
ТЕМА. Духовна деградація особистості через відступництво від традицій 

народної моралі. Проблема злочину та покарання. 

• У чому таємниця популярності повісті «Земля»?  Інтерес до твору не зникає, 

мабуть, тому, що в ньому порушені вічні проблеми добра і зла, любові й 

страждання, переплелися мотиви суспільні й особисті. О. Кобилянська 

торкнулася найсокровеннішого для українця — землі. Вона відобразила життя 

найчисленнішої верстви населення — селянства. А українці, як відомо, 

хліборобська нація, село для України — прамати. Саме там формувалася наша 

мораль, культура, звичаї, традиції. Кожен із нас несе в собі щось від села, від 

землі.  

1. Традиції народної моралі у ставленні до землі.                                                                                     

•  «Кругом нас знаходиться якась безодня, що її вирила доля, але тут, у наших 

серцях вона найглибша». Витоки наших учинків — у душах. Центр уваги 

письменниці не безодня навколо нас, а душа й серце людини. Саме ця безодня 

породжує переступ  

• Село в Україні споконвіку було міні державою, а родина була маленькою 

державою у цій державі. Тут сусідили друзі й вороги, багаті й бідні, пани й 

наймити. Кожен має свій біль і свою радість, кожному по-своєму важко. Окремі 

лиш живуть безтурботно, як Сава й Рахіра. Та про щоб не йшлося, 

найголовнішою для всіх селян є земля. Вона живе в їхніх думках, мріях, у добрих, 

і злих намірах. Земля — творець й руйнач, щастя й недоля. Образ землі постає у 

творі більше двохсот разів. 

• Тільки земля робить селянина хліборобом, господарем, дає смисл його життю. 

Але земля — це не лише власність. Це і радість селянина від результатів своєї 

праці, радість від того, що він «ходить коло неї», тобто працює на землі, це й 

краса краєвидів, і впевненість у завтрашньому дні. А ще — край, де ти народився 

і зріс. Але, на жаль, не кожен здатний осягнути весь багатющий зміст слова 

«земля». Ставлення нас, українців, до землі і визначає нашу сутність. Залежно від 

своєї моралі й духовності розуміють його персонажі повісті Ольги Кобилянської. 

А як результат цього — взаємини в родині, між односельцями, мета в житті, 

духовні орієнтири.  

2. Проблема злочину й кари в повісті О. Кобилянської “Земля”                                                                                                 

У повісті домінує насамперед національна християнсько-етична тема кровного 

переступу і його внутрішніх потаємних причин. Сім’я сільського газди Івоніки 

Федорчука тримається на культі праці. Її голова є взірцем добропорядності: став 

добрим господарем завдяки важкій, але чесній праці, любить неоднакових за 

вдачею синів і дружину Марійку — чесну, працьовиту, ощадливу до скупості, але 

й очерствілу через пожадливість. Любов до синів визначає й батьківські клопоти.  

   Чесний, працьовитий Михайло (саме він є спадкоємцем добропорядності свого 

батька) змушений покинути землю, кохану, батьків і йти на ненависну службу. 

Але це дає можливість сільському хлопцеві по-іншому глянути на світ: над ним 

уже немає влади матеріального. Він розуміє, що щастя — в любові, заради якої 

можна прожити і без маєтків, без землі. Тобто земля перестала бути всеосяжною 

метою, як у батька й матері.  



   Журби й неспокою завдає батькам молодший син Сава, у якого не лежить душа 

до праці, до землі. Не має він приязні і до людей. Сава розумний і хитрий: 

«…розумний він уже й тепер… Ой, іще й який розумний. Який молодий, а він 

перехитрить вам хоч би й якого заводіяку. Лише його лінь гризе мене, він не 

любить землі. Дарма що ходить по ній, що толочить її, дарма що живе з неї. Що 

вона носить його».  

   Лише за однієї умови Івоніка готовий дати спадщину: Сава повинен з пошаною 

ставитися до праці, до землі: «Але вона не перейде в його руки, як він не 

зміниться,— се я йому вже раз говорив і ще буду говорити». Тяжкий злочин Сави 

починається з гріховного генетичного коду: у хлопцеві, що з обличчя схожий на 

матір, переважає її зле начало, стимульоване оточенням. Марійка була скупою, 

черствою, недоброзичливою до бідноти, поважала тих, хто мав землю й гроші. І 

вже згодом, після смерті Михайла, Марійка вбиває пам’ять про сина — духовно 

здорову родову гілку. Це засвідчує, що відбувається «десакралізація» образу 

матері, відхід від традиційного трактування. Любов до синів, зокрема до 

братовбивці Сави, у Марійки має хворобливий характер. Патологічна, не 

властива українській матері (та й узагалі всім матерям) любов до сина, злочин, 

якого не хотіла визнавати,переходять у ненависть.  

