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ВІД УКЛАДАЧІВ

Бібліографічний покажчик «Ольга Кобилянська (до 155-ї 
річниці від дня народження)» -  перше видання Державного архіву 
Чернівецької області зібраної інформації про документи, які 
відображають факти біографії буковинської письменниці та членів 
її родини, наявні у фондах, прозові твори і публікації про її життя 
і діяльність. Видання містить 148 бібліографічних записів, згрупо
ваних за відповідними розділами, та не претендує на вичерпність і 
повноту викладу матеріалу.

Покажчик складається з чотирьох розділів (1. Документи 
Державного архіву Чернівецької області про Ольгу Кобилянсь- 
ку та членів її родини; 2. Опубліковані твори Ольги Кобилянської, 
які зберігаються в науково-довідковій бібліотеці Державного 
архіву Чернівецької області; 3. Документи та публікації про жит
тя і діяльність Ольги Кобилянської, які зберігаються у науково- 
довідковій бібліотеці архіву; 4. Фотодокументи Державного архіву 
Чернівецької області про Ольгу Кобилянську), списку викори
станих джерел і додатків, які демонструють фотографії з життя 
О. Кобилянської та її родини, відзначення ювілеїв, пошанування 
пам’яті буковинської письменниці.

Під час роботи над підготовкою покажчика було використа
но довідковий апарат архіву (описи, іменний і тематичний ката
логи), документи архівних фондів Буковинської крайової упра
ви, Крайового суду Буковини, Крайової шкільної ради Буковини, 
Українського студентського товариства «Союз», Дирекції поліції 
м. Чернівці, Управління комісара Чернівецького повіту, Книг актів 
цивільного стану (метричні книги) нинішньої Чернівецької області, 
Чернівецької окружної лісної дирекції, Чернівецького університету, 
Чернівецької обласної ради, Виконавчого комітету Чернівецької 
міської Ради народних депутатів, Губернаторства провінції Буко
вина, Чернівецького обласного відділу народної освіти виконав
чого комітету обласної ради народних депутатів, Чернівецького 
обласного комітету з радіомовлення та телебачення виконавчого 
комітету Чернівецької обласної Ради депутатів трудящих, Виконав
чого комітету Глибоцької районної Ради депутатів трудящих; фото
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документи, періодичну, художню й довідкову літературу науково- 
довідкової бібліотеки архіву.

Новизна покажчика полягає в тому, що вперше: до наукового обігу 
залучено документи, що уточнюють факти біографії О. Кобилянської 
та її родини, зокрема, листування письменниці з державними уста
новами щодо отримання довідки про її благонадійність для подання 
клопотання на переоформлення пенсії покійного батька, щодо на
дання матеріальної допомоги сестрам Кобилянським, прохання про 
виплату мистецької стипендії; віднайдено матеріали, які розширю
ють уявлення про брата Юліана Кобилянського як про активного 
громадського діяча кінця XIX -  початку XX ст., зокрема, його участь 
у товариствах «Союз», «Руска Рада»; актуалізовано особові справи 
батька Юліана Кобилянського (секретаря Чернівецької повітової 
управи) і брата Максиміліана Кобилянського (ад'юнкта повітового 
суду в Путилі, судового секретаря Заставнівського повітового 
суду), справу за звинуваченням Максиміліана Кобилянського та 
Марії Балицької у зв’язках з російськими поліцейськими орга
нами під час російської окупації Буковини; виявлено низку по
станов щодо присвоєння імені О. Кобилянської школі й вулиці, 
відзначення ювілейних дат, відкриття меморіального будинку-му- 
зею письменниці.

Покажчик адресовано науковцям, біографам, дослідникам твор
чості О. Кобилянської, краєзнавцям і всім зацікавленим творчістю 
буковинської письменниці.
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ОЛЬГА ЮЛІАНІВНА КОБИЛЯНСЬКА: 
БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА

Ольга Кобилянська народилася 27 листопада 1863 р. в містечку 
Гура-Гумора на території тодішньої Австро-Угорщини (нині -  
м. Гура-Гуморулуй, Румунія) у багатодітній родині дрібного уря
довця Юліана Кобилянського та Марії Кобилянської (з дому Йозе
фа Вернера). Батько -  галичанин за народженням, із шляхетного 
роду, що походив з Наддніпрянщини; мати належала до польсько- 
німецького роду. Зростаючи четвертою з-поміж сімох дітей 
(Юліан, Степан, Олександр, Володимир, Максиміліан, Євгенія),
О. Кобилянська виховувалась у полікультурному середовищі, 
де мовами спілкування були українська, польська й німецька. У 
1868 р. Юліана Кобилянського переводять на службу до Сучави, де 
О. Кобилянська заприятелювала з Ольгою Устиянович, донькою 
українського письменника і місцевого священика Миколи Усти- 
яновича, а згодом родина Кобилянських переїздить до м. Ким- 
полунга (теперішня Румунія). Там вона закінчила чотириклас
ну початкову німецьку школу, водночас багато часу приділяючи 
самоосвіті. Захоплювалася творами з соціології, політології та 
філософськими трактатами. Шукала себе в музиці (грала на 
фортепіано, цитрі, дримбі), непогано малювала і грала в театрі. 
Великий вплив на формування її особистості мали старші брати 
Максиміліан та Юліан, які навчалися у Чернівцях і привозили для 
сестри книги, переважно німецьких класиків.

У 1880 р. О. Кобилянська завершила першу німецькомовну 
повість «Гортенза, або нарис з життя однієї дівчини», у 1883 р. -  
«Воля чи доля». Потім були створені алегоричні замальовки «Ви
диво» (1885), «Голка і дуб» (1886), німецькомовна повість «Вона 
вийшла заміж» (1886), яку письменниця доопрацювала і видала 
українською під назвою «Людина» (1891). До переходу на українську 
мову її активно заохочували подруги Августа Кохановська1 й Софія 
Окуневська1 2, яка зазнайомила її з відомою громадською діячкою і

1 Українська художниця, близька подруга О. Кобилянської.
2 Українська громадська діячка, перша жінка-лікар в Австро-Угорщині,

перша українка, яка здобула університетську медичну освіту, 
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письменницею Наталею Кобринською. У 1888 р. О. Кобилянська 
почала писати німецькою мовою повість «Лореляй», яка в 1896 р. 
була опублікована українською мовою під назвою «Царівна». Саме 
завдяки цій повісті з нею як письменницею знайомиться Леся 
Українка, яка прочитала рукопис й відтоді пильно стежила за її тво
рами. Між письменницями зав’язалось тісне листування та дружні 
стосунки, і навесні 1901 р. Леся Українка вперше гостювала у своєї 
подруги на Буковині.

