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... ВІН'якось особливо близький до ХО-• 

рошого, і в ньому кипить органічна гид

ливість до поганого. В ньому тонко роз

винена естетична чуйність до доброго, 

він любить добро любов’ю художника, ві

рить у його переможну силу, і В ньому 

живе почуття громадянина', якому глибоко 

і всебічно зрозуїііло культурне значення,- 

історична вартість добра.

Макеті Горький

Pfi,Акційна колегія: Баvuk Л.І.

Кіліченко І.М . 
Пилип*юк О.М.
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Ч/іен Республіканської йвілейяої 

коиіЙії по відзначенню 125-річчя 

вїд ̂Й Г!яг!і̂Ьдіг.енЕЯ ;.І .Коцюбинського

ІЩА/ШО КОїрШСШШ НА ІУЦЩШІІ

Тричі Українські Карпати відкривалися ииред дшіл овоїш 

легендами і піснят.ш, звичаями, що діілми лі д  мабутих предків уае 

1 може й тінями, але не ЧОрШти. Листи ■ и;и» -чистого до родини, 

до ііекоима Горького, до друзів та при,то їй розповідають нам 

про те, шо гуцульська Кркворівня так мічарувало позта й прозаїка, 

як ніщо в світі.

Уперше. ІЛихеЬо Коцюбинським прибув ца Гуцульщану 14 серпня 

1910 року, коли к:;е ознайомішоя :• піснями й казкаш нашого краю, 

з народними оповіданнями про опришків. ІІозертався він з .Сайрі 

через Неаполь, Рим, тодішню етили® Австро-Угорщини, яка YlTc 
року підпорядкувала собі Галичину з центром у Львові. Зі Львова 

через Станіслав ходили поїзди до Ворохти, а з Ворохти до Криво- 

рівні доводилося добиратися возом. Тоді підвода з Криворівні не
\

приїхала, й Михайло Коцюбинський ночував у ворохтянському готе

лі, лишень другого дня добрався він через Криве Поле й Жаб"з 

до прекрасного села над Черемошем, де вже були Іван Франко та 

Володимир Гнатюк, Гість був тут маііае два тизліі. "Який оригіналь

ний край, який незвичайний, казковий народ",- писав він, задумав

ши наступного року яадовие приїхати езди ж, щоб написати "щось" 

про іуцуліь.

Вдруге на І̂гцульщицу прибув М.Коцюбинський 19 липня І9ІІ 

року. Поселився на правому боці Черемощу, який того літа бушу

вав, як ніколи, бо в горах "били плове", тобто падали сильні



дощі. Здається,, що священик Олексія Волинський на прохгняя Во

лодимира Гнатюка влаштував його в дяка Михайла Мосеіщука за рі

кою, звідки доводилося перепливати на лівші бік села на дарабі,

бо ріка позносила всі кладки й пости.

• Як тільки випогодилося, надумав побувати в далеких горах. 

Очевидно, що їздив він на два дні в село Зелене, що під Чорного- 

рою. Про це засвідчують рядки з листа до Віри Коцюбинської від ' 

24.08. 1911 року: " їздив на два дні з попом в його далекі 

приход, верстов за 40, де вже і доріг дальше нема, тільки гори". 

Повернувшись, одразу ж став готуватися в Гринявські гори. "Завт

ра рано іду верхи конем, з гуцулом, до села Голов. З Голов даль

ше неш дороги, ТІЛЬКИ СТЄГьКИ В гори.,.-",- писав у ТОМУ Ж ЛИСТІ, 

з ним згодився їхати молйдий хлопегь Куровець. їхали до Голов 

на конях верхи, через Ясенів.

У Головах жив тоді засланий у гори австрійськими властями 

ДУ«е одедай учитель Лука Гариатій - фольклорист і етнограф 

кореспондент Володимира Гнатюка. Він прибув сюда із села L t o -  

ЯЩІ, що під Теребовлею. Душа подолянине жила Гуцульською, як і 

душа його земляка Володимира Гнатюка.

До Луки Михайло Коцюбинський приїхав ще з одним ідам 

уровцец, ЩО загинув під час першої світової війки в Албанії, 

і ам не була в живих і письменника, з дао;,а парубкаш-гуцу- 

лами Михайлом Танасїйчуком і Петром Шекерако̂онниковим. який 

згодом був війтом 2аб"я, а на той час дружив з Гнатом Юткеая- 

че», підтримував матеріально і його, і Гуцульський театр, ство

ренні; цим письменником у Красноїллі.

І Шекерви—Дсюиків, і ТЕнесііічук, №ьи  ІЬЛ  
по ьовідош, пересрі* ,  оро,1дш1и)„ ,

Красноїллі. В цьому селі Олекса Довбуш 1743 року убив свого во

рога - сільського багача-отамана і.Іиколу Дідушка. Село Голови за 

Красноїллям. То не село, а зелений рай, за яким є тільки груні 

з полонинами. Не встигли й відпочити з дороги, як Михайло Коцю

бинський, зачувши, що померла в салі мати Олексія І.;аротчака й 

там буде грушка, тобто обрядова забрва при тілі небіжки, про яку 

писав ще Гої.іер, наполіг, що мусить по.цинитиоя на цей пережиток 

давнини, котрий прийшов з дохристиянських часів. Організували 

поевдіння-гдушку при тілі .Маротчпчки Петро Сіекорик-Донник ів і 

іЛихаііло Танасііічук. Те, що вія побачив, було описано в повісті 

"Тіні забутих предків".

Другої днини провідник поVх. її додоцу, а Лука Гарматій з гос

тем, озброївшись фотооппрптом, посідали на коней’і вирушили вер

хи на полонину Скупову. Під Коцюбинським був "червоний", як пише 

в своїх спогадах Лука Гг.рматій, іуцул-кіиь. Пізніше в своїх лис

тах додог.у та до Максима Горького Михайло і.іихаплоьич порівнюва- • 

тине того коня з балериною, бо-кінь легко ніс його крутими плая- 

мл, понад урвища, по греготах-каміннга. Два мандрівники під по

лониною розвели ьатру й пообідали, а коні тим часом паслися.

Після перекуски Лука Гарматій і Михайло Коцюбинський знову 

посідали на коней і поїхали далі, поки не дісталися до стаї Іва

на йнушевського, який, маючи 68 літ, ще ватеїував. Письменник 

уперше бачив справжню полонину, справжнього ватага, справжню 

вурду, справній полонинський сир-йудз, що вудився в т и .  аби 
стати бринзою, бачив навколишні гори, що нагадували розбурхане 

море - синє-синє, аж теше. Лука Гарматій раз у раз клацав 

фотоапаратом, але вже в Головах, коли він взявся проявляти не

гативи,- плити засвітилися.
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У спогадах Шекерика-Дояниковсго згадується син Коцюбинсько

го Юрко, майбутній герой революції та громадянської війни. Зга

дує, що познайомився з письменником у иаб"ївського лікаря Якова 

пезестюка на обіді, тому й вирішив супроводжувати його з товари

шем шкільних років до головоького вчителя. За сина Коцюбинського 

він сприйняв криворівнянського хлопця Куровця, якого письменник 

найняв собі за провідника разом з коне;,і. Це і знесло велику плу

танину .

Петро Шекерик-Донників знав, що Михайло Коцюбинський відпо

чивав з сином у лриворівні, але це діялося року 1912-го. Того з 

літа, J.9II року, наприкінці серпня, Михайло Коцюбинський їхав 

через Косів до Коломиї на стащію, звідки поїздом дістався знов 

до Львова, а звідси - рушив до Чернігова. Але хвороба погнала 

його на зиму на Капрі. Навесні Михайло Коцюбинський повернувся 

до родини, до Чернігова, а на початку липня 1912 роду, вже із 

сином Юрком, він був у Борохті, де й переночували в готелі, а З 

липня під дощем їхали через кривопїльський перевал до Криворізнї, '

до дяка Миколи Шосейчука, в якого письменник зупинявся вже третє' 
і востаннє.

Цілий місяць пробули батько з сином у Криворівні. Був тут 

Іван Франко з синаш. Юнаки часто самостійно ходили в гори. Ма

буть, що батька з сином - Коцюбинських бачив Шекерик-Донників у 

-об і, моке, й у Луки Гарматія, бо' вони їздили в Голови, Еистрець

і... Буркут. Лука Гарматій написав у спогадах, що Михайло Коцо- 

бинський двічі був у Буркуті. Можливо, що а ночував- тут у пан

сіонаті, який винайшла повдовіла попадя Лаауста. Жаль, що на 

меморіальній таблиці, яку встановлено в Буркуті на будинку ліс

ництва, не знайшлося місця для прізвища Михайла Коцюбинського

і його сина Юрка, який у роки громадянської війни уме прославив 

своє ім"я, а в тридцяті роки заплатив життям за все - його зни

щила сталінська машина жорстокого терору, як і його друга й шваг- 

ра - чоловіка сестри, Віталія Прима копа, одного з командирів чер

воного -козацтва, який 1920 року теж був іш Прикарпатті.

Те карпатське літо ISI2 року було оомпнім щасливим літом 

для Михайла Коцюбинського. Шоразу він охочо їхав у Галичину, 

де виходили і його твори, і твори воїх провідних уКраІНСКШ Х  

письменників, бо там, за Збручем, рооійоькі чорносотенці заборо

н я л и  у к р а їн с ь к е  с л о в о .

Михайло Коцюбинський njM»]:i до Чернігова багатющий матеріал 

для майбутньої ккиги, та но оудилооя збутися його задуму. Восе

ни він так захворів, що потікшій до київської лікарні. Тут проле

жав довго, майже три міолці. Лікарі, виписуючи його додому, ма

буть, знали, що дні поли кого письменника вже злічені. Михайло 

Коцюбинський помер наприкінці квітня 1913 року, коли починали 

цвісти сади. З останні роїш його мучило безсоння, та тепер він 

заснув вічним сном у старовинному городі Чернігові, і тінь його 

піша туди, де ходять тіні забутих предків, а нам на землі він 

залишив велику поеі.у про кохання Івана й Марічки, про гори наші.



І СЕКЦІЯ

СВІТОЙЩ І ТВОРЧІСТЬ П.Й .КОЦЮБИНСЬКОГО

БЩУЛАНКЖ В -1-І.

ТВОРЧІ ВЗАЄ.ЩНИ LI.КОЦЮБИНСЬКОГО 3 B.n-lATLKGvi

У кінці хіх - на початку XX століть Михайло Коцюбинський 

підтримував друкні зв"язки з І .Франком, В.Гиатюком, В.Стейанп- ■■ 

К 0І„ , О.Кобйлянською, О.Макйзеєм, Б.Л?пким то багатьма ікиїми дія

чами культури західноукраїнських земель.
*

З архіві музею письменника в Чернігові збереглося 316. лис- 

„тів до нього від західноукраїнських діячів культури, що свідчить 

про кого широкі зв"язки. Та найяскравішою сторінкою цих взаємин 

є тісна дру-ба письменника з відомий вченим В.Гнєтюком.

В.Гнатюк високо цінував МКоцюбинського як письменника, всі

ляко сприяв його творчості. ВІН турбувався, зокрема, про виданій 

і популяризацію творів письменника, надсилав иовд літературу, 

пресу, наукові видання. Листування ні а ниш тривало 15 років.

посії.шо звіриш одна одного не лише творчі плани', але й 

свої погляди на найважливіші події суспільно-політичного і куль

турного аття. Зі свого боку ИЛвдобмоьий розумів значення нау

кової та громадської діяльності В.Гнатша, захоплювався його 

збірниками народної творчості.

.̂Коцюбинський дав певний вплив на формування' політичних 

поглядів В.Гнатюка, посилення його інтересу до прогресивної ро

сійської культури. Досить нагадати, по він у своїх Листах до 
.̂хіїСіТюка допомагав йому правильно орієнтуватись в реза:.цінних 

діях̂Ij05 І „07 pp. в Росії, повідомляв про повстання на броне

носці « потьомкін", про поширення в Чернігові револвдіііних прок

ламацій. Він розповідає в листах до вченого про розгортання ре- 

'волгації, що охоплює всю Росію: " Усі без різниці національності 

скупляють сили, щоб звалити спільного ворога". Період реакції,

що настав після придушення революції, і,і .Коцюбинський називає 

"підлими часами", каш "темні сили будують в"язниці, бо старі 

переповнені".

М.Коцюбинський познайомив ВіГйстюка з відомим пролетарським 

пиоькеншіком ;.і.Горькіш. В.Гнатюк надсилає Горькому на Капрі 

фольклорні збірники та переклади його творів українською мовою.

На ирохсяия російського гіисьмеїшика В.Гш.тик надсилає йому такса 

свої "Народні оповідання про опришків".

У .листах до-В.Гнатюка М.Коцябиноьісий зазначав, що І.І.Горькиіі 

дул:е цікавився кого ирацш.ш.

Слід згадати і про роль і;.Гнатюка в історії створення по

вісті "Тіні забутих предків", Ідея написання якої належить саме 

йому. Листування з wi.Коцюбинським свідчить, що В.Гнатюк від 

HCS роіїу, образно кацучи, не давав письілешшкові спокою, бажаю

чи познайомити його з питтям гуцулів. Він надсилав і<1.Коцюбинсь

кому літературу про гуцулів, заохочував його відвідати гуцульське 

село Крдворівню, де в літні місяці відпочивало чишло діячів 

української культури і де, за свідчеїшям сучасників, "виринало 

чік.ало проектів, які обговорювалися в т іс н іш о м у  гурті, потім 

проводилися в життя". Пізніше В.Гнатюк познайомив письменника 

з учителем з Гуцульїщши Л.Гарматієм та його учнем П.Шекериком-

Донниковии, які стали ііого провідниками в горах та сприяли все-
: ■

бічному ознаїіомлеїшю і.1 .Коцюбинського з життям горян під час 

перебування на Гуцульщияі.

Без В.Гнатюка навряд чи українська література збагатилась

9
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би таким талановитим твором, як "Тіні забутих предків".

З 1914 році В.Гнатш надрукував, у Львові окремого збіркою 

листи і.1 .Коцюбинського до нього зі своєю перс діловою і коментарями.

Творчі зв"язки М.Коцюбинського з В.Гнатшом - яскрава сто

рінка культурних взаємин Галичини з Наддніпрянщиною кінця XIX -

* початку XX століть*

БОНДАРЕНКО З.Т.

ЕСТЕНїЧНІ ФУНКЦІЇ ПІСНІ В ТВОРАХ М JJ ЛОЦШШСЬКОГО

Як джерело вивить молоді паростки, так і народна творчість 

збагачує літературу. Високо цінував її видатний український пись- 

менник Mid .Коцюбинський. Він дбаііливо відбирав кращі зразки 

фольклору, емоційно забарвлюіачи ниш свої твори.

Пісня, як одне з найкращих надбань нашого народу, знайшла 

своє шроке застосування в творчості письменника. Так, в опові

данні "На крилах пісні" М.Коцюбинський передає почуття, які 

викликала у нього українська пісня, почута в чужих краях: "Не 

знаю, чи то з усіма таке діється, чи то лише зі мною, спраглим 

усього рідного,•тепер далекого від мене, але звуки пісні, що 

торкалися мого вуха, лягали перед очима фарбами, маліівали мені з 

дивною яскравістю цілі образи. Я перелітав на крилах пісні а 

давно минуле, я жив у минулому, я бачив, чув, з тріпотанням

сердечним відчував смуток, радість та всі перипетії тих почу
вань...".

J .Коцюбинський використовує народну пісню як засіб ідейно- 

образного, художньо—емоційного відображення дійсності з авторсь

кій мові, В мові персонажів, у побудові діалогів тещо.

)
Пісні, до яких звертається письменник, пов"язані з почуття

ми героїв, їх портретною характеристикою, діяльністю, думами, 

сподіваннями, створюють місцевий колорит 1 викликають емоційний 

відоук. Так, в оповіданні "На віру" для передачі внутрішнього 

стану героя письменник вдається до піоні, яку виконує щасливий 

і радісний Гнат: "Оіі з-за гори буйний вітер віє.

Там удівонька та пшениченьку сіє".

А у повісті "Тіні забутих предків" коло лиііки, я?і свідчать цро 

поетичну обдарованість гуцулів, стяли мучною формою'для пере

дачі краси спілкування закоханих, емоційного вияву радості, за

доволення під впливом природи, що пробуджується, для передачі 

рпогадів, підкреслення міоцоиого колориту:

Ой прибігла з полонини Ізгадай мені, мій миленький,

Еідая овечка - Два рази на днину,

Дюблю тебе, файна любко, А я тебе і згадаю

Та й твої словечка Сім раз на годину.

В М.Коцюбинського пісня виступала і як засіб створення гу

мористичного ефекту при характеристиці зовнішнього вигляду пер

сонажів: В нього плечі - як у баби,

В нього очі - як у жаби - 

В нього вуса - як у рака.

Сам недобрий, як собака,

Ше іі без верхньої губи,

Як цілує, видно зуби! /"На віру"/.

Формою вияву взаємин отамана з чумаками у творі "На крилах 

пісні" є рядки з чумацьких пісень:

"Пора! Пора рушати!

Гей ви, хлопці, ви, добрі молодці.
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Уставайте, вози маяте,

Вози мажте, ярма наривайте.

Сиві воли запрягайте..."

Пісня допомогла письменникові у повісті "Для загального 

добра" емоційно передати вузьке коло інтересів ьорсонажа:

Коли б мені зранку 

Горілочка склянку...- 

Тютюну та люльку,

Дівчину моргульку...

Як справяній інтернаціопал іст, !;і̂оцпбшюьішЛ вивчав фольк

лор не лише ового краю, а л інших народів і маіЮїурно використав 

1і0Г° У ТВОрах "На каіЛЄІІі". " 3 путах шаііаио", " Лід мінаретами".

Народна пісня підсилює емоційність творів шіс;,ч:шіпка і цим 

самим сприяє естетичному вихованню читача.

Да.іБРОВСЬіСиі С.В.,КІЛ ГНІМО 0.1.

ьііщііло коцощіаьлі* ііро освіту д жюзалші

в юності ЇЛ.Коцюбинський мріяв про освітянську Діяльність 

цікавився прогресивними методами навчання і вихозашш, хоча ’ 

учителювати йоцг довелося ледовго. Низка творів письменника 

присвячена естетичному осмисленню.проблем дитинства, етико- * . 

педагогічним дослідаеннш тих факторів, що сприяють формуванню 

лвдомюї особистості, трудово̂ її вихованню /"Дядькр і тітка" 

"Подарунок на іменини", " Цінові", Харитя", -Щаднь.®* 
ник"/. ■

o' своїй творчості і.!.Коцюбинський підійшов до роіїяаду мо

рського виховання-,, як основного у'формуванні особистості, знач-**»

ІЗ

яу увагу звернув на такі його складові частшш, як виховання гро

мадянина, патріота, відданого інтересам народу, ітманіста. Хоча 

письменник й не взиває слово "інтернаціоналіст", він вваяає, що 

дру:іба народів є неодмінною умовою і могутнім фактором вселюдсь

кого прогресу. В ході бесід про аиття і діяльність М.Коцюбинсько

го слід познайомити учнів з такими фактами його біографії, як 

друнба, письменника з О.іЛ.Горьшм, громадоькими діячами, представ

никами культури різних національностей.

Можливо більше інших має педагогічне спрямування раннє опо

відання "Андрій Соловейко або вчоніс світ, а невченіє тьма", 

яке належним чином не оцінено в колтякоті гуманістичних концеп

цій' виховання 1.1 .Коцюбинського.

