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Документальна виставка з фондів ЦДАМЛМ України,  
присвячена 150-річчю від дня народження  
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Ольги Юліанівни Кобилянської 

(1863 - 1942) 



Ольга Юліанівна Кобилянська народилася 27 листопада 1863 р. в містечку Ґура-Гумора (територія Румунії) у родині дрібного службовця. Її 

батько, Юліан Кобилянський, належав до шляхетного роду, який мав герб і походив із Наддніпрянщини. Мати, Марія Вернер, походила з 

німецької родини. Ольга була четвертою дитиною. У 1868 р. батька переводять до Сучави, згодом родина переїжджає до Кімполунга, де 

пройшла її юність. Талановита дівчина вільно володіла німецькою, українською та польською мовами. Навчалася у дівочої школи, в якій 

провчилась лише до п'ятого курсу, тому що у батька не вистачило грошей — пріоритет для отримання якісної освіти був наданий саме синам. 

Але майбутньої письменниці вистачило завзятості продовжити навчання самостійно. Ольга дуже захоплювалась музикою, малярством та 

верховою їздою, що надавало їй відчуття повної свободи, яке пройшло крізь усю її творчість. Перші твори майбутньої письменниці були 

німецькою мовою. У 1880 р. — «Гортенза, або Нарис з життя одної дівчини», 1883 р. — «Воля чи доля». Потім були «Видиво», «Голубка і дуб», 

«Вона вийшла заміж». Під впливом іншої письменниці С. Окуневської, Ольга почала писати українською мовою.  У 1888 р. була написана 

німецькою мовою повість «Лореляй», яка через кілька років була опублікована українською мовою та отримала нову назву - «Царівна». 

Завдяки цьому твору і відбулося знайомство з Лесею Українкою, яка прочитала рукопис й почала спостерігати за її творчістю.  

Після виходу батька на пенсію, родина оселилась в с. Димці Серетського повіту. Згодом родина переїжджає до Чернівців. Для письменниці 

почався новий період життя. Тут Кобилянська входить у коло прогресивної інтелігенції, знайомиться з літературним життям: читає 

літературні та мистецькі журнали, знайомитися з творами тогочасної української літератури, захоплюється ідеями феміністичного руху та 

емансипації жінок тощо. Все це збагатило життя Ольги, яке, стаючи дедалі багатшим на події, надає нові імпульси для творчих пошуків.           

У 1892 р. письменниця пише «Рівноправність жінок» та друкує в журн. «Народ» нарис «Жіноча вистава в Чикаго». В альманасі «Наша доля» 

друкується її оглядова стаття щодо жіночого руху в країнах Європи. У 1894 р. з присвятою письменниці Н.Кобринській друкує в журн. «Зоря» 

повість «Людина» та виступає з доповіддю «Дещо про ідею жіночого руху», яка згодом була опублікована у ряді газет.  

Наступні роки життя О. Кобилянської позначилися творчим сплеском: пише повісті та оповідання «Він і вона» (1895), «Царівна» (1896), 

«Що я любив» (1896), «Ніоба», «Некультурна», «Природа» (1898), «Земля», «Через кладку», «За ситуаціями», «Апостол черні» та багато інших 

творів.  

На початку ХХ ст. в родині Кобилянських трапилися сумні події – хвороба матері, хвороба самої Ольги, невдача в особистому житті, яка 

призвела до самотності, - все це наклало відбиток на життя та знайшло відображення у її творчості. У 1909 р. була написана романтична 

повість «В неділю рано зілля копала», за мотивами пісні Марусі Чурай «Ой не ходи, Грицю». Протягом наступних десяти років О.Кобилянська 

напише низку оповідань, новел, нарисів, у яких розкривається трагічна безвихідь, страждання, біль, викликані драматизмом ситуації — це 

«Лист засудженого вояка до своєї жінки», «Назустріч долі», «Юда» (1917), «Сниться» (1922), «Зійшов з розуму» (1923) (які згодом увійшли до 

збірки «Але Господь мовчить...» (1927)). У 1926—1929 pp. виходить дев’ятитомник її творів. У 1940 р. Ольгу Кобилянську було прийнято в 

Спілку письменників УРСР. 

Після початку Другої світової війни письменниця підпала під увагу румунської воєнної влади, яка планувала притягнути її до суду. Але 

Ольга Кобилянська померла 21 березня 1942 р.  