З 1868 до 1891 рр. О. Кобилянська жила в Кимполунзі, Димці 
(село в Глибоцькому районі Чернівецької області, родинний маєток 
Веберів, нині -  музей-садиба письменниці) та Болехові. У 1891 р. ро
дина переїжджає до Чернівців -  міста, в якому О. Кобилянська жи
тиме до самої смерті. Із приїздом до Чернівців для письменниці по
чався новий період життя, відкрився новий світ: тут О. Кобилянська 
входить у коло інтелігенції, ближче знайомиться з українським 
літературним життям. Під впливом свого оточення (Наталії 
Кобринської, Софії Окуневської, Августи Кохановської3, Миколи 
Івасюка4, Осипа Маковея) вона почала писати рідною мовою.

Письменниця відчувала необхідність у поглибленні своїх знань 
та отриманні творчого поштовху для подальшої письменницької 
діяльності. З цією метою вона мала намір подорожувати, зокре
ма до Відня, де могла зав’язати корисні знайомства в літературних 
столичних колах. Здійснення цих намірів вимагало фінансових за
трат, які О. Кобилянська не могла собі дозволити, тому неодноразо
во листувалася з Міністерством освіти і віровизнань Австрії (1907, 
1913) з проханням про призначення їй мистецької стипендії. З ме
тою оформлення виїзних документів О. Кобилянська зверталася 
до Дирекції поліції м. Чернівці щодо видачі їй довідки про мораль
ну та громадянську благонадійність. Її наступне звернення до цієї 
поліцейської установи датується 22 березня 1912 р. та пов’язане зі 
збиранням нею пакету документів для подання клопотання щодо 
переоформлення пенсії покійного батька Юліана Кобилянського, 
секретаря повітової управи, який помер 25 січня 1912 р. * 1
3 Художниця ілюструвала новели О. Кобилянської «Некультурна», «При

рода», «Битва», «Під голим небом».
1 Художник, автор знаменитої картини «В’їзд Богдана Хмельницького в 

Київ».
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Уже першими своїми творами О. Кобилянська приверну
ла увагу широкої громадськості. Німецький перекладач, популя
ризатор літератури і критик Георг Адам говорив про неї як про 
майстра «тонкого гостропсихологічного малюнку». Зарубіжна 
критика визнавала за О. Кобилянською першість у розкритті на
самперед жіночого характеру. Тема інтелігенції проходить через усю 
творчість О. Кобилянської -  від її ранніх оповідань та повістей до 
роману «Апостол черні». Зображення життя села, його соціально- 
психологічних і морально-етичних проблем -  друга провідна лінія 
її творчості («Жебрачка», «Земля» та ін.). Реалістичні й романтичні 
тенденції творчості О. Кобилянської своєрідно поєдналися в одному 
з найкращих творів -  повісті «В неділю рано зілля копала», яка пере
кладена багатьма мовами і з успіхом йшла на сцені.

У 1920-1930-х рр. письменниця налагоджувала контак
ти з українською літературною молоддю журналу «Промінь», 
місячником «Нові шляхи», з видавництвом «Рух» (Харків), де 
впродовж 1927-1929 рр. вийшли друком її твори в 9-ти томах. 
Чернівецькі україномовні часописи «Каменярі», «Рідний край», 
«Час», «Самостійна думка», «Хліборобська правда» у цей період 
публікують на своїх шпальтах твори та статті О. Кобилянської, 
присвяти та програми святкування 35-річного (1922) та 40-річного 
(1927) ювілеїв літературної діяльності письменниці.

Ольга Кобилянська завжди була активним учасником фемі
ністичного руху. Ставши у 1894 р. однією з фундаторок Товари
ства руських жінок, вона обґрунтувала мету цього руху в брошурі 
«Дещо про ідею жіночого руху». Письменниця порушила питання 
про тяжке становище жінки «середньої верстви», активно виступала 
за рівноправність жінки і чоловіка, за право жінки на гідне життя. 
2 лютого 1929 р. у Чернівцях відбувся перший з’їзд жінок Буковини, 
який було скликано головою товариства «Жіноча громада» Ольгою 
Гузар -  давньою подругою та соратницею О. Кобилянської. Серед 
найважливіших завдань, дотичних до справ освіти й виховання, 
делегати визнали створення Жіночого національного фонду, який 
мав стати матеріальною базою для відкриття українських приватних 
дитячих садків, сиротинця, жіночої майстерні, інтернату для дівчат, 
влаштування курсів для читання і письма для дітей, які в умовах
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румунізації буковинського державного шкільництва не мали змоги 
вивчати рідну мову. Важливо, що почесним головою з’їзду було об
рано О. Кобилянську.

З приєднанням Буковини до Радянської України ім’я 
О. Кобилянської було використане в агітаційних цілях. На той час 
вийшла ціла низка статей, які нібито були написані письменницею.

На виконання Постанови Президії Верховної Ради УРСР від 
2 грудня 1940 № 339 «Про асигнування коштів на святкування 
55-літнього ювілею літературної діяльності О. Ю. Кобилянської» 
в Чернівцях відбулись святкові урочистості, присвячені 55-річчю 
творчої діяльності письменниці. їй передувала Постанова Президії 
Верховної Ради УРСР від 27 серпня 1940 «Про надання допомо
ги члену спілки радянських письменників О. Ю. Кобилянській, 
що проживає на території Північної Буковини», на підставі якої 
письменниці було виділено 10 тис. карбованців. У документах 
архівного фонду Чернівецької обласної ради зберігається розписка 
Кобилянської від 2 вересня 1940 р. про отримання нею матеріальної 
допомоги.

З початком Другої світової війни та подальшою окупацією 
території сучасної Чернівецької області румунська влада встановлює 
нагляд за О. Кобилянською, готуючи судову розправу над нею за її 
агітаційні листи в радянській пресі.

О. Ю. Кобилянська померла 21 березня 1942 р. та похована в 
родинному склепі на Руському кладовищі у м. Чернівці. Похоронна 
процесія була скромною та налічувала до 300 учасників, виголошу
вати промови було заборонено.

