 

гумористики Павла Глазового все-таки лишається веселий сміх.  

Ключові слова: ментальність, гумореска, іронія, сарказм. 

 

У тому, як і на які теми жартують люди, виявляються загальні закони 

гумористичного світовідчуття кожного народу. Ці закони зумовлені 

специфічними рисами національного характеру, соціальним і політичним 

устроєм країни, її історичним розвитком, культурними традиціями, 

ментальністю. Метою нашої роботи є розгляд окремих рис української 


