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ВЧІМОСЯ СТАВЛЕННЯ ДО СЛОВА! 

 
Серед українських прозаїків М. Коцюбинський вважається загальновизнаним майстром 
українського художнього слова дожовтневого періоду. Його мова — синтез кращих 
досягнень української літературної мови кінця XIX — початку XX ст. Письменник — 
знавець української мови, тонкий стиліст, що виробив індивідуальні мовностилістичні 
прийоми. З цього погляду показова оцінка М. Коцюбинським своїх ранніх творів: «Скільки 
тут солодкого,.. яка примітивна техніка і яке все без краю скучне! Я просто червонію, 
перечитуючи повість» («На віру». — Д. К) (з листа до М. Могилянського від 08.02.1911). 

Уже в лексиці і синтаксисі повісті «Для загального добра» відчувається певний злам, 
хоч і тут ще залишається дещо від старої мовної манери. В кінці 80-х і на початку 90-х років 
М. Коцюбинський працює над перекладом своїх творів і творів І. Я. Франка на російську 
мову, на українську перекладає твори Ф. Достоєвського, Г. Гейне, А. Міцкевича. Ця робота 
була для нього своєрідною школою майстерності. 

На творчість М. Коцюбинського, зокрема на його мовний стиль, величезний вплив мав 
О. М. Горький, який писав: «Відносини... з перших же днів знайомства склались як близькі і 
дружні. Ми читали один одному чернетки наших творів, і обидва щиро говорили один 
одному, що кожний думає про роботу другого. 

Якщо говорити про «впливи» — вони, вірогідно, були взаємними»1. І справедливо 
згодом у передмові до «Вибраних творів» М. Коцюбинського (К., 1950, с. X) П. Г. Тичина 
зазначав: «Дружба Коцюбинського з Горьким – це чудова поема, яка вміщує в собі всю 
дружбу українського народу з народом російським. У цій дружбі багато було спільних точок: 
і любов до людини, любов до пригноблених; і ненависть до цвілі міщанської, ненависть до 
царату, і, нарешті, захоплення великими бунтарями історії». 

Досконалість мови М. Коцюбинського — результат тривалої, наполегливої праці. Він 
старанно вивчав українську мову з різних джерел, занотовуючи все, що привертало його 
увагу. Письменник дбав про те, щоб дібрані слова були прості, виразні і влучні, щоб фраза 
була легкою, ясною і дійовою. М. Коцюбинський виступає майстром короткої фрази, завжди 
підпорядкованої ідейно-тематичним настановам твору. Його мова зрілого періоду творчості 
відзначається багатством структури, високою культурою і художністю. 

У спогадах про М. Коцюбинського відомий український фольклорист і етнограф 
В. Гнатюк зазначає, що його твори «писані так, що не можуть старітися і тому він усе буде 
мати читачів у широких кругах... Знав він добре народну мову і народну психологію і в сім 
напрямі не має між сучасними письменниками багато рівних... Читав дуже багато. Знав 
дев’ять мов — три слов’янські: українську, російську, польську; три романські: французьку, 
італійську, румунську і три східні: татарську, турецьку та циганську»2. 

Якщо не враховувати незначні лексичні та деякі пунктуаційні відхилення від сучасних 
норм, то мова його рукописів не відрізняється від сучасної української літературної мови. 
Лексична різнобічність мови М. Коцюбинського вказує на знання ним не тільки лексичних 
багатств національної мови українського народу, а й на значну обізнаність з мовами інших 
народів, а також з інтернаціональною лексикою. Він домагається не лише для своїх творів, а 
й для творів інших українських письменників чистої літературної мови, яка б ґрунтувалася 
не на вузьких діалектних елементах, а на широкій загальнонародній, добре зрозумілій для 
всіх основі. 

У листі до О. Кобилянської (від 25.10.1902) письменник просить внести деякі зміни в її 
оповідання «Битва» відповідно до норм української літературної мови: «В деяких місцях 
мова Вашого оповідання не буде зрозумілою широкій публіці у нас. Чи не дозволили б Ви 
змінити дещо відповідно нашим умовам... Я був би Вам дуже вдячний за такий дозвіл, бо це 
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зробить можливим популяризацію Ваших творів на Вкраїні»3. 
М. Коцюбинський боровся за всебічний розвиток української літературної мови і вірив, 

що з часом вона стане «прозорою і міцною». Він був дуже вимогливим до мови й стилю 
своїх творів і не терпів тих людей, які ставились до цього легковажно. Це засвідчує, зокрема, 
його відома рецензія на збірку поезій українського модерніста М. Філянського. 

