
ТЕМА:  Невідповідність між високим призначенням людини й умовами її 

будення. Необхідність гармонійного єднання людини і природи в 

повісті"Тіні забутих предків".  

1.Невідповідність між високим призначенням людини й умовами її будення.                                             

  Іван — з багатодітної родини; через неспокійний характер родичі не любили 

його, тому змалку належав сам собі. Рано почав самостійно спілкуватися з 

природою і розуміти її. Мав потяг до музики, гри на флоярі, самостійно хотів 

«піймати» мелодії лісу. Наслідуючи дорослих, кинувся бити дівчинку з ворожого 

роду, але був зупинений і вражений її добротою. Мав щирі та вірні почуття до 

дівчини, незважаючи на давню ворожнечу родів. Працьовитий. У коханні був 

увесь сенс його життя, і коли Марічка загинула, цей сенс був утрачений 

назавжди. Усе інше — лише животіння та спогади, сум, журба. І винних тут не 

знайти — це саме життя. Втративши Марічку, Іван втрачає і стрижень свого 

життя – любов. У пошуках коханої він гине, скотившись у прірву. Та це були 

приємні хвилини спілкування з тією, що подарувала йому справжнє кохання.   

Марічка — поетична, цільна натура, що співанками «засіяла гори». Щира, 

віддана. Інтуїтивно, серцем відчула, як побороти  зло — тільки своєю безмежною 

добротою. Марічка була наділена талантом співати і складати коломийки. Мала 

веселу та лагідну вдачу. Тонко відчувала світ природи і кохала по-справжньому. 

Але доля виявилася немилосердною. 

Палагна — дівчина з багацького роду. Жила природним життям, приземлена. 

Робила, як споконвіку робили її предки, як заведено здавна, дбала про дім, 

господарство, худобу, захищала їх від лихого ворожінням та осторогами. 

Можливо, не дуже й приваблива як людина. Але не її вина, що Іван її не любив. 

Цілком природно, їй хотілося кохання, сильного чоловіка поруч.  

Юра — людина, наділена надприродними здібностями, ворожбит. Йому під силу 

відігнати градову хмару чи, навпаки, викликати дощ, урятувати худобу чи звести 

людину — залежно від обставин та уподобань. 

    Поезія буття природи та людей, поміж якими ходять духи й привиди, уводить 

нас у світ, схожий на казку, таємничий, цікавий і трохи страшнуватий. Проте 

Коцюбинський зовсім не ідеалізує життя в Карпатах. Навпаки, він правдиво 

змальовує нелегкі, суворі умови життя в цьому краї. Реалізм зображуваного 

посилюється тим, що поряд з екзотичним колоритом, казковими картинами, 

перед нами постає убоге життя гуцулів, важка щоденна праця та постійна 

боротьба за існування. Ми бачимо, які трагічні випадки трапляються з 

лісорубами, наскільки тяжкою виявляється праця вівчарів та скотарів, яке важке 

господарювання у вічній боротьбі з природними стихіями.  

      

    Письменникові вдалося не лише чудово змалювати гуцульський край, він 

зробив набагато більше. Коцюбинський показав, що, незважаючи на тяжкі 

життєві умови, більшість жителів гір зберегли твердий характер та чисту душу. 

Вони люблять усе прекрасне, чутливі до музики, коломийок, мають високі 

естетичні смаки. Це гордий народ, який, згідно з законами предків, захищає 

гідність роду та честь родини. Створивши привабливі образи Івана й Марічки, 

автор висвітлив усе чисте, красиве, високе, що є в людській природі та передав 

красу глибокого вірного кохання щирих сердець. На жаль, їхня чиста любов 



закінчується трагічно: Марічка гине під час повені, Іван змарнував своє життя, не 

змігши забути своєї коханої. Одружившись з Палагною, він не став щасливим, 

адже за своїми життєвими принципами та прагненнями вона була зовсім чужою 

для нього. Велика туга Івана за прекрасним минулим і протест проти 

безрадісного життя привели його до загибелі. Таким чином, у повісті письменник 

намагається розв'язати одну з вічних проблем, яку кожна людина завжди вирішує 

по-своєму, — проблему кохання. І хоча історія головних героїв дуже сумна, у 

цілому повість закінчується оптимістично, утверджуючи тріумф життя над 

смертю. Автор стверджує, що любов — це почуття всесильне й прекрасне, що дві 

закохані душі повинні завжди бути разом.  