Упродовж понад півстоліття О. Кобилянська створила десятки 
оповідань, нарисів, новел, повістей, критичних і публіцистичних 
статей, перекладів, лишила велике за обсягом листування. Архів з 
її листів до Осипа Маковея зберігається у Львові, унікальний що
денник з двох загальних зошитів, який вела Кобилянська впродовж 
семи років, починаючи від 1 листопада 1883 р., -  у Літературно- 
меморіальному музеї Ольги Кобилянської в м. Чернівцях.
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Розділ І

ДОКУМЕНТИ
ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ПРО ОЛЬГУ КОБИЛЯНСЬКУ 
ТА ЧЛЕНІВ ї ї  РОДИНИ

1. Актовий запис про шлюб батьків О. Кобилянської: Юліапа 
Кобилянського та Марії Вернер, внесений до метричної книги про 
реєстрацію одруження громадян греко-католицького віровизнання 
с. Глибока (20 липня 1856) // ДАЧО, ф. 1245, оп. 1, спр. 954, арк. 6 зв.-7.

2. Листування, прохання щодо призначення на службу, 
підвищення по службі та інших питань проходження державної 
служби в установах Буковини [Повідомлення щодо призначення 
канцеляриста Кимполунзького суду Юліана Кобилянського тимча
совим секретарем повітової управи] (23 червня 1875) // ДАЧО, ф. З, 
оп. 1, спр. 3993, арк. 122-124 зв.

3. Листування з Міністерством внутрішніх справ та з іншими 
установами щодо призначення на посади, надання відпусток, 
виплати заробітної плати державним службовцям Буковини 
[кваліфікаційний лист канцеляриста Кимполунзького повітового 
суду Юліаса Кобилянського] (11 травня 1875) // ДАЧО, ф. З, оп. 1, 
спр. 3992, арк. 57 зв.-58.

4. Особова справа секретаря Чернівецької повітової управи 
Юліана Кобилянського (1875-1912) // ДАЧО, ф. З, оп. 1, спр. 4094, 
арк. 1-56.

5. Особова справа Максимільяна Кобилянського, практиканта 
Крайового карного суду в м. Чернівцях (1883-1890) // ДАЧО, ф. 115, 
оп. 1, спр. 3009, арк. 1-29.

6. Особова справа Максимільяна Кобилянського, судового се
кретаря Заставнівського повітового суду (1897-1906) // ДАЧО, ф. 
115, оп. 1, спр. 3004, арк. 1-18.

7. Листування з Буковинською крайовою управою щодо на
дання матеріальної допомоги [звернення повітового секретаря в 
Кимполунзі Юліана Кобилянського щодо надання матеріальної до
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помоги на оздоровлення у зв’язку з довготривалою хворобою його 
дружини та чотирьох дітей] (25 квітня 1884) // ДАЧО, ф. З, оп. 1, спр. 
4869, арк. 58.

8. Подання Юліана Кобилянського на отримання місця суплен- 
та з класичної філології (13 серпня 1885) // ДАЧО, ф. 211, оп. 1, спр. 
2953, арк. 13-14.

9. Список членів-засновників академічного товариства «Союз» 
у м. Чернівцях, в якому значиться повітовий секретар в Довгопіллі 
Юліан Кобилянський (1886) // ДАЧО, ф. 1027, оп. 1, спр. 15, арк. 36.

10. Листування з Буковинською крайовою управою щодо 
матеріального заохочення державних службовців Буковини [по
дання повітового секретаря Юліуса Кобилянського щодо надання 
матеріальної допомоги його синам: Максимільяну, Юліану, Олександру 
і Володимиру] (01 січня 1887) // ДАЧО, ф. З, оп. 1, спр. 5144, арк. 7-8.

11. Подання Юліана Кобилянського, гімназійного суплента в 
м. Кимполунзі (нині Румунія), на отримання викладацької посади в 
Галичині (22 вересня 1888) // ДАЧО, ф. 211, оп. 1, спр. 2763, арк. 28-29.

12. Справа про призначення, переведення та звільнення дер
жавних службовців [подання повітового секретаря Юліана Коби
лянського, адресоване президії Крайової управи, щодо підвищення 
його у ранзі за 5-річну службу та відповідне підвищення заробітної 
плати з 950 до 1000 флоринів] (17 березня 1889) // ДАЧО, ф. З, оп. 1, 
спр. 5326, арк. 68-69.

13. Автограф Юліана Кобилянського з гостьової книги 
академічного товариства «Союз» в м. Чернівцях під час проведен
ня заходів з відзначення ХУІ-Ї річниці заснування товариства (1/13 
грудня 1890) // ДАЧО, ф. 1027, оп. 1, спр. 25, арк. 14 зв.

14. Особова справа Максимільяна Кобилянського, ад’юнкта 
повітового суду в Путилі (1890) // ДАЧО, ф. 115, оп. 1, спр. 2954, 
арк. 1-23.

15. Список членів політичного товариства «Руска Рада» в м. Чер
нівцях, в якому значиться Юліан Кобилянський (18 травня 1892) // 
ДАЧО, ф. З, оп. 1, спр. 5918, арк. 16 зв.

16. Список почесних членів наукового товариства ім. Т. Г. Шев
ченка у м. Львові, в якому значиться письменниця Ольга Кобилянсь- 
ка (1897) // ДАЧО, ф. 1027, оп. 1, спр. 15, арк. 34 зв.
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17. Особова справа Максимільяна Кобилянського, судового 
секретаря Заставнівського повітового суду (1897-1906) // ДАЧО, 
ф. 115, оп. 1,спр. 3004, арк. 1-18.

18. Звернення письменниці Ольги Кобилянської до Міністерства 
освіти і віровизнань у Відні з проханням про виділення їй мистецької 
стипендії [автограф О. Кобилянської] (28 лютого 1907) // ДАЧО, ф. З, 
оп. 2, спр. 24272, арк. 5-6 зв.

19. Повідомлення начальника Дирекції поліції м. Чернівці Тараї і 
гула, адресоване Буковинській крайовій управі щодо підтвердження 
моральної і громадянської благонадійності Ольги Кобилянської (22 
квітня 1907) // ДАЧО, ф. З, оп. 2, спр. 24270, арк. 1 зв.

