
Тема. М. Коцюбинський. Повість «Тіні забутих предків»  

 

План  

Багатство духовного світу рідного народу як головна ідея твору; 

трагічна доля Івана й Марічки через невідповідність між високим 

призначенням людини й умовами її будення; необхідність гармонійного 

поєднання світу людини зі світом природи; звичаї та традиції українського 

народу як відображення його менталітету; утілення в образах Івана та 

Марічки романтичної ідеї незнищенності кохання. 

 

ТЛ: психологічна новела, імпресіонізм, «поезія в прозі» 

Поетична самобутність Гуцульщини —    

не лише в  екзотичних пейзажах, а й в уяві і  серці гуцулів.    

Здається, що смерека й людина тут виростають з  одного кореня… 

Іноді природа оживає в людській уяві дивними образами — і тоді  

з’являються різні видіння, духи, творяться легенди й казки. 

Н. Горик 

 

 Історія написання твору, його джерела. 
Михайла Коцюбинського-художника, письменника-людинознавця, 

митця-дослідника вабили Карпати. Задум повісті виник у письменника 1910 

р., коли він уперше побував на Гуцульщині. Письменник зустрічався з 

гуцулами, вивчав їхні звичаї й обряди, легенди й повір’я. Весь час він 

проводив у мандрівках, бував у горах, повертався з полонин з квітами. Коли 

селяни висловлювали подив на його допитливість, то відповідав, що хоче 

написати правду про гуцульське життя. 

Крім особистих вражень, працюючи над повістю, користувався 

фольклорно-етнографічними збірниками В. Гнатюка, І. Франка. 

Язичницьке світовідчуття наших предків. 

Словникова робота 
Плай —  гірська стежка. 

Полонина —  значна ділянка без лісу в Карпатах, яку використовують 

для пасовища та сінокосу. 

Маржинка — худоба. 

Флояра — різновид сопилки, що має майже метрову довжину і 

поширена на Гуцульщині. 

Крисаня — капелюх, бриль (від слова криси — відігнуті краї 

капелюха). 

Спузар — казкар, знавець і оповідач казок, легенд, переказів. 

Легінь — парубок, юнак. 

Черес —  широкий, шкіряний пояс, зшитий з  двох ременів так, що має 

всередині порожнину для грошей тощо. 

Нявка — мавка. 



Чугайстир — добрий лісовий дух. 

Щезник —  злий дух, лісовик. 

Аріднік —  злий дух, нечистий. 

Мольфар — чаклун, чарівник. 

Ватра — вогнище, багаття. 

Царинка — обгороджений сінокос близько біля оселі. 

Гоц — водоспад. 

Габа — хвиля. 

Вориння — огорожа з дерев’яних лат. 

М. Коцюбинський — художник, психолог. Його не  задовольняє 

малювання хай найчарівнішого казкового краю. Йому треба було зазирнути в  

душу людини, зрозуміти, чим ця душа живе. Не випадково в листі до М. 

Горького Михайло Михайлович пише: «Гуцули дуже оригінальний народ, з 

багатою фантазією, зі своєрідною психікою, дивними звичаями й мовою». 

Світосприйняття гуцулів найповніше передано через образ Івана. 

На початку твору письменник звичайним словом «знав» добре показує 

світовідчуття Іванка. Знання приходило до  нього само по  собі. «Коли 

Іванові минуло сім літ, він уже дивився на  світ інакше. Він знав уже багато. 

Знав, що на  світі панує нечиста сила, що аріднік править усім, що в  лісах 

повно лісовиків, які пасуть там свою маржинку: оленів, зайців, серн; що там 

блукає веселий чугайстир, який зараз просить стрічного в танець та роздирає 

нявки; що в лісі живе голос сокири». 

Фантастичні уявлення хлопчика для нього є  реальними знаннями про 

світ. Для Іванка, ніби для давнього язичника, уся природа сповнена живої 

таємничої сили: «Всякі злі духи заповнюють скелі, ліси, провалля, хати й 

загороди та чигають на християнина або на маржинку, щоб зробити їм 

шкоду». 

