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Ольга Кобилянська (1863 – 1942) – видатна 
українська письменниця, автор численних творів 
новаторських за змістом і формою, учасниця 
феміністичного руху на Буковині.  

Попереджувальна довідка містить біографію та 
бібліографію творів, життя і творчості письменниці. 

Розрахована на усіх, хто цікавиться творчість Ольги 
Кобилянської 
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«…Велика українська письменниця, бо час нічого не 
заподіяв її творам, а тільки утвердив їх в нашому 
народі…»  

 

Ці слова письменника Василя Земляка про Ольгу 
Кобилянську, яка яскравою зіркою засіяла у сузір’ї імен 
талановитих митців кінця ХІХ – початку ХХ 
століття,автора численних новел і повістей, новаторських 
за змістом, і формою.  

Цього року виповнюється 150 років від дня 
народження цієї неординарної особистості, письменниці,  
яка не сприйнявши традицій побутовизму та описовості, 
що панували в українській народницькій прозі, 
вибудувала власну естетичну, художню систему. 

Попереджувальна довідка познайомить з біографією 
Ольги Кобилянської та стане компасом в ознайомлені з її 
творчістю. 
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Біографія 
 

Ольга Кобилянська народилася 27 листопада 1863 р. 
у містечку Гура-Ґумора (сучасна назва Гура-Гуморулуй) 
на півдні Буковини (територія сучасної Румунії) у родині 
дрібного службовця. 

Батько письменниці, Юліан Кобилянський, 
народився в Галичині й належав до шляхетного роду, який 
мав герб і походив із Наддніпрянщини. Мати Ольги, 
Марія Вернер, походила з німецькоїродини, яка дала 
німецькійлітературіпоета-романтика Захарія Вернера. 
Будучи німкенею, з любові до свогочоловікаМарія Вернер 
вивчилаукраїнськумову, прийняла греко-католицькувіру 
та виховуваладітей у пошані й любові до 
свогоукраїнськогокоріння. У багатодітнійродині, де було 
семеро дітей, Ольга стала четвертою дитиною. 

У 1868 р. родина Кобилянськихпереїхала до 
Кимпулунгу, де середрозкішноїприроди минули 
дитинство та юність Ольги. У 
Кимпулунзідівчинавідвідувалапочатковународну школу, 
де навчанняздійснювалосявинятковонімецькоюмовою — 
офіційноюмовоютогочасноїБуковини. І 
хочадоводилосяжити в німецько-румунськомуоточенні, 
батькоподбав, щоб дочка приватно вивчала й 
українськумову;ще одна мова -  польська - постійно 
звучала вдома. 

У школі на О. Кобилянськузначнийвплив мала 
їївчителька -паніМіллер, яка прищепила дівчинцілюбов до 
книг, а убесідах про літературу стала для неї старшою 
подругою. Знародноїшколи Ольга перейшла до дівочої так 
званої «нормальної»школи, в якійнавчаласялише до 
п'ятого курсу, оскільки для оплати подальшогонавчання 
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донькивбатька не вистачало грошей -
ґрунтовнуосвітуважливобулодатинасампередсинам. Але з 
таким станом справ Ольга не могла змиритися і 
продовжиланавчаннясамостійно, ставши врештіоднією з 
найосвіченішихжіноксвого часу. Крімлітератури, вона 
захоплюваласямузикою. 

Увіці 13-14 роківмайбутняукраїнськаписьменниця 
писала віршінімецькоюмовою. У 1880 р. 
написанепершенімецькомовнеоповідання О. Кобилянської 
«Гортенза, абоНарис з життяодноїдівчини», у 1883 р. - 
«Доля чи воля?». 
Потімбулиствореніалегоричнізамальовки «Видиво»(1885), 
«Голубка і дуб»(1886), оповідання «Вона 
вийшлазаміж»(1886-1887). 

Умовно названий «кимпулунзьким», період ранньої 
творчості О. Кобилянської знаменний і переломом у її 
світогляді, який спричинило знайомство письменниці-
початківця із Софією Окуневською, 
донькоюповітовоголікаря. Саме вона, а згодом і їїсвоячка 
Наталя Кобринська, прочитавши перші твори Ольги, 
переконливорадилиїйписатиукраїнською. Як згадує сама 
письменниця, С. Окуневськапершою заговорила до 
неїукраїнськоюмовою, вона ж навчалаїї фонетики і разом 
з Н. Кобринськоюдіставаладлянеїкращі твори з 
українськоїлітератури, 
якімалидопомогтимайбутнійписьменницівиробитигарний 
стиль. О. 
Кобилянськастаранноопановувалазаконирідноїмови, 
хочаце давалось нелегко. Будучи 
вжевідомоюписьменницею, вона часто просила 
українськихмитціввиправлятимовуїїтворів. 