20. Справа за звинуваченням Максимільяна Кобилянського та 
Марії Балицької у зв'язках з російськими поліцейськими органами 
під час російської окупації Буковини (1914) за (1908-1914) // ДАЧО, 
ф. 115, оп. 6, спр. 302, арк. 1-31.

21. Доповідна записка президії Буковинської крайової управи, 
адресована Міністерству внутрішніх справ щодо прохання Ольги 
Кобилянської про призначення їй пенсії (20 серпня 1912) // ДАЧО, 
ф. З, оп. 1, спр. 11603, арк. 1-2.

22. Листування Буковинської крайової шкільної ради з Бу
ковинською крайовою управою щодо присвоєння професору II 
Державної гімназії в м. Чернівцях Юліану Кобилянському звання 
шкільного радника (1912) // ДАЧО, ф. З, оп. 1, спр. 11896, арк. 1-25.

23. Листування професора гімназії в м. Чернівцях Юліана Коби
лянського з Президією Буковинської крайової управи та Дирекцією 
поліції м. Чернівці щодо перерахунку коштів-пенсії померлого бать
ка, повітового секретаря Юліана Кобилянського, на рахунок сина 
(1912) // ДАЧО, ф. З, оп. 1, спр. 922, арк. 1-6.

24. Листування Ольги Кобилянської з Дирекцією поліції в м. 
Чернівцях щодо отримання довідки про її моральну і громадянсь
ку благонадійність з метою подання прохання на переоформлен
ня пенсії її покійного батька - Юліана Кобилянського, секретаря 
повітової управи, померлого 25 січня 1912 р. у віці 86 років (1912) // 
ДАЧО, ф. 10, оп. 1, спр. 914, арк. 1-7.

25. Лист-подяка Міністерства освіти та віровизнань, адресова
ний президії Буковинської крайової управи, в якому від імені його
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Апостольської Величності цісаря Франца Йосифа І висловлюється 
подяка за надісланий для цісарсько- королівської родинної бібліотеки 
примірник україно-латинського словника, укладеного професором 
II Державної гімназії в м. Чернівцях Юліаном Кобилянським (15 
травня 1913) // ДАЧО, ф. З, оп. 1, спр. 11593, арк. 71.

26. Повідомлення Міністерства внутрішніх справ щодо надан
ня матеріальної допомоги Ользі Кобилянській (17 травня 1913) // 
ДАЧО, ф. З, оп. 1, спр. 11849, арк. 1.

27. Прохання письменниці О. Кобилянської, адресоване 
Міністерству освіти і віровизнань, щодо виділення їй мистецької 
стипендії (14 грудня 1913) // ДАЧО, ф. З, оп. 4, спр. 5354, арк. 1-2.

28. Листування з Міністерством освіти і віровизнань та Се- 
ретською повітовою управою щодо виплати мистецької стипендії в 
розмірі 1000 крон письменниці Ользі Кобилянській (1915) // ДАЧО, 
ф. З, оп. 1, спр. 31335, арк. 1-3.

29. Справа з розгляду прохання Ольги Кобилянської про надан
ня їй та сестрі Євгенії, з якою спільно проживає і веде домогосподар- 
ство, матеріальної підтримки (1915-1917) // ДАЧО, ф. З, оп. 1, спр. 
12353, арк. 1-7.

30. Листування з Міністерством внутрішніх справ та Дирекцією 
поліції м. Чернівці щодо надання матеріальної допомоги Ользі 
Юліанівні та Євгенії Юліанівні Кобилянським (1916) // ДАЧО, ф. З, 
оп. 1, спр. 12793, арк. 1-7,

31. Листування з управлінням начальника Чернівецького повіту 
Військового Генерал-Губернаторства областей Австро-Угорщини, 
зайнятих за правом війни, щодо отримання О. Кобилянською дров 
(30.11.1916 -  24.01.1917) // ДАЧО, ф. 808, оп. 1, спр. 15, арк. 113-115.

32. Актовий запис про удочеріння Ольгою Кобилянською Ге- 
лени Анжели Євгенії, 18.09.1900 р. н., внесений до метричної кни
ги про реєстрацію народження громадян греко-католицького 
віровизнання м. Чернівці (21 грудня 1921)) // ДАЧО, ф. 1245, оп. 14, 
спр. 1, арк. 147 зв.

33. Справа щодо розгляду заяви власниці лісової ділянки О. Ю. Ко
билянської щодо видачі їй дозволу на користування ділянкою лісу в 
комуні Трестіана (нині с. Димка Глибоцького району Чернівецької 
області) (1927-1929) // ДАЧО, ф. 394, оп. 1, спр. 518, арк. 1-9.
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34. Постанова партійної групи Чернівецького облвиконко
му «Про асигнування коштів на відзначення 55-річного ювілею 
літературної діяльності О. Ю. Кобилянської» (1940) // ДАЧО, ф. Р-3, 
on. 1, спр. 5, арк. 20-21.

35. Постанова Чернівецького Повітового виконавчого комітету та 
обкому КП(б)У від 24 липня 1940 р. «Про організацію кінотеатрів» у п. 
2 [про перейменування колишнього кінотеатру «Аполло» у кінотеатр 
ім. О. Кобилянської] (1940) // ДАЧО, ф. P-З, on. 1, спр. 8, арк. 5.

36. Постанова Президії Верховної Ради УРСР від 27 серпня 1940 
року «Про надання допомоги члену спілки радянських письменників
О. Ю. Кобилянській» (1940) // ДАЧО, ф. P-З, on. 1, спр. 63, арк. 10.

37. Постанова виконавчого комітету Чернівецької міської 
Ради від 21 листопада 1940 року № 190 «Про відзначення 55-річчя 
літературної діяльності видатної української письменниці О. Ю. Ко
билянської» (1940) // ДАЧО, ф. P-72, on. 1, спр. 5, арк. 271.

38. Постанова Чернівецького обласного виконавчого комітету 
від 27 листопада 1940 року № 328 «Про присвоєння 3-й середній 
школі м. Чернівців імені О. Кобилянської та перейменування вул. 
Я. Флондора в м. Чернівцях на вулицю імені О. Ю. Кобилянської» 
(1940) // ДАЧО, ф. P-З, on. 1, спр. 17, арк. 51.