У 1944 р. в будинку, де жила письменниця у Чернівцях, був відкритий літературно-меморіальний музей, її ім’я з пошаною носить 

Чернівецький театр. У 1973 р. був відкритий меморіальний музей письменниці в літньому будинку с. Димка. У 2006 р. у Чернівцях була 

заснована премія імені О.Ю.Кобилянської, яка присуджується за найкращій літературний, живописний, публіцистичний твір. 

 

 



На жаль, архів-музей не має особового архівного фонду О.Кобилянської. Але документальні свідчення її життя розпорошені по особовим 

фондам представників української творчої інтелігенції, які знаходяться у ЦДАМЛМ України, та зберігають деякі унікальні відомості. За 

допомогою даної on-line виставки, глядач має змогу ознайомитися з відомими та маловідомими аспектами життя та творчості 

О.Ю.Кобилянської.  

 

Насамперед, це оригінали світлин родини Кобилянських, що зберігаються в особовому фонді Е.Панчука (ф. 308), чоловіка прийомної 

доньки О.Кобилянської та першого директора Літературного музею письменниці (слайди 4-7). 

Слайди 8 та 9 представлені живописними роботами художниці Августи Кохановської (ф. 309) – близької подруги та першого ілюстратора 

книжок Ольги Юліанівни. Роботи відображають тогочасний вид замку та мальовничу природу міста Кімполунга (Буковина), де 

проходила їх юність. 

У фонді фольклориста Ф.Лаврова (ф. 1039) знаходиться світлина письменниці з її дарчим написом, датована 1908 р. (слайд 10). 

Фонд П.Тичини (ф. 464) зберігає дві фотокопії паспорту О.Кобилянської, автографи вірша до її ювілею та некролог. 

Фонди Д.Косарика (ф. 513), А.Малишка (ф. 22), Н.Рибака (ф. 687) та ін. містять підбірку світлин, які об’єднані однією подією, а саме – 

відвіданням письменниці у 1940 р. в її будинку в Чернівцях. 

Фонд О.Шевчукевича (ф. 295) містить велику кількість документів, які стосуються його роботи над скульптурними зображеннями 

О.Кобилянської. 

Ілюстрації до її творів представлені унікальними роботами майстрів пензля А.Середи (ф. 375) та С.Адамовича (ф. 732); з музичним 

супроводом до інсценізацій за мотивами творів письменниці знайомить особовий фонд О.Радченка (ф. 174). Тема театрального спадку 

О.Кобилянської розкрито у фондах І.Твердохліба (ф. 432), Д.Косарика (ф. 513), колекції документів діячів українського театру і кіно        

(ф. 521) тощо. 

Окремим слайдом (20) представлені світлини, які були зроблені під час зйомок художнього фільму “Земля” режисерської розробки 

О.Швачка за мотивами однойменного твору (ф. 1176) . 

 

Сподіваємось, що наша виставка розкриє деякі сторінки життя Ольги Юліанівни Кобилянської через призму архівних документів, які 

викличуть зацікавленість з боку широкого загалу небайдужих до творчості відомої письменниці. 



Родина Кобилянських.  
Стоять (ліворуч-праворуч): Олександр, Юліан, Степан, Володимир.  

Сидять (ліворуч-праворуч): Максиміліан, Євгенія, Марія (мати), Юліан (батько), Ольга.  
Травень 1894 р. 

ЦДАМЛМ України, ф. 308, оп. 1, од. зб. 11 



Євгенія Кобилянська (сестра).  

1890 р.  

 

ЦДАМЛМ України, ф. 308, оп. 1, од. зб. 11 

Володимир Кобилянський (наймолодший брат)  
1897 р.  

Юліан Кобилянський (брат). 
 1890 р. 



Степан Кобилянський (брат), капітан 
австрійської армії, з дружиною Євгенією 

Шанковською. (1900) р. 

Юліан Кобилянський (батько) з сином 
Юліаном (брат) та онуком Ярославом.  

1908 р. 

ЦДАМЛМ України, ф. 308, оп. 1, од. зб. 11 



Ольга Кобилянська. Липень 1894 р. 

ЦДАМЛМ України, ф. 308, оп. 1, од. зб. 11  Осип Маковей, письменник. 1900 р. 

ЦДАМЛМ України, ф. 308, оп. 1, од. зб. 14  



Кохановська А. Кімполунзький замок-твердиня. Папір, олівець. 6 жовтня 1882 р. 
ЦДАМЛМ України, ф. 309, оп. 1, од. зб. 23 



Кохановська А. Краєвиди Кімполунга.  
Картон, олія. (1880-і) рр. 

