
ТЕМА  Новела Василя Стефаника "Камінний хрест". Психологічне 

розкриття теми еміграції. Драматизм конфлікту. 

 

    Відомо, що Стефаникові герої ніколи не залишали його у спокої."Нелегко це – 

цідити людський біль крізь серце. Але як же інакше? Хто відчуває біль 

ближнього і почує його? Хто пригорне і обігріє їх охололі серця, зболені 

щоденним поневірянням. О, чуєте! Вони знову стукають до розчиненого навстіж 

серце, вони всі заходять до нього і складають свої болі, мов до надійного схову. 

На основі новели "Камінний хрест" поміркуємо над такими філософськими 

питаннями "Чи кожен здатний винести свій хрест, ще за життя не лігши в 

домовину?" 

1. Історія написання новели 

Коли Василь Стефаник навчався у Кракові, йому доводилося спостерігати, як 

мандрують у світи його земляки – емігранти. Враження було гнітюче, 

розпачливе: « Еміграція! Я бачив і ще бачив тут, на двірці, тоту еміграцію. 

Гонить їх голод з дому за світові води… Море сліз, ціле пекло муки!..» 

Темні селяни, які ніколи раніше не були за межами свого повіту, тяжко 

орієнтувалися у чужому краю, ставали жертвами обману, шахрайства, не вміли 

себе обстояти. Ситуація ускладнювалася тим, що емігрантами були переважно 

заможні господарі, які в селі мали повагу й авторитет, а, тут, у безнадійному 

чеканні, їх принижували, вважали «бидлом», не мали за людей. 

На Краківському вокзалі, проводжаючи земляків у далеку Америку, Стефаник 

бачив сині, спечені губи, підпухлі від плачу дитячі очі, чув захриплі від голосінь 

та зойків голоси матерів. 

У листі до своєї дружини Ольги Гаморак від 21 квітня 1899 року він пише: « У 

п’ятницю приїхало їх 800 душ ранісінько, не вилізали з возів, але випадали, не 

сідали до другого поїзду, але здобували його штурмом. Жінки бігали і верещали 

за згубленими дітьми, урядники одного – двох мужиків силоміць пхали до воза, 

хоть той молив їх, що жінка з дитиною десь пропала, а публіка дивилась на то і 

перестрашено питалася, що то є і хто лишився на тій землі, що емігранти 

покинули.» 

  Такі картини Стефаник часто спостерігав, вони мучили його, не давали не тільки 

спати, а й жити. Новела « Камінний хрест» і стала тими « муками, сльозами та 

кривавим криком» народу, які письменник передав через монолітний образ Івана 

Дідуха. 

Новела була написана в лютому 1899 року. Сам письменник дуже любив цей твір. 

Саме в цьому творі він найбільше порушує питання еміграції. 

Прочитавши новелу « Камінний хрест», Ольга Кобилянська писала Стефанику:« 

Страшно сильно пишете Ви. Так, якби –сьти витесували потужною рукою 

пам’ятник для свого народу… Гірка, пориваюча, закривавлена поезія Ваша, котру 

не можна забути…» 
Коли почуєш ти в тиші нічній 

Залізним шляхом стукотять вагони, 

А в них гуде, шумить, пищить, мов рій, 

Дитячий плач, жіночі скорбні стони, 

Важке зітхання і гіркий проклін, 

Тужливий спів, дівочії дисканти, 

То не питай: Се поїзд – звідки він? 

Кого везе? Куди? Кому вздогін? 

Се – емігранти. 

Коли побачиш – на пероні десь 

Людей, мов оселедців тих, набито, 

Жінок худих, блідих, аж серце рвесь, 

Зів’ялих, мов побите градом жито. 

Мужчин понурих і дітей дрібних 

І купою брудні, старії фанти 

Навалені під ними і при них, 

На лицях слід терпінь, надій марних, 

Се – емігранти.



2. Експресіонізм у розкритті теми еміграції. 

Основні мотиви експесіоністичних творів багатогранні: пошук коренів людського 

зла, впевненість у тимчасовій відсутності добра; сенс страждання і смерті 

людини; паралельне існування прекрасного і потворного; готовність допомогти 

ближньому; взаємозв'язок усього сущого на Землі.  

     Кращим зразком творів, написаних у стилі експресіонізму, можна назвати 

новелу В. Стефаника «Камінний хрест», написану на основі подій 1890-1910 pp., 

коли безпросвітні злидні гнали галицьких селян в еміграцію до Америки. 

Проводи на чужину нагадують письменнику, вихідцю із Західної України, 

похорони з масовим голосінням. 

     Головний герой новели — Іван Дідух. Разом з конем і возом він лишає «за 

собою сліди коліс і копит». Це селянин-трудівник, який обробляє горб, що 

тримає його на цій Землі. Усе життя Іван працює, запрігши себе поряд із конем. І 

хоч праця на горбу виснажувала його сили, вона приносила йому радість і щастя: 

Іван любив свій горб і намагався перетворити його на родючу ниву.  

    Проблема, визначена у темі твору, ще більше загострюється, коли Дідух разом 

зі своєю дружиною вирішує поїхати до Канади. Від'їзд на чужину порушує 

зв'язок із навколишнім середовищем: зникає відчуття єдності з Космосом, рідною 

землею, людьми. Іванові здається, що він «кам'яніє». Образ-символ каменя 

тлумачиться літературознавцями як омертвіння душі. 