Впевненість в тому, ідо добі*! ішчало в лвдині перешгає, 

якщо одержить підтримку сеіодовища, привело письменника до ху

дожнього осмислення цікавого феномену: як під впливом належного 

виховання і освіти юнок-'.їлодій стає на чесний шлях служіння своє- 

му ііародові. Він детально аналізує фактори, що сприяють форму

ванню лвдшш чесної, правдивої, доброї, благородної. Совість, 

висока духовність, прагнення принести громаді якнайбільшої корис

ті характеризують Андрія Соловейка - вчителя, що завдяки уміло- 

цу вихованню колішнього студента Семена Еуке знаходить своє пок

ликання сіяча освіти, просвітителя.

Наскрізною в оповіданні є думка про вааливість виховання 

добротою, сердечністю, увагою до потреб дитинства. Особливий 

наголос робиться на сімейному вихованні, ролі батьків, вихова

телів у формуванні характеру, поведінки, яиттєвої позиції малю- 

ків. Окремі місця оповідання ІЛ .Коцюбинського нагадують фрагмея- 

ти педагогічного трактату. Письменник їлалює картину ванного
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сирітського життя Андрія Соловейка, що залишався чужим у сім"ї 

своїх вихователів, жорстокість і побої яких вичавили з дитячої 

душі все хороше, залШшшша міоце одній ненависті.

Розглядаючи обставини життя хлопчика в Хлритона й Уляни 

Шакул, автор естетично осмислює поиходого-шздлгогічііі аспекти 

формування особистості в умовах, що приводять до норпльної З й И - 

роднілості, порода}рш в юному серц! зліоть, зрештою роблять З 

підлітка злодія, якого громада црогагіяв з оела.

Одним з перших в українській літературі М .Коцюбинський 

художньо досліджує життя дітей з вулиці, мотивуючи виникнення 

соціальної проблеми дитячої бездоглядності Передусім байдужістю 

батьків до виховання підростаючого покоління. Гаврилко і Марійка 

/оповідання "Маленький грішник"/ - діти з досить забезпеченої 

сім і, шматок хліба для них не є життєвою проблемою, але позбав

лені моральних орієнтирів, які мусила б дати сім"я вощ викорис

товують бідного Дмитрика для задоволення своїх негідних потреб. 

Батьки цих дітей навіть не звертають уваги, що в хаті ночує нез

найомий хлопчик. Згадки і діти не здатні на глибокі почут.тя, ігри 

їх позначені жорстокістю, що особливо виявляється в історії з 

дідом-жебраком. Педагогічний аспект оповідання "Маленький гріш- 

иик" цілком виразний. Мати Дмитрика, знаходячись на самому со

ціальному дні, все ж прищепила синові тверді моральні переконан

ня. Смерть матері сколихнула його до глибини серця, і, зворуше

ний, змучений сушінням, що не В б е р іг  ЇЇ. Дмитрик постановляє 

жити чесно, заробля-ти на хліб працею, не водитися з такими роз

бещеними вулицею дітьми, як Гаврилко, Марійка.

Увага М «Коцюбинського до питадь освіти та виховання знай- 

пла своє відображення і в створенні науково-популярної літерагу-

ри для дітей /"Нюрнберзьке яйце"/ яка в дожовтневий час розвива

лася на Україні повільно.

ГАЙДУЧОК U.X.

ПЕРСОНІФІКАЦІЯ ЯК ХУДОЖНІЙ ЗАСІБ РОЗКРИТТЯ 

ВЗАЄМОДІЇ ДВДИНИ І ПРИРОДИ В ТВОРАХ М,!/.КОЦЮБИНСЬКОГО

У багатобарвній палітрі видатного художника слова М.М.Коцкь 

бшюького серед розмаїття художні* :шообіи зображеїшя дійсності 

знаходимо чимало персоніфікацій, які овідпать, що проблема взає- 

модії тлпдяяи і природи займає одно :> провідних місць у системі 

етичних та філософських поглядів письменника.

У творах :Л.М.Коцюбинського нпйчаотіше зустрічаються персоні

фіковані образи моря, зеші, ооиця, а також предметів, речей, •

явищ природа тощо. .

Море ь оповіданнях "Сон", " На острозі", "В путях шайтана" - 

жива істота: воно сердиться, дихає, сміється, "воно занурило го

лову в блакитний зуман і розпустило павиний хвіст під самі ске

лі". завдяки метафорам та метафоризованим порівнянням досягається 

ефект олвднення: " Нарешті дихнуло море"; "воно вже збудилось, 

здригнулось, заголубіло, дзвішю. стука в порожні боки човнів". 

"Море тріпалось тихо в сітці яо|*езих йлікіз"; "лягло долі погід

не даре і зітхало крізь сон". "Море спало. Повітря спало. Та от 

повітря прокинулось, дихнуло, війнуло й торкнулось сонного 

моря". "Бліде втомлене море ліниво хлипало в берег".

Дієслівні метафори сприяють створенню слухових та дотикових 

вражень. Основу метафоризованих порівнянь становлять асоціації
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з поведінкою лвдшш та інших живих істот: "Оотрів, як спрут, за

нурив у море шершаві лаби, приссався до нього, наче хоче с п и н и 

т и с ь " ;  "човен перебирав лапками веоел, ничо мурашки по скатер

тині".

Море не просто тло, на-якому вїдбувшотьоя події чи розкри

вається психологічний стан людини, о голоішікі персонаж.

Орігінальні, свіжі, глибоко емоційні, поихолог.ічяі метафори 

розкривають образ землі: "Малєнка пігиш на поле. Припала вухом 

до безбережної ниви, як чайка грудьми до пори, t слуха, як стиха 

лущиться зерно з перестиглого колоса, ш-"яко копа на землю, як ' 

плаче шша золотистими сльозами". "Земля повечеряла сонцем і 

облягалась на ніч"."Співає Маланці колос, сміється лука раниіш 

росаш, дзвоном коси, кличуть городи синім сочистий листом, туч

на земля диха на неї теплом, як колись машні груди”. "А тут 

сама земля подає голос".

Земля у Коцюбшіського - аіва істота, вона радіє, співає, об

даровує людей скарбами, але може бути холодною і німою. "Важким 

холодним сном за хатою спада земля, а високо над нею тріпались 

зорі, н&че в небесному а:;варіумі грали золоті рибкд". "Пестила 

мрію про землю, а земля встала проти неі', ворога, жорстока, збун

тувалась і втекла з рук. Як марево поманила і як марево щезла. 

Лежить холодна і ссе тепер кров...".

Глибоко персоніфіковані у творах 1.1 .М.Коцюбинського і обра

зи сонця, неба, вітру: "Жадна земля випила за літо сонце і воно 

стало бліде анемічне". "А земля мусила втрати од голоду й спра

ги, бо чана сонця стала порожня". "Сонце встало таке веселе, 

сміялись вікна, стіни і навіть постіль, де спав, Аркадій Петро

вич" .

'  V •

У новелі " Jnlt-f-m.eK'/yO" сонце - один з головних персона
жів. "На небі сонце - серед ніш я". Вся природа тут жива, оду

хотворена . ” 1 повпі очі сяйва сонця, бо кожна стеблина бере від 

нього її назад вертає відбитий від себе блиск".

З великою майстерністю змальовані персоніфіковані образи 

неба, вітру, дерев і квітів. "Ше далі - лице лоба стело суворим, 

його уста дихнули холодом"; "в тихій задумі завмер в кімнатах 

присмерк". "Вітер розбива собі груди і стоїчні". "ііолоді липи вже 

роздягайсь й стояли голі". "Долина дившшоь з-поміж дерев по

мутнілим оком".

У В С І Й -СВОЇЙ творчості ІШСЬМОШШіС Нроподить думку про те, 

що людина - частка природи. У.Коіртблмоія.ий пропагує гармонію, 

розумну.взаємодію лкдани з природою, бо споживацьке ставлення 

до природи, нехтування її законів призводить до моральної дегра

дації особистості.

Письменник відстоював ідею життєдайної сили природи, закли

кав берегти і примножувати її багатства. Заповіт великого україн

ського мислителя сьогодні має не тільки художнє, а й важливе 

значення.

ІВАСИШН Н.М.

■ ПСИХШЮГІЧШЛ АНАЛІЗ В ОПОВІДАННІ П.КОЗЯАНША "СІЛЬСЬКА 

ПОЕЗІЯ" ТА ОПОВІДАННЯ и.КОЦШШСЬКОРО "ІІЮ 'ЗАПИСАНО В КНИІУ 

ЖГШ"

Уже в ранніх літературних спробах П.Козланюка виразно прос

тупає один із важливих чиїшиків художності - психологічна домі

нанта. На основі глибокого засвоєння досвіду своїх попередників -

О.Кобшшнської, „1.Коцюбинського, Марка Черемшини, Леся ІЛартовича.

б і б л і о т е к а ]
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які, за визначенням І.франка, "головну увагу творчості поклали 

на психологію, головною метою штуки зробили: розбудження в душі 

читача певного настрою способами, що подають новочасні студії 

психології і так званої психофізики", письменник продовжує роз

вивати реачістичні традиції психологічного зображення лвдських 

характерів, концентруючи уваїу на відтворенні душевного стану 

героя, його почуттів, настроїв, роздумів.

У своєрідних психологічних студіях П.Козлшвдка та U .Коцю

бинського знаходить глибоке відбиття тема безпросвітньої нувди 

селянства. Слід зауважити, що художня реалізація теми кожним 

письменником здійснюється по-своєї.у.

Зміст, оповідати "Сільська поезія" II .Козланюка вичерпуєть

ся одним епізодом - сім"я селянина Івана стоїть впритул перед 

дилемою злиденного життя або смерті. Чррні неотагки, голод, важ

кі удари долі переслідують цю родину: помирає молода дружина, за

лишивши на чоловікові руки дітей-сиріт та стару матір, в душі 

якої ледь-ледь жевріють останні проблиски життя. Ще одна смерть 

моле привести Ь Ф  до Цілковитого розорення. Ті соціальні умови, 

в яких живуть герої оповідання м.Коцюбинського "Що змшсано в 
юшцу життя", такі страшні, нестерпні, що не дають можливості 

трудящій людині ні.жити, ні,вмерти. Увага письменника зосередае- 

на па образі матері, забутої смертю і людьми, в ньому розкриваєть

ся трагічна постать селянки, яка мусить переконувати сина прис- 
корпти її смерть.

Події обох творів розгортаються з нагнітанням трагізму, 

опозиція, сюжет, вся система художніх засобів підпорядкована 

і й ^  олійному, проте яскравому розкриттю внутрішнього світу 

героїв. Як ;д.Коцюбинський, так і П.Козланюк звертаються до діа-

/ Ч

логічної форми викладу матеріалу, яка становить вузловий момент 

розвитку фабули оповідання.

Прикметно, що П.Козлангаку і М.Коцюбинському імпонує відтво

рення руху думі персонажів якраз у момент найбільшого збудження 

їхньої психіки, оскільки саме в шксимальпій загостреності сюже

ту закономірно розкривається характер героя, його глибокопотаємні 

дуі.іки. Мозок і серце Івана пекли думки, 'мідкіля взяти гроші 

на похорон матері, а мацу турбує Одно: оноою омортю не привести 

сшозу сім"го до загибелі.

Відображаючи героїв у тя;.ках ітііробувшінях, ІЛ.Коцюбинський 

піддає глибокої̂ аналізу їх духошшії світ, суттєву роль в якому 

відіграє внутрішня мова. Потіш по дуже щедрий на слова, "нужда 

давно замкнула йому уста і пі>пі..і)іиі;іла тільки у серці". Перед на
ші постає лвдина ькрг>й цинічна, безсердечна. Відвести ьвг,у па 
смерть чи гнііі на поле - дня ііотапа однаковісінько. Тому при 

змалюванні думок Цотепл письменник ані підганяв його в щуканні 

істини, ані нав"язувлв г;;'пю те, що суперечило б його природі. 

Духовна деградація Потаїти підкреслена ще тим фактом, що пережита 

подія не тільки не змін.їла, а й не зачіпала його душі.

Величність образу матері в творах Петра Козланюка і Михайла 

Коцюбинського в тому, що трагічна доля жіяки-біднячки не позбав

ляє їх в обох випадках людського почуття - Глибокої і щирої лю

бові до рідної дитини, яйііі вони готові віддати найдорожче. Ця 

свята г/£терішська любов вище всього. В оповіданні II.Козланюка 

.чати зважується на похорон без попа, а в оповіданні 1.1.Коцюбинсь

кого і..ати переконує сина в тому, що потрібно прискорити її смерть. 

Моральна енла материнства в ідах творах досягає величного трагіч- 

но-ліричного пафосу.



КАЛИНА В.М.

СІШДхЗЬІ ВЛ.

ДО лАРАКТШІСТИКИ СУСПШіЮ-ЛОЛ ПИЧНИХ ПОШДІВ 

и Л. КОЦШІНСЬКОГО

1. Суспільно-політичні погляди Ц.ЬІ.Коцвбиноького сорілуза- 

.шся під зпливом революційно-демократичних ТИ !.£ТЄрІаЛІСТИЧКИХ 

ідей Т.Г .Шевченка, О.І.Герцена, М.Г.Чсрішнюпоького, І.І.О.Дойролю- 

бова. Великяіі вплив на світогляд письменника опралили творчість

О,'Л.Гсрького і праці класиків марксизму-ленікізцу. Ідеї воадів 
Комуністичної партії допомагали письменникові давати правильну 

оцінку політичним подіям, точно орієнтуватися d найскладніших 

суспільних питаннях.

2. Уже в ранніх творах /20—і роки XIX ст./ U.U .Коцюбинський

показав Повну безправність народу, людяність і благородство прос

тих лвдей /"П"ятизлотник", "ІІрагкеяня до волі", "На крилах піс

ні", " Дорогого ціною"/. Розкривавчи класові суперечності в капі

талістичному суспільстві,- шсшенник р і щуче ставав на бік приг

ноблених мас, сільської бідноти, наймитів і робітників, утверджу

вав неминучість. револиЦііиої боротьби за землю і волю /"Ціпо- 

вжяз"/. - 1

3. Розуміння облудності та історичної вичерпаності народ

ницького зчення, осуд MJI.Коцюбинським ЛІбералЬНО-І1£.родшщького 

" культу рництза" найглибше виявилися в новелі "Лялечка".

4. У новелах "В путах шайтана", "На камені", "У грішний 

світ", "Під мінаретами" !.і.Коцюбинський вшсшізав релігію як зна

ряддя духовного і соціального поневолення лвдини.

5. Творчість ііі.Коцюбинського початку XX ст. була тіснс сс-

ційно-демократичних позицій, з великою Ж Ш ЬО» СИЛОЮ ВІДТВОріІ-

т'ІРЗртЬ.'ШЙЇ1 ЛЗЮЙК пи
«йіня- n #  ЮНУ рол* ф йіят Ф гяаат ш  і» зошииоікродній бог

. рйьсм звдайшв̂падиншр Д Ш л̂ізму.

іглпєр и т х м т  я я в а и ш * * * * * * -  тцрцом» "о«а „̂".вія

д о р т *»* «вдар®**. Ііа'
шсто-вді».

- ^ 4еМ*в^лЯЧ»іВД№Пі»и»««Ч» рвиогатвтво а̂оддат.

слашв незламність героїв рммиїїї * 1

т т л я ш - * *  ™,р . ш т я *  « ”Р"»

. » « » ■  ; * « » ”'*• в™ ““ №
И ‘.,>1 ГдЛ’ГП&МіО " ВИСВІТЛИВ

ауазнии націоналізм. У ліричнолу - -

р е а к д і і ін у  с у т ь  д е к а д е н т с ь к о ї  » о р «  • я е з а л е ш .о с т і  ш т ц »  в і д  о ,

”МЬСГйоІ«'0ой1ши років /■““»

„„ь  "Тіні зайти* •.!*■ / "Р»“ ‘ дааН,ЗШ° Т Г

«  псе,,,. „РІС* * >  СВІМ» —  • *

кальне і загальнолюдське.
3 . иллошаисм» посте, як аисьменяик-гроиадяшш, рево-

•«гп г'тйФПГЛЯП якого еволюціонував до 
лшійіш;-демократ і іушнют, світогляд тмотість

г т̂тіаліз-д? як талановитий худошшк-новатор, творчхс

•ЧОуКи*ОГ • впив'на в ранки епохи і тогочасного літературно-
якого органічно вписана в ps

го процесу.
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ШИЙКО ЛЛ» • 

ПОЕЗІЯ 1І.КОЦШШОЬКОГО "НАШІ ХАТКА" І  "ВАРІАЦ ІЇ. " 

МЛШСЬКОП)

• М-Коцюбинський дебетую» у літературі Blpaeu п ^ т  игка» 

Д890/. Спостережливі педагеді і «хопатмі давно помітили, що 

перші давпц щлшки ш £« завжди зобрма,** дім.' схожий на той 

де живуть або той, де хотіли б жати.мелята, перші їхні будівлі 

на піску, з «y*ucta М ат хагкж. Отхе. хатка цілком природний, 
відповідний дитячі. М І  •персонаж". В основі сшетопобудо- 

ва вірша МЛоцюбиноького **, що в однією , продуктивних і по _̂ 
ляриих тем лірервтури ддн найменші.

^ to o »  ГИ мрадвлас « а * , , , ,  розваїальиост 1. 1 в ір и
* X U m m c  lrpa„ OSOI м  _ u „ m r o B >  ц(гам 

Лшкда,»,, „ м, І0ВД аміятри

w  ь » «мім» .«я. і „ Ио». ммгаі> ООИПШП>_ ^  в

. » . р і  « ш ™ ,  ШЮИШ0Я „  ш  яск [в > а г а ш

J  >. M s  I oops, «сам, беа яюго н. Мадгься щ , вд_ 
НИЙ Його т в ір .  д

і - ! . У  Г Т ^Г " ** "“ ”* ** п**— « * » .  «та».О Ш ІО Й Я І ідеї /  Т. што пооіеи ю  «до» ,  „ з д ,  н1а> 
вродачо голодним доволі"/ Дп« » ..
Btnv^KT 11 « * « " »  доцільне, дав
«то ™. а д іи , Здаіюш5

Я  вельників im m m  «ір и , вюлщвдщ, даІ0ШЛИ погребеш

■b Z T T  Г " « * » ”' » І » ™  »,ш » i n n
Я”™ ™ ™  - оберегів історичної паи- , , 1

. Т в і ™ ' *  -*» - ' «  -

ffc ta w » ™ »  1иеиРеМЦ,„  , 1рш и.коолш ош »

го зробив М.Рильський. У вирі Великої Вітчизняної війни, коли 

поетова муза була настроєна на патріотичні мотиви, коли усе, 

навіть найменше у житті і культурі народу було дорогим і пере

ростало в символ, згадався йому вірш плаоного далекого дитинства - 

"Каша хатка" М.Коцюбинського. Образ хатини набув поетичного уза

гальнення Батьківщини. "Варіації ни поезію Коцюбинського "Наша 

хатка" !Л.Рильського розвивають тому за законами художнього па- 

ралелізіду. Відібрані три отроки иjjmu- М.Коцюбинського переосмис

литься таким чішом, щоб у них п]>о:пучпла оцінка поетичного слова 

видатного українського пноьпои.иші /"Ток нашим малятам колись го- 

ворив ти. Так в осінь пллкучу млив їх 1 грів ти", "Ти весь у тім 

слові зворуїшіво-- проогім,-"/, яке сприйняли нащадки як напутнє 

слово, що допомагає у боротий! за краще майбутнє, /"...засіяли 

всі наші хатини", "столи о]лпма вчорашні голодні1'/.