У1888 р. О. Кобилянська почала 
писатинімецькоюмовоюповість «Лореляй», яка в 1896 р. 
булаопублікованаукраїнськоюмовоюпідназвою «Царівна». 
Самезавдяки 
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ційповісті з творчістю О. Кобилянськоїзнайомиться Леся 
Українка. 
Згодом родина письменниціоселилася в 
селіДимціСеретськогоповіту. Через хворобливістьматері 
та через молодшихбратів Ольги, якізакінчувалинавчання, 
родина у 1891 р. переїжджає до Чернівців, де О. 
Кобилянськажитиме до самоїсмерті. Для 
письменниціпочавсяновийперіоджиття. Ізприїздом до 
Чернівців - «серцяБуковинськоїУкраїни»- для 
неївідкривсяновийсвіт, широкий і багатий для 
творчоїпраці. Тут Кобилянська входить у коло 
прогресивноїінтелігенції, глибшезнайомиться з 
українськимлітературнимжиттям. 

У 1892 р. вона пишепрацю «Рівноправністьжінок», 
того ж року виступає в журналі «Народ»ізнарисом 
«Жіночавистава в Чикаго». Наступного року 
письменницябере участь у виданні альманаху «Наша 
доля», вміщуючи в ньомуоглядовустаттю про жіночийрух 
у країнахЄвропи. 

У1894 р. О. Кобилянськадрукує в журналі 
«Зоря»повість «Людина»(присвячена Н. Кобринській). 
Упродовжнаступнихроків вона активно пишеповісті та 
оповідання. 

У 1903 р. Ольга Кобилянськазібраласявдругепоїхати 
до Києва - на ювілей М. Лисенка. Та важкозахворіламати, 
і вона змушенабулазалишитисявдома. Тяжка праця по 
господарству, а також простуда викликали хворобу в 
самої О. Кобилянської: наприкінці 1903 р. 

їїрозбивчастковийпараліч. І хочалікування на німецьких 
та чеських курортах до певноїміризнешкодилинаслідки 
недуги, починаючи з 1903 р. вона постійнохворіла, а 
коштів на систематичнелікування не вистачало. 
Протягом 1915-1923 pp. О. Кобилянськапише низку  
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оповідань, новел, нарисів, у 
якихрозкриваєтрагічнубезвихідь, страждання, розпуку і 
біль, викликані драматизмом ситуації, 
породженоїПершоюсвітовоювійною: «Лист засудженого 
вояка до своєїжінки», «Назустрічдолі», «Юда»(усі - 
1917р.), «Сниться»(1922), «Зійшов з розуму»(1923), 
якіувійшли до збірки «Але Господь мовчить...»(1927). 

У1926-1929 pp. у 
Харковівийшлодев'ятитомнезібраннятворівписьменниці. 

У 1941 р. 
румунськавоєннажандармеріявстановиланагляд за О. 
Кобилянською, готуючисудовурозправу над нею. 

ОльгаКобилянська померла 21 березня 1942 р. 
Окупаційнавлада заборонила публікувати некролог 
українськоюмовою та виголошуватипромови над могилою 
письменниці. 

У Чернівцях у будинку, де жила О. Кобилянська, у 
1944 р. Буловідкритомеморіальний музей. До 100-річного 
ювілеюписьменниціїїім'ябулонаданоЧернівецькомутеатро
ві, вулицям у містахБуковини. 

У1973 р. Відкрито музей письменниці в селі Димка, 
де вона вліткувідпочивала.  
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Вірші, присвячені Ользі Кобилянській 
 
-   О. Олесь «Ользі Кобилянській» 
-   А. Малишко «Орлиці гір зелених Буковини» 
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- Т. Севернюк «Лист Ольги Кобилянської до Осипа 
Маковея 
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Цитати Ольги Кобилянської 
 

 "В моїх очах чоловік щось дійсно божеське, хоч - як ви 
раз казали — він має своє коріння в землі. Він може 
розвинутися в прегарнийцвіт, але до того треба волі, треба 
борби і відречення." 
 
 "Жінкапризначеначоловікові, як смерть від Бога." 
 
 "Але Бог добрий, простить людям, хоч як вони 
йогогнівають, хочмордуютьодні одних, убивають, 
ошукують, присягають фальшиво, крадуть. Він все 
щедобрийдля 
них." 
 
 "Хто не любить землі, той її не потребуємати.″ 
 
 "Гордість... се одинока зброяжінки, якою вона 
справдіможевдержатися на поверхніжиття." 
 



″Я не хотілаби, щоби за мною сягнулонараз сто рук, 
зрозумілись на менівсі. Ні, лише один нехай бивідгадав 
мене, мов ту загадку. Це смішна мрія!″ 
 
″Любов – то широке море, що має свій приплив і відплив, 
свої вири і підводне каміння, свої розбурхані хвилі і свою 
рівну та чисту поверхню″ 
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