39. Постанова Чернівецького обласного виконавчого комітету 
від 2 грудня 1940 року № 339 «Про асигнування коштів на відзначення 
55-річного ювілею літературної діяльності О. Ю. Кобилянської» 
(1940) // ДАЧО, ф. P-З, on. 1, спр. 18, арк. 19.

40. Конфіденційний лист керівника 1-ї дивізії центрального 
інформаційного бюро Голови Ради Міністрів підполковника Дана 
Івановича, адресований Губернатору Буковини генералу Корнеліу 
Калотеску в Чернівцях, про встановлення нагляду за діяльністю 
української письменниці та поетеси О. Кобилянської (1941) // ДАЧО, 
ф. Р-307, оп. З, спр. 4, арк. 22-23.

41. Постанова Ради Народних Комісарів УРСР від 4 вересня 1944 
року № 1134 «Про відкриття меморіального будинку-музею Ольги 
Кобилянської в м. Чернівцях» (1944) // ДАЧО, ф. Р-72, оп. 5, спр. З, арк. 1.

42. Постанова засідання Чернівецького міського виконавчого 
комітету від 14 вересня 1944 року № 387 «Про ремонт будинку-му
зею О. Кобилянської» (1944) // ДАЧО, ф. Р-72, оп. 4, спр. 11, арк. 16.
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43. Рішення Чернівецького обласного виконавчого комітету від 
28 жовтня 1944 року № 558 «Про відкриття меморіального будинку- 
музею Ольги Кобилянської в м. Чернівцях» (1944) // ДАЧО, ф. Р-763, 
оп. З, спр. 2, арк. 64.

44. Радіопередача, присвячена О. Ю. Кобилянській (1944) // 
ДАЧО, ф. Р-2162, оп. 1, спр. 5, арк. 348-366.

45. Рішення Чернівецького обласного виконавчого комітету від 
16 травня 1945 року № 352 «Про відкриття заповідника в с. Дим
ка Глибоцького району Чернівецької області в садибі видатної 
української письменниці О. Кобилянської» (1945) // ДАЧО, ф. Р-3, 
оп. 2, спр. 63, арк. 24.

46. Рішення Глибоцького райвиконкому від 12 червня 1945 
року №72 «Про ремонт садиби видатної української письменниці
О. Ю. Кобилянської в с. Димка Глибоцького району Чернівецької 
області» (1945) // ДАЧО, ф. Р-719, оп. 1, спр. 120, арк. 168.

47. Радіопередача до дня народження видатної української 
письменниці Ольги Кобилянської (текст статті -  директора держав
ного меморіального будинку-музею О. Кобилянської Олени Кова
ленко «Велике життя») (1945) // ДАЧО, ф. Р-2162, оп. 1, спр. 20, арк. 
245-251.
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Розділ II

ОПУБЛІКОВАНІ ПОЕТИЧНІ ТА ПРОЗОВІ 
ТВОРИ ОЛЬГИ КОБИЛЯНСЬКОЇ,

ЯКІ ЗБЕРІГАЮТЬСЯ В НАУКОВО-ДОВІДКОВІЙ  
БІБЛІОТЕЦІ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

1. Нарис Ольги Кобилянської «Час» // Буковина. -  1895. -  18 трав, 
(ч. 33). -  С. 1.

2. Царівна // Буковина. -  1896. -  16 трав. (ч. 106). -  С. 1.
3. На Буковині' [Виїмки з повісти О. Кобилянської «Земля»] // 

Читальня: місячник для просьвіти народу. -  1911. -  ч. 227. -  С. 19-22.
4. Діскусія// Самостійна думка української матері. -  1931. -

ч. 1. -  С. 6-7.
5. Думки-спомини про Миколу Євшана // Самостійна думка. -  

1931. -ч . 2. -  С. 2.
6 . Жіноча доля // Хліборобська правда. -  1935. -  29 вер. -  С. 3.

7. З юних літ Марії [публікується вперше] // Вільна Буковина. -  
1941. -  трав. -С . 13-20.

8. У неділю рано зілля копала [Уривок з драми за одноіменною 
повістю О. Кобилянської] // Вільна Буковина. -  1941. -  трав. -  С. 81-84.

9. Туга [3 неопублікованого] // Сонце над Карпатами / відп. ред. 
А. Ященко. -  Чернівці: Радянська Буковина, 1945. -  С. 68-71.
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Розділ III

ДОКУМЕНТИ ТА ПУБЛІКАЦІЇ ПРО ЖИТТЯ  
І ДІЯЛЬНІСТЬ ОЛЬГИ КОБИЛЯНСЬКОЇ,

ЯКІ ЗБЕРІГАЮТЬСЯ В НАУКОВО-ДОВІДКОВІЙ  
БІБЛІОТЕЦІ АРХІВУ

1. Карбулицький І. Бестії й люде // Самостійна думка української 
матери. -  1931. -  ч. 1. -  С. 9-11.

2. Присвята Ользі Кобилянській з приводу 35-річного ювілею 
літературної праці // Каменярі. -  1922. -  10 лют. (ч. 4). -  С. 1.

3. Вірш-присвята Дмитра Макогона «Ользі Кобилянській з 
приводу 35-річного ювілею літературної діяльності» // Каменярі. -  
1922.- 10 лют. (ч. 4 ).-С . 2.

4. Привіт Ользі Кобилянській в день ювілею Її 35-літньої 
літературної творчості // Каменярі. -  1922. -  10 лют. (ч. 4). -  С. 3.

5. Остап Грицай. Ольга Кобилянська // Каменярі. -  1922. -  10 
лют. (ч. 4). -  С. 4-5.

6. Оголошення програми святкування з нагоди 40-літнього 
ювілею літературної діяльності О. Кобилянської // Рідний край. -  
1927. -  27 листоп. (ч. 31). -  С. 1.

7. Повідомлення про видання альманаха, присвяченого 
40-літньому ювілею літературної діяльності О. Кобилянської // 
Рідний край. -  1927. -  27 листоп. (ч. 21). -  С. 3.

8. Ольга Кобилянська на чужині (про перебування письменниці 
на лікуванні в Чехії) // Рідний край. -  1928. -  10 черв. (ч. 23). -  С. 3.