В останніх двох отрофігг Bipjje М.Рильського, в яких образ 

хатки асоціюється з ВітчизжА уже прийомом відкритого тексту 

/"Та впала на хатку лихп грвмовиця"/, вдало використовуються 

опорні слова поезії JJ .Коцюбинського "Нйша хатка" /"пороги", "жито 

на полі", "мов золото, оонце"/ та Jhjhhx, прозових творів, які 

вводиться в текст у дещо видозміненій форм! /"за яблуні цвіт і 

за предківські тіні"/.

Поезія ІіІ.Рильського за своїми особливостям! - побудовою, 

й̂ктурою, основним мокивом, зрештою іі фіналом близька де так зва

них тем з варіаціями, що поширені частіше в музиці, ніж у крас

ному письменстві. Неспадково t j r  увиразнює тьоа t поетизується 
сам образ пісні /в 1.1 .Коцюбинського цього немає/ - високої, все

могутньої, що дзвенить про колишнє і кличе у майбутнє. У фіналі 

нового відтінку порівняно з віршем "Наша хатка" набуває образ 

сонця, який переростає у символ перемоги, визволення Батьківщини.



І вірш i»l .Коцюбинського, 1 "Варіації..." „І.Рильського напи

сані чотиростошшіл амфібрахієм Люб не подушити ритгду, Р̂ильсь

кий навіть відмовляється від літературного япголооу у слові "при

сягу"/ завдяки чому виникає неповторна єдніоть оригіналу з пере
співом.

коц донська Н.І.
ШХТЕР Я.І.

ШЛШ КНИШШШ 

Дочка U .Коцюбинського Ірина залишило цікиві оногбда про ту 

велику роль, яку надавав її батько вихованню дІтеЛ зиообеш ху

дожнього слова: "Тато не тільки писав для нас казки, щ старанно 
підбирав дитячу літературу. Пригадую, з яким 30:.0п,,иш читав 

він нам "Абу-Касішові капці" або "Лиса І.Ішшту" ї ш .м ,,, 3 

прекрасними ілюстраціями алошютеявького, зробленії, и її • .о вд

рукованими в журналі "Дзвінок". Байки Леоніда Глібо.а , 

напам"ять... Особливо ми любила вірші тата, "Зечір" і."^,  .,т,е 

Згадані вірші Коцюбинського* на жаль, шло відомі дітямГ’” 

Еільшоть читачів не знають навіть, що ввдетншг прозаїк напасав 

гарні дитячі поезії, типологічно близькі до дитячої поезії І v na-  

ка, Псковського, Л.Глібова. Бони глибоко ліричні, пісечяі 

образність їхня взята з дитячого середо*»», навколишьої' днС- 

ності. Близькими дітям є Образи прароди: сонце, зорі, вітер, ка

лина, бузьок, пестливі фортелів /штінка, сестричка, бабуся 
пташеняток та ін./. . ’

Я»До B t M  "Наша 

-■ шзди, гш1то И0ДІВДИтеі 

« а » ,  * * , .  „  .  гао ,м  яо№ т к я т »

а,Р”В'“ йеі", ^

н аш ого  о т о л і т а ,  ш х о д ш ш  д е к іл ь к а  р а з і в ,  з а г а л ь н і» ,  т п о а  м ,  д в а

~  Г"““ Ю РОЗПЧшГ
п о д а г о г ї ч н о с т і " ,  в и х о в н о г о  з н а н н я  „  Д ) І К 1 . ^

"Завидапіи.'і брат" в наші дні е и х о д и т ь  під назвою "Брати- місяці", 

добре ілистрозапа, гфо по не ніг навіть мріяти її автор. Особли

во :с'до;.”і50 Е'іразШи’Л є ілюстрації Юлія Крит.

Прозові казка ..[.Коцюбинського, а їх поього п"пть, вперше 

побачила світ уле після смерті ллсшпішім . 1іс.ічастіше публікують- 

ся казочка "Про дгох ігапків", "Дві :сізочі:и", які стали хрестома- 

тііілііі-л. Особливо талановито проілюотрошші згядг-ні твори худоа- 

ішкоі: ->.Голозубови;.'..

іЛ.КоцобилсьіоШ дуьжв про діт’ . І1;к цими донки * час у школі, 

він перекопався, .то без добрих ВІД!(і чіпкії, близького і зрозумі-

лого художнього слова неможлиио ішхоюпти всебічно розвинутої
й

особистості. ітожлиго, через то 1 аялііОЯ за написання художніх тво

рів- і нарисів. Зі.ч став оди:.:; 1:і іиринх творців науково-популпр- 

;;ої літератури па Україні /"ііирііб.ірзькс яііце"/.

Особливо популлрші..іи of, од дитячого і дорослого читача сте

ла оповідання ".:ар;;тя", "ііслонкшії грішник", "Ялинка". Діти в 

оповідання;: і.1 .Коцюбинського показані в різних аиттевих ситуаціях, 

кожна з яких потребує виявлення значішх внутрішніх сил, характе

ру. Сьогодні особливо привиблпє у згаданих творах те, що малень

кі герої вл::однть переможцями і над собою, і над обставішами, 

зворугус ї::ня любов до батьків, до того я діяльна лгобоз.

Плідного с з радянській дитячі.і літературі традиція, за якою 

відбирають для дітей уривки з творів, адресованих дорослим. Ви- 

дазніс.ТБй "веселка" опублікувало уривок із повісті її.Коцюбинського 

"Тіні зс-бутлх предків" окремою кішжечкою під назвою "Іванко і 

Чуга.істпр".

...елі ісшгслйби, які не володіягь українською мовою, можуть 

пролітати тьори ....Коцюбинського в перекладах російською мовою 

Р.Заславського, О.Де;іча, О.Остроьського, А.Деєва, І.Дорби.
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ШСЕЛКО II .3 .

TJOKI Іі.рЦЩіИСШЯХ) т ДІТиїї ЯІ< ЗАСІБ 
уОРі.іУЗАІІПЯ ;ЛОРАЛЬііО-ЬТ*ІЧІ0IX УЛііШШ У 

СЇАРСИХ ДОиїЛЖІЛі)

Ранні твори u .Коцюбинського започаткувами т.л(у дитинства у 

творчості шісьменаико, по стало видатним ліііі чи її ук.сїкськііг 

ліїс-іатурі. ПєрЕЛеЯЬИО ІЗ ВИВЧвШіЯЬ! С6Я6 ( '10,ill 1 ." ':'0льі;лору ВІН 

не конкретних прикладах багатая!тіюго ниття дію-; о народу зі- 

добра-лв класові стосунки у суспільстві, соціальну нерівність, 

■іюргдування особистості дитини в конкретному се.«домі: 11 через 

вплив обставин аиття, побуту, звичаїв - ось кредо „І.Коцюбшісько- 

. го-

У різких контрастах образів дітеіі бідних і багатих - діга 

бідних Зі.вльоаупться як носії чесності, справедливості, працьови

тості, душевної гадромі та доброта. Сьогодні уяву дітей доівіль

ного віку полонять герої оповідань "ларитя", "Аишш", "івасик 

та Тара сак" та інпі. •

У педагогічному процесі сучасного доцільного закіс;.у чіль- 

itc lvliсце п°Ьідає морально-етична бесіда як заняття, оонсвяим 

змістом якого є розмова з дітьми на моральну' тему. В зв"яз:су з 

ЦИМ для обговорення в етичних бесідах ваюпіво використовувати 

твори „і.Коцюбинського проблемного характеру: про дітел, які 

мріють про хороші вчинки, але не помічають значення виконання 

моральних норм у повсякдекїюі̂ глітті/" Десять робітників", "Чого

* Шщ зрє''і‘’ш"А ПР° негативні вчинки, які викликають осуд, 

прагнення боротися з недоліками /п"ять казочок *.і.Коцюбинського,

В. т.ч. "Про двох цапків", "Дві кізочки", "Івасик та Та,«сак"/;
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про кривду, яку творять жадібні, підступні, жорстокі лвдн, цо 

заслуговує глибокого осмислення дітьми через ознайомлення з пер

сон і,, і кованими образами /"Завадвдин брат"/.

Більшість творів І.:.Коцюбинського jwi дітоіі вийшли.за ме;.;і 

описових модо побуту, звичаїв, природи то ю. IJoiiu розглядаються 

сьогодні як енциклопедія дитячої дуіаі: гишмгліміїк здлише рамка 

хзітгєвех ситуацій і змальовує глибокім wiyrj*liuiim світ своїх 

персонажів. Така психологізація огіїшіі. ш де повні вимоги до 

змісту та методики організації стичних бооїд за творами Коцюбин- 

ського %
І. Вимоги до змісту:

- тема і зміст повинні бути :.розумілими дошкільнятам, пов"язані 

з навколишнім світо::, игопиі.і досвідом дітеіі, а кількість факто

рів, що. аналізуються, ни повніша бути надмірно великою;

- проблемність, П'.ілвніОТЬ переконливих висновків та чітких пра

вші поведінки.

П. Вимоги до орган і пиці ї:

- створіння доброзичливої птмосфзри, емоційне проведення бесі

ди;

- активна участь усіх дітеіі;

- організація ситуацій для практичного застосування знань;

- правильна побудова етичної бесіди іі чітка структура /початок, 

основна частина, за: інчення/. Головну увагу в основній частині 

доцільно приділити запитанням проблемного характеру, які засо

вують моральний зміст вчинків героїв /"Про двох цапків", "Дзі 

кізочки", " Івасик та Таресик"/; визначають мотиви, причини 

вчинків /"Чого z вони зраділи"/; спріїяють усвідомленню почуттів 
героїв, ЦО ЗДІЙСНИЛИ ТІ ЧИ ІНІІІІ вчинки /"Десять робітників"/.
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Ізорц ..! .Коцюбинського дитячої тематики заслуговують на 

глибоке осмислення і більш широке впровадженім в програму су чес

ного дитячого оадка. Адже життєве щгдрість, ідоГаа сила то пое

тична краса багатьох з них звя/ди пдамртоюм до себе увагу ,Е- 
леньких читачів.

ШТШЇШІІ У.Г.

іЛ.іЮЦШйіСШШ І vEAlIijy.4b.ai.; І'лЛЛІІі;

лісце, що його займає u .Коцюбинський у да;;и. ,|і1;і 0 ^  

українського народу, зазойоване ним шляхом негдомюї праці над 

удосконаленням своєї творчої майстерності.

У ЛИСТІ ВІД 15 СІЧНЯ 1906 Р. до І̂ДОЧУЛЬСЬКОГО ІйЮЬ! .-пак

зізнавався, що він "в молодше літах захоплювався... Шсксціиом 

“ЛЬ’ 6 ЗІДТак Уоля 1 «опассанок, ;:оч взагалі читав W c i  ! 

«*о". Про де а писав він 1903 р. у свої, автобіогра ії „ 0 

давніщтва "Вік", зазначаючи, по .на вироблення .;в 1.0 літера ту о ю- 

го own* мали*зішш а європейські пцеьман;шш, а ос ,,

h"X " Ь-&й?Р- Назизаа,ш ‘̂га̂ьких письменників, .„.І̂-юбинсь- 

Ші Р03УМІВ* Щ0 В0ни .««■ » до Різних літературних течі, і 

стояли шоді на суперечливих ідейно-естетичних позиціях. Проте 

Український новеліст ніколи не вловлявся від досягнень пись

менної техніки своїх попередників і сучасників.

Таким чином, у період наполегливого £укгчня і влооблення 

своєї .власної̂ шісьмеяшщької „пер, и.Ко̂инськаЛ творчо о.нте- 

J .се ПОо̂ТигЛе з доробку світової культури, вносячи в 

українське красне письменство своє оригінальне світоспрнй̂шш

і неповторний стиль.

Захоплення id .Коцюбинського високою художньою майстерністю 

великих французьких пис ьменнак і в-гу май і о т і в, а надто Мопассаном, 

послу: :ило своєрідна,.; поштовхом до втілення вилощуваного віддавна 

творчого задуцу - написати оповідання " Б путах шайтана". ІЗ 

січня 1898 р. письменник писав до своєї дружиш: "Вчора стрічав 

Новий рік з Ііопассеном. Читав "На воді". Яка це гарна, чаруюча 

річ, скільки з ній поезії, гнучкої дуг.їм, блискучих місць і фарб! 

Чудова річ, варто перечитати".

Типологічне зіставлення твору Мопассаиа "На воді" та новелі 

іііКоцгабшіського "З путах шаіітсиг" свідчить про певну кошгози- 

ційну близькість-архітектоніки тлорів, де перегукуються окремі 

сюжетні, паралелі. Проте тиір 1,1 .Коцюбинського - самостійний твір, 

написаний на реаліях .ртако-татарського життя, а отже не має 

нічого спільного з моцасоаніьоькин сюжетом. А все а обох митців 

єднають окремі художні njui.iOi.iu у змалгаваїші пейзажів. Використо

вуючи контрастне протнетеалення полярно яскравих барв і звуків, 

що несуть у собі символічне ешелове навантаження, прозаїки у 

незвйчишо поетичній манері прагнуть розкрити в усій повноті 

суперечливий внутрішній стан своїх героїв. Наззана новела М.Ко- 

цюбднського була певною сходинкою у творчості письменника, що 

згодом допомогла створити великі художні полотна /"Фата морга- 

нг"/ "З сільських настроїв" /"Тіні забутих предків"/, написані 

У TOI.jy ж лірнко-психологічноц? ключі.

Ііііро захоплюючись своєрідною натуралістичною манерою пись

ма ;.1опєссана, Коцюбинськиіі, однак, намагався дотримуватися засад 

реалізму У своїй творчості. Усвідомлюючи окремі негативні сторо

ни деяких творів Молассана, український митець, якого передусім
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цікавила розробко поихологічіиїх тем, ішоаіі 7 лютого I8SS р. до 

друзшш: " Колиоь гака почну,- тільки по біііоя, по я піду далі 

реалізму, далі :.іопасош«. Як-не-як, я юні пдпетьол, по я паю

здоровиіі смак і знаю мені реалізму".
/

не менш важливим для розуміння оригінальної т-іорчої спадщ

ин і .Коцюбинського є іі його ставлення до окремих романів Е.Золя 

УРД"» "Пастка"/, як і до його і’" ьої ти о̂ іозпс.щюї громадян

ської позиції у відомій "справі Дрейдуоо", по її кінці КП- ст. 

сізилавала все прогресивне лвдетво. Еезд рі чно, у творчості

іі.Зо.ш та ;.і .Коцюбинського е спільні елементи, хоч :іа творчіш 

методом вони значно відрізняються. Ця спільність грунтувалась 

на прогресивності їхнього світогляду та розумінні необхідності 

трактування соціальних проблем у літературі. .‘.І.Коцюбинський нена

че ввібрав у себе й розвинув кращі здобутки різню: шюьмешшків 

світу, але залишився самиїл собою.

ЇШЕШ ІЇ.В.

і.і.коіщшсь-аі; у тпорчгі лабораторії нш виш

Говорячи сьогодні про творчу спадщину "великого сонцепоклон

ника", хотілося б сказати і про вплив його традицій їй формування 
творчої манери І.Вільде - письіленішці, що належить до когорти

радянських новелістів, вихованих па творчості L1 .Коцюбинського,

В.Стеуеника, О.Кобилянської.

і».Коцабинськии - один із тих митців, іцо започаті,7 вели в 

Українській літературі психологічну новелу. Новелу, основою якої 

подія̂ що відбувається не зовні, а в душі людини, "внутрішні,

і/
дупевні конфлікти та катастрофи". /І.Франко/.

Ім"я І.Вільде займає гідне місце серед продовжувачів твор

чих традицій і.і.Коцабішського. Пам"ятаачи, що найбільш відчутнип 

вшпаз на уоіадвгнші І.Вільде як письменниці мали О.Кобшіянська 

та 1.І.Ядків-, слід врахувати і те, по значну роль в становленні і'і 
творчої ;.'£нери зіграла новелістичне школа І,;.Коцюбинського та

В.Оте:>шка. І.Вільде, безумовно, була знаної.» із творчістю

ііі.Коцюбинського, глибоко шанувала і вчилася в нього. Саме в 

новелістиці -І.Коцюбинського, Ольїм Кобшіянської, .дихайла Яцківа 

черпала вона майстерність віддзорішлювати "цілий світ у краплі 

вода”.

Вже раннім оповідпшшм то новелам Ірини Вільде/"Шастя",

"In", 'Маленьке господиші великого доїду", "Не мозку". "Дух часу"/ 

властиві v у домі і і риси, які так зисоко цінуваз у новелістиці 

Коцюбинські!.'.: лаконізм вислову, яскраві деталі-образи, вміння 

пЛяич словом-рочепням повністю схарактеризувати людину, багатство 

шва, вміння дарез .мову лероя відбивати вся його психіку, інтелект. 

І хоч вроблекатака "зачервзвного кола" жіночого ідаоїя виступає 

в ранніх жьорах депо обмеаепою 1 відпаленою від подиху свого 
часу, проте спочатку лесміливо, л де;дяі все виразніше входять 

J творчість І.Вільде ознака доби. Письменниця вчиться у кращих 

представників українського пзсьмеашщтва /зокреі.а і в Коцюбинсь

кого/ вміння "ставам впритул до лжття" .

Спільне в творчості І.Вільде та 1.1.Коцабішського і те, що 

обядвоє звертались до тематика життя інтелігенції, показуючи 

"туїу за потребою краси, що живе в людських душах /.І.Коцюбинсь

кий, "Сон"/.

і,і .Коцюбинського та І.Вільде єднає також і оптимістичне на-



чало в творчості, віра у високі молошшюті лвдшш.
' ' V ’ ” ’ і’ ' • V * ' «її,,

ШМИЧИС А .і .

МЛЖОЩКШСШЙІ І rjj.X0TiCKJ.lli4

Наукова М о д а в і ,  в д о ш а  г к р с іш ь к о ї * * . , л д а  , , . j .k o u ,d -  

«ш овкого  ДОО! т  напиоаяг,  Ь л а .м ,  *  ................ .. s lo r p S [;1(1_

-о « » « ,  «дай, зррйеда аешло, , „  ,шзк, ШІгт , ав„я_

“°дровщ‘ * * • * - »  алдашшіоя, а«і 
ЬО з аоовм,. д0 « ^ я щ п  , mi£fim про СІВД1! u

бинського і Г.Хоткевича.

Обидва письменники на твопии'- п» ™  „ 1™  щ творчий пгаях вершиш в кінпі T'
W  ^  . . .  А .  г . , . М ч  аа І3 І Ш №  *Л  ^

«ИНОЬК.., д а р д а о ,  и о а іа  „ здв і р о а  я і а д в .

. W ™  ^  - «Р«і» половші 900-х років * .
«док юошпшм Ш М № 1 >

опровд»,*

ч Л Ч М І  л оови , * И ' ' «  т г а т ш  ш а н і  .овдси-Г

W  *  Жк̂-енх , nw  мінаретами"/.

Г.х„*еш, ІВ0РЧІ0И , оам1кшв ,  J3 щ.

? ' *  Л“ —  «довер,.™, „ е паІямо
менницьке tu"«r • .. 11 Hd пись-
дггіі _- ’ ідешо-еотетичні пощгіш здійснені в олові-.

