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Для стилю М. Коцюбинського характерні багатство і різноманітність тропів, серед яких 
особливе місце належить метафорі. Протягом усієї своєї творчості письменник намагався 
знайти власні прийоми і засоби метафоризації. Тропи М. Коцюбинського яскраво 
відображають суб’єктивне авторське ставлення до зображуваних предметів і явищ дійсності, 
життєву і творчу філософію письменника, його своєрідне бачення світу. 

На основі загальнонародної мови і народнопоетичної творчості, а також кращих здобутків 
української художньої літератури в галузі поезії і прози (твори Т. Шевченка, Г. Квітки-
Основ’яненка, Панаса Мирного та ін.) М. Коцюбинський намагався розширити художні 
можливості слова і виробити свою власну оригінальну художню манеру. Засоби образності, 
які використовує письменник, часто пов’язані з народнопоетичною творчістю і поетикою. 
Вони в багатьох випадках виявляють національну специфіку літератури. Це ускладнює 
пошуки функціональних відповідників іншою мовою. 

Творчість письменника представлена у сучасних англомовних перекладах досить повно, 
щоб читач мав змогу об’єктивно оцінити її. Переклади творів М. Коцюбинського часто 
друкуються на сторінках журналу Ukrainian Canadian, а також інших прогресивних видань 
Англії, США і Канади. Розглянемо деякі з них. 

Уже в ранньому оповіданні «Харитя» (1891) виявляються своєрідність художнього стилю 
М. Коцюбинського, особливий характер його епітетів і пейзажних картин. Назви рослин 
скрізь вплетені в порівняння і метафори і ніби творять барвистий килим, гру фарб і відтінків 
у природі. Привертає увагу мальовничий опис поля. На фоні прекрасної природи письменник 
показує тяжке життя простого народу: тече кров із маленького пальця Хариті, болять босі 
ноги, наколоті стернею, течуть сльози з дитячих очей. Ця сцена різко контрастує з описом 
чарівної краси поля. Переклад оповідання на англійську мову, зроблений Н. Костинюк, 
значно збіднений в емоційному і стилістичному відношеннях порівняно з оригіналом. 
Наприклад, у перекладі допущені такі неточності і навіть грубі помилки. В оригіналі — 
«наче риза рути темніє просо» — тобто зелень проса порівнюється тут з рутою, яка, як 
відомо, має насичений темно-зелений колір, до того ж, рута — популярна рослина на 
подвір’ї української селянки. Слово риза у М. Коцюбинського вжито в переносному значенні 
і означає «темно-зелений покрив цієї рослини», а не «церковний одяг». У результаті 
спотворення образу в перекладі маємо зміст the millet darkened like sacramental vestments — 
просо темніло наче церковні ризи. 

Дієслово біліти вживається у М. Коцюбинського у значенні «виділятись своєю 
білизною»: «Межи зеленими килимами біліє гречка, наче хто розіслав великі шматки 
полотна білити на сонці» (знову деталь із селянського побуту). А в перекладі виявляється 
смислова нісенітниця: the buckwheat was turning white — гречка ставала, робилась білою. Так 
само невдало відтворені дієслова синіти, червоніти та ін., утворені від основ колористичних 
прикметників. 

У перекладі синява волошок робиться синьою, білі суцвіття ромашки стають білими, а 
червоний колір польового маку стає червоним. Тим часом в англійській мові, яка різниться в 
цьому відношенні від української, все ж існують вдалі способи передачі кольору в 
залежності від його яскравості, ступеня насиченості та інтенсивності. Наприклад, можна 
сказати англійською мовою: the cornflowers were shining blue — волошки яскраво синіли; the 
wild poppy was glowing (glaring) red — польовий мак горів (палав) червоно». 

Тропи М. Коцюбинського завжди підпорядковані розкриттю ідейно-художнього змісту 
твору. Показовою в цьому відношенні є новела «Сміх», в якій автор логікою художніх 
образів, силою правдивого відображення дійсності стверджує ідеї неминучості наближення 
народної революції. Одухотворені персоніфіковані образи вітру, вулиці, звуку в новелі 
представлені як дійові особи і несуть відповідно смислово-образне навантаження великої 



сили. В перекладі ж М. Скрипник зображення дещо приглушене. Причина, очевидно, полягає 
в тому, що перекладач тлумачить текст англомовному читачеві, у той час як він повинен 
відтворювати його. Наприклад, метафора «вітер рвав віконниці і стукав ними» в перекладі 
звучить як: the shutters shook and rattled in the gusts of wind — віконниці стукотіли і дрижали 
від поривів вітру (образний потенціал метафори в перекладі знижено, центр асоціації 
перенесено з вітру як бурхливої, несамовитої сили на віконниці). Те саме стосується 
відтворення таких оригінальних метафоричних образів, як: «вулиця стогнала», «дзвінок 
вдарив у передпокої», «осінній вітер мчав жовті хмари й сам тікав з міста», «скакав по вулиці 
звощик і гнався за ним гуркіт коліс, як божевільний» — всі вони зазнали логічного 
спрощення і не знайшли належного відтворення в перекладі. 

Не завжди вдається відтворити у перекладі ускладнену образність оригіналу, його 
метафоричність. Метафоричні образи пояснюються або подаються описово. Перекладач, 
ідучи за смислом фрази, часто не зважає на слова і конструктивні елементи, які виконують 
художньо-естетичну функцію. Це призводить до зниження інтенсивності й сили емоційного 
впливу поетичного образу на читача. Художній метод автора перш за все полягає в тому, що 
увага зосереджується на емоційно-значимих образах, які несуть у собі певну ідейну оцінку. 
У тропах яскраво відбиваються психологія художнього мислення письменника, його 
поетична вдача, індивідуальне бачення світу. Невідтворення образного слова в перекладі 
значно збіднює індивідуальний, художній стиль. 
 