Іванко тонко відчував навколишній світ. Пісня, казка, краса і  

таємничість природи були частиною його єства. Він має мистецьку душу, 

здатність до  творчості. Грати на  сопілці й флоярі його ніхто не вчив. Це 

дала йому природа. 

Напевно, й  для інших гуцулят світ був як казка, яка не  закінчувалася 

дитинством. У дорослому віці фантастичні уявлення не  зникають, а 

набирають інших форм. 

Віра в таємничу, живу силу вогню — одна з найдавніших у світі. І 

язичник-гуцул вірить у надприродність вогню — ватри. 

 Зачитайте епізод, коли Іван вперше з’явився на полонині. 

Доведіть, що вогонь гуцули обожнювали. 

Іван з’явився серед вівчарів, коли ватаг розпалював вогонь стародавнім 

способом — за допомогою тріски й каменя. Письменник показує цілий обряд 

і  характер гуцула. Вівчарі навіть не  відповідають на привітання «Слава 

Ісусу!». Вони священнодіють. 

Тільки коли вогник вискочив із скалки і «ватаг побожно підняв вогонь і  

стромив у ватру», він обернувся до  Івана й відповів на привітання. 



Це не примха, а обожнення вогню, який має протягом усього сезону 

випасання овець «боронити від усього лихого» маржинку. Коли вівчарі 

поверталися додому, ватаг і спузар ще залишалися на полонині, бо мусили 

чекати, аж поки вогонь не згасне сам, «той вогонь полонинський, що сам 

народився, наче бог, сам має й  заснути». 

 Чи можна назвати процес виготовлення сиру 

чаклуванням?(Фрагмент фільму) 

Кожна важлива справа на  полонині супроводжується ритуальними 

діями, які надають їй таємничості. Звичайний процес приготування сиру 

відбувається як таїнство, і  від цього стає небуденним, особливим. Тоді й сам 

гуцул постає перед нами загадковим і величним. 

Зачитати уривок: «Тепер має бути тихо в сараї, двері замкнені, і  

навіть спузар не  сміє кинуть оком на  молоко» до  слів «Воно росте, 

обертає плескаті боки, купається в білій купелі, само біле і ніжне, і коли 

ватаг його виймає, зелені родові води дзвінко стікають в посуду». 

М.  Коцюбинський надзвичайно майстерно малює цю сцену. Для 

читача, як і  для гуцула, звичайний сир — живий, він народжується. 

 Чим ще характерний побут гуцулів? 

М. Коцюбинський не ідеалізує життя в Карпатах, немає в повісті 

сліпого замилування етнографією. Навпаки, з усього відчуваємо, що 

обставини життя й  праці нелегкі, навіть суворі. Про це свідчать трагічні 

випадки з  життя лісорубів, нелегкі умови праці вівчарів та скотарів, важке 

господарювання в умовах суворих стихій. Не випадково автор уводить у  

зміст казку про гори, яку розповідає Микола і яка свідчить про те, що вони — 

справа рук не  Бога, а  сатани. Тож поезія гір буває оманливою й  таїть у  собі 

не  тільки небезпеку, а й лихо, смерть. 

  Про що сповіщали трембіти? 

Трембіта — тужливий голос гір — часто повідомляла про смерть, яка 

забирала не тільки тих, хто відпрацював своє, а й юних, як Марічка, і навіть 

малих дітей. Не випадково Іван був дев’ятнадцятою дитиною в сім’ї. Діти 

часто помирали, а рід не повинен зникнути. Збереження роду, родова 

свідомість — одна з  ключових проблем у карпатських українців. 

 Як гуцули ставилися до худоби? 

Головним заняттям гуцулів було скотарство та вівчарство. Худоба була 

годувальницею. Тож і ставлення до неї особливе. Маржину не  тільки 

годували й  доглядали, а  й  охороняли від злого Духа, на неї ворожили. 

Худібка — улюблена тема розмови між господарем і господинею, сусідами. 

На Маланки, за  їхніми переконаннями, «до маржини у загороду приходив 

сам Бог» (зачитування цього уривка до слів: «Так ішло життя худоб’яче й 

людське, що зливалось докупи, як два джерельця у  горах в один потік»). 