      

     Пригадаємо, першу зустріч Івана з Марічкою — представників ворожих родів: 

хлопчик під впливом успадкованої жаги помсти б'є беззахисну дівчинку, кидає в 

річку її кісники, але вона у відповідь пригощає його цукеркою. У цьому епізоді 

закладено велику філософську ідею — зло можна зупинити лише добром. Саме 

добро, людяність, щирість спроможні пробудити все те чисте та високе, що 

закладено в душі кожної людини, висвітлити та витягнути на поверхню світлі 

почуття.  

      

    Вічний конфлікт мрії та дійсності, краси високих людських поривань і 

буденного життя змальовує письменник у своєму творі. Поезія не може жити на 

смітнику. Світлі прагнення краси та гармонії не можуть примиритись із світом, де 

вмерла любов. Іван йде назустріч смерті, бо свідомо відмовляється від спокійного 

ситого життя, природного для світу Палагни. Таким чином, високе в повісті все-

таки перемагає.  

      

    Сила Коцюбинського-художника виявилася у тому, що, розгортаючи на 

незвичайному фоні ніби суто любовний сюжет, умонтовуючи етичні проблеми, 

глибокі внутрішні переживання у розповіді про гуцульське життя, застигле на 

майже первісній стадії суспільного розвитку, він зробив це у такий спосіб, що 

зображені явища не тільки сприймалися як щось органічне для Гуцульщини, а й 

звучали по-сучасному, перегукуючись із суспільним життям початку XX ст. У 

повісті ми наче самі відчуваємо цей конфлікт мрії та дійсності, краси високих 

людських поривань і буденного життя. Незважаючи на трагічний фінал, повість є 

твором оптимістичним. Такого художнього ефекту письменник досягає 

матеріалістичним осмисленням гуцульської міфології, творчим підходом до 

фольклору.  

      

2. Необхідність гармонійного єднання людини і природи в повісті"Тіні 

забутих предків".                Звернення до традиційних уявлень рідного народу 

допомагає зрозуміти, що давнім українцям було властиве органічне єднання зі 

світом природи. Людина усвідомлювала себе як органічну, невідривну частину 

живої природи. Для підтримання гармонії зі світом природи існували певні 

закони і правила, які давня людина ніколи не порушувала. Людина намагалась 

без потреби не зачіпати жодну рослинку, жодного звіра. Навіть збираючи 

лікарські рослини, людина мала попросити у землі дозволу на це. Щоб земля не 

залишалася порожньою, на неї замість зірваних рослин клали шматок хліба. 

Людина не намагалася бути господарем природи: все, що є на землі, вона 

вважала рівнею собі.  Відчуття людини як часточки природи не лише в 



побуті, а й у вираженні почуттів стали темою багатьох творів світової літератури. 

Збагнути цю гармонійність дуже складно, бо людина, вдосконалюючи своє життя 

за допомогою різних пристроїв, техніки, полегшує СВОЄ існування, але разом із 

тим вона віддаляється від першооснов свого буття. У природі все розвивається 

закономірно й перебуває в гармонійному зв’язку. Так повинно бути і з людиною, 

її почуттями, вони теж повинні бути в цілковитій гармонії внутрішнього світу й 

зовнішніх обставин.                                                                                                                                                                                             

Основним лейтмотивом повісті «Тіні забутих предків» є любов і ненависть, 

життя і смерть, людина і природа. Коцюбинський також бачить джерела 

міфологічних уявлень гуцулів не тільки в давній традиції, що сягає сивої 

давнини, айв особливостях самої гірської природи і способу життя серед неї. 