9. Ольга Кобилянська // Час. -  1932. -  27 листоп. (ч. 1185). -  С. 2.
10. Ольга Кобилянська: з нагоди 69-річчя від народження 

письменниці // Хліборобська правда. -  1935. -  29 вер. (ч. 28). -  С. 2.
11. Книга відгуків відвідувачів виставок, організованих Черні

вецьким університетом [відгуки на виставку, присвячену творчості
О.Ю. Кобилянської, при Чернівецькому державному університеті] 
(23 листопада 1940) // ДАЧО, ф. 216, оп. 7, спр. 4, арк. 43 зв.-45.

12. Книга відгуків відвідувачів виставок, організованих Черні
вецьким університетом [відгуки на виставку творів, рукописів, листу- 
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вашім та фотографій, організованої з нагоди 55-річчя творчості О. Ю. 
Кобилянської у Державному драматичному театрі в м. Чернівцях] (27 
листопада 1940) // ДАЧО, ф. 216, оп. 7, спр. 4, арк. 45 зв. -  47.

13. Панчук Е. Леся Українка і Ольга Кобилянська // Вільна Буко
вина. -  1941. -  трав. -  С. 113-116.

14. Пчілка О. Лист Олени Пчілки до Ольги Кобилянської 
[друкується вперше (Поданий в Гадячі, 16.10.1913)] // Вільна Буко
вина. -  1941. -  трав. -  С. 117-118.

15. Визначні місця України // Вільна Буковина. -  1941. -  трав. -  
С. 140-142.

16. Крицевий О. Народні співці Буковини // Сонце над Карпа
тами / відп. ред. А. Ященко. -  Чернівці: Радянська Буковина, 1945. -  
С. 17-26.

17. Дзержик К. Ясна зірка Буковини // Радянська Буковина. -  
1963. -  24 листоп. (ч. 233). -  С. 7.

18. Романець О. Слава гірської орлиці // Радянська Буковина. -  
1963. -  27 листоп. (ч. 235). -  С. 3.

19. Повідомлення Міністерства зв’язку СРСР про випуск 
нової поштової марки, присвяченої 100-річчю від дня народжен
ня Ольги Кобилянської // Радянська Буковина. -  1963. -  27 ли
стоп. (ч. 235). -  С. 2.
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Розділ IV
ФОТОДОКУМЕНТИ  

ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ 
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ПРО О. КОБИЛЯНСЬКУ

1. Щурат Василь, лікар, приятель української письменниці Оль
ги Кобилянської: фото, 1872: репродукція // ДАЧО. -  0-41328.

2. Ольга Кобилянська, українська письменниця, з сестрою 
Євгенією та братами Олександром і Володимиром: фото, 1881: 
репродукція // ДАЧО. -  0-41318.

3. Ольга Кобилянська -  українська письменниця: фото, Бистри
ця, 1882: репродукція// ДАЧО. -  0-41316.

4. Ольга Кобилянська на ювілеї Івана Франка: фото, 1889: 
репродукція // ДАЧО. -  0-41355.

5. Ольга Кобилянська -  українська письменниця: фото, Чернівці, 
1890: репродукція // ДАЧО. -  0-41320.

6. Кобилянський Олександр -  молодший брат української 
письменниці Ольги Кобилянської: фото, Чернівці, 1895: 
репродукція // ДАЧО. -  0-41321.

7. Кобилянська Євгенія -  сестра української письменниці 
Ольги Кобилянської: фото, Чернівці, 1895: репродукція // ДАЧО. -  
0-41319.

8. Осип Маковей -  український письменник, редактор газети 
«Буковина»: фото [1895-1897]: репродукція //ДАЧО. -  0-23144.

9. Іван Франко в колі друзів. У центрі сидить Ольга Кобилянсь
ка, буковинська письменниця: фото, Львів, 1898: репродукція // 
ДАЧО. -  0-26207.

10. Ольга Кобилянська, українська письменниця, в гостях у Лесі 
Українки: фото, хутір Зелений Гай, 1899: репродукція // ДАЧО. -  
0-41326.

11. Алчевська [Христя] -  українська поетеса, подруга О. Коби
лянської: фото, [1899]: репродукція // ДАЧО. -  0-41347.

12. Буковинська письменниця Ольга Кобилянська й Іван Фран
ко: фото, Чернівці, поч. XX ст.: репродукція // ДАЧО. - 0-1021.
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13. Легко Тодоров -  болгарський письменник, приятель 
української письменниці Ольги Кобилянської: фото, 1900: 
репродукція // ДАЧО. -  0-41342.

14. Марія Кобилянська -  мати письменниці О. Кобилянської: 
фото, Чернівці, 1900-1905: репродукція // ДАЧО. -  0-41338.

15. Загальний вигляд міста Гура-Гумора, де народилась 
українська письменниця О. Кобилянська: фото, кін. XIX -  поч. 
XX ст.: репродукція // ДАЧО. -  0-41341.

16. Ольга Кобилянська і Леся Українка в Чернівцях: фото, 1901: 
репродукція // ДАЧО. -  0-23132.

17. Кобилянський Юліан -  батько письменниці О. Кобилянської: 
фото, Чернівці, 1905: репродукція // ДАЧО. -  0-41340.

18. Ольга Кобилянська -  українська письменниця: фото, 
Чернівці, 1907: репродукція // ДАЧО. -  0-41337.

19. Ольга Кобилянська -  українська письменниця: фото, На- 
угейм (Німеччина), 1908: репродукція // ДАЧО. -  0-41314.

20. Володимир Кобилянський -  брат письменниці О. Коби
лянської: фото, Чернівці, 1908: репродукція // ДАЧО. -  0-41317.

21. Розпорядження начальника Чернівецького повіту, надіслане 
О. Кобилянській щодо оплати нею коштів за доставку дрів від 
24.01.1917, і її розписка про їх отримання: фото: репродукція / авт. 
Михайлов А. // ДАЧО. -  Т-87.

22. Повідомлення Чернівецького обласного інспектора поліції 
про місцезнаходження Ольги Кобилянської: фото, 1919 // ДАЧО. - 
Т-1056.

23. Ольга Кобилянська, українська письменниця, біля письмо
вого столу: фото, Чернівці, 1920: репродукція // ДАЧО. -  0-41325.

24. Ольга Кобилянська -  буковинська письменниця: фото, 
Чернівці, 1925: репродукція / худ. Ліпецький Е. // ДАЧО. - 0-41305.

25. О. Ю. Кобилянська, українська письменниця-буковин- 
ка, в ложі театру під час святкування ювілею, організованого в м. 
Чернівцях з нагоди 40-річчя літературної діяльності: фото, Чернівці, 
1927: репродукція // ДАЧО. -  0-945.