Іван після одруження у Палагною знаходив розраду й утіху, 

доглядаючи свою маржинку й  спілкуючись із нею. 

 

 

 



Глибока символічність назви. 

Назва повісті виникла не  відразу. Перша — «В зелених горах», не  

вдовольнила письменника. Перебирає інші варіанти: «Голос віків», «Подих 

віків», «Відгомін передвіку», «Спадок віків», «Сила забутих предків» тощо. 

Нарешті зупиняється на назві «Тіні забутих предків». 

Перша назва не вдовольнила письменника, мабуть, тому, що в  ній не  

було головного — міфологічного світу, у  якому жили люди, не було 

заглиблення у сиву давнину, про яку авторові так хотілося розказати і яка 

жива й донині. 

Остаточна назва натякає на загадковість, казковість і дихання віків. 

Вона найвлучніша. 

Заголовок указує на злободенність порушених проблем. Предки забуті, 

але їхні болі й радощі, шукання тінями живуть і зараз повторюються в нас. 

Проблематика твору: кохання як найвищий вияв духовної краси; 

невідповідність між високим призначенням людини й умовами її 

будення, необхідність гармонійного єднання людини й природи. 
Кохання як найвищий вияв духовної краси. Є край, у якому царюють 

сині гори запаморочливо пахнуть смереки й гірські трави, збігають у долини 

дзвінкі чисті потоки. У тім краю розкотисто рокочуть громи, розсипається по 

вершинах гір сонце, ридають дивноголосі трембіти. У тім краю живуть нявки 

і щезники, лісовики і чугайстри, русалки і перелесники. І серед того 

загадкового лісового народу, серед того розмаїття дивовижних створінь 

живуть люди, що вміють вірити в казку. 

З тими цікавими людьми ми знайомимось, гортаючи сторінки 

неповторної повісті Михайла Коцюбинського «Тіні забутих предків». 

Наповнений дивною красою гір, цей твір дихає особливим настроєм, формує 

специфічну атмосферу— атмосферу тонкого світовідчуття. Смисл цього 

світовідчуття, його найвищий вияв — любов. До цих величних гір, до 

високого неба, до пахощів пишного зілля, до голосу трембіт і до співів, і до 

людей. 

Саме такими люблячими і чутливими до краси є Іван та Марічка, 

головні герої твору. Дітям ворогуючих родин судилося полюбити одне 

одного. Ще з дитячих років крилися вони зі своїм почуттям від людського 

ока у смерекових борах. Як Ромео і Джульєтта, герої своїм дивовижної сили 

коханням виконували вічний закон добра і закон любові. За цими законами 

вони мали виправити батьківські незгоди, укласти мир між своїми сім’ями. 

Іван та Марічка, діти свого краю, зростали і уподібнювалися його чистій 

красі. 

Марічка знала безліч пісень, мала співуче серце і дивний голос. Вона 

безперервно придумувала співанки, розповідаючи у них про світ довкола, 

про себе, про свою любов. А часом слухала чаруючу музику Іванкової 

флояри, і гірський вітер голубив цих незвичайних закоханих, таких духовно 

високих у своїй любові. Кохання не знає ворожнечі. Іван та Марічка 

прийшли в цей світ, щоб любити його і щоб дарувати себе одне одному. Вони 

не хочуть іншої долі. 



Кожне високе почуття — це політ духу, воно завжди має подолати 

земні перешкоди. Іван та Марічка пережили розлуку, яка виявилася довшою, 

ніж вони думали. Це випробування почалося, коли пішов Іван високо в гори 

пізнавати ремесло чабана. А повернувшись, не застав Марічки живою. 

Забрали її з собою бурхливі весняні потоки. 

Далі парубок не жив. Його душа вмерла разом з його коханою 

дівчиною. Він одружився з Палатною, примножував добро, святкував свята, 

їв, пив. Плин життєвої круговерті обертав ним безупинно. Іван проживав свої 

земні дні без любові, без польоту духу. Його денне існування закінчувалось, 

коли він забувався сном. 