Про працю М. Коцюбинського над мовою, про його вимогливість до мови як своїх 
творів, так і творів інших письменників, науковців багато говорять його нотатки та різні 
підкреслення, помітки на полях книжок з власної бібліотеки, що зберігаються в 
чернігівському музеї ім. М. Коцюбинського. Таких книг з помітками або підкресленнями тут 
більше сотні. Це художня література, підручники, збірники фольклорного матеріалу тощо. 

М. Коцюбинський дотримувався правопису, який найближче стоїть до сучасного. Так, 
він виправляє о на і в закритому складі (покой — покій, вольними — вільними, гость — 
гість, Степановна — Степанівна та ін.). Тодішні словники не задовольняють його, і він 
шукає шляхи правильного розв’язання питань перекладу в інших джерелах, виправляє 
помилки і неправильні тлумачення слів. У словнику Ф. Піскунова «Малорусско-
Червонорусский словарь живого народного, письменного и актового языка» підкреслено 
більше 300 слів. На титульній сторінці цієї книжки М. Коцюбинський виправляє 
червонорусский на буковинский, малорусский — на украинский. У Кулішевім перекладі творів 
Шекспіра підкреслено близько 900 слів. У творі Марка Вовчка «Три долі» замінено ряд слів: 
лідоватий на крижаний, наввишки — заввишки, незнарочне — навмисне та ін. А до 
оповідання маловідомого автора після численних зауважень у кінці зроблено такий 
висновок: «Ех, лучче б служатарював собі «таменьки» у суді, ніж «теперечки» «такеньки» 
верзякати, як «тутеньки». 

Від лаконічних рецензій, зауважень, нотаток М. Коцюбинський дійшов до високих 
зразків літературної критики, давши в рефераті про І. Франка блискучий аналіз його 
творчості на фоні класової боротьби. Досить високу оцінку творів М. Коцюбинського 
знаходимо у самого Івана Яковича: «Між прозаїстами 90-х років на першому плані стоїть 
М. Коцюбинський. Він дав для Збірника (пам’яті Котляревського) лише невеличкий етюд, 
психологічну студію «Цвіт яблуні». Але й сей етюд виявляє тонку обсервацію дуже 
зложеного психологічного процесу — враження письменника»4. 

Позитивно характеризує творчість М. Коцюбинського рецензент журналу 
«Современник»: «Чудові оповідання талановитого українського письменника сповнені краси 
і грації. Вони прості, як саме життя, і так само серйозні та глибокі. Добра, чітка 
спостережливість Коцюбинського освітлюється і зогрівається рідкісним душевним теплом. 
Ясний розум і гарне серце!»5. 

В галузі синтаксису М. Коцюбинський подає неперевершені зразки того, як справжній 
художник словесно-стильовими образами повинен відтворювати великі картини життя. Його 
синтаксична майстерність спрямована на те, щоб кожному реченню надати певного 
стилістичного навантаження, зумовленого ідейно-тематичною і сюжетною настановою 
твору. Різноманітними мовними засобами і синтаксично-стилістичними прийомами 
письменник показав найтонші звиви думки як у ході сюжетної, дії, так і в психології 
персонажів. Ця особливість у великій мірі на той час була новою щодо синтаксису прози. 

М. Коцюбинський виявив себе видатним майстром художнього слова. Він увібрав у 
свій творчий арсенал найкращі, найбільш досконалі зразки української літературної мови, 
надбання українського фольклору, величезні багатства народної лексики і фразеології, 
використав лексику і фразеологію інших сусідніх народів і сміливо запровадив у свою мовну 
практику інтернаціоналізми. Його образна система і мовностилістичні прийоми творчо 
розвинені радянськими письменниками. Для мільйонів трудящих мова його творів — 
важливе джерело оволодіння культурою слова, культурою української літературної мови. І 
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сьогодні актуально звучать слова П. Г. Тичини, присвячені видатному українському 
письменникові: «Михайло Коцюбинський напоєний соками багатющої землі своєї — і через 
це він став безсмертним: великі світочі людства давно вже розступились, щоб дати місце і 
йому в шерезі борців, мислителів і шукачів правди»6. 
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