Ь1РГИЗЬК0Г0 a m  "Добром усе пересадиш". Згадані опові"' 

національного гумані зму. ' , ся як уорг.а і,т.._

У 1903 році 1,1.Коцюбинський і Г.Хоткевич познайомилися осо

бисто / про це свідчить і фото, що стало хрестоматійним/ на від

критті пам"ятника І.П.Котляревською ь Полтаві. Між ними зав"яза- 

лося листування. Епістолярій М.Коцюбшюі.кого до Г.Хоткевича збері

гається у відділі рукописів інституту літератури їм. Т.Г.Шевченка 

Аії УРСР /фонд 36, 62/.

Революція IS05-I907 pp. околіїхцули овріиі прогресивних 

письменників. М.Коцюбинський тішп шшісу шюокохудо;шіх творів 

на ця тещ. Знайомство з црсцш.пі .і. ркип, Енгельса, Леніна дало 

йому поетизість правильно оцінити окладні події 1905 р. в листах

і.художніх творах. Найбілмн іюпно ця тома розкрита у повісті 

"иата моргена". .

Г.Хоткевич під ]>імі, чіпким революційних подій пише низку драм, 

оповідань, нарисів уго :ш кордоном, куди він змушений був емігру

вати за участь у рииолмції 1905-1907 pp. /з-поміж них драми 

"Лихоліття", "На залізниці", "ІЗони", оповідання "Голодовка",

"У свобода і.і країні'', "То.с мусило бути"/. Пізніше він напише 

"Спогади з революції 1905 року".

1.1 .Коцюбинський знав і шанував Г.Хоткевича як бандуриста. У 

листі бід 6.09.1906 р. до В.Гнатюка зазначає: "... як на Вас 

вплинула Криворівня, чи Ви там співали під бандуру Хотневича?.."

1.1 .Коцюбинський і Г.Хоткевич були щирими друзями і палкими 

прихильниками І .Я .іранка. Особлшзо ця прихильність виявилась,- 

коли І .іранко захворів. ..і.Коцюбинський у листі до В.Гнатюка 

від 12.01. 1907 р. писав: "...здається, іранко заслужив на те, 

щоб ним більше цікавились: шана б щодня подавати звістки про 

стан його здоров"я. Адае Франків у нас не густо!..".

Великою турботою про долю поета пройнята і стаття Г.Хотке

вича "Доктор іранко безнадійно хворий" та стаття-звернення "На
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па:., ять Іванові Франкові", що звучала гиіліцш обвинуваченням і 

польським бурвдазно-шихетоьким колем, 1 українській бурНуЗЗНО- 
клерцкальаііі націоналістичній реакції, які готували спрзву 

спору дає шш оан-ягвшса Франкові у Львові. "Франко по тільки ре
волюціонер, і не тільки поет, і не тільки олоі."ишш. Тому перед 

цією мужньою постаттю мусять згаснути рішшці ног.ілдів і націо

нальній розділ-..".

своєрідність і схожість особливо позішчилном па тпорах Коцю

бинського і Хоткевача гуцульської тештики. JJ...і.1'пгт.ок - прогре

сивний громадянський діяч, фольклорист .1 етногр.., - високо оціню

вав їх. З.Гнатюк постіііно турбувався про популяризацію творів 

wl .Коцюбинського в Галичині, а також надсилав йому різноманітні 

галицькі видання, періодику, фольклорні збірники, цікавився твор

чими планами письменника. Особливо велика роль В.Гнетюка в істо

рії створення твору ;.і.Коцюбинського "Тіні забутих предків", бо 

йоцу належить ідея написання цього твору. Він же надає заааду 

допомогу 1 Г.Хоткевичу при написанні збірки "Гірські акварелі", 

циклу "Гуцульські обранки" то повісті "Змінна душа".

йори ;.І.Коцюбинського і Г.Хоткевича - урочисто пісня красі 
Гуцульвдни та її народові.

ОБОДЯНСШ Л.Н.

ФОЕК-СЛОШІ МОВОІ у ПОЗІСТІ м.коцгоііюьі;ого 

"ТІНІ ЗАБУТИХ ПйЗДИв» ТА РО.ДАНІ 0 . ПУШКА 

"СТРАй-ГОРА"

Кожний період розвитку' літератури характеризується не ля» 

підвищеним інтересом до якихось тем, проблем, але а до певних
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способів мислення. Почесне місце в цьому плані належить фолькло

ру.
Так, Li .Коцюбинський, працюючи над повістю "Тіні забутих 

предків", прагнув всебічно розглянути проблеми гуцульського нит

тя; для цього він вивчив цілу низку етнографічних матеріалів, які 

допомогла ііот.іу відтворити специфіку світосприймання гуцулів, 

спосіб іхнього життя. І̂цульськиіі крей постає перед читачем як 

казкова :;раїна, населена фантастичними добрими іі злими силами.

Зсе це дало можливість зобразити побут гуцулів, їх спосіб мислен

ня.

На романній поетиці цубе;*у 70-80 років вплив наїюдної твор

чості не зненпився, скоріше - н/'впаки. Нова хвиля інтересу до 

фольклору - свідчення зпгоотрсного у нашого сучаоника почуття 

зв"язку з народом, з його багатовіковою культурою, історією. 

Свідченням того, як з допомогою фольклорло-лірпчного способу 

осмислюється історичний етеп у житті західноукраїнського селяни

на, є трилогія Р.Федоріва /"Кам"яне Поле", "Жорна", "Ворожба 

ледська"/. Прагненням залучити читача до традиційних загально- 

лвдських цішюстей колективного народного досвіду пройнявся і

С.Пушпк у своєму романі з народних уст "Страж-гора". Новизна твору

С.ііушика полягає в тоцу, що елементи фольклору висіупають не 

просто засобом, як у 1.І .Коцюбинського, а плоттю образного мислен

ня. "Це новий етап в освоєнні фольклору. І новий крок у збиранні 

його. Досі № мали зразки записів відповідних жанрів народної 

творчості. С.Дупик перейшов на якісно нозий етап записів - "все- 

жанрозиіі",- його цікавить уже не окремий фольклорний твір, а 

з перщу черху носій народної творчості у всій його лкщській не

повторності та багатогранності" /Леонід Коваленко/.
*
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Таким голошиїм "нооісм народної тисрчооті" виступає з 

"Страя-горі" сільська трудівниця з i;,is:i:npt:nтя рія І.Іьрчак.

З її розповіде;! про себе, про рідних ! близьких іИдкуивається 

широкий погляд на суспільно-політично пиття Згідної України 

маііке сторічного відрізку часу. Голоипш.і поот.чіш ,і ядром цього, 

і-оману е виразка і щяваблпва постать оамої о..о.іід. ч: , з розпо

віде;;- якої постають десятки постате!! її одпооі'.іілі.і, постає ціле 

село того часу, що рухалося неймовірно з;-... і/л ,и . і: історії 

до незабутнього Вересня 1939 року та наших дній.

Такій.! чином, зводячи в канву свого твору літа іди, притчі, 

повір"я, C.UycaiK зумів глибие зобразити історичну ..от нарада, 

довгиіі і тя/жиіі шлях гуцульського краю до нового :ліїтл .

Однак фольклорно-романтичний стиль дається далеко ло зсім 

майстрам хулоянзого слова, інколи надмірне сентиментальна патети

ка, використання ефектної урази, зсілякі красивості затіняють, 

затуманюють характери, нівелюють індивідуальність героя. Крім 

того, розширення діапазону образних засобів шляхом звернення до 

мікологічних, фольклорних засобів інколи, с у пров одг̂г вал ось деякім 

відходом від гострих соціальних проблем сучасності, особливо з 

/0-і роїш, коли існувала невідповідність мін тіш, що естетично 

освоювала література, і тим, чим шш народ. Такі зауваження 

були зроблені критикою щодо першої частшш трилогії Р.Оедоріза - 

"КаїГяне Поле".

Незважаючи па значні відглінності мік повістю а.Коцюбин

ського та романом С.Пушка, є міг; нила .'і те, що їх об"єднуе": 

вміння крізь суто побутові сторони, деталі висвітлити актуальні 

йорально—етичні проблеми, що становлять загальнолюдський інтерес.

ШЛШГШ О.М.

ХУДОЖНІЙ КОШДІКТ НОВЕЛИ ;.1.І,І.К0ЦШШСЕШГ0 dni& H m te/)*

1. Хуложній конфлікт у літературному творі виступає у двох 

іпостасях: як компонент образної структури /формування внутріш

ньої теми, аксіологічної позиції автора/ і як даерело розвитку 

еккету і характерів /композиці/иіі тп отшіьові особливості/.Крізь 

призму х у д о ;і н ь о г о  конфлікту пропиляється творча індивідуальність 

письменника.

2. ” Jt'l'tti+'W іА  % О " Коцюбинського /1908 р./ - медитація, 

у як і л позістзувальчіоть розчиняється у роздумах ліричного ге

роя /втомленого від житейських злигоднів інтелігента/ на тілі 

розкішної природи про суперечності між соціальними імперативами, 

що в умовах оамодераавної реакції тяжіють над лвдиною, і духов- 

ниш виявами свободс.ш5ства, пробудженими демократичними імпуль- 

сами першої російської революції 1905-1907 pp.

3 . *JivLiO'iT.Z‘%X& " - лірична нозела-медитація, у якій 
автобіографічні реалії переплелись із вагомою соціально-політич

ною проблематикою: ідейні тукання тодішньої інтелігенції. У лио- 

ті до дружини від 26 липня 1908 р. письменник звіряється:"...десь 

бачу людину. то тікаю, щоб не стрітись... Лучче буду гуляти, 

спочивати, читати книгу природи, збирати матеріал...". Обставини 

особистого ;.шття Коцюбинського зумовлювали згущення психологіч

них проблем, пройнятих конфліктністю.

4 . Образно-фабульною домінантою новели є внутрішній конфлікт 

"я -  я" , що розкриває "діалектияу душі" ліричного героя через 

імпресіоністичний прийом "потоку свідомості", для рубежу двох
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віків ДІХ та Хл/ стильово оргнніаі'ція токоїу. і.Іотив "і.іоя уто

ма" /у новелі це дійова особа/, що виразно ваоціюється із зане

падницькими НаСТрОЯМИ в інтелігентному овродонищі, не відзна- 

чається фатальністю і невідворотного. Утіїярдіїїуючиіі пафос пись

менника в іншому - невідворотність зустрічі ліричного героя з 

лвдиною. Тут а у д о а н ііі  конфлікт с головним пооісг/і філософсько- 

психологічної проблематики: ліричні ........ . п; о ,ін ят і р о з 

мислами про буттєві цінності - природу І ЛІПМіу.

Т алім  чином, ч е р е з  вн у тр іш н ії! ко н ф л ік т  л і  р ічний  гер о й  н о ве

ли  УСЗідо;,ЛЮЄ себе  я к  о с о б и с т іс т ь ,  бо в ін е ц ь  КОН ЛІКТ; ЩЮІІНЯТИЙ 

пафосом со їщ еп оклон ства і людинолюбства / г у к а н ія : - у / ,

5. Контури зовнішнього конфлікту /ліричний героі; - Ліздина, 

ліричішіі герой - реалії розправи над революціонерами, ліричний 

герой - "Залізна рука города" тощо/ не окреслені описово, а роз

миваються у потоці ліричних медитацій, від чого поглиблюється 

психологізм новели. У цьому зв"язку вияскравлюється текстусльна 

значимість дійових ооіб новели як деталей-опозицій: з одного боку 

-Uob утома", "Залізна рука.города", "Лвдське горе", і з.другого -

"шви у червні", "Сонце", "Три білих вівчарки", "Зозуля", "Еай- 
воронки".

6 . Деталі-опозиції не зіткнені безпосередньо, а підкоряють

ся волі, свідомості ліричного героя, що спричинює подолання со

ціальної апатії /втоми/. Фінал новели сповнений мажорним почут

тям, оптимізмом повернення до іоїття, пафосом духовного одужання.

ПРОЦЮК с.в.

ІЛ.КОЦШШСЬКИЙ ТА Б. ГРШЧЕІЇКО

У літературній творчості, громадоькіїі діяльності, особисто

му китті Коцюбинського та Грінченка відбилиоь їхні конта-чти. 80-і 

роки минулого століття - початок творчооті обох письменників, час 

політичної реакції, час нашгань царизму знівелювати українську 

культуру, час шекспірізського запитміня до нгції: "Бути чи не 

бути?" і готовність віддати овос життя 1 талант визволенню за- 

кабаленого народу схрестили літорнтурні »та особисті долі пись

менників.

їхні ідейні розходжений у деяких моментах запримітив добрий 

знайомий обох, ііІ.Черпявоькті, у овоїй книзі-мемуарі "Кедр Ліва

ну" /Херсон, 1918 рік/. Цо, по-Перше, деякі відмінні аспекти 

естетичних принципі? та художнього методу. М.Коцюбинського біль

ше приваблювала певна екзотичність, вишуканість сюжету чи ситуа

цій у творі. Це, по-друге, різне ставлення до "галицької мови".

Як відомо, Коцюбинський був великим прихильником західноукраїн

ських діалектизмів, резонно вважаючи, що за їх рахунок теж може 

активніше розбудовуватись літературна мова. І Грінченка, природно, 

хвилювала проблема унормування загальнонаціональної літератур

ної мови на штучно розчленованій Україні /наприклад, стаття "Га

лицькі вірші" /1891/ і відома потім мовна полеміка з І.Франком/. 

Та він не був прихильником так званих "галицьких слів .

Коцобинський та Грінченко зрідка листувалися, спільно про

бивали та творчо співпрацювали в Чернігові. М.Чернявоький подає 

у своїх спогадах і факти подекуди прохолодного ставлення пись

менників один до одного, що теж не слід замовчувати, йдучи за
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стариш догмами у плг.лі дооліджень творчих 1 оообастих контактів

■ літераторів.

Взагалі, Грінченко та КоцюбиіюшШ - цілком овоєрідні, не 

подібні масштабами та інтенсивністю праці, іноді нгоїть проти

лежні за характером натури. Перший - ригориот праці навіть за • 

наннеспріятливіших обставин, обов"язі;у, цунктуц ..̂огі, органі

зованості, як написав С.Єуремов, "лвдина иолшшооті"; другий 

хе - часто лвдина настрою, з романтичним оаїт'оощм маиням, вицу- 

кашя.щ, иеііке аристократичними манерами, цуквч но зайча .'Іиого, 

менш діяльний, His Грінченко, під впливом негативних Імпульсів 

бурхливого гро:,:адського середовище.

Але, незважаючи на значні відміни у творчих принципах, не 

можна не констатувати і того, що у прозі Грінченка і лоцмансько

го ь багато опільного. Це глибоке співчуття долі селянина і зак

лик читача до спільних розиіркувань над нею /оповідання Грінчен

ка "Сама, зовсім оама", "Без хліба", "Дядько Гішоха", "Хата" і 

Т.Д., і відповідно Коцюбинського "Харитя", "Ціпов"яз", "И"ятц- 

злотшш"; "Для загального добра" .та іп./. Це зображення суспіль- 

них дахів після революції 1905 року, зокрема чорносотенних пог

ромів /Б.Грінченко - "Брат на брата", М.Кодюбияськиіі - "Сміх",

Він іде /, масового селянського протесту проти визискувачів 

/Б.Грінченко - епізода повістей "Під тихими вербами", "На роз- 

. путті", 1,1 .Коцюбинський - "Фата моргана"/. Це і притаманній обом 

глибокий психологізм, часто с:онетні колізії з трагічшп.а нетка

на, взяті з киття. Низку подібних ремінісценції! шана при бекан
ні продовжити.

Безсумнівно, слід зауванати, що часто підходи до подібних 

проблем у двох письменників інші, але це Цілком природно дам 

літератури, де горять самобутні талановиті особистості.

и

Глибоко вразила ..і.ІСоцюбаксь:юго сперть Б.Грінчешга, мапае 

ровесника Михайла і. t o  Яловича. У телегрпмі-співчутті до друглши 

покійного .і.Загірньої зін писав про те, по легше стає від втрати 

тільки з розумінням того, по такій: непересічний, преііьоштии

письменній: "ш  і творив серед нас".

Охає, незважаючи на багато відаїи у творчих прлод.иа̂, дал-'-

КО НЄ ІДЗаЛЬНІ ОСОбИСТІ СТОСУНКИ, UOIIU Об:̂ДЛ - лОЦ’ЗбЦН-алИіі і

І ідченко - з повним право:: увіЗДОІ її омита.. Пвнтеон нісшої дла- 

схічної Літератури як одао̂щі, по <1г .ли ваз :о.чошю і добра своє

му уяріі'іекому під царським чоботом народові.

СЛОНЬОиСКСА 0.3. 

ГЛІУЛЬСШ І.М.ЮНОІІОГЩ З ПОВІСТІ Ц.Ц.К0ЦЕШПСШ0Г0

••ті;іі злеуш пгдаїв"

Повість "ТІНІ забутих прздаів" М.М.Коцюбинського була безі- 

UOSHO злсокоііоетичпою худоаіьою передачею народних вірувань і 

уявлень про оточуючої світ, власне, про космос у найшарпому зна

ченні цього слстг, чврзз призму світогляду і спостережень само

го шіоь.’.іЄнлп::а.

Сіждпопі філософії хуігулів, їхнє багато в чому відмінне, 

етнічне спритніш природа як єдності яаущих, вмерлих і тих, що 

:;е п.'.і.:дуть у світ, як уантасгармонійне поєднання дійсного і 
видачного, для ,і.;.ї.коівобшюького було ДИВНЮ і захоплюючим.

Всім відомі його слова про язичнака-іуцула, як відоме і кропітке, 

детальне збирання фольклору в Краворізні в І9ІІ році, про що 

свідчать об "є: ні записи і нотатки. Із зібраного народжується



неповторна повість "Тіні забутих ирсдкіз".

Читеячи твір, дішом диіусмооь, нк іп;оь!'йі::шк, не явродавішії 

В горгх, не ВІІХОВСІІІПІ зиелву НП Т  ̂ДОЦІЛ/. ГУОЛЬОЬКОГО Г.31ТТЯ, 

гєк перелаявся иг.родпою :.й'ДрЮто, r.i.uiuiio 1 дооїо.;єш-;о показав, 

по «і̂вслпя гуцулів - не тєісі собі і; гіобо.іл ч я •ідстелість,

а, цєзііє.;:;, прагнення -ата з гал..-, і.. .ті :і ауочулчоо прекрас- 

ноа і суворо» природою.

ІІлсьмеиііаи лазчаз фольклор виклично . і о,..і... уст, тобто

3 розповідей каталіз Кризорізні те й шз:. .о .. v/i до -еї міс

цевості. Тали! дощо ззуаешСі підхід, як і іь.-... .оч- :.іія .улд:-  

мєнтельішх праць з уольгдору Е.'.Цєлєвиче, 0.1^лі . . , і .Г: ; така, 

в деяк:ос ШКЗНТ8Х привела .до і:е зовсім празгисл.ого п>і< .'иж ихі 
дежсіх демоиачогічлпх образ із, проте автор розколі, / .:ір>;чл в 

хе, що говорлть, як оправкаШ гуцул, Інаиш оловеш, устг.л; 

ї.пІіІ.Коцюбшоького в двяоцу разі говорять діїіоно ” тілі забутих 

предків ", тобто якесь біополе людей, ЩО в данііі місцевості 

кали.

Демонологія шшіоті пов"язана з келендариоз обрядовістю, 

Злабокама знаннями гуцулів про рік, поділ його на пора, впезае-
4 • % "
ність у нескінченності лиття і матерії взагалі, із тісниш взае- 

козідносинаші і сукупністю лвдана з природою.