Тоді, ночами, приходила Вона. Прекрасним видінням, привидом 

незабутої любові, кликала до себе зі своєї одинокості, з незнаного 

потойбіччя. Для Івана переставало існувати довкола все, і в цілому світі мала 

значення лише ця струнка й тендітна дівоча постать, до якої він ішов та й 

йшов через роки. Одержимий єдиною в житті мрією, він кидався в глуху ніч, 

дерся через хащі, «калічив руки і ноги, припадав грудьми до гострої скелі і 

крізь гарячий туман бажання, в якому котився в долину, чув тільки, як його 

кличе дорогий голос: — Іва-а!..» 

Після однієї з таких ночей пастухи знайшли його, ледь живого, у далекому 

урвищі. А згодом трембіта повідомила горам про те, що розлучені стрілися. 

Душа Івана знайшла, нарешті, довгоочікуваний спокій. Невідомо, чого 

було більше в тій смерті: печалі чи глибокого умиротворення. Трагічна 

історія Івана та Марічки утверджує думку, що зовнішнє, земне буття не є 

визначальним. Людина повинна бути щасливою, а щастя не можна купити. 

Справжні, високі почуття— це джерело духовності, яке робить людське 

буття осмисленим. 

Твір Михайла Коцюбинського «Тіні забутих предків» можна назвати 

гімном коханню.  

Невідповідність між високим призначенням людини й умовами її 

будення, необхідність гармонійного єднання людини й природи. М. 

Коцюбинський урочисто проголосив: «Поезія жити не може на смітнику, а 

без неї життя - злочин». Ці слова можна поставити епіграфом до всієї його 

творчості, особливо для таких мистецьких шедеврів, як «Intermezzo», «Сон», 

«Тіні забутих предків». Жадання добра, краси, почуття людяності відтворені 

у цьому останньому творі. Разом із тим у «Тінях забутих предків» виявився 

погляд автора на нерозривний зв’язок історії народу, його психології, його 

ментальності з його буттям. Невідворотний плин історії всього людства 

вбачається у картині життя одного з численних народів світу - гуцулів. Цю 

картину з любов’ю і розумінням найтонших порухів народної душі змальовує 

М. Коцюбинський. Його твір цікавий саме універсальністю проблематики, 

загальнолюдським характером її. 

Тема стосунків людини і природи - одна з провідних у літературі. До 

неї зверталися і Т. Г. Шевченко, і І. Я. Франко, і Леся Українка, і ще багато 

талановитих митців. І все ж розкриття теми М. Коцюбинським має 

особливий характер. Природа у його творах не фон, на якому розгортаються 



дії, а живий учасник подій. Ми добре пам’ятаємо чудові психологізовані 

пейзажі в «Intermezzo», філософські образи «Fata morgana». У повісті «Тіні 

забутих предків» М. Коцюбинський подає картини життя людей, які 

віднайшли свій шлях і живуть у гармонії з природою. Письменник точно 

відтворив характер світовідчуття гуцульського етносу, його філософію, 

центральним місцем якої була природа. Не позбавлений романтизації в 

зображенні світу людей і природи, твір відтворює і реальний перебіг 

суворого життя в горах, змагання з природою за виживання: 

   «Так ішло життя худоб’яче й людське, що злилось докупи, як два 

джерельця у горах в один потік». 

Це незвичайна єдність людини і природи особливо поетично 

змальована через сприймання малого Іванка. Про щезників, нявок, русалок не 

те щоб говорили повсякчас, але жили цим, вірили, і цією вірою зростала 

душа малого Палійчука. Довкілля було для нього продовженням казки, яку 

чув з народження. Він був таким, як багато хлопчаків його віку, але разом з 

тим особливим - людина з багатою уявою має цікавіше внутрішнє і зовнішнє 

життя. Наділений тонкою чутливою душею, Іван сам навчився грати на 

флоярі, ніби це дано було йому від Бога. Так само він навчився вірно і ніжно 

кохати. М. Коцюбинський зрозумів, що казка не йде від людини разом із 

дитинством. По-новому оживає вона в повір’ях і обрядах, у побожному 

ставленні до сил природи, в поетизації праці. Досить пригадати, як 

незвичайно поводяться пастухи в перший день на полонині: ватаг обходить 

стоїще з вогнем, разом із чоловіками видобуває саме живий вогонь. 