26. Кобилянський Степан - брат української письменниці Ольги 
Кобилянської: фото, 1920-1930: репродукція // ДАЧО. -  0-41324.
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27. О. Ю. Кобилянська, українська письменниця, у своїй квартирі 
на вул. Домініка у м. Чернівцях: фото, Чернівці, 1927: репродукція // 
ДАЧО. -  0-947.

28. О. Ю. Кобилянська, українська письменниця, біля своєї 
квартири на вул. Домініка у м. Чернівцях: фото, Чернівці, 1927 // 
ДАЧО. -  0-946.

29. Ольга Кобилянська, українська письменниця, в колі друзів 
у день 40-літнього ювілею: фото, Коломия, 1928: репродукція // 
ДАЧО.-0-41334.

30. Ольга Кобилянська, українська письменниця, в колі роди
ни Балицьких: фото, [Молодятин], 1929: репродукція // ДАЧО. -  
0-41323.

31. Ольга Кобилянська (зліва), видатна буковинська письмен
ниця, з невідомим священиком та його дружиною: фото, Чернівці, 
1937: репродукція // ДАЧО. -  0-806.

32. Ольга Кобилянська, українська письменниця, вчить онука: 
фото, Чернівці, кін. 1930-х років: репродукція // ДАЧО. -  0-41350.

33. Ольга Кобилянська, українська письменниця, в колі 
членів українського чоловічого хору: фото, Чернівці, 1930-х років: 
репродукція // ДАЧО. -  0-41333.

34. О. Ю. Кобилянська, видатна українська письменниця, в колі 
жінок: фото, Чернівці, 1939: репродукція // ДАЧО. -  0-903.

35. О. Ю. Кобилянська, видатна українська письменниця, в колі 
дітей: фото, Буковина, 1939: репродукція // ДАЧО. -  0-904.

36. Ольга Кобилянська, українська письменниця, в колі перших 
радянських гостей: фото, Чернівці, 1940: репродукція // ДАЧО. - 
0-41335.

37. Ольга Кобилянська, українська письменниця, в колі перших 
радянських гостей: фото, Чернівці, 1940: репродукція // ДАЧО. -  
0-41348.

38. Зустріч Ольги Кобилянської з українськими радянськими 
письменниками. Зліва направо: А. Малишко, Петро Панч, Ольга Ко
билянська (сидить): фото, Чернівці, 1940: [репродукція] // ДАЧО. -  
0-10337.

39. Постанова № 328 Чернівецького облвиконкому про
присвоєння 3-й середній школі імені О. Кобилянської та перейме-
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мукання вул. Янку Флондора на вулицю [імені] Ольги Кобилянської: 
фото, 1940 // ДАЧО. -  Т-1057.

40. Зустріч Ольги Кобилянської з українськими радянськими пись 
мспниками. Зліва направо: Панч Петро, Яновський Юрій, Ольга Коби 
лянська, Косарик Дмитро: фото, Чернівці, 1940 // ДАЧО. -  0-10336.

41. Кобилянська Ольга Юліанівна -  українська письменниця: 
фото, Чернівці, 1941: репродукція // ДАЧО. -  0-41339.

42. Вручення радянського паспорта буковинській письменниці
О. Кобилянській: фото, Чернівецька обл., 1941: репродукція / авт. 
Тріхтер Т. // ДАЧО. -  0-1266.

43. Кобилянський Ю. Я., батько Ольги Кобилянської, із старшою 
донькою Євгенією та молодшими синами Олександром та Володи
миром, фото, 1879: репродукція // ДАЧО. -  0-41313.

44. О. Кобилянська в день виборів 1941 р.: фото, Чернівці, 1941: 
репродукція // ДАЧО. -  0-4694.

45. Могила буковинської письменниці Ольги Кобилянської на 
кладовищі у м. Чернівцях: фото, 1948 / авт. Богданов А. // ДАЧО. -  
0-16454.

46. Картина з портретом буковинської письменниці О. Коби
лянської: фото, Чернівці, 1960: репродукція / авт. Баренбаум // 
ДАЧО. -  0-2414.

47. У день ювілею перед театром ім. О. Кобилянської встановле
ний пам’ятник О. Кобилянської: фото, Чернівці, 1963 / авт. Ткачен
ко В. // ДАЧО. -  0-4909.

48. Урочистий вечір, присвячений ювілейній даті О. Коби
лянської. Виступає хор Медичного інституту: фото, Чернівці, 1963 / 
авт. Ткаченко В. // ДАЧО. -  0-4910.

49. Загальний вигляд музею Ольги Кобилянської у м. Чернівцях: 
фото, 1968 // ДАЧО. -  0-7995.

50. Ольга Кобилянська (1863-1942) -  буковинська письменни
ця: фото, Київ, 1968: репродукція // ДАЧО. -  0-20925.

51. Будинок № 5 по вул. Димитрова, в якому жила Ольга Коби
лянська, -  буковинська письменниця. Є меморіальна дошка: фото, 
Чернівці, 1969 // ДАЧО. -  0-9425.

52. Загальний вигляд будинку по вул. Енгельса, 43, в якому жила 
буковинська письменниця Ольга Кобилянська. Є меморіальна до
шка: фото, Чернівці, 1969 / авт. Михайлов А. // ДАЧО. -  0-8898.
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53. Загальний вигляд будинку по вул. Жуковського, 24, в яко
му проживала буковинська письменниця Ольга Кобилянська. 
Є меморіальна дошка: фото, Чернівці, 1969 / авт. Михайлов А. // 
ДАЧО. -  0-8895.

54. Загальний вигляд будинку по вул. Шевченка, 83, в якому 
проживала буковинська письменниця Ольга Кобилянська: фото, 
Чернівці, 1969 // ДАЧО. -  1-622.

55. Загальний вигляд будинку по вул. Шевченка, 82, в якому 
проживала письменниця О. Кобилянська: фото, Чернівці, 1969 / авт. 
Михайлов А. // ДАЧО. -  1-623

56. Загальний вигляд могили-склепу Ольги Кобилянської на 
центральному кладовищі: фото, Чернівці, 1969 / авт. Михайлов А. // 
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Юліан Кобилянський, батько Ольги Кобилянської, 
зі старшою дочкою Євгенією та молодшими синами 

Олександром і Володимиром. 1879 р.
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Ольга Кобилянська із сестрою Євгенією 
та братами Олександром і Володимиром. 1881 р.
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Ольга Кобилянська. 1882 р.
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Ольга Кобилянська на ювілеї Івана Франка. 1889 р.