Сама природа стає джерелом народження фантастичних образів. Із перших днів 

свого народження Іванко потрапляє в атмосферу фантастичних вірувань, які його 

батьки успадкували від своїх, а ті — від далеких предків, тіні яких, як ми 

переконуємося, оберігають і наставляють своїх нащадків упродовж усього життя. 

Іван усім серцем відчуває своє побратимство з природою. Покохавши, обидва 

герої ще сильніше відчувають себе частинкою природи, бо саме вона 

поглиблювала почуття закоханості й робила їх красивими та досконалими.   

Незважаючи на те, що герої ніби перебували в передчутті якихось драматичних 

подій, вони кохають щиро й красиво, не відкидаючи нічого із того, що, певною 

мірою, засуджувалося суспільною мораллю. Вони красиві у своєму коханні, і це 

почуття виростає із них, з навколишньої природи, бо вони в ній і з нею. Трагізм 

твору посилюється ще тим, що у своєму горі Іван бачить один логічний вихід (а 

це вже суто людське) — піти з життя, бо була порушена гармонія і в сприйнятті 

світу, і в можливості жити в ньому, бути поруч з коханою людиною.                                                                                                                                                                                                      

Твір пройнятий ідеєю показати взаємовплив і взаємозалежність та гармонію у 

сприйнятті навколишнього світу через гармонію природи й людини. І пошук 

такої гармонії — це характерна ознака багатьох культур світу, що дає підставу 

стверджувати: де є така культура, там відбуваються процеси гуманізації 

суспільства. 

Природа                                                                Людина                                                                         

Досконала, таємнича                                        Дбайлива , працьовита                                                            

Манить, захоплює, вабить                                живе, господарює, вірить                                                           

Найвища істина на Землі                                 Частина природи                                                           

Гармонія                                                              Гармонія  

                                            - Любов як джерело духовності;       

                                               - ідея незнищенності кохання; 

4. філософський                      -  тріумф життя над смертю                                                                                                                    

ідейний зміст                      - засудження деспотизму, антигуманності 

 -  утвердження думки про те, що людина повинна 

жити в     гармонії з природою 

3. Фільм Параджанова                                                                                                                          

Параджанов Сергій Йосипович (9.01.1924-21.07.1990) - визначний вірменський і 

український кінорежисер , народний артист УРСР (1990) , лауреат Державної 



премії України ім. Т.Шевченка (1991 р. посмертно) .Фільм «Тіні забутих предків» 

екранізований кінорежисером , був удостоєний 16 призів на багатьох 

міжнародних кінофестивалях, зокрема, премія міжнародного кінофестивалю у 

Мардель-Платі (Аргентина 1965) ; кубок фестивалю фестивалів (Рим, 1965 р.) , 

золота премія у Солоніках (Греція, 1966 р.), премія Британської кіно академії 

(1966 р.) та ін. Зазнавши переслідував і, намагаючись уникнути арешту, був 

змушений виїхати у Вірменію. Фільм «Тіні забутих предків» став справжньою 

подією на світовому екрані. Коли Параджанов прочитав повість Михайла 

Коцюбинського, то зрозумів, що саме такого тексту він чекав усе своє творче 

життя, і йому одразу ж захотілося поставити фільм. Фільм «Тіні забутих предків» 

був задуманий до 100-літнього ювілею  М. Коцюбинського. Завершений у 1964 

році. Захоплений красою Карпат, самобутнім життям гуцулів, Параджанов 

працював натхненно, стверджуючи: «Знімаю геніальний фільм. Любов, відчай, 

самотність, смерть — ось фрески з життя людини, які ми створювали».  
 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

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

- Що єднало їх у дитинстві і юності? Чи можна сказати,що Іван і Марічка були 

дітьми природи і жили за її законами?                                                                                                                                                                               

- Чи була Палагна Іванові парою? Чи був Юра причиною суму й душевного 

безсилля Івана?   Як сприйняв Іван замах на своє життя?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- Чому шукав розради в спогадах про минуле кохання? Чому гине Іван?                                                             

- Чи був щасливим в останні хвилини життя? Чи сприймається загибель як 

трагедія? 