І-Ифічні герої твору: лявка, арідник, чугайстер - є найбільш 

поширеними героями гуцульських казтж і легенд.

Так, ерідаик в гуцульській демонології, поппа всі негативні 

раса, високо цінується як ирзкрасннГі :.іузак£, коі-рал, іг.&о зиііи 

з шал ладнгтн, і,:о;::е' навчати гри па сопілці булз-кого. Іван - 

голо.;;щ_і герой твору - вапедково підслуховує сумну пісеньїуу не

чистого "Де МОЇ КОЗИ, де мої кози" і після того відчував' у собі

кЗ
неабиякий хист. Пісенька арідішка теж має свою казкову основу. 

Існує ціла велика казка, як Бог посперечався з арідваком і чорт 

програв, через що мусив віддати усю своя гвішщу, тільки випро

сив собі одне козеня, зробив з нього Інструмент дуду-кззу і на 

ніл аалібно грає.

Зустрічається Іван і з чугаГотро,;. За легендами, зашеагл-

о.Цухезячеи, чугаіістр був колись j\n, уіііом, а не його закляв су
сід і він доаіідг ходить по лісах ллчіт. і безсмертніїл. За гу- 

щ'льськоз мікологією, чугаііотор їм иннок, ачо з ліздьш обходазея 

добре, запрошував до танцю.

Одним із центральних o<3jv і іu міОологІчшіх істот є образ пяв- 

і:.. Вваканося, що кязїсоо стгпг'іл дівчина з туги і зсалю, з-вина 

зраділвого коханого, но опали, по Тла, йшла в гери, голосячи і 

лзмодтуючи у своєму »• лкі, поки но ставала безтілесною істотою. 

І'уцула, не-.відміну під т|лт<туиапня ИЛЛ.Коцюбинського, не вважа

ли яявку злою силою, п доброю. Роль злої сили у них виконувала 

лісна та баба.

У творі є багато єні зомчних-демонологічних образів: обра

зи грішнащїдуш, мольфере та Інших.

ТВАРДОВСЬКИІІ 3 .3 .

ШУЛШО КОЦШШСЬКйЛ У СПОГАДАХ СУЧАСНИКІВ

Ш  V ■. . "tV

ЬідомНіі істориг. І.Крип"якевич, познайомившись із M.LI.KO- 

ц'обшіеькші під час ііого перебування у Кризорізні /1912 р./, 

відзначав великий гуманізм пасьшнншса. Цудучи хворим, Ц.Коцю- 

бияський взічинво прийняв молодого вченого, з тим незвичайним 

теплом, і;о відразу єднало йовдг всіх людей. ІІ .Коцюбинський роз-



гов із 1.Кріш"якеличу і ііого товари там, як збирсс матеріали до 

своїх тзоріз, як запрошує до себе оолян /о нга багато щирих 

друзів між гуцулами/. ІІиоьмешшк по мплоьольїшвоя тим, що почув 

е і д  одного оповідача, про то саі.:е іштппоя другого, третього, 

десятого, бажав мати перевірені усісти. Пощастило І.Крип"якевичу, 

як згадує він, бути провідником ̂.Коцюбинського, коли він повер

тався з гір додоцу. їхали з Крнворівні до отвлпії Іорохта, а 

звідти - до Станіслава. Поїзд був порожній. Тут ііихііііло ІЛихаіі— - 

лович розповів І.Крип"якевичу про реВОДИЦІШІІІ рух іш Україні, 

■про участь у яьоцу молоді, яка, незванаши на лої переслідування, 

працює серед народу. На жаль, І.Крип"якевяч не пригсдує собі 

імен осіб, про яких йшла мова, але розповідь справила не нього 

сшіьне зречення.

Цікавими с спогади про іаКоцюбинського під час перебування 

.*ого у нашх Карпатах Луки Гарматія /ІЬ66-1924/, сільського вчи

теля, який працював на Гуцульщині. Його спогади були написані 

19 листопада IS2I р. вперше опубліковані В.Гнатгаком у 1925 р. 

під назвою "Лука Гарілатій і його спомини про М.Коцюбинського".

Також дуже важливими с спогади Шекерика-Донникового Петра 

/аарсдився 1839 р./ - учня Л.Гарматія, з села Голови, члена ра- 

. :.ої партії, активного збирача гуцульської народної творчос

ті. ~сго спогади про і і.Коцюбинського - цікаве доповнення до зга

док вчителя /Л.Гармат'ія/: воші красномовно свідчать, з якою по- 

гегею стг: плися гуцули до свого приятеля-письмешшка, як старанно 

схіг.азсв Коцюбинський над збором матеріалів до своїх творів. Спо- 

р£г,. и:ка-Дон:шкозого публікувалися разом із згадками Л.Гар̂ 

матія спочатку е .'/гурналі "Учитель" /1925 р./, а пізніше - в L. 

збірнику "U.Коцюбинський і Західна Укпаїна" /УФА, 1943, с.148-

/
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.Коцюбинський,- no з незвичеЛло ролtrl .ного хлопця, яким я був 

;;о 12 років, я стаз на ІЗ році ниття атоїотом, а по 14 році со-

Ц  І  5 -а  і с т о м "  / м и х е і і л о  К О Ц Ю біШ С ЬК И ІІ. Т і іо р и  Л M O T  It TQM DX, т . 5 ,  К . ,  

З з д - з о  Л П  УРСР, 1961, С.433/.

З атеїстичному дусі письменник, вихоиушиї 1 оиоїх дітей. Про 

це, зокрема, відзначає у спогадах ного дочка Ірини Коцюбинська.

У;.;о в юнацькі роки ії .Коцюбинський почив шішті твори, в яких 

накривав чаклунство, релігійні забобони, гнівно піниш про слууи- 

телів культу, що виконувати волю експлуататорів, б]х»;іі участь у 

погромах під час розгулу чорносотенської реакції. Один із пер- 

миіс творів майбутнього класика української літератури була п"єса 

"Лоп Злас, что имеет вдасть". Різні релігійні вірувашія, зокрема 

православ"я, католицизм, мусульманство письменник викрив у таїах 

своїх нозє..а::, оповіданнях, повістях, як "Лялечка", "Він іде",

"Як ми їздили до Криниці", "*ата моргена", "Дебют", " На острові",

"На камені", "Під мінаретами".

Багатий матеріал для атеїстичного виховання учнів дають 

листи Коцюбинського. Так, у листі з Алуніти, /"Савлик-Су / 

ЛЛіоцабинськай знімає "святість" з монастирів, різних купалень, 

які використовували служителі культу для нагромадження грошей.

Письменник нищівно викривав у своїх творах і тих попів, що 

в період розгулу чор;:осотекної реакції не обмежувалися проповіда- 

: були натхнепникаш і учасниками погромів. Таї:, у новелі

"Зі:: іде" ..і.Коцюбинський показує, як коло церкви сходиться пог 

-.0. По шіяхУ еони "збирають каміння..., кладуть за пазуху...

Ц  ь бачіи сокиру... попід полою". Сигналом до погрому були

церковні дзвони.
з атеїстичному вихованні школярів по» бути використане і

-  46

І

і

оповідання і.і.Коцюбинського "Ціпов"яз". Письменник переконливо 

показав, як Семен від роздумів про несправедливість бога прихо

дить до заперечення релігії з її проповіддю покори і терпіни;;.

і  повісті "Оата моргена" ..І.Коцюбцись:;Кіі показав, як куркулі, 
опираючись па релігію, організували розпр зу над революцій лою

*
біднотою.

Обізнаний з працями UepKca, Кнх'ольов, Леніна, КоцюфіНсь.і:. 

був переконаним атеїстом, еподиціонуїнів до марксизму.

' хороб :.;.б.

НОВЕЛА і/..КОРЕЙСЬКОГО "СОН" ЯК ПАЛІТРА 

лУ ДОЬЛМКА-Лії ІЗАШіСТА

Н .Коцюбинський був надзвичайно емоційною, чулою до всього 

баченого, ;;вди:.ов. Зід матері він успадкував особливу схильність 

до красивого, до глибинного сприйняття навколишнього світу. Як 

згадує дочка письменника Ірина Коцюбинська, "любов до краси нит

тя перемагала в ньо:.у всі хвороби. Зін був вигадливим. Завїдаї 

по-дитячому захоплювався красою природа /.../, захоплювався 

всім прекрасніш /.../, і вмів найти це прекрасне в лнщях, у 

природі, в мистецтві".

Змалку маючи хист до малярства, вія згодом зуміє майстерно

передати Лвдські відчуття, перевівання у незрівнянних пейзамах,

де тісно переплелися світосприймання письменника і художника

/"На камені", , "3 дорозі", "Сон", "На остро
ві" та ін./.

Зрозуміло, зображувати пейзаа без мети, тільки товд, що



він красивий, не характерно ;уиі і,І .Коцюбинського, якш'і ніколи яе 

відмежовувався від оточуючого ooj одопищи, від суспільства, в 

якої.® жив, тому іі природа у воіх .юго тиоі>гх не відображалася

заради неї самої.

Ноізела "Сон" вражає глибиною розкриття поиходогії ДІОДИНИ 

у її в за є мопр оникаючих зв"язках зі світом природи, по постає пе

ред читачем як це один герой твору, з; мміииі добру половину ху

дожнього тексту. Саме краса пейзажів поа.:у и ч тим дійовим чин

ником, тою силою, що примусила героїв згдумитиоя над своїм кит- 

тям-існуванням, над своєю нікчемністю, зеотсшші прокинутися ту 

лісп'з, що приспана лежала, згорнувш крала, спонукала згадати мо

лодість, найкращі пориви, високість духовного життя, в якому не

має тільки турботи про тіло, а й про вищі цілі, і.ірія і реальна 

дійсність, буденщина і свято душі, обивательство і неспокій, 

обов'язок боротьби - ось ті контрастні поняття, що чітко виокрем

люються у творі якраз завдяки віртуозному іі філігранної.® розкрит

тю міських чернігівських пейзажів та капрійської природи.

Застигли;; спокій - ось той стан сімейної і навіть суспіль

ної атмосфери, по домінує в першій частині твору. Звиклій що

денній дорозі, безбарвному Існуванню персонажів автор підпоряд

ковує пзіізєк, що ще більше підсилює духовну бідність їх життя: 

’•'Тепер зноз пусто з єлеї. Деревця, недавно посаджені, були пола

мані вщерть і простягали до неба свої цурпалки, тверді, колючі, 

обдерті, з* клаптями шкури-кори... Між деревами, в наметах рудо- 

г о  ,’і і с т я ,  щось пахло непевне, осіннє небо нудьгувало понад буль

варом, і все те сіре, слизьке, убоге, воронії вкшли сіткою 

крил, засіяли грубим, скрипучим криком".

Осінь в природі співзвучна такому ж сумної.®, безрадісно».®

і
настроєві, із вічно нудними темами роз; ов, розповідями нецікавих 

сліз, що з дня в день супроводять голоіііш;-: героїв. Сірість, одно

манітність у щоденному побуті все ж не може до кінця заглушити 

в Антона прагнення до краси, до впоо:;ого... Він здгтяп.і розуміти 

і бачити бруд:іий леп міщанського ;-иют1шія, який обгортав і його, 

і йерту, спроможній відчути, ио но: пшішо ts < весь час латі, 

тої.® бегетстзо його внутрішнього світу автор показує через опри -  
няття шил звичайної дошової, осінньої погоди як "с:и.ілнії крв- 

пель". Перед читачем- світ ладнії, яка в непримітної.® здавна 

чити красиве, що "носить в д/..і сонце, яким обертає дрібні домо

ві краплі з веселку".

Чарівіш» сон - перебування героя серед уейерпчної кацріпсь- 

кої природи — оотато:гло заставив Антона вийти із смуги обиватель— 

МИНИ І сірятпиі, З.'ЛЮЕО відкрити світ молодості, неповторності й 

обов'язку борця - стає тим центром другої, умовно виділеної час- 

тшщ твору, що працює на розкриття характерів героїв, на ідею 

новели, вічни:: проблем естетичного й морального виховання.

J більшості досліджень, що стосуються різните аспектів май- 

стераості письменника /ладеоник П., Денясюк І., Лужецький 3 ., 

Пустоьа «. та ін./ в основно;.® аісцентується увага на образі Анто

на, а як:.,о згадується Марта, то частіше як жінка, яка повністю 

розгубила духовні цінності, замінивши їх виключно заземленими, 

дрібни..:, матеріальними. Зрозуміло, що в цілої.® з цим не можна 

не погодитись. Проте Коцюбинський - пейзажист у такій мірі воло

діє кй сіозпсїішю, барвами, толещ й півтонами, здатністю словом 

намелювати картину як щетецьке явище, що через свого героя /Анто

на/ не може не вплинути на здавалось би сформований обставинами 

світ жінки, п;о врешті-решт стала типовою міщанкою. Чи винна лі;-



cs і-іарта б тоцу, по їхнє лиття иоретворі ілооя і» суцільну прозу?

Чи здатна вона відчувати красу, чи цо почуття притаманне т ільки

Антону? ІІри явній симпатії письмеїшика д о  о ного героя /не забу- 

:;г.:.і.;о ппо автобіографічні моменти/, читач поо ж одержіть неодно

значну еідпозідь, опираючись на останні оторішиї тиору.

Саме незрівнянні ландшафти італійської щ. , єдність душ

Антона і. революціонерки, зображені через вміння бпчптп, с принців ти 

"блиск сонця і моря", казкове царство гротів, бегошцу гру кольо

рів і світла, згуків і і.узики "зеленої чаші" буквально заворо

жать І.іарту. і.іало того, воїш сприяють різкій зміні окремих дета- 

леіі поденного пиття, появі молодого, давнього, дівочого, по за 

;;атаііли клопотами, хворобами дітей, безпорадністю іі непрактичніс

тю чоловіка, постііїною жіночою турботою про сімейне вогнище ви

вітрилось, втратилось.

Краса природа, світу, слова в своїй сукупності здатна пробу

дити найкращі сторони душі людської. Без прекрасного немає пое

зії, душевного просвітління, оновлення як окремо взятої особис

тості, Т£К і суспільства в цілому. Висновки, по напрошуються із 

пейзажно-психологічної новели "Сон", такі співзвучні нашому ча

сові, а тоц? і с вічно актуальними, бо скільки б не перечитував 

тзі; , когаого разу відчуваєш щось нове, доконче необхідне люди

ні .

ХОРОБ С.І.

ДО ШЇ-'АШ СЦЕНІЧНОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ПРОЗИ ЦДШЩЕННСЬКОГО

Повісті, оповідання і новели і,Іихайла Коцюбинського, як заз- 

Н8'.-:ють дослідники його творчості Н.Калениченко, 1,1.Костенко,

50
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Л.Іванов, і«Ї.Грицгата та інші, вражають умінням автора виокремлю

вати в іштті своїх пзреонааів найдраматичніші'моменти, глибоко 

психологічні ситуації та колізії, по розкривають суть поділ і 

характерів, будувати напружений сшет і гострші конфлікт, май

стерно конструювати і композиційно мотивувати діалоги та моноло

ги героїв, тонко продуг,уваги рита художньої оповіді тощо.

Ііласне така, з чітко вираженими драматургічними ознакам:;, 

проза письменника завжди привертала увагу митців українського 

радянського театру. Чи не впорш звернувся до неї колектив ііпїв- 

ського драї.іатичлого театру імені І.іранка, інсценізувавші у гд 

ні І&25 роїсу "Оетд моргану". І автор сценічного варіанту відо.сї 

повісті п.Кошезські:;!, і постановник вистави Г.ЇСра прагнули пока

зати розшарування іиеоїв на селі, боротьбу народних мас з гноби

телями. Таке завдання спонукало їх до відбору тільки окремих 

епізодів твору, головним чином соціально загострених /розгром 

гуральні і папського маєтку, розстріл Прокопа та інших/, до жан

рового визначення спектаклю як народно-героїчного дійства. Та 

водночас тут очевидними були й прорахуаки з інтерпретації "Оата, 

і.іорічіш - ослабленість сюжетних ліній, недостатня розробка 

окремих образів, надто Марка Гущі і Хоми Гудзя, відсутність лі

ризму й емоціпності, саме того, що так притаманно прозі М.Коцю

бинського загалом і всім художній кошонентам цього твору зокре

ма. Як зауважують театрознавці І.Піскун, В.Бобожо, Ю.СтанІшевсь- 

кий, це - данина часу. Українські актори та режисери ще не навчи

лися тонкого розкриття літературного першоджерела засобами теат

рального мистецтва. До речі, схожа ситуація тоді склалася й з
екранізацією "уата моргани", про що пишуть О.Бабишкін, Д.Погріб
на, Аркова.



Згодом lit СЦЄНІ УХ]ДУМСЬКОГО рСДЯИОМОГО театру ПОЯБЛЯІОТЬСЯ 

нозі ЗІ.0ТЕК1 зс творами і.і.ііоір&іііоького. (jyicn ні "Блудні вогні" 

/ІІ-'Зо/ Х.КОМЄЗСЬКОГО, ;:о були !Н роробкт 1 доіюпненням поперед
ньої інсценізації ";ата. моргали", мі /І'.'28/ іі.Тичини,

ЗДІІІСПЄНІі ; за ОДНОлМЄННОЮ новелою ПИСІ- ••Ш.п; •• , ІІ!: отели глибин

ним Гфочпташіям творів видатного проя.'іїіт,

Досить близько до поетика "vaTi . оргі ми" :..:оцтбипського 

стоїть інсценізація її, створена Я.і:1еіл.ито:им у іу:.;7 році і 

віюр::іе поставлена на сцені Чернігівського деїстичного театру 

імені Т.ІІлвченка у лютому 1936 року. У здрнєлі "Театр" /Р З, 

І93с/ Я.і..е:лонтоз писав: ’’Суворо додерзуючись тексту м.Коцюбинсь- 

кого, ш часом дозволяли собі деякі поправки до нього, наприклад: 

у пінальнііі сцені середняк Панас Кандзюба в ріщучиіі момент від

мовляється стріляти в свого небожа Прокрпа, і замість ііього це 

робить ;;ур;®ль Підпара. Ми дали п"єсі інщий фінал і певні, що 

на: і г.'іядсч буде задоволений, з дах поправок, бо вони відповідають 

ІСТОрЛЧІІІІі п равді". І гвтор п"єси, і реяисер-пос TS 11 ОБ і ПІК СПбКТс’К— 

лю Г.Золозик у центр сценічної розробки повіоті ставлять образ 

..арка Гу:аі, надавай .іоі.у у відтворюваних конфліктних ситуаціях 

та подіях те, місце, яке він як представник робітництва займав 

насправді в класові;: боротьбі українського села 1005 року. У

l . :тсві яскраво показано стихію народного гніву, увиразнено сю- 

метну ліліп дочки і.іаланки - Галііізш, гостріш виявлено реакційні 

о*, и:, :;о відчутно поглибило антагонізм у драматично:.® конфлікті, 

"х дночас Яків ■ .амонтоз прагнув зберегти всю своєрідність, стиль 

і олорпт письма .'.Коцюбинського,- згадує дружина драматурга 

.Гармасен,- селянську мрію про землю, зворушливі і водночас 

г: .6око драматичні образи Маланки та її чоловіка-невдахи . / о̂-

S3

ветская Украйна", IS57.- 5 б/.

За свідченням театрознавця Ю.КоотпЛз, вййавв фінал вистави. 