29Бібліографічний покажчик «Ольга Кобилянська...»



Ольга Кобилянська. 1890 р.
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Олександр Кобилянський, молодший брат Ольги Кобилянської.
1895 р.
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Євгенія Кобилянська, сестра 
Ольги Кобилянської. 1895 р.

Осип Маковей у період його 
редакторства у газеті 

«Буковина», 1895-1897 рр. 
Репродукція.
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Іван Франко в колі друзів. У центрі - Ольга Кобилянська. 1898 р.

Ольга Кобилянська в гостях у Лесі Українки. 1899 р. 
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Ольга Кобилянська й Іван Франко. Поч. XX ст.
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Марія Кобилянська, мати Ольги Кобилянської. 1900-1905 рр.
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Ольга Кобилянська та Леся Українка. 1901 р.
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Юліан Кобилянський, батько Ольги Кобилянської. 1905 р.
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Ольга Кобилянська. 1907 р.

Державний архів Чернівецької області



Ольга Кобилянська. 1908 р.
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Володимир Кобилянський, брат Ольги Кобилянської. 1908 р.
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Ольга Кобилянська. 1920 р.

Ольга Кобилянська в ложі театру. 1927 р.
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Ольга Кобилянська. Малюнок Є. Ліпецького. 1925 р.
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Степан Кобилянський, брат Ольги Кобилянської. 1920-1930 рр.
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Ольга Кобилянська. 1927 р.
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Ольга Кобилянська. 1927 р.

45Бібліографічний покажчик «Ольга Кобилянська,..»



О льга К обилянська в день в ідзначення 40-літнього ювілею. 1928 р.

Ольга Кобилянська в колі родини Балицьких. 1929 р. 
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Ольга Кобилянська з невідомим священиком. 1937 р.
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Ольга Кобилянська вчить онука. Кінець 1930-х рр.
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Ольга Кобилянська серед членів українського чоловічого хору.
1930-і рр.

Ольга Кобилянська в колі жінок. 1939 р.
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Ольга К обилянська в колі дітей. 1939 р.
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Ольга Кобилянська в колі гостей. 1940 р.
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Ольга Кобилянська з українськими письменниками. 1940 р. Зліва 
на право: Панч Петро, Яновський Юрій, Кобилянська Ольга, Ко-

сарчик Дмитро

52

Ольга Кобилянська з А. Малиш
ком та П. Панчем. 1940 р.
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Ольга Кобилянська. 1941 р.
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Вручення радянського паспорта Ользі Кобилянській. 1941 р.
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Ольга Кобилянська в день виборів 1941 р.
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Василь ІЦурат, приятель Ольги Кобилянської. 1872 р.
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Христя Алчевська, подруга Ольги Кобилянської. 1899 р.
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ІІетко Тодоров, приятель Ольги Кобилянської. 1900 р.

58 Державний архів Чернівецької області



' *

Загальний вигляд міста Гура-Гумора. Кін. ХІХ-поч. XX ст.
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Постанова № 328 Чернівецького облвиконкому про присвоєння 
3-й середній школі імені О. Кобилянської та перейменування 

вул. Янку Флондора на вулицю [імені] Ольги Кобилянської. 1940 р.
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Повідомлення Чернівецького обласного інспектора поліції 
про місцезнаходження Ольги Кобилянської. 1919 р. (Документ 

румунською мовою)

60 Державний архів Чернівецької області



Могила Ольги Кобилянської у Чернівцях. 1948 р.
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Студенти розмовляють з Іваном Жижияном, сином прототипа 
Сави (героєм повісті „Земля”). 1951 р.
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Картина з портретом Ольги Кобилянської. 1960 р.
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ГІам ятник Ольги Кобилянської. Чернівці, 1963 р.
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Хор Медичного інституту на урочистому вечорі, присвяченому 
100-річчю від дня народження Ольги Кобилянської. 1963 р.

Загальний вигляд музею О. Кобилянської. 1968 р.
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Ольга Кобилянська. Репродукція з книги «Мистецька Буковина».
1968 р.
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Будинок № 5 по вул. Димитрова, в якому жила Ольга Кобилянська.
1969 р.

Будинок, в якому Леся Українка гостювала в Ольги Кобилянської
у 1903 р. 1971 р.

67Бібліографічний покажчик «Ольга Кобилянська,..»



і

Загальний вигляд будинку по вул. Енгельса, 43, 
в якому проживала Ольга Кобилянська. 1969 р.
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Загальний вигляд будинку по вул. Жуковського, 24, 
в якому проживала Ольга Кобилянська. 1969 р.

Загальний вигляд будинку по вул. Шевченка, 83, 
в якому проживала Ольга Кобилянська. 1969 р.
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Загальний вигляд будинку по вул.. Шевченка, 82, 
в якому проживала Ольга Кобилянська. 1969 р.
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Загальний вигляд могили-склепу Ольги Кобилянської. 1969 р.
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Урочисте відкриття пам’ятника О. Кобилянської 
на Театральній площі. 1980 р.
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Урочисте відкриття пам’ятника О. Кобилянської 
на Театральній площі. 1980 р.
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Урочисте відкриття пам’ятника О. Кобилянської 
на Театральній площі. 1980 р.
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Відкриття пам'ятника О. Кобилянської на Театральній площі. 1980 р.

Мітинг, присвячений відкриттю пам’ятника О. Кобилянської 
на Театральній площі. 1980 р.
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Покладання квітів до пам’ятника О. Кобилянської у музеї-садибі 
с. Димка Глибоцького району в день 125-річчя з дня народження

76

Урочистості, присвячені 125-річчю від дня народження 
О. Кобилянської. 1988 р.
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Покладання квітів до могили О. Кобилянської 
в день 125-річчя від дня народження письменниці. 1988 р.
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Меморіальна дошка на будинку № 82 по вул. Т. Шевченка. 1992 р.

78 Державний архів Чернівецької області

і



І. Жижиян, син прототипа героя повісті «Земля» Сави. 1954 р.

І. Жижиян, син прототипа героя повісті «Земля» Сави 
розповідає дітям про письменницю. 1968 р.
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