  Згодом Марійка відчує провину перед Анною і перед померлими, невизнаними 

колись онуками, а почуття приязні чи ненародженої любові перенесе на дитину 

Анни й Петра. «Сама всьому винна. Сама самісінька вона. Дрижачими руками 

наповняє дитині капелюшок лакітками, на які здобувається самітна оселя в полі. 

Сушеними овочами, горішками, іноді й булочкою — і відсилає додому. 

Неспокійним поглядом і давно зміненим зором наказує дитині вертати скоро до 

мами… Воно вертається послушно пильненьким кроком і ущасливлене до мами, 

а нещасна здіймає грізно кулак і грозить страшно в сторону, де проживає той, що 

винен у її горі. Нехай Господь поступить із ним, як він собі на те заслужив». 

Такою залишає письменниця свою героїню у стані каяття за власний гріх і в 

ненависті до проклятого нею сина-братовбивці.  

 Марійка та Івоніка допустили багато помилок у вихованні своїх синів. Так, 

Марійка не покарала малого Саву, коли він кинув джмеля своєму кривдникові за 

пазуху і той від укусів помер.    Вона не змусила сина спокутувати цей великий 

гріх і усвідомити тяжкість провини. Отже, момент для виховання був утрачений. 

Тоді в Марійки переважила сліпа материнська любов. Пізніше Сава став ніби 

пасинком. Наприклад, Михайлові мати посилала до війська і куртку, і білий хліб, 

а Саву годувала позавчорашньою кулешею з олією. Батьки постійно залякували 

синів, що вони можуть позбутися безцінного багатства — землі.  

   Учинки Сави О. Кобилянська психологічно вмотивовує і надає їм містично-

релігійного звучання. Сава не просто легковажний чи ледачий. Людина з такими 

рисами може бути незлою, богобоязливою, боятися гріховних учинків, бути не 

здатною на вбивство з власної волі. Сава ж — людина з потаємними, нечесними 

намірами, у ньому переважає гріховне. На відміну від кохання Михайла й Анни, у 

Сави до Рахіри любов не серця, а плоті, любов-пристрасть. У ній закладено 

гріховне, демонічне начало: їхні матері є рідними сестрами. За неписаними 

моральними законами нашого народу і за Божими заповідями така любов — 

великий гріх, бо є кровозмішанням. Сава й Рахіра ігнорують традиційні моральні 



канони, стають носіями повної свободи — свободи від «пут» совісті, свободи від 

Бога.  

3. Глибокий психологізм й символізм твору «Земля» О. Кобилянської                                                                       

Уся повість ніби зіткана із символічних деталей, багатозначущих, фатальних, 

застережливих епізодів. Уже на першій сторінці повісті є така промовиста деталь: 

Михайло запрошує Анну до танцю, та в скрипці обривається струна — і музика 

змовкає. Обірвана струна, очевидно, символізує, передвіщає нещасливу долю, 

навіть обірване життя.  

Кров уже неживого Михайла, що з’явилась на подушці, коли вбивця підійшов до 

своєї жертви (указує на новітнього Каїна); свічка, що горіла в головах покійного 

Михайла, упала, покотилася до ніг Сави і тут згасла — також Боже свідчення про 

смертний гріх злочинця.  

Образ Івоніки також символічний. Батько не відвертається від сина, проклятого 

матір’ю, хоча свідомо, заради честі сім’ї, ховаючи речовий доказ убивства, дає 

зрозуміти: йому відоме ім’я вбивці. Івоніка продовжує любити Саву. Але ця 

любов — надія, що мала б повернути блудного сина. Смерть Михайла не зробила 

Івоніку черствим і бездушним. Він співчутливо ставиться до Анни й Петра. Тяжкі 

випробування, що випадають на долю цієї людини, символічно називають риси 

багатьох біблійних праведників (багатостраждальний Йова) у конкретному 

національному характері.  

Символічною постає й природа: ліс, де знаходять убитого Михайла, місячне 

сяйво, що прорізує темряву, зоряне небо. Та пейзажі переважно сірі, похмурі, як 

сумне, безрадісне життя буковинського селянина. Образ самої землі глибоко 

символічний. Це та сила, яка, по-різному впливаючи на людину, будить зорові, 

благородні чи звірячі інстинкти.  

І модерністська проблема сакрально-містичного зв’язку людини із землею, і 

глибокий психологізм, і символізм повісті, інші твори О. Кобилянської дають 

підстави стверджувати, що проза письменниці — найяскравіша модель раннього 

українського модернізму.  

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ: 

• Що змусило Михайла інакше глянути на світ?                                                                                                                           

• У чому причина гріхопадіння Сави?                                                                                                                                                          

• Як на образі Марійки реалізується проблема переступу й кари?                                                                                                             

• Чи виховували належно Федорчуки своїх синів? У чому помилки виховання?                                                                                                                                                                    

• Чи можна назвати любов Сави до Рахіри і Михайла до Анни однаковою? 

Назвіть образи-символи повісті 

Яка головна проблема повісті?                                                                       

 

 