  Драматизм переживань головного героя посилюється майстерно підібраними 

елементами: тужливий спів із старим Михайлом, танок із дружиною, камінний 

хрест на пагорбі. Від цих деталей холоне серце і на душі моторошно. Іван і його 

дружина добре розуміють, що всі емігранти, покидаючи рідні місця, назавжди 

втрачають ідентичність, а боротьба, яку вони ведуть за межами своєї держави, 

безуспішна. Це відчуття викликає невимовний біль, глибину якого автор передає 

словами: «ціла хата заридала, як би хмара плачу, що нависла над селом, 

прорвалася».  Таким чином, В. Стефаник у новелі «Камінний хрест» показав, що 

основна причина людських страждань у діях самої людини, якщо людина 

порушує космічну цілісність, їй ніколи не побачити раю у своєму краї.  

3. Символічність образу хреста. 

      Іван Дідух – селянин, який своєю роботою досяг середнього достатку. 

Портрет свого персонажа В. Стефаник подає в зіставленні з конем, щоб 

підкреслити виснажливу роботу селянина. На свій пагорб витратив Дідух 

молодечу силу, на ньому скалічився і постарів. А тепер, на старості років, 

господарство, налагоджене такою каторжною роботою і неймовірними 

зусиллями, Дідух змушений залишити. Пронизаний страшною тугою, Іван Дідух 

почував себе як камінь, викинутий хвилею на берег. Та й весь він наче закам’янів. 

Причину своєї туги Іван пояснює людям сам: це любов до рідної землі і 

вимушена розлука з нею. Намагаючись розвіяти сумний настрій Івана, сусіди 

його втішають. У словах розради страшна правда селянського життя та еміграції. 

Особливої надії на краще життя за океаном у селян немає. Не даремно Дідух 

прощається з дружиною перед людьми, як на смерть, і ставить хрест, ніби 

живцем ховаючи себе. «Хотів трохи пам’яті про себе залишити …» – несміливо 

зізнається він. Йому стало легше: і від того, що відкрив людям свою серцеву 

таємницю, і від обіцянки односельців наглядати за тим хрестом. Не зникне 

безслідно, не розвіється, як лист по полю, пам’ять про нього у людей. І це 

найважливіше. Іван Дідух емігрує на вимогу дружини і дітей. Він не будує ніякі 



ілюзії, бо переконаний, що Канада – це могила для нього і дружини: «… де твоя 

дорога та й твоя Канада? Там! І показав їй через вікно могилу ». Хрест  

символізує нестерпні страждання і терпіння не лише Івана Дідуха, а і кожного 

українського селянина-емігранта. Образ хреста символізує стражденну долю 

селянина, який усе життя гірко працював і однаково змушений кидати свою ниву, 

так як вона не здатна його прогодувати.                                                                                                                                                                                       

4. Дослідження художніх деталей новели.                                                                                                                         

«Спросив Іван ціле село» 

1. Навіщо все село? 

2. Що спонукає чоловіка згадати минуле, гримати на дружину? 

«Це земля не годна кілько народа здержіти та й кількі біді вітримати" 

1. Що стало причиною еміграції Івана Дідуха та його земляків?(Зачитайте) 

2. Чи вірить Іван, що на чужині житиме щасливо?Які слова передають трагізм, 

душевне сум'яття емігранта? 

«...аби-сте мені мого хреста ніколи не минали» 

1.З яким проханням звертається Іван Дідух до односельців?(зачитайте) 

2.Чому піщаний горб є для нього таким дорогим? 

3. За що люди шанують Івана Дідуха?(зачитайте) 

«Всякої бесіди було багато» 

1. Як створює автор ефект багатослов᾿я  в Івановій хаті? 

2. Розкрийте психологічний стан Івана. 

«….Вже час відходити до колії» 

1. Чи легше стало Іванові після прощання та гулянки з односельцями? 

2. Якими художніми деталями передають біль і тугу селянина? 

3. Яке враження справляє танець Івана Дідуха на односельців? А на вас?                                                                             

«Видиш, стара наш хрестик»  

1.  Як ви думаєте, чому новелу названо “Камінний хрест”? Що символізує ця 

назва? 

Назва неоднозначна: це і масивний кам’яний хрест, споруджений Іваном Дідухом 

на піщаному схилі як пам’ятник на згадку про себе. Водночас хрест – символ 

нелюдської праці селян. Адже нести важкий хрест має крім прямого, ще й 

переносне значення – мучитись…… Селянський хрест не просто важкий – він 

камінний. До того ж хрест асоціативно пов'язаний в новелі з образом «далекої 

могили» - еміграції. 

      Трагедія, що відбулася століття тому в хаті героя новели В.Стефаника Івана 

Дідуха, у його зболеній душі, душах сотень тисяч галичан спонукає нас 

замислитися над сенсом життя, долею України і власною. Тільки в ріднім краї 

навіть дим солодкий та коханий. І немає на світі іншої України, немає другого 

Дніпра, а рідна земля і в жмені мила. І кожна травинка свій корінь має. 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ: 

1. Що стало причиною еміграції Івана Дідуха та його земляків? 

2. Чи вірить Іван, що на чужині житиме щасливо? Які слова передають трагізм, душевне 

сум'яття емігранта? 

3.З яким проханням звертається Іван Дідух до односельців? 

4.Чому піщаний горб є для нього таким дорогим? 

5. Чи легше стало Іванові після прощання та гулянки з односельцями? 

6.  Як ви думаєте, чому новелу названо “Камінний хрест”? Що символізує ця назва? 

 


