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Михайло Коцюбинський — найвидатніший стиліст української дожовтневої прози дбайливо 
добирав слова, створюючи яскраві, соковиті картини, вихоплені з самого життя. Епітети, 
метафори, порівняння, розкидані щедрою рукою, влучно характеризують зображуване, 
надаючи мові творів письменника художньої сили й виразності. Кожен засіб у вмілих руках 
автора «грає»: точно припасований на своєму місці, він викликає в читача почуття гармонії, 
краси поетичних рядків. Неабияку вагу при цьому має ритмічна організація тексту, якій 
письменник надавав великого значення. 

У самій природі художньої мови закладена ритмічність. Ритм властивий не тільки віршам, 
а й прозі. Таке положення висловлювалося ще в глибоку давнину. Цицерон зазначав, що 
ритм є і в мові ораторів, поетів, і навіть у розмовній мові. Але, на його думку, проза повинна 
уникати віршів: вважається помилкою, якщо в прозі певне сполучення слів несподівано 
утворить справжній вірш. Та водночас, — продовжує він, — нам хочеться, щоб це 
сполучення мало таку саму ритмічну завершеність, закругленість і досконалість обробки, яку 
має вірш. Ритм рятує будь-який текст від безладності, необробленості, нечіткості. Щоб не 
бути безладною, необробленою, з одного боку, ні зв’язаною, штучною, — з другого, прозова 
мова повинна «змішувати й пом’якшувати всі ритми» (Марк Туллий Цицерон. Три трактата 
об ораторском искусстве. — М., 1972. — С. 73). Ритмічність у прозі створюється не лише 
певним чергуванням наголошених і ненаголошених складів, «а іноді також співзвуччям і 
побудовою слів» (там же. — С. 375). 

Михайло Коцюбинський досягає ритмічності в прозі за рахунок однотипно побудованих 
фраз, анафоричних зачинів, повторення певних фігур, добору відповідних за звучанням слів, 
інтонаційного оформлення тощо. 

Одним із засобів ритмізації прозового тексту в нього є також витримане чергування 
наголошених і ненаголошених складів. У мові його творів можна знайти чимало рядків, 
побудованих у відповідності з віршовими розмірами. Особливо характерні щодо цього 
авторські відступи, описи, ремінісценції. Взяти хоча б кінцевий розділ першої частини 
повісті «Фата моргана» — славнозвісне «Ідуть дощі». 

Він починається простим непоширеним реченням, у якому присудок винесено на перший 
план. Лаконічно констатується: «Ідуть дощі». Інтонація спадна. Наступне речення також 
просте, але поширене, з багатьма другорядними членами, має прямий порядок слів. У ньому 
— розгорнута картина осінньої негоди: «Холодні осінні тумани клубочать угорі і спускають 
на землю мокрі коси». Строга послідовність наголошених і ненаголошених складів відтворює 
монотонну безперервність дощового потоку; у першому реченні — дві ямбічні стопи, у 
другому — чотири дактилічні, обрамлені ненаголошеними складами, знову дві дактилічні і 
на завершення — три хореїчні: ∪—́/∪—́/∪/—́∪∪/—́∪∪/—́∪∪/—́∪∪/∪/—́∪∪/—́∪∪/—́∪/   
—́∪/—́∪/. 

Одноманітна спочатку, інтонація трохи підноситься в другій частині речення і спадає в 
кінці: і спускають на землю мокрі коси. Важливу роль тут відіграють епітети, центральний з 
яких — осінні — передає узагальнену часову ознаку, два інших — холодні, мокрі — 
деталізують обстановку пори року, коли і вгорі, й на землі однакова погодна круговерть: 
вгорі — холодні осінні тумани, на землі — їхні мокрі коси. Побудоване на дотиковому й 
зоровому відчутті, метафоричне позначення струменів дощу конкретне — мокрі коси. 

Ритмічність художнього тексту досягається стрункою організацією синтаксичних 
одиниць, їх послідовним чергуванням: «Пливе у сірі безвісті нудьга, пливе безнадія, і стиха 
хлипає сум». Будова кожної з трьох частин цього складносурядного речення йде в напрямі 
від присудка до підмета. Перші дві частини починаються однаково — з дієслова пливе. 
Анафора створює враження протяжності, тривалості дії, відтворює часову тривалість стану 
спустошеності, безнадії. Третя частина пов’язана з попереднім єднальним сполучником і, має 
обставину, присудок і підмет. Повнозначні слова — з наголосом на першому складі: сти́ха 



хли ́пає су ́м, чим підкреслюється одноманітність, розміреність описуваної дії. Послідовність 
наголошених і ненаголошених складів така: ∪—́/∪—́/∪—́/∪∪/—́∪/∪—́/∪∪—́/∪∪—́/∪—
́/∪∪—́/. Інтонація висхідно-спадна. У першій частині фрази ямбічні стопи з двома 
ненаголошеними складами передають одноманітний плин нудьги, друга частина починається 
так само ямбом (присудок той самий), але ритм уповільнюється (нудьга переходить у 
безнадію), уповільнення досягається вживанням трискладової анапестичної стопи, 
перерваної у передостанній знову ямбічною (звуки схлипування). 

Анафорична будова наступної фрази продовжує нагнітання одноманітності, безвиході: 
«Плачуть голі дерева, плачуть солом’яні стріхи», — далі крещендо туги: «вмивається 
сльозами убога земля і не знає, коли осміхнеться». Ось схема цієї послідовності: —́∪/—
́∪∪/—́∪/—́∪∪/—́∪∪/—́∪∪/—́∪∪/∪/—́∪∪/—́∪∪/—́∪∪/—́∪∪/—́∪∪/—́∪/. Фраза почи-
нається і завершується хореїчними стопами, третя стопа — теж хореїчна, решта — 
дактилічні, перервані посередині ненаголошеним складом. Інтонація спадна. 

Далі йде хореїчний рядок п’ятої фрази: «Сірі дні зміняють темнії ночі». Він передає 
посування в часі, хоч і повільне: епітет темнії — повний нестягнений членний прикметник 
— додає зайвий ненаголошений склад: —́∪/—́∪/—́∪/—́∪/∪/—́∪/. 

Думка б’ється, шукає виходу, лунає розпачливе риторичне запитання: «Де небо? Де 
сонце?» У ньому — граничне напруження, чекання зміни. Голос зривається, інтонація 
спадна, як і в попередній фразі. Автор передає це за допомогою висхідно-спадної стопи 
амфібрахія: ∪—́∪/∪—́∪/. 

Та виходу нема. Панує пригніченість, безнадія. Цей стан передано прозовим рядком із 
висхідно-спадною інтонацією: «Міріади дрібних крапель, мов умерлі надії, що знялись 
занадто високо, спадають додолу і пливуть, змішані з землею, брудними потоками». 
Молотом ямба вибухає відчай: «Нема простору, нема розваги». Інтонація спадна. 
Наростання відчаю посилене хореїчним початком наступного речення: «Чорні думи, горе 
серця» і далі — переходом до ритміки іншого порядку — вживання однорідних присудків: 
«крутяться тут, над головою, висять хмарами, котяться туманом» і завершене акордом 
безнадії, вираженим за допомогою прозового узагальнено-особового речення з елементами 
ямбічної будови в кінці: «і чуєш коло себе тихе ридання, немов над умерлим...» Одноманітна 
спочатку, спадна в кінці, інтонація посилює стан безвиході, безнадії. Усього кілька рядків 
займають у творі ці насичені змістом десять речень, а які вони гармонійні, невимовно гарні... 
 