Музейна колекція ЦДАМЛМ України 



Ольга Кобилянська. 1908 р.  
ЦДАМЛМ України,  

ф. 1039, оп. 1, од. зб. 361 

Ольга Кобилянська та І.Франко. Б/д 
ЦДАМЛМ України,  

ф. 513, оп. 1, од. зб. 2792 

Ольга Кобилянська та Леся Українка.  
1901 рр. 

ЦДАМЛМ України, НДФ 



Фотокопія паспорта О.Кобилянської 

ЦДАМЛМ України, ф. 464, оп. 1, од. зб. 14403  

Фотокопія листа Г.Косинки до 
О.Кобилянської. 1927 р.  

ЦДАМЛМ України, ф. 798,  
оп. 1, од. зб. 6 

Візитка О.Кобилянської до дружини А.Чайковського із 
співчуттям з приводу його смерті. 1935 р. 
 ЦДАМЛМ України, ф. 419, оп. 1, од. зб. 10 



Ольга Кобилянська серед членів українського театрального гуртка  
м. Чернівців. 5 травня 1937 р.  

ЦДАМЛМ України, ф. 593, оп. 1, од. зб. 522 



Тичина П. „На день свята Ольги Кобилянської”. Вірш. Чорновий та біловий автографи. Листопад 1940 р.  
ЦДАМЛМ України, ф. 464, оп. 1, од. зб. 395, 396 



В гостях у Ольги Кобилянської А.Малишко, 
Д.Косарик, Н.Рибак та ін. Чернівці, 1940 р. 
ЦДАМЛМ України, ф. 687, оп. 1, од. зб. 80;  

ф. 513, оп. 1. од. зб. 2792 



Спілка радянських письменників України. „Ольга Кобилянська”. Некролог про 
смерть письменниці. Вирізка з газ. “Комуніст”. 8 квітня 1942 р.  

ЦДАМЛМ України, ф. 464, оп. 1, од. зб. 12673 

Надгробок на могилі О.Кобилянської. Чернівці. 
2013 р. 

ЦДАМЛМ України, НДФ 



Середа А. Ескіз обкладинки та титульної сторінки книг творів 
О.Кобилянської. Папір, калька, олівець. 1940, 1946 рр.  

ЦДАМЛМ України, ф. 375, оп. 1, од. зб. 37, 38 



Адамович С. Ілюстрації до повісті О.Кобилянської „Земля”.  
Набір листівок, обкладинка, фронтиспис, сторінкова ілюстрація. Ліногравюра. 1960-1968 рр. 

ЦДАМЛМ України, ф. 732, оп. 1, од. зб. 5 



Колекція афіш театральних вистав за мотивами творів 
О.Кобилянської. 1918-1960-і рр. 

ЦДАМЛМ України, ф. 174, оп. 1, од. зб. 266;  
ф. 364, оп. 1, од. зб. 1010; ф. 614, оп. 2, од. зб. 52 



Колекція фотографій театральних вистав за мотивами творів О.Кобилянської. 1950-1960-і рр.  
ЦДАМЛМ України, ф. 432, оп. 1, од. зб. 63; ф. 513, оп. 1, од. зб. 2792;  

ф. 521, оп. 21, од. зб. 2, оп. 32, од. зб. 1 



Під час зйомок художнього фільму “Земля” за мотивами твору О.Кобилянської.  
Реж. розробка О.Швачка. П.Михневич, Н.Наум та ін. актори в ролях, знімальна група.  

1953-1954 рр. 
ЦДАМЛМ України, ф. 1176, оп. 1, од. зб. 9 



Радченко О. Музичні твори до інсценізацій за мотивами творів О.Кобилянської.  
Клавір з текстом. Зошити. Автограф. (1955), (1963) рр. 

ЦДАМЛМ України, ф. 174, оп. 1, од. зб. 16, 141  



Фотографії скульптурних портретів О.Кобилянської роботи О.Шевчукевича. 1963 р. 
ЦДАМЛМ України, ф. 295, оп. 1, од. зб. 9 

 

Опанас Шевчукевич під час роботи над скульптурним 
портретом Ольги Кобилянської. Чернівці, 1962 р.  

ЦДАМЛМ України, ф. 513, оп. 1, од. зб. 2170 



On-line виставка підготовлена головним науковим співробітником сектору просвітньої та виставкової 

роботи відділу використання інформації документів,  

кандидатом історичних наук А.М.Сукало 

 
Під загальним керівництвом В.М.Шепелюка 