І.І.Коцюбинський закінчує повість словами: " На світанні козени 

вступили в село...". Я .Ї.Іамонтов і тиотр р.чілізували це:; еп і з о.~, 

втіливши іірго з сценічну дію. Серед ін.товпу ОЄЛЯН з"являються 
іиарко Руг.а, Хома іудзв, Гафіііха, з червоним прапором, ще кілька 

молодих людей. •

П і.дп а р а. . Давоіі І Дала" їх сюди!

X о м а /раптом б"с Підпару кілрои по голові/. На, катюго! 

Зе.фираваеішД Підпара подає. Юрба починає вирувати, галасувати. 

Та враз.лунають постріли, чути крик: "дозали! Козаки!". -Терко 

віиоадвє з щ к  Ір іЛ Ш  прапор і високо підновить ііого над натов

пом, Пізоголор-іоча та.иіі монолог: "Браття! Кола судилося померти - 

пвдялемо за на.:у землю! За нацу правду! Та здй иам"ята:теь кати, 

qo. дорого вони заплатять за нацу лров!" /.іамонтов Я. -̂єта мор

гала /иуліиш/ /За повістю ̂.Коцюбинського/. Драма на 4 дії,

1.0, відмін // Ягсів і.іамонтов. Твори'.- с.523-524/. З новою

с:иою зарл’лквався, загомонів т Ш а . І пересилюю̂ цей гомін, 

лунає. за. лаштунками солдатська пісня "Чубарики-чубчши, кали

на.. З'являються становий пристав, урядннк. місцевий пал, за 

нити — козаки. На такій хвилі напруженої зустрічі антагоністич

них сил закінчується вистава. ■°‘ц ■ - ■ ...

", • . ■■“' 'А *  ООНОВІ ЯК01 леаать однойменне оповідання :,;.Коцю-

я Д г  f "  “ * ст,ічіf  - MtttWra*

* S ' i S T S ц“™ « • ■ « ‘ • Wкувався идосі не зла йдений.

У 40-х роках зустрічаються спроби інсценізувати новели



s v

;.Коцюбинського "Коні не винні" та “ііо-коптмр". Її «втор - літе- 

•г:л7 Рознгзець Д.Кошщя - прагнув зберегти оінцМчний колорит 

л-ози : сака української літератури - ретельно вшшеані худомні 

, ,йталі, змістозі діалоги, влучні авторські хцсктоїтотики, взає- 

;,0ді:3 шви та зорового обр&зу. Проте нопелІпт-шиП характер сц&-

• ІЧНИХ КОМПОЗИЦІЙ, обмеженість спасшої подіе іооті не сприяла 

г. ,£Г-. t'-ЛІдйО***І.'іІіСїОЦЬ̂ОКУ їх зт іленню.

V наступні десятиліття, здається, більш іюи.'ітшго к̂раїн- 

clkow кіпеїатогреуу на екранізацію творів :.,;оц,Лшомсого /"КР** 

„.k.b:l. світанок" 38 П О ВІСИ ) "фата моргаю", "Jfcpoiw піноа" і 

■■їіаі забутих предків"/, ні* на їх сценічну інтерпретацію- 1  

32 ;; у 19S6 році український театр зяозу звернувся Д» прози ви

датного майстра слова: Івано-Франківський щзично-драматичний 

театр імені І.франка здійснив постановку інсценізації "Тіні забу

ти;: предків" зо одноііменяов повістю шісьгсн:ш::2 . Автор сценічної 

композиції І ренисер вистави І.Борис прагнув з позицій сучаснос

ті поочитбта "Тіні..." - відтворити народне миття у всій Його 

різноманітності й складності: з тяакоо праце,з і ...бобоїшш, >ре 

соп і святами. І на цьому яскравому тлі нашої минувшини увиразни

ти ... • ::у про не знищенні с ть народного коріння, про постійну потре
бу людську нетлінної як світ духовності, це у спектаклі відчу-̂ 

зається. Та коли брати до уваги, що іі.Коцюбинський в романтичній 

і трагічній історії кохання Марічки й Івана бачив філософію 

'ііття Л О Т І ,  що випливала безпосередньо з народної поезії та 

гіпології, то варто заувааити, що у снейтакяі ця уілосоьія приг

ашена, а з багатьох місцях і зовсім випадає з сюкету. Натомість 

появляється етн ограф ічна оповідь, зникає трагедія Івана Палінчу- 

, /  ча пеший план виходить не художній, а Щ и р М * образ

s r

повісті "Тіні забутих предків". Слабкість драматургічного мате

ріалу /статичність сцен, безконфліктність ситуацій, заданість 

багатьох характерів гзроїв тощо/ прямо позначилася на спектаклі, 

що нагадує собою не стільки театральне дійство, як театральна ви

довище .

Розглянувши сценічну інтсрпрітпцію прози і.і.Коцюбинського, 

могла сказати, що вона ще не отола пильним об"єктом українського 

радянського театрального мистецтва.

П СЕКЦІЯ

ілоза творю ;,:.коцшшсько,го

АНТОНОВИЧ 1,1.;.!.

Ц л с о ц г а ш с ш іі АИГЗІІ/ІСЬКОЮ мовою

Глибоко соціальні та водночас ліричні твори М .Коцюбинського 

перекладені багатьма мовами світу, включаючи навіть есперанто. 

Особливу уваху перекладачів завади приваблювала серія оповідань 

та новел письменника, що висвітлювали події революції 1905 року, 

а саме: "Подарунок на іменини", "Сміх", "Шо записано в книгу 

ниття", "Невідомий", "В дорозі", " Сон", "Коні не винні", 

^ІЖСЄ/ЬіПИ'А^о " та ід. д0 англомовного читача слово L1 .Коцюбин

ського донесли перекладачі А.Містецькшї, Марія Скрипник, А.Берн- 

хард, 0.Коваленко те ід.

Слід відзначати, що твори М.Коцюбинського, які відтворюють 

життя і психологію селян, їхні звичаї і новір"я, етичні і мораль

ні засади, близькі і цікаві англійцям. Це до певної міри полег—
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.j І'СЛО ПрЗЦЮ Над НЄрЄІСї£Дй;>..л, HpG \ ' JtJ .І11ІІЛ TO ВСІл ТрУДНОЩІЗ,

.о неминуче виникають при відтворенні поі<1 отої* ..і.ІІоцабіїнського 

буДЬ-ЯКОЮ НОВОЮ. ЦІ труднощі ВШОШлвЯІ nojili Иіі .0 0  Т О , ЩО в 

багатьох творах, зонрйма в "Тінях забутих іфідкін", показане 

; ;й.іьае ааття частини українського народу - гуцуліл, які мають 

у собі багато архаїчних рис, збережених лиши ші цій території :і 

екзотичних в очах .-звіть теперішіх українців. ■■ одюго боку, 

"Тілі забута:: предків" вражають багатством яо.іряшх пиетичних об- 

разіз, £ з даугого - вони насичені вузьким етнографічним матеріа

лом, пронизані місцевою говіркою, яку передавати а перекладі аад- 

зв і .ч с 'іно сілад.о.

З і;дпи труднощами перекладачі вдало впорались, мобілізуйте 

для своєї мети всі лексичні іі синтаксичні ресурси англійської 

МОВИ, тіш більмо, іцо для відтворення способу мислення іі ловленім 

саме соціального глпеу селян в англійські:! мові є величезні си

нонімічні запаси. Адяе доля українських гуцулів та англі!іських 

селян довгий час брла подібпа - і ті, й ті заробляли собі на 

прожиток переважно вівчарство:!.

Чимало специфічних українських слів - "полонила", "арідник , 

"спузар", "стая" тощо для збереження колориту залишаються непе» 

рекладенимп. Зони або пояснюються тут ке в тексті, або паралельно 

подається їхній англійський аналог, якщо він існує в мові.

Твори !і.Коцюбинського мають великії.. успіх в англомовних 

країнах, оскільки тещ їх надзвичайно сучасні у свої:; поетизації 

краси людського існування, яка підтримує людину у валкім бороть

бі за своє сам оутвердж ення. Переклади творів великого українсь

кого письменника англійською мовою сприяють розшренню інтер

національних зв"язків української літератури. .
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ЕАТКК Л.І.

НАЗЗЙ /ШЮРІЗ У ТВОРАХ 11. :01’Д7ПГЇК:0Г0

Використання епітзтів-прикметпа.:їв, що означають назви :о- 

льорів, є одним із -Художніх заоббіц, завдяки якпміл.Коцюбшеьгл 

досягее високої ма"стер:іості. Колас шз палітра письменника до- 

с:іть :л:ро::а. Вола дає йоцу жздп ііоть не тільки точно бідтлош- 

ти по за:;, іятер"ср, чи змалтагти портрет персонажа, a зоб -яг':- 

ти глутріалГ: стан героя, "ого почуття, передати ставлення авто- 

ДО ; еж аного. їв чео Іое письменник використовує такі ло-
льопи: ; :• , валегл , біли , чегвоші •, сині ;, сивий, бл;::-.т-

іп'.і'; :.;еп:;о - жовти., Tv/::n^i, руди:', а такоя назви, кольорова 

озлена я:;..:: чітко визначена /рябий, пістрявий/.

 ̂При.-лет:::;- нпззи кольорів переважно зжиті в яомінетивно- 

:г 3!1;'чєі:::і, воші иазиваи-ть колір зобра-пуисяого предмете. Добір 

.̂о...)0різ у  .•....о:,:х5илсь::ого надзвичайно вдалий, він свідчить птю 

неабияку сяостjperjcnioTb письменника і тоншій дудояній смак, 

завдаси чоцу пзрод it:течем розгортаються справді мистецькі пєй- 

за;'лі картини* наприклад: Погідне блакитне небо дихало на землю 

теплом... Долиною повилась річечка, наче хто кинув синю стрічку 

на ззлену траву... В долині, край лісу, висить синя імла...

Зображуван і предмети :л.Коцюбинський наділяє звичайними для

них ознакам!! /зусиша може бути біла іі червона, одежа - біла :

чс.на, пояс червони.., трава зелена, каміння с ір е ,-поро блакитне
і т.д./, що Дає йому моалвдість правдиво відобразити оточуючій 

світ.

Разом з тим назви кольорів часто виступають з коитекстуаль-
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но зумовленим значенням, лаб.ї г чи пі'!', іг.сну бгггтознсчності.

Т: , ЧО- ІЛОГ.Є означати но ті.т.гіі г<»-і|р /моїодежа/, а іі щось

ітолуре, занедбане, отрапне / чои :о " о ііш -стіі юі.крго миття, чо-р- 

тали, чорні" цар/; прикметник зсл-г-:-' шчігчж: колір /зе-

лміє левгдє/, тат: і rocs свіне, ітаде, Іо •' /аг.генл" дух 

см.рек, зелена!'. сміх трав, зелен:;"; вогонь '••• ч • >/; и ігглетпак 

сіті" вказує на середні;: мія білки і чо! голі ) /о 1рр. бдузе/

.і і;з безбарвність, непривабливість /тепер ;• подиі оогод лвдел, 

сі: :. , чу , невідома!:/.

Відносні прикметника часто втаті з переноси;!::, я;:Іонам зия- 

чллням- на означеній кольору /золоті церковця, золоте пр" :іннп 

зслосся, золоте поле, золоте мито; ол»ш"яне хмвре, сірі ачпз"які 

очі; срібне марево, срібне проміння місяця, срібли!! окоеі іт бру- 

: :,ок і •?віть - через слухове спрнГллаяня - срібне цвірінькання 

цвіркуна/.

Для передачі різних відтінків кольору письменник в.ікорпото- 

Ву$ складні слова /.'топо-зелепз листя, темно-зелене сукно, яро- 

•• золеним капорець, сизо-зелеїш" дам, блідо-зелені кетяги, сіро— 

зелене поло, білосиізше лож , білогривий звір, сліпучо-біла 

блискавка, прозоро—сині іі світ, золото-ромове повітря/. Но ПОВНИ і 

.зілз ознаки передасться за, допомогою'суі-іксів -уват-, -ав- 

/6 л ідувато,' обличчя, зале:::,зате скло, рудаві :.ка/; яеловяого 

•—..зу ознаки або кестлизого зідтінлу задає су. ікс -енк<- /ря-

■ .•:. і пні, біленькі хгтки, біленька головка/.

За доп:-могол п7>иіз.?єткикіе—епітетів змгдьовултьсл різні кар

тини - гсрнпіі, радіслиз пейзан чи портрет і, навпаки,- позвд’ра. , 

понурим, безрадісний:

І. Золоти:; промінь сонця перелинув зі сходу на захід, і

вершечки синіх хмар за ".ішлись черконлм полс/м"км;

2 . Плаве у сірі безвісті нудьга... Сірі Дні 3. ілллзь тзм :ії 

ночі...

Назви кольорів допомагають автором! г.".слози?л своє став

лення до описуваного. 7 героїв, : кін симпатизує, очі сірі,

чорні, блакитні; ладе бліде, біло; у негативних персопамів елі 

зеленкуваті або сірі, олпв"й:і1 ; об-нччя червоно, :;ота недобрі, 

скні. Такі деталі і вчитачі акають певні почуття симпатії 

чи антипатії.

Епітетів-прикмет а :івл сю позначають кольори, ЬІ.Кои ' -
"і
сьлого дуліе багато, вони одвороти» неповторні зорозі картзші, 

по відзн"чаються дог!рим смаком і почуття: міри.

БОЩІАР2ПЮ Д.З.

'7ДШ1Є СЛОЗО М.КОЦШПІСКчОГО 7 BIB4SKHI СИ!ЛЮТ£5!

сучасної т т ї ’х т ї  ’. т і  /щ. ширші позісті

"йАТА МОРГЛІЇА"/

1. І.І.Коцюбинські;!'!, автор творів, у яких з великою силою 

відобралірні ниття і боротьба українського народу напередодні

та в період першої російської революції, яскраво показав багат

ство та естетичну функцію української мови, її лексики, фразео

логії, словотвору, граматики, у створенні художніх образів та 

картин.

2 . Вивчаючи .програмовая матеріал із стилістики української- 

мочи, мо:-ша використати із повісті "фата моргена" такі мікро- 

текотл:

а/ Стилістик;:і функції лексичних засобів. ".Іого /Апдоія/
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ЛУ!КИ пливли далі. Тем л'ткі. такі ШЯЙГ** М Ш " »  ■

"Он 'де І.іалапкз. «228, с£т, чорна. у чі:о.т111 ООрОЧЦІ, в старенькій 

сгіт :Г; "Мару розбила ластівка. Вбіг.і? 1Y І .:-... Оте чкс.тс,

::е;:о?. зп:аізсяе ::атіо"ю 3/Л.Р.1ГІ&. ТІМ* *УГЄ, я:; 2223$iS.

; 6'--Q- 30:',nta РУК ЯМИ Й Н0Г6 Ш, ’і 30.Ч0ТІ1Д 80Я00ііШІ£Х, 0T3

• г- зо 'ота бджілка..."; Все в парі та ті п. I, I  ’g , гол.б̂тс

/щ о Га іГ.ку і ;.іарка/"; "Вія /Лапко/, .. > ' к.?иіння,

Х-зреги, з корінням вивертав би дерева"; "'Мч jJJii"* 2£1ІЖ *

:■ -:а"; "Ііа луці ватко "піма-зть чопі стоги, aix.S'Ti .B25LBS.

- "Груди та:; повно зітхнули, а::: ліс обізл-.гду."; ""••”СТ',о:»ш-

: . /пі:’.і/ сокиру за пояс... 1 т.;тгли через поле в сусідні села

г: датське добро"; "По цілих днях він /Лідпара/ веіцтаьсііі од

стодоли до отг мі..."; "Оді будшпа, покої, по яких пориє йИШШ.

.одна ксснта і загребуща лвдина - тепзр підуть під икояи";

тг.л лздве доп/елась до своєї халупки";

б/ Стилістичні 7Г.КЦІЇ фразеологізмів. "То комин m 3 £ L &

о::о, то дш:..."; "Каламутні Хомияі очі теа кечуть ісісдк"»

"Хідлп. з пваці as рветьоя, а багатому черево даються"; Ьід.чи.1

тзпуає, £ багатші збярес"; "Доведеться і сзі:::і глинуть і-*- пе-

о ; "Як ::очеи, пане добродзоп, побгать меду, викури бдаіл... ;

в/ Стилістичні ууякпії словотворчих засобів. "З своь.і

- Г'-JTO-T.'O:: він /’арко/ зг іів ноан. .  рто̂у пр-. і,- і

" : зо с іє б.-'еги., до̂ік на густе сито..."; "£ез потреби вій

/.;• тс ійіидзтзбе/ вистрелив з нього і націлявся вс....
: -рить під гцуди"; "Хтось непе лап по дщі“; " А високі кг.ле-

■ підхопили тоЛ пик .• "• • .рівночасно ліда :1 ^ шш~

.. . «t . г
і /  Стилістичні функції синтаксичних засобів. "Стояв сіп:::

60

-І осінній ранок. Все було сіре. Небо, далеке псле, голі:.: кж : 

за домом, 'будинки і люди"; "-Хдаиягоя іадлі...' нехаіі простять... 

та іі взе... І ти прости..."; "Цідять морок малекькі вікна, :а: - 

рятьоя вогкі кутки, гнітить низька стеля, і плаче заг̂ренз се - 

це"; "Др небо? Де со;ще?"; "Худоп ктп? Де правд:: аукати? Хіба 

цукпк знає?".

3. Запропоновані при . : ди є свідченням того, як пегло-зо' .- 

кальні засоби сприяють ікдн:іідуалізації персоналів погЛсті " е,т; 

моргене" і допемагачть зді .спивати не тільки навчальну, а 

виховну мату.

НАІшЛШ Я.Х.

іа::с::чні дшщи:з;,ііі як. скщсвих ешзж-іт сшісгхеюї 

(SiCTSjii повісті и.коідашнсшиго "тіні забуигх прд&ісіз"

лоза - основа духовного лиття, народне добро, багатство 

*а.роду, .ого історія і сучасне. Зона з'єднує зчореші, оьогод- 

кіпвіі і зевтразді покоління в одне ціле - народ. Нова є канвою, 

на якііі лвдина вишиває узори свого життя, а для письменника - 

знаряддям для відбиття в художніх образах своїх думок.

Одним із тих, хто своє художш слово поставив иа службу 

неродбві, допомагав у його боротьбі за нове життя був і Ко

цюбинські;:;. Художня досконалість, висока мовна культура те ідей
ність - ці-раси дали змогу .І.Коцябпнсько:іу завоювати ллбов і 

визнання мільйонів читачів ще за життя.

В пору найвищого розквіту творчої майстерності !.І.Коцюбинсь

кого написана повість "Тіні забутих предків", в цьому шедеврі
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української класичної літератури з подітою оилога художнього сло

ва змальовано образи лвдзй, їй  побуту 1 картин природи гуцуль

ських полонин і осередків у Карпатпх.

У системі словесяо-зображальши іиюобін тпору вааливу роль 

відіграють гуцульські говори, Діалектним» і іномовна мова вико
ристовуються письменником з виразною мстою - ноішіше відтворити 

місцевий колорит, особливості усного MO) лшінп. :'ибра;:шіочи життя 

селян, автор веде розповідь мовою, близькою j;o усного народного 

мовлення, і діалектизми тут природно ВПЛІТИ! ІТЬОН І! давну тканину 

твору. Лексичних діалектизмів у творі нараховустіюя біля 300 

слів та словосполучень, які охоплюють різноманітні тематичні 

групи.