Справжнім чаклуванням можна назвати процес виготовлення сиру, який 

«родиться» в зеленій купелі сироватки. Раз по раз натрапляємо у творі на 

незвичайні описи, художні штрихи чи деталі. Ось Черемош: він то «сердито 

поблискував сивиною та світив попід скелі недобрим зеленим вогнем», то 

«простягався в долині, як срібна нитка», то, «як ситий віл», лежав у тих 

місцях, «там, де йому твердо лежати, він скаче скажено з каменя на камінь». 

Таку багатобарвність зустрічаємо у змалюванні всієї величної природи 

карпатського краю. Недарма в ці описи часто вплітається мелодія коломийки. 

Поезія буття природи і людини, поміж якими ходять духи й привиди, 

веде нас у світ, схожий на казку, повний чудес, таємничий, цікавий і по-

дитячому страшнуватий. Але ця романтична казка - висока правда про 

гармонію людини і природи, про вічність життя. 

Утілення в образах Івана та Марічки народних уявлень про кращі 

моральні якості українців. 

Коли ми вимовляємо «Тіні забутих предків», то в  уяві постають сині 

Карпати, дзвінкі чисті потоки, нам запаморочливо пахне смереками й  

гірським травами. А  серед усього цього дива живуть нявки і щезники, 

лісовики й чугайстри. А поряд — люди, що вміють вірити в казку, любити й 

вірно кохати. 

Іванові й Марічці — головним героям повісті — судилося стати 

українськими Ромео і Джульєттою, утілити у своїх літературних долях 

головне — гармонію людських душ. Збагнути, відчути високе почуття 



кохання, яке подарувала доля Іванові й Марічці,— значить хоч трохи 

наблизитися душею до  розуміння любові як великої таїни буття. 

 Як познайомилися Іван і Марічка? З чого почалася їхня взаємна 

симпатія — з ворожнечі чи з доброти? 

 За що, на вашу думку, Іван і Марічка покохали один одного? 

 Що єднало їх у дитинстві і в юності? 

 Чи можна сказати, що Іванко й  Марічка були дітьми прекрасної 

природи, жили за  її  законами і  ніщо в  їхніх стосунках не  порушувало 

природної чистоти? (Діти природи, Іван і Марічка у своїх поглядах на світ і у 

своєму коханні цілком віддані безпосереднім душевним пориванням. Їхня 

фізична близькість сприймається не як розпуста, а як природнє 

продовження їхніх душевних поривань: «…все було так просто, природно, 

відколи світ світом, що жодна нечиста думка не засмітила їй серця». 

Гармонія людини й природи, гармонія почуттів і дій — це те, що бачить 

автор у такому «первісному» житті гуцулів).  

 Чи була талановитою Марічка? 

 Як поставилися закохані до вимушеної розлуки? Підтвердіть це 

текстом. 

 Чи згодні ви з  твердженням, що закохані душі чують одна одну 

на відстані. Обґрунтуйте відповідь на  основі тексту. 

 Як  Іван переніс смерть коханої? Чи можна сказати, що зі  

смертю Марічки скінчилася пісня кохання? 

 Що спонукало Івана все-таки одружитися? Підтвердіть 

текстом. 

 Чи зрадив Іван Марічку, одружившись на  Палагні? 

(Одружився, бо цього вимагало саме життя: «Треба ж було газдувати». 

Хотів приспати свою душу господарськими турботами «Тепер він мав коло 

чого ходити. Не  був жадний багатства — не  на  те гуцул жиє на  світі,— 

саме плекання маржинки сповняло радістю серце. Як дитина для мами — 

такою була для нього худібка. Весь час, всі думки займала турбота про сіно, 

про вигоди маржинці». Іван не кохав Палагну, а тому це була не  зрада.) 

 Порівняйте Марічку й Палагну. Чи була Палагна Іванові парою? 

Обґрунтуйте. 

