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Своєрідна словесна образність — одна з найхарактерніших ознак творчості 
М. М. Коцюбинського. Поетичні, ліричні сторінки «Тіней забутих предків» багаті на 
метафори, що відображають народний світогляд, відтворюють міфологічне сприйняття світу 
героями. 

Метафорично зображено насамперед природу: пейзаж послідовно персоніфікується, він 
сприймається як реальна істота, що живе одним життям з людиною, поділяючи з нею 
труднощі й радощі, несучи скруту й допомагаючи гоїти рани. Одухотворення природи ніби 
розгортає зміст заспіву твору: «Весь світ був як казка, повна чудес, таємнича, цікава й 
страшна». 

Єдність людини й природи знаходить вираз у порівняннях: Марічка обзивалась до Івана 
співанкою, як «самичка до дикого голуба»; Іван легко застрибав з каменя на камінь, «наче 
гірський потік»; «...похитнувся Іванів тато, як підтята смерека». 

Персоніфікаційні прийоми організують метафоричний контекст, який охоплює складне 
синтаксичне ціле або поширюється на весь твір, утворюючи метафоричне поле. Цілісності та 
викінченості надають йому словесні образи: «сум гір», «сум смерек», «дзвін хвої», «потоки 
дзвонять», «сонце дзвонить у коси»,— ці образи не повторюються механічно, а щоразу 
видозмінюються в умовах контексту. Так, Черемош у повісті завжди «сердитий» 
(«Кучерявий Черемош сердито поблискував сивиною та світив попід скелі недобрим зеленим 
вогнем») — ця сердита вода забере Марічку, в цю воду захоче скочити Іван, охоплений 
люттю після смерті коханої. Людським почуттям лютості наділяє автор — через сприйняття 
героя — річку, люди і природа становлять єдність і в своєму протистоянні: «Пішов (Іван) 
вздовж річки, повний пекучого гніву і злоби до її вічного шуму, до киплячої люті». 

Настроями й переживаннями людини забарвлюються метафори на позначення кольорів. 
Колористична ознака зеленого особливо поширена: «... легким ходом ідуть по царинах 

нявки, а під ногами у них зеленіє перша трава. Зеленим духом дихнули смереки, зеленим 
сміхом засміялися трави, на всьому світі тільки дві барви: в зеленій — земля, в блакитній — 
небо... А долом Черемош мчить, жене зелену кров гір, неспокійну й шумливу...» 

Назва зеленого кольору зазнає своєрідної метонімічної експансії, охоплюючи і 
переживання персоніфікованих сил природи. Так, метафора «зелений сміх» нагадує 
народнопоетичний образ зеленого шуму. 

Метафори Коцюбинського складні, вони поєднують ознаки досить віддалені (рух і колір, 
колір і вияв психологічного переживання). Барви у письменника часто музикальні, а звуки 
набувають зорового вираження. В «Тінях забутих предків» слово-образ, що втілює в собі 
взаємодію різних чуттєвих вражень, відтворює всю глибину душевного життя героїв, 
освітлює природу їх поглядом. Маленький Іван ловить «химерну мелодію пісні, що вилась, 
тріпала крильцями і не давалась». Мороз блискає «срібним мечем, потинаючи згуки в 
повітрі». Іван чує, як «затоплював гори глухий гомін ріки, а з нього капав час од часу 
прозорий дзвін колокільця». 

Привертають увагу лексичні сполуки, в яких змістові ознаки слів характеризуються 
несумісністю, наприклад: «Кипів холодний Черемош». Такі метафори оксюморонного типу у 
М. М. Коцюбинського завжди вмотивовані за змістом й емоційно. Малий Іван «німо кричав 
од холодного жаху» — адже саме так і кричать у страшному сні. Він наслухає «дзвінку 
тишу» — адже для нього ця тиша в горах справді дзвенить «хвоєю смерек», «шумом ріки», 
«оксамитовим гулом грому». І здається, що навіть сонце, яке «налляло золотом... долину, 
зазеленило трави», теж напоює звуками тишу. 

Важливого значення набуває в організації метафоричного контексту у Коцюбинського 
принцип контрасту. Контраст пронизує пейзажні картини, настрої природи і людини. 
Зіставляються поняття, які групуються навколо центрів світло — темнота, веселість — 



шум, життя — смерть. Чіткий графічний контраст чорного й білого малює картину 
народження білого сиру у чорних стінах стаї — картину побутову і водночас сповнену 
глибокого філософського змісту: чорний спузар, чорний котел, чорні стіни й лавки (звідси — 
чорний сон стін і лав) і диво з’явлення сліпучо-білого сиру. 

Контраст барв містить у собі оцінно-психологічні моменти, пов’язані з усталеною у мові 
символікою: «чорні смерекові ліси» і «ясна зелень царинок» як змагання темного і світлого в 
житті. 

Так само, як і контрасти, підсилюють динаміку, драматизм оповіді численні метафори, 
побудовані на дієсловах руху. Обличчя гір робиться «рухливим» від гри світлотіні. В уяві 
Івана міняються гори — вони теж рухаються, ростуть. Художнє зображення руху гір 
увиразнюється наївною народною легендою про їхнє походження, вкладеною автором в уста 
спузаря Миколи. 

У центрі динамічної панорами гір — герой, через сприйняття якого передається простір. 
Іван рухається, підіймаючись вгору, а в зображенні — рухаються гори, бо чим вище він 
підіймається, тим ширшає обрій навколо: «За плечима в Івана росли вже гори і голубіли 
удалині. [...] розросталось небо»; «Далекі гори одкривали один за одним свої верхи, вигинали 
хребти, вставали як хвилі в синьому морі. [...] колола землю, небо гострим шпилем Говерла, 
і Чорногора важким своїм тілом давила землю. [...] Блакитне море збурених гір обляло Івана 
широким колом, і здавалось, що ті безконечні сині вали таки ідуть на нього, готові впасти до 
ніг». 

Починається опис відкритим порівнянням (гори встають, як хвилі в морі), закінчується 
метафоричною номінацією (море гір). Лише на хвилинку гори видаються застиглими, але ця 
непорушність — неприродна, лише видима, скороминуща. І знову ідея руху перемагає 
(«вони таки ідуть на нього»). 

Проекція панорами гір у русі має багато спільного з принципами кінематографічного 
зображення, нагадуючи побачене оком кінокамери. Побудова деяких метафор, які малюють 
рух у просторі, чітко окреслює явище рамками кінокадра, коли нерухомий фон і тіло, що 
стрімко на нього рухається, мовби міняються місцями. Так змальовується загибель героя: 
«...чув (Іван), що летить вниз, сповнений холодком та дивною пусткою в тілі. Чорна важка 
гора розправила крила смерек і вмить, як птах, пурхнула над ним у небо...» 

Дуже часто в повісті метафора, яка передає рух, базується на тих семантичних ознаках, 
що так чи інакше пов’язані з поняттям «вода», пор.: «життєдайна сила», «витоки, початок», 
«прекрасна, милуюча око поверхня», «вічно рухливе, живе; гнучке», «сяюче, світле» і под. 

Словесні образи М. М. Коцюбинського відзначаються багатством і глибиною підтексту — 
рисою, в якій О. П. Довженко вбачав обов’язкову ознаку високої художньої майстерності і 
про яку він писав у своїх щоденниках: «Природа справжнього поетичного образу полягає в 
тому, що він має багатоплановий зміст, або, вірніше кажучи, декілька змістів, у яких 
найвірнішим завжди буде той, який ви для себе виберете». 
 