Оригінальну своєрідність гуцульського народного ;лття пись

менник переплітає з життям величної'карпатсько! природи. При 

цьоцу використовує такі діалектизми. Кичере ’У̂зліса гора",- Бо 

смерть тут має свій голос, яким промовляє до jat.uїх )шчар. грунь 

"вершина гори".- Одного разу він покннув свої корови, і подряпав

ся на самий гпунь.; нелея "дика вершина гори",- Віще, на без

водних далеких не̂деях. нявки розводять озої безконечні танки, а 

по скелях ховається шезник.; плай г: ірська стежка .- Ліси це 

дихали холодками, гірські води щут/ли на скоках, а длвд радісно 

підіймався угору поміж воранням.; гоц "водопад", габа. хвиля 

ІІесподівапо заскочила повінь, тлі габи збили іЛарічку з ніг, 

канули потім на гоц і понсс.т/ поміж скелі в долину.; негура 

"туман".- Часто негура засовала вівці у полонині.

Своєрідну красу nepe.y.vt ІЛ .Коцюбинський у зображенні націо

нального удагу і взуття гуцулів: лудіння "одяг, вбрання". Назва 

успадкована з д ав н ьо р у сько ї і.хіви, яка збереглася в гуцульському

говорі; кептар " верхній хутряний одяг без рукавів" - романсько

го походження; крашекиді "пофарбовані у червоний колір сукняні 

штани"; чеоес "старовинний широкий шкіряний пояс" та ін.- Витя

галось найкраще лудіння, нові крєшєшші. пиоані кептарі. череси 

і табівки. багато набивані цвяхами, дротяні запаска, черлені 

хустки шовкові 1 навіть пишна та білосніжна гтгля. яку мати бе

режно несла через плече.

Окрецу груду становлять слова, які пов"язані з місцевою 

демонологією: арідник "злий дух".- Знав, що арідник править усім.. 

везник "чорт".- На камені, верхи, сидів "той", тезник... та ін.

Серед назв музичних Інструментів знаходимо: денцівка "тип 

сопілки",- Він сідав десь на узліссі гори, виймав денпівку 1 виг- 

гравав немудрі пісні,; йлояра - "басова сопілка, майже метрової 

довжини",- "Нема моїх кіз..." - розливалась жалем йлояра. ін.

Вжаті у творі діалектизми органічно поєднуються з живою 

мовою і в тими компонентами, за допомогою яких автор прагне наб

лизити свій твір до народу, розкривав його характер, оклад думок, 
уболівань, звичаїв.

В А С Ш 5Ш Г Л .

СТИЛІСТИЧНІ ФУНКЦІЇ П Ш й Е Т Ш К ІВ  В  ОПОВІДАННІ 

МЛЛОЦрЕИНСЬНОГО "ДОВОГОЮ ШНОВ"

В оповіданні "Дорогою цілою", написаному І90І року, Ь1 .Коцю

бинський змальовує героїчну боротьбу українського народу проти 

кріпацтва, оспіаув волелюбні прагнення простого люду. Мова опові

дання - це зразок майстерного використаная усі* багатств у країн-



ськьї літзратуряої мови, різноманітних худошіх :и.собів. Сам 

; ;;сь:.ЇЄШШК BBSfcSB, ІДО М0В8 У 2уД0"ЛЬ0к» ТВОрі -  IIMOmWtf KOJJB

.... ОІ9ЙЙЄ Iipsoil ЙОГО**41- -
.. і., тхкгерною ознакою індивідуального отнлп „лоці'гішюьзюго. 

є використання в канві твору чаодшшх цршячіїїигііч які нЕичас-

■ і;:іе виконують функцію додаткової характернеє;і ,"OJJ■ , прсд- 

:,;тів і язіщ природи, створюють Певний ОШЮ іі!Ч:іііі ДО ІОН»!'МОВ-

. , . -j . іп.;юкоА*.

• Однії;.; із засобів увиразнення «**ЧЯИйа

, о з н а ч е н ь ,  більшість з яких висяю̂ВШтеадш". «.ІШЛй.

■vt!iv:;. ; іорок”, "круг НИХ /О стапа ' і‘Соломії‘/'-у8<* шшоя.

: у.-.:;;-, ;.:о:.т;ц: коши", "Йовиш, гладкої, впсріші:-• йік Ш'-'Уі*-»'' >"•

із н е ї ,  ястЛЙфМ над її головой р у д и ;:  ч у б о м V !'B 0 H e .A ; 6 p 0 . B 0 r - ,  .

ню/ 'котилося за ншії нгвґишяіі#, неяовсі.хшаІ;, всселипк хвшія- 

Впітет Тю«а..’нр« зобрєііу&лБшш характер, а епітет 

:СІГГ~ - оційкшальішй. Пришвтішк £ледкпй-не просто уточнює, 

лі̂і;иї були стебла /товсті, иЩи/, а мав ще й негативний відті-

<ок - ненависний.
Часто аьт,ор за допомогою прикметників - епітетів при макси-

•а:і ,ні;і стислості досягає найбільшої виразності. *ух українсько

.го’ селянства письменник визначає єпітеташ ві.пьяол.тбшп, песпо-

а  Пісню, яку  В ін  с п ів а в  про їю л п ,-

~ ^ к о р и с т а н н я  п р а к м з т я п к ів - о и н о н іи іа  в  о п о в ід а н ій  ® Р « “ * в

.fe -вдумливо і Дбаіьшво ставився автор до добору

т- засіЙів :к«Мі. -НспршлаДї дрщШ-- ' ^ ІД ...>Х
ОР Ш  'Ьоб̂гсся дуто"; " ЇМ .  течія утнула ний і понесла

ж  v o s = i  -  З і т  І  * * “ * '  -  * Й »  -  « ! *  /1ВЮ'

бо’-;з постать/.

Важливіш дхерелом розоирзшія синонімічних рядів прнкиетшглв 

в ампліфікація як близьких за сазслоп, так і різнорідних означ-зіз 

"Її /циганки/ страшне. дозтс. відьомське обличчя зразу стало доб

рішим...".

Певний стилістичний ефект створюється вказанням ПРИИ.ВТЛИ- 

ків у окладі порівнянь: "Довгі, насіла чорних кіс, иш мертві га

дюки, тихо зсувалося по їйечах додолу”. Автор знаходить виразні 

мовні барам, щоб схопити иайтоиіііі відтінки природа і передатя 

внутрішній стан лццшш: "Повна ущерть річка ле;;х-л£ перед нею 

/Соломією/ поміг; вкритими снігом берегами, як чорна і тіюсе бе

зодня". Це порівняння не тільки дає яскравії.'; малюнок річки /за 

кольором/ - білі береги і чорна вода,- а іі передає психічний 

стан Соломії, її думки і почуття з той час, коли вона опинилась 

у хвилях Дунаю.

Вдається «І.Коцюбинський і до антонімічних зіставлень прик

метників, наприклад, коли стверджує про те, що "віковічна бо- 

ротьбз двох станів - папського Б шадчого" - ніколи не кінчалась.

Влучно використовує письменник і скарбницю народної мудрос

ті, зокрема постійні енітетн: вогогшіі кінь, чезвощіл і̂пан, чор- 

ВДІ вус, soacHHii світ, вадша смерть.

Саме завдяки використанню словесно-вареяальннх засобів опо

відання "Дорогою ціною" наповнене внутрішньою екснресіеп, роііан- 

Тіічпо-геро їчним звучанням.



ГАБРИЛЯК Л.id.

СЕ.ШШИ0-С1ИПІСШЧНІ ФУНКЦІЇ СУОІКСАГШІХ УТВОРЕНЬ 

В ОПОВІДАННЯХ І.І.КОЦШШСЬКОГО "ХАРИТ>Г, "ЯИІНКА", 

•ШЛЕНЬЩІ ГРІ1ЩМК"

"■Яскравим, як сонячний промінь, малюнком", я:: словаїла Пане- 

оа ііиркого, є оповідання М.Коцюбинського про дітеіі. У дах творах 

сдтор широко використовує багатство народної моли. їх емоцій

ність ..осягається численними мовними засобе),ні, серед яких - сло

во?-ірні.

Носіями важливих семантико-стилістичних функції! с оууїк- 

са.іьпі утзоре;:ня. Одні суфікси, приєднуючись' до основ, утворюють 

слова з новіш лексичним значенням: делеко-далечіяь, і іщдя .- 

. "о ■■яка ний /Ніколи не ходила вона сама так далеко від хет.:;

От Е-’іе іі креііна хету минула, виііила на гале іі стело, зади:':ївшись 

е далечінь.; Серце закалатало Хєриті з грудях з пс̂ллщі,.; Пе- 

і \, без шапки,... мчався Василько.../; іниі надають
значенню твірної основи певних відтінків емоціііяо-експреспвного 

характеру: рученята, дпібнепькі /Лабо було глянути на її дріб~ 

;о:;ь.:і. запечені на сонці пученята.../, соночко /Рано встало 

золоте силачко/. річечка /Долиною повилась річечка.../, ялпььса, 

зе • /її-: і яка затремтіла від шізу до зе̂мечка.. ./тощо.

Суфікси на означення здрібнілості, зменшеності, пестливості 

широко використовуються як словотворчі морфем. Олова з такими 

суфіксами в оповіданнях про дітеіі є виразниками суб"єктіі:ної 

оцінки у позитивному плані. Для прикладу можна використати із 

оповідання "Харитя" такий мікротекст:

"Але торік вона була що маленька. малепькн: г, с?чентг-'-: м не 
могла вдеркатп серпа, а тепер вона вяе виросла, набралася сил:;, і 

цуки побільаалн. Харитя глянула на свої р/кп" Суфікс -еньк- у 

прикметниках /маленька. малеяькпш/ та суфікс -енят- у іменника:: 

/рученятами/ є виразниками пестливості, ласки і ніжності. А 

чергуванням спільнокореневих СЛІВ, ЩО різняться способом ЇХСР'1" 

досягається ще глибшого. емоційного сприйняття - співіуття до 

дитния, яка через певні обставини повинна закону вата непосильну 

для неї роботу /отче цяу а і zi-py кі; - рученята/.

Спостереження показують, що олово з суфіксом здрібнілості, 

потрапивши у певне мовне середовище, недає -ому особливого від

тіни. Наприклад: "Сонечко гріло, як і вчора, небо синіло в 

високості чисте, струмочки жебоніли щось ш  собою...", "Сніжок! 

Сніжок!". Суфіксальні утворення сонечко. стшпочу-г.. сніжок вира

жають радість, захошіешш, своєрідне сприйняття дитиною навколиш

нього світу.

Утворення з оуфікейми суб"єктивної ОЦІНКИ В ОПОБІДаШІЯХ про 

дітей і.!.Коцюбинського мають різні ступені емоційного заряду 

/Смугляве личенько розчервонілося...; На стареньких санях лежа

ла вже ялинка.; Він запріг коней, одяг кожушину__: Ой, лишенько!

Як той бідний Василько прдб"ється додотду...; Матінко! Матінко 

іллпссенька! тощо/.

Найбільшою частотою у даних творах відзначаються суфіксаль

ні утворення з -к-, -ля-, -ок—, -ечк-, —оньі;— , -еньїс— . Вони 

найчастіше виступають як назва лкщей, часиш тіла, одягу, рос- 

лин, абстрактних поіить /Кматоак. мат і ж: о. сестжчісі. сиротина, 

екдітка; лачонько, рученька; коцушміа. одегйша: пеньок; сопсч- 

■_-і-•-*■ -ц-̂о, горенгу.о та ін./, g також слова, що вира:̂г'г;ть

6/



Я К ІС Т Ь  преділета /дрібненькі, низенької, ОТ.'Ш'-'МЬКОЇ те ін./.

Використані демінутиви надають тхюрам М .Коцюбинського про 

дітей особливої поетичності, і.іальовішчості, художнього лаконіз

му, що зближує їх з народшша оповіданнями.

ІВДШИЧ U.I.

ІКШОСЕШІСЕШІ ЗАСОБІ СТВОРЕННЯ ЦЕІІТРЛЛЬЮГО 

ОБРАЗУ Б НОВЕЛІ М.КОЦШіНСЬКОГО "КОНІ НЕ ВІЛШІ"

Новела U .Коцюбинського "Коні не винні", присвячсил пиктттга 

лібералізм,- одна з найкращих в українській літературі цього 

теїстичного зрізу. Осшслення ідеііяо-естетичної вартості твору, 

зокрема його центрального образу, неможливе поза ліягвоспміо- 

іч.чною інтерпретацією тексту, П0ЧКН8ЮЧИ' від його назви, експре

сивність якої досягається щільністю її семантичної двоплановоо- 

ті /це домінанта твору, фразеологізм сприймається невіддільно 

від його вихідної одиниці, постійно готової до актуалізації/, і 

кінчаючи своєрідним композиційним обрамленням, що надає образу 

емоційної завершеності, а діям героя - психологічної вмотивова

ності.

Не виходячи за рамки строго реалістичних горл, гвтор, зда

валось би, надто традиційно змальовує зовнішність героя, його 

зчініїщ і дії, па перший погляд, забагато приділяє уваги їх де

талізації, але за кожним штрихом - внутрішній світ, наптонмі 

дупевяі порухи, без ЧОГО неможливе Створенім СОЦІаЛлНОГО типу, 

високого.ступеня узагальнення того фрагмента дінсності, в якій 

діє герой. То;,у кожний їлозпий елемент — незамінима, єдино обгрун

тована одшшця лінгвостилістичної системи новели, а у випадках 

повторення її / чи семантично близьких одиниць/ не створюється 

враження значеннєвої однотипності, бо емоційний і сі/доловия 

акцент часто спеціально переноситься на ознаку, якість, власти

вість, які виражають рису характеру чи стан героя, або містять 

авторську оцінку їх.

Порівняймо:

- Сапка! Де мій одеколон?

Арксдій Петрозич- Малина вихиливсь у вікно і сердито кричав у 

спину свому лакею, що помагав випрягать з фаетона спітнілі коні.

Стояв упрілиіі, в одній сорочці, розщібнутій на грудях, і 

нетерпляче сте;:сцв, як біг Савка через подвір"я- в своїй синііі з • 

галунаші лівреї.1

Займенникова система уривка /свому лакею, у своїй... лів

реї/, суміщення в одній.площині семантично'неоднорідних мовних 

одиниць / мій одеколон, свому лакей/, а також зіставлення імені 

Савка з прізвищем, ім"ям та по батькові головного героя - все 

це /ще до згадки про 900 десятин землі/ чітко визначає соціаль

ний статус Малини: багатий пан, а синтагматичні відношення, 

якими характеризуються семантично близькі лексеми спітнілі /ко

ні/, упрілий /Далина/, сприяють створенню паралелізм, який 

разом з іншими інформаційно опорними одиницями надає образу 

неприхованої авторської антипатії /сердито кричав, нетерпляче 

стежив, кисло буркнув/.

У змалюванні малини автор, як правило, застосовує нанизу

вання відкритих семантичних шіастів, тобто у кодноіду конкретного 

характеристика виглядає завершеною, килою. Це в .першу 

V;.Коцюбинський, Вибрані твори. К.: Дніпро, 1974, с.478.
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черіу досягається завдяки використанню стабільних смислових фор

мул, які, однак, незважаючи на свого традиційність, олриякгь роз

криттю нових граней емоційно-психологічного т])лктунпння образу.

Таїам чином, майстерно використовуючи дшігмічлу систему мов

ностилістичних засобів, М .Коцюбинський реалІотично зображує 

справжнє духовне обличчя ліберала, сатирично розвінчує його фальш 

і реакціонізм. .

• ІШКІЛСШ н.я.

СИНТАКСИЧНІ ЗАСОБІ ЕКСПРЕСІЇ В НОВЕЛІ М.КОЦГОШ UKOIO

" ЗґгЛ г/П плеШ *- "

Новела " « написана в найдраматичнішій! wo-

мент особистого життя їй-Коцюбинського / див.' оповідання Ю.Кузне- 

цова у " Радянській освіті" від 15 вересня 1989 р./. Письменник 

майстерно змальовує психологію героя, ЙОГО ЕНутрІЩ НІІІ світ, пог

ляди на жаття, їх динаміку. Все це досягається різноманітними 

засобами мови, серед яких чільне місце посідають синтаксичні •

засоби експресії.

Різні стилістичні функції виконують парцельовані конструк

ції. Вони складаються з базової частини і парцелята, тобто чле

на речення, відокремленого крапкою чи її еквівалентом в окреме 

речення. Тим самим слово в функції члена речення, будучи син

таксично й семантично залежним від базової частини, набував пев

ної комунікативної самостійності; зосередь є увагу читача на чо

мусь дуже важливому: " Ти кидаєш у моє серце, як до власного 

схову, свої страждання і свої болі, розбиті надії і свою роз

40
пач. Свою жорстокість і з в і р я ч і  і н с т и н к т и " .  "Ти бичуєш святу ти

шу землі скреготом фабрик, грошм коліс, брудниш повітря Ш1Л0ГЛ 

та димом, ревеш від боли, з радості, злості. Як звітна". Часто 

парцельована частина подається з абзаца: "Хто дасть мені втіху 

бути самотнім? Смерть? Сон?".

Для передачі глибокої схвильо,шості вживаються окличні 

речення: "Як часом я чекав їх!"; "Ах, яка се дрібниця!".

Ще більшого стилістичного ефекту досягається використанням 

питальних речень, часто риторичних: " Яке тобі діло, що ти мене 

мучиш?"; " Кеші ж сьому буде край?"; "А врешті - хіба я знаю, 
де кінчається власне життя, а починається чуже?"; "І буде навколо 

і в мені тиша?".

Іноді поряд з питальними реченнями СТОЯТЬ ВІДПОВІДІ, які

Івиразнюгать, посилюють експресію висловленого в цілоцу: " Ц'.о 

Іечить для них людина? Нічого... Що значить дня тої сили оті 

ртки? Нічого".

Сумнів, безпорадний стан лкщини, розпач, хвилквання, непев

ність у своїх силах знаходять свій вияв через інтонаціііну борг,у 

не тільки питального, а й спонукального піцу, напр.: "Повідчи

няти вікна! Провітрити оселю!",- де в ролі присудка вживається 

інфінітивна форма.

Виразне стилістичне навантаження іа зю ть  незакінчені речення, 

які передають недомовленість, сумніви ліричного героя: "Я не 

можу розминутись з тобою... я не можу бути самотнім..."; "Так 

буде вічно... так буде вічно...".

- Численні стилістичні явища тісно пов"язані з будовою ре

чення. Синтаксичні структури з погляду стилістичного осмислен

ня в новелі 1.1 .Коцюбинського відзначаються великою різноманіт-



rz
ністю: це і складні речення різного типу, і прості ускладнені, 

повні іі неповні, одно- і двоскладні, поширені й яепоширені ре

чення. Ці контекстуальні одиниці, різного обоягу, окладу та разом 

з тіш різної сенантпко-стилістичної яапіюнчпііості,- глибоко 

оригінальні З стилістично довершені.

Тантал чином, поетичність, обрезїйоть ипчії новели іі.Коцкь 

бннеького з значній мірі залежать від оглтпко'ічмої її організа

ції.

ТМЧУК О.В.

НОВА ТВОРІВ Ц.КОЦШІНСКЮГО, ШВШШХ У ni.li.lV4IПГіСАХ

для початкових класів

Такі особливості стилю ММ Коцюбинського, як композиції на  ̂

майстерність творів, оригінальність, лаконізм та відточсшіоть Я  
празк, багатство стилістичної палітри, вміле використання деталі ? 