 Чи Юра-мольфар був головною причиною суму й  душевного 

безсилля Івана? Як розуміти слова: «Тусок обіймав серце Івана, душа 

банувала за  чимось кращим, хоч невідомим, тяглася в  інші, кращі світи, де 

можна б спочити»? 

 Яким треба було бути Іванові, щоб не  загинути й  щасливо 

жити з Палагною? (Потрібно було стати таким, як Палагна. А це означало, 

що треба було знищити свою душу.) 

 Пригадайте епізоди зустрічі Палагни з Юрою на світанку під час 

ворожіння та коли Юра проганяв хмару. Що зблизило Палагну і Юру? (Грубу 

силу тягне до  грубої сили, крім того, жіноче єство Палагни відчувало 

Іванову байдужість.) 



 Що ви більше цінуєте в людині: силу чи розум, досконалість 

фізичну чи духовну? 

 Чи можна назвати стосунки між Юрою й  Палагною справжнім 

коханням? (Це тільки скороминуща пристрасть. Юра у  стосунках з 

Палагною грає. Про це свідчить епізод бійки в корчмі й підслухана Іваном 

розмова мольфара з Палагною про силу над Палійчуком. Любов між Юрою й 

Палагною можна назвати гріховною і  більше тілесною, ніж духовною.) 

 Як сприйняв Іван замах на своє життя? Чому шукав розради в  

спогадах про минуле кохання? 

 Проаналізуйте розмову Івана з нявкою. Чи є в цій розмові 

деталі, які вказують на неминучість трагедії? 

 Як проявляється благородство Івана в  ставленні до нявки? 

 Чому гине Іван? Чи був він щасливим в останні хвилини свого 

життя? Чи сприймається його загибель як трагедія? 

Кохання справді має незбагненну силу. Воно не зникає навіть тоді, 

коли закохані гинуть. Справжнє кохання стає легендою, живе в  пам’яті 

сущих, у  піснях, у  серцях хлопців і  дівчат, які плекають мрію про таке ж 

високе й чисте почуття, як у карпатських Ромео і Джульєтти. 

 

 

Літературний диктант 
1. Повість «Тіні забутих предків» М. Коцюбинський написав під 

враженням від перебування в…  

2. Перше знайомство Івана й Марічки сталося під час…  

3. Що свідчить про мистецьку душу Івана, його творчу натуру?  

4. Які за жанрами пісні складала Марічка?  

5. Про кого сказано: «Він то сердито поблискував сивиною та світив 

попід скелі недобрим зеленим вогнем», то «простягався по  долині, як срібна 

нитка, то як ситий віл, лежав у  тихих  місцях»?  

6. Який художній засіб використано в щойно прочитаному уривку?  

7. Пояснити значення діалектизмів: 

Плай —; 

мольфар —; 

черес —; 

гоц —. 

8. Укажіть, хто виконує названу дію: 

видобуває у  старий спосіб вогонь; 

постійно ворожить, зраджує близькій людині; 

потопає в Черемоші; 

покидає рідне село й повертається через шість років. 

9. Що означає назва «Тіні забутих предків»? 

 

 

 



ТЛ. 

 
Імпресіонізм – напрям у мистецтві другої половини ХІХ – початку ХХ 

ст., представники якого прагнули відтворити реальний світ у його рухливості 

й мінливості, передати свої враження. 

В українській літературі імпресіонізм утілений у творчості М. 

Коцюбинського, О. Кобилянської, Г. Косинки, частково М. Хвильового, В. 

Винниченка, А. Головка. 

Основні риси імпресіонізму: зовнішній світ не деталізується, а 

передається максимально лаконічним і водночас точним штрихом; враження 

від навколишнього світу втілені у почутті, настрої, переживанні; 

культивування красивого, світлого. 

Внесок імпресіоністів у розвиток літератури: поглиблений 

психологізм у змалюванні образів; відтворення найтонших змін у настроях 

людей і природи; ліричний психологічний пейзаж; розмаїття і новизна 

художніх засобів і прийомів (внутрішній монолог, промовиста деталь, зорові 

й слухові образи, лаконізм фрази тощо). 

 

 

 

 
 