як худоглього засобу роблять можливим використання творів цього 

письменника у підручниках для початкових класів.

У "Мітенці" для І класу трирічної /1986/ та 2 класу чоти
рирічної /1938/ початкової школи вміщено уривок з  II частини 

оповідання "Ялинка" Уі.Хоцюбииського. Усі слова в тексті загаль

новживані, до слова "самоцвіти" дано пояснення. Основною Сіш- 

таксичпою особливістю є те, що всі речення нього тексту є 

прості, лаконічні, більшість з них з таким порядком слів, де 

присудок, виракений дієсловом минулого часу, стоїть перед під

метом, що надає творові за г а л ь н о ї інтонації оповідності. Це 

допомагає дітям краще усвідомити змальовуване, уявити собі його.

Багатство -є-ітетів-ирикмєтнпків Х̂ЩОДгПЙ, БІЛІ, UCJI04KI, G. і L- 

КА, ТВЕРДІ Ї ,  СІГНЛКі::, ЧОРНЕ, СНІГОВІ не тільки поглиб:: ;s і 

тслізув с:ір:-г"л.!8нпя пеЛза?!у, а {', без су:.н!І.\у, слун т.лне зб -

чешга слопнії'гс Ліеріюг.їїасіїлп чл дпугохлг-ошіг-. Текст ..у" 

спрощенії, з урахувати лексичного запасу дітей 6-7 г-ічного ін: 

Автор;- піДручни сів опустімш речен-яя РА8ЙО БИЕІ ІШ ш Г І ЙрНВНЯТА 
ушікнувш нили чином зайвого ден лізувапня, не пі ■ ного 

опрпГа-іапиям даного тексту, і слова ’РА;." 10, яке не нале-илть ;о 

активного словника дім® такого віку. !І опущена її чйстпяа - 

чеши ДОРОГА ійлА а':'”КСЛ,' І. СЛ іи .ЇЖ  В Злтоігї :и: зб:.v. -'Р os— 
гаяьпого о: тісту тгсіг/, а тільки спростила його кі ділові дао до 

викових бооблизост . дітей, адке іраз Ші > ТОК 

детального гонсп. , то;;? і"о він нейідап;" перлваліій бі.л ,..т;оті 

дітей.

Прикро/, ідо тзоря' М.Коцгабииського не вміщені у "Читанні” .и. г-. 

З '.жсу чот . ’оічлої початкової :тколи /автори Я. 1 -.Снрипчелло,

0 .. . ::леі о/.

Учаі ■ таоу̂отарирічної Л989/ початкової шкшпі чи оть 

опо;;і;у іпя• "йирнтк" -і "ІД&ленькяй. грішник" М. Хоцюбинського. Ці 
твори з дадоктичаші спрямуванням не тільки змальозуютЬ веяке 

кнття бідняків, а іі зчать бути добрими та чуйними у ставленні 

до старших. Ангори підручника здійсняли правильний вибір, вміс

тивши саме ці оповідання, лексика яких зегальножяшача, доступ

на для спрллігння дітей,' а речення яереагчіо л не ;■ ні, з легким 

ДЛЯ 'ЛИНИНИ Порядком сліл.

Обіу'.вя твори вміщено з певними скорочення;лі - азто̂л непу- 

валнсь петодичнямп вимога;® до підбору текстів. Так, з І чистлил 

оповідання "/аритл" оцущено 150 сліз - п о крг.сісііі г іртрзт



риті, коли вена готує вечерю, замінить рочоштм ВСЯ УВАГА її

ГУЛА ЗВЕРНЕНА НА РОБОТУ /с. 54/, о з 11 ч/іотшіи до підручника 

потрапило тільки 3 речення, хоча вміотішині то J-2 речення про 

думки і і.трі ї' Хариті перед сном, автори полі ггм.ші б сприймання і 
розуміння образу дівчинки. Однак, якщо у пІ.чі*. чішігу позначено,

ЩО "І.І£ЛЄНЬ:'ЛІІ грішник" вміщено скорочено, то про окорочепня опо

відання "Харитя" такої вказівки нема.

Скорочення тексту Маленький грішник" Iijjoiv'.nmio більш вдало: 

опущені деякі деталі, але основні мотиви діяльності персонажів 

виддо чітко та ясно.

Твори М.Коцюбинського, що належать до скарбниці української 

літератури, повинні ширше зивчвтись не тільки в ОТЛ1.ИШ класах, 

воші успіпно можуть засвоюватись дітьми молодших класів. Однак 

проблема текстуального підбору творів М.Коцюбинського для вивчен

ня у початкових класах залишається не вирішеною.

ЗАКЛЮЧНЕ ЗАСІДАННЯ

К0Н0НШ0 В.І.

ЛІВІЧШіІ КОШОНЕНТ У П0БУТ0В0-Р03.ЮШСШ КОНТЕКСТІ 

/НА МАТЕРІАЛІ ХУДОЕНИ ТВОРІВ Іі .КОЦЮБИНСЬКОГО/

І. Оункції ліричного компонента в системній організації 

тексту побутово-розмовного спрямування досить різноманітні: він 

порушу® ОДНОЬІйНІТНЕІ. тон оповіді, вносить нові мовностилістичні 

барви, змінює тональність і головне - вводить пристрасний автор

ські голос, вносить виразне суб'єктивне начало. З поетизованих 

відступах 1,і .Коцюбинського відчутно присутнє ліричне "я", оцінне 

с т а в л е н н я  письменника до зобрвдгввної ситуації, часом на тлі

/і*

більш широкого соціального контексту /пор. відтворення внутрішньо

го стану героїв через пейзажні малюнки в " а / .
2. Об"екти ліричних відступів письменника неодномірні, ча

сом згруповані навколо певної ідеї, "вічної" теми тощо; конкрет

ний зміст таких фрагментів певною мірою впливає на мовностиліс

тичний, зображально—виразний ряд оповіді, але ще не внзначао її 

стильових рис. Незалежно від тематичної орієнтації ліричшгл ком

понент характеризується опільністю типових виявів композшшіно- 

стилістичного, образно-метафоричного, емоційно-експресивного, 

ритміко-:мелодійного плану. Метафорична основа ліричного компонен- 

та звичайно має єдину логічну, асоціативну площину, в межах якої 

формується символічний зміст, естетичний підтекст художнього тво

ру з цілому.

3. Ліричні відступи 1.1 .Коцюбинського мають складну внутрішню 

композиційно-стилістичну будову. Вона грунтується на звичних 

компонентах композиції /зачин, розгортання дії, заключення/, єди

нії:;: принципах ланщкного або паралельного зв"язку, однак нерідко 

характеризується численними зсузами, стрибками, поворотами в 

розгортанні тексту, трансформаціями лініііної послідовності викла

ду. Текст, як правило, не має чіткого темно-ремного членування. 

Письменник рідко вдається до власне риторичних прийомів опису, 

зокрема до періодичної організації тексту, що, очевидно, пов"я- 

зане із впливом загального середовища побутової оповіді.

4. Форілування багатьох ліричних відступів !.1 .Коцюбинського 

здійснюється за принципом контраставного контексту, побудованого 

на протиставленні двох мовностилістичних течій: побутової, роз

мовної, часом натуралістичної загальної оповіді і ліроепічкої, 

нерідко народнопісенної структури ліричного компонента. На їх 

мені можуть виникати "сірі" зони більш-менш нейтрального тексту,



: :0 зебезпечуоть поступовість, ПОВІЛЬНІСТЬ ІП ])0 :гОДУ В ІД  ОДНОГО 

компонента до іншого /"Тіні забутих продкіь/; в розі відсутнос

ті їского переходу контраст стає більш рівким, п/. пружним, не 

,-грача :зчи, однак* внутрішньої єдності, зпал-'ипсті н доборі зіткно-

ПИХ .компонентів.

5. Особяшзіст» !-.:ов!Й)-єтллістйчної оргг:̂" п>,1 ї ilp'ivnoto

■ ідстуху є виразна присутність у ньо-ду "образу .мііоі«і”. Ь процесі 

; ; 6"сі:г:;?едії авторської оповіді ІЛ.Коцюбаясьгі!і nnitoj-iioTt.jî e 

ізної:1:літні засоби: безпосереднє введення "я" - структур /пор., 

пап; :?кзад, "Не крилах пісні"/, різноманітні п. .О: ;і lnv;i. ,1зації 

V&KCTJ'/ зиертаніїя, заклики/ /"На острові"/, менізоа і:1 ]>о*о - утво

рення "ти" - структур /"Сон"/. Ліричний відступ може ш оулати 

_:-.со::ого ступеня суб"єктивації, перетворюючись у сукілм::і . шіут- 

ріш-ііі монолог / ”y~V''tO' ‘b id ijjO J iA”/.

6. 2с:алі:воя ознакою ліричного відступу с чітка ритміко- 

полодіііна організація. З арсеналі її засобів знаходяться такі 

стильові пригніти, як ч:.слеші синтаксичні паралелі, повтори 

т:,г чи інших текстових компонентів, отро1>ічниіі поділ того. Разом 

із - а відступи 1,;.ІСоцюбішського херектеризується численлиш

з: .іигш, перепадеш інтонаційного малинка, зокрема за рахунок 

запитань, окликів, позекінчених вноловлень топо /пор.: "З глиби- 

;•’/. Ритмічне побудова ліричних компонентів письменника, як 

..-̂впло, різко не випадає із ритмічної організації тексту дано

го -твору, є невід"ємною частиною його мелодики, в окремих текс- 

х спостерігається вплив ритмізованої мови ліричного компонента 

на загальну тональність художнього твору; відбувається процес

і.абЛЛЕрНЕЯ ритміки ОПОВІДІ до верлібру /"Дорогою ЦІНО.-.І / . сис

тема тгорєння ліроепічшх компонентів ВИЯВЛЯЄ ХУДО.̂ЛЬО-ЄСіЄТіГі- 

лі особливості ідеолекту .1,1 .Коцюбинського.

76

ЛЬСЕК Ц Л .

роль іл.;.!.кощ :ниісш ого в  р е ш іт к у  української 

літературної :.Ш1 •

ЦД.Коцюбинський, був непереверіаонш.1 майстром. українського 

художнього слова, володів надзвичайно, багатим арсеналом словесао- 

зображальних засобів, завдяки чоьіу. зумів піднести українську лі

тературну мову на якісно вовні, ступінь розвитку. Тонко відчуваючи 

естетичну'салу, цузикальиіоть української мови, він створив 

сцравкні художньо-естетичні модеми української до жовтневої про

зи, які іі понині слуяеть зразком для митців ::удокньсго слова.

.Коцюбинська:; глибоко усвідомлював необхідність виходу україп- 

ської літературної мови па широкі простори функціонування в усіх 

сферах людської діяльності, всіляко відстоював її права, дбав 

про її удосконалення і збагачення.

У мові ...і .Коцюбинського можна виділити кілька специфічних

рис. По-перше, і;і її глибока народоість,'тобто широке використан

ня народнорозмовної лексики та фразеології для створення худож

ніх образів і картин. Характерним у цьому плані є використашш 

письмонникоц, особливо в його ранніх творах, традиційних деталей 

сільського побуту, словесно-зображальних засобів з народнорозмов

ної сільської сфери або з фольклорних джерел. Зразком поєднання 

слова прозового твору із звучанням народної пісні може служити 

оповідання "На крилах пісні": "Змиють чушкові головоньку дріб

ні дощі, є розчецуть густі терни, є висушить ясне сонце, а роз

куйовдить буйний вітер", іі.еттре використання просторіччя, жар

тівливої народної фреземіки спостерігається в’живомовних діа

логах, не пере вершеним майстром яких був Li .Коцюбинський: -"Ока-



• у/

zz мені, Олександро, де ти живсП?- опитав Іван.- А тобі навіщо? 
Третя хата від Кіндрата, де рябі ворога, о повий пес!" / ’’На
зіру"/.

Згнлзівоіо заслугою М .Коцюбинського с уміле впровадження ним 

у мову літератури, зокрема, навіть у ліричні описи природа, у 

характеристику персонажів тощо, так званої "Ілтолігентної" лек

сики і фразеології, тобто елементів ІНТОриг.Ц)ОШіЛЬИОЇ терміноло

гії ка означення душевного стену лвдппи, події! у повнішньоцр 

світі, характеристики соціальних і побутоиіл оптусцііі /"мелодії*.- 

Н2 ІІ шелест листя", "мелодійне хлюпання", "дуипіп І 'І' ІОС'. Зре ТЄШШ- 

ці", "мантії традицій", "моральна рівновага" 1 ііпд./. Викорас- 

таякя М.Коцюбияським інтернаціональної лексшт и цЬі сі. ері було 

новаторством, яке відобранало новий етап у розшт:;у української 

літературної шви.

Однак ще більшім новаторством ІЛ .Коцюбинського було впровад

ження ніш в українську літературу, в її образи 1 худо:;льо-сло- 

весні засоби і.арішістичнах ошісів. Багатогранні словесно-худож

ні засоби ошсів моря, використовувані іл .Коцюбинським, дали :ому 

можливість створити такі мариністичні картини, які іі донині є 

о к р а с о ю  української літератури: "Hope дедалі втрачало с п о к і ії» 

Чаііки знімались із одиноких берєгозкх скель, припадали г р у д а :зі 

до хвилі і плакали над морем. Поре потемніло, змінилось. Дрібні 

хзплі зяивалиоЯ докупи і, мов брили зеленкуватого скла, ненскіт- 

но підкрадались до берега, падали на пісок і розбивались на білу 

піну. Під човном клекотіло, кипіло, щумувало, а він підскакував 

і плигав, немов нісся кудись на білогривих звірах... Розгойдане 

море, вже брудне й темне, наскакувало на берег і покривало ске

лі, по яких потому стікали патьоки брудної з піною води". /"На

-камея і"/.

Однією з вагшших рис мови Ї.1 .Коцюбинського є глибока емоцій

на насиченість його творів, яка досягається завдя.ш вик пристанню 

широкої палітра словеспо-зобранальних засобів, завдяки великі:: 

майстерності тудогзшка слова. К̂оцюбинський постійно працював над 

удосконаленням поетики і стилю, розширенням лексадо-уразеологіч- 

ішх і художньо-зображальних засобів, над шліфуванням фрази, яка, 

незалежно від структурного обсягу, завада відзначається чітким 

худо;.:ні:/і лаконізмом, плнотичніотю і одночасно зелакою глибиною 

психологічної підооноїш, виразною ритмомелодикою і музикальністю.

У мові .Коцюбинського можна виділити іі ще цілий ряд 

більм спеціальних рис, однак зсі вони об'єднуються однією - висо

ко:-) оглшаістз євтора до художнього стилю, легкістю іі евфоніч

ністю враза, старанна:.! і вдумливим підбором необхідного виразу 

із широкого арсеналу виражальних засобів української мова, я:и 

завдяки літературній творчості М .Коцюбинського засвітилася нови

ми, небаченими, філігранно відточенні,сі граняш.
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Teiia "І.І.Коцюбинський і неп край" охоїмпо ні.'пі ряд вашшвях 

голе::?із. Першії з них - про час і місця по б; пеня го:сьт:ешшка

■ І*2'цуль;:цші. На запрошення В.Ійатюка він, "" 11 ч:ісь з Італії, 

з'.т.ітев у Карпати. II серпня І9ІО р. !.!.Коцюбцію ьг.оі’о у .о чисто 
.вітала українська громада у Зорохті, a наотуилоро днг, тіч пргібув 

у -іп.’.іворівнк), де проживав у будинку М.Г̂ру:': : і.:чгп /"Груї'іївка", 

г;:т.-;:ена під чгс Великої Вітчизняної війни/ мг ;*.<• до серп-ія

Іі. 10 р. Про СВОЇ перші враження ЗІД ГуцуЛЬЩШІИ І'111' У Л1СТІ 

до Ї.Горького від 27 серпня /9 вересня/ 1910 р. У ліюті до дру:-з- 

., написаної"/ 14 серпня у Хриворізні. Зустрічєвсл з I.vhmhi.om, 

я: тюком, познайомився із знавцем Гуцульщини Л.іг.р "'т "•
Я..:пі; ДОПОМІГ ШІСІііЛЄШІИКОВІ СВОЇМИ ЗНСННЯШ при НГ.П:іОР!ІЦ1 по .істі 

"Тіні забутих предків".

Друга поїздка у йрнворізню, де Ц.;Іоцюбияоь«и перебув ’в з 

19 ліігсш 1911- 14-15 серпня 1911 p., була довшою і ціказігюга. 

лн побував у Коломиї і КосогЛ, У селах Зелен..', Іолозах і Ясенові 

ГорІШЬОЦ? /тепер - Верхньому/, па полонині. У листах до друяп-

і Ї.Горького і знеііоглпх знаходимо ЗРХОШІЗНІ і досить повні 

огасн киття і побуту гуцулів. 5 вересня І9ІІ р. У листі до ЄЛл- 

; легша повідомляв, що "з Карпат привіз я цікаві:!: матеріал, встиг 

упорядкувати його і тепер зяє пищу", а 25. вересня повідомив 

.Гнатюка, що "оповідання вийде трохи більшим, аркушів не 2,5- 

3 " . S листа до ;.!.Могидянського від 16 яовтня І9Іа р. відо...о, 

но "сьогодні скінчив своє гуцульське опозідення", тобто повість

н

"Тіні забутїіх предків"-, а з листа від 17 листопада, що "нази

вається воно " Тіні забутих предків". "Коли б я хоч трохи пере

ніс на папір колорит Гуцульщини і запах Карпат,- уточнив М.Ко

цюбинський,- то й з того був би задоволені..". У грудні І9ІІ р. 

з Капрі М.Горький надіслав рукопис "Тіней забутих предків" В .’.Ін— 

ролюбозу для перекладу російською мовою. На початку 1912 р. по

вість "Тіні забутих пред.:ів" появилася на сторінках "Літератур- 

но-паукового вісника" та у росіііоькоіду перекладі «.Волховського, 

що викликав значний інтереб і на Україні, і у Росії. Тільки 

Г.Хоткевич негативно оцінив її, ввакаючи, що И.Коцюбинський не 

зовсім вдало викориотав гуцульський діалект.

Третю я свою подорож до Криворівяі /тепер знову через Зо- 

рохту/ М.Коцюбпном- ! здійснив у липні / 2 липня 1912 р. був у 

Зорохті, а з н отуїшого дня - у Криворівпі/ - серпні /3 числа 

виїхав, а 4-го у поїзді Ворохта - Станіслав написав листа В.Гна- 

т е ж о в і /  1912 року. Тепер письменник збирав матеріали до свого 

нового твору " 1 одованці", що залишився нездійсненним. Разом з 

ші;.і у лрн.-оріині побував і його син Ерій Коцюбинський, пізніше 

.Лдогай військовий і державний діяч Радянської України. У Криво- 

рівні, крім зяє названих діячів української культури, письменник 

зустрічався з МЛогилянськин, істориком І.Крин"якевичем, Д.Лукія- 

новичем і гуцулом ЇЇ.Еекериксм-Дошіпківим тощо, які й залипшш 

цікаві с по Гіда про свої зустрічі з ІЛ .Коцюбинським - лвдинов і 

письменником, про його зацікавлення Гуцульщиною.

Окрема тема "1,1 .Коцюбинський і діячі культури - наші земля

ки". Зін був особисто знайомий з В.Стефаяиком /познайомилися у 

1903 р. у Полтаві на відкритті пам’ятника І.Котляревському/, 

листувався з ним, залишив цікаві оцінки про твори В.Стефаника.
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