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(До 155-річчя від дня народження Ольги Кобилянської) 

 

 
 

«Серед українських письменниць вона  

не має собі рівної на ниві новели і повісті» (І. Франко). 

 



КОБИЛЯНСЬКА Ольга Юліанівна (27.11.1863–21.03.1942) – письменниця, громад. діячка. Сестра Ю.Кобилянського. 

Н. в м.Гура-Гумора на Буковині (нині м.Гура-Хуморулуй, Румунія) в родині дрібного службовця. Дитинство пройшло в 

містах Сучава і Кимпулунг (нині м. Кимпулунг-Молдовенеск; обидва в Румунії), с. Димка (нині село Глибоцького р-ну 

Чернів. обл.). Закінчила 4-класну нім. шк., глибші знання одержала шляхом самоосвіти. Світогляд К. формувався під 

впливом тв. укр., рос. та західно-європ. літ. Почала писати у 1880-х (спочатку нім. мовою), а друкуватися – у 1890-х рр. 

Більшість ранніх тв. залишилися неопубл. 1891 К. переїхала в Чернівці, де 1894 організувала "Товариство руських жінок 

на Буковині", однією з перших в укр. літ. виступила проти духовного закріпачення жінки, відстоюючи її право на 

повноцінне сусп. й духовне життя. Завдяки участі в жін. русі почала глибше цікавитися, а згодом і писати укр. мовою. 

Перший тв. укр. мовою – повість "Людина" – був надрукований у ж. "Зоря" 1895. Велике значення для К. мала поїздка 

1899 у Наддніпрянську Україну. Вона побувала в Києві, познайомилася з родинами Лисенків і Старицьких, їздила на 

могилу Т.Шевченка до Канева, гостювала в родині Косачів на х. Зелений Гай під Гадячем (нині – околиця міста), 

подружилася з Лесею Українкою. Одним із кращих тв. не лише в укр., а й світ. літ. стала соціально-психологічна повість 

К. "Земля" (1902). 1927 з нагоди 40-річного ювілею літ. діяльності К. у Харкові вийшло багатотомне вид. її творів. 1940 

К. стала чл. Спілки рад. письменників України. 
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1. Кобилянська, О.Ю. Вибрані твори [Текст]: повість, оповідання/ О.Кобилянська; Упоряд., вступ. ст. Ю.Б. 

Кузнєцова.- К.: Інтелект-Арт, 2008.- 432 с.,іл.- ISBN 978966-1631-006 

 

До книги увійшли романтична, схожа на легенду, повість видатної української письменниці «В неділю рано зілля 

копала...» та ряд оповідань. У повісті створено яскраві, глибоко психологічні образи, відображено старовинні 

звичаї гуцулів, незабутні картини карпатської природи. Великий інтерес становлять також оповідання про долю 

буковинського селянства кінця XIX — початку XX століття. 

 

 
 



2. Кобилянська, О.Ю. В неділю рано зілля копала… [Текст] / О.Ю.Кобилянська; передм. О.Швченко.- К.:Школа, 

2009.- 448 с.- ISBN 978-966-339-835-8  

 

До книжки увійшли кращі повісті відомої української письменниці Ольги Кобилянської «В неділю рано зілля 

копала...» та «Царівна». Драматизмом сюжетів, глибиною зображення внутрішніх переживань персонажів 

відзначаються ці твори. Добір поданих текстів обумовлений шкільною програмою з української літератури. 

Розрахована на школярів, вчителів, студентів-філологів, усіх, хто цікавиться творчістю О. Кобилянської. 

 

 



3. Кобилянська, О.Ю. Оповідання [Текст]/ О.Ю.Кобилянська; Упоряд., післямова О.І. Денисюка.- Львів: Каменяр, 

1982.-271 с., іл 
 

До книги української письменниці-класика входять оповідання про боротьбу жінки за рівноправність в умовах 

капіталістичного ладу, важку долю українського селянства, твори спрямовані проти імпералістичних воєн. 

 



4. Кобилянська,  О.Ю. Твори [Текст]: збірник  / О.Ю. Кобилянська.- Ужгород: Карпати, 1983.- 504 с., іл. 

 

До книги класика української літератури ввійшли відома повість «Земля», новели «У св. Івана», «Банк 

рустикальний», «На полях», «Лист засудженого вояка до своєї жінки». У книзі вміщено також автобіографії та 

статті письменниці. 

 

 
 

 

 

 



5. Кобилянська, О.Ю. Земля [Текст]: повість / О.Ю. Кобилянська; вступ. ст. П. Пономарьова.- Ужгород: Карпати, 

1975.- 310 с. 

 

Земля» — це соціально-психологічна повість Ольги Кобилянської, один із найкращих творів про селянство не 

лише в українській, а й у світовій літературі. Поклавши в основу твору дійсні факти, письменниця створила 

глибоко індивідуалізовані образи селян, усім своїм єством пов’язаних із землею-годувальницею, засвідчила 

проникливе розуміння їхньої психології. 

 

 



6. Кобилянська. О.Ю. Твори [Текст]: В 2 т.- К.: Дніпро, 1988 

Т. 1: Царівна: повість; Оповідання / Упоряд., авт. передм.Ф.П. Погребенник.- 541 с.- ISBN 5-308-00048-4 

 

Перший том творів відомої української письменниці включає повість з життя інтелігенції «Царівна», вибрані 

соціально-психологічні новели й оповідання, ліричні пейзажні малюнки, що відображають характерні особливості 

її художньої рози. До тому входить автобіографічна новела «З юних літ Марії». 

 

 
 

 



7. Кобилянська, О.Ю. Твори [Текст]: В 2-х т.- К.: Дніпро. 1988 

Т.2: Земля; В неділю рано зілля копала…: повісті; оповідання / Упоряд. В.П.  Погребенник.- 598 с.- ISBN 5-308-00049-2 

 

До другого тому творів ввійшли повісті «Земля», «В неділю рано зілля копала…»; низка нарисів, оповідання, новела з 

народного життя «Вовчиха». 

 

 
 

 



8. Кобилянська, О.Ю. Апостол черні [Текст]/ О.Ю. Кобилянська.- К.: Букрек, 2012.- 432 с.- ISBN 978-966-399-474-

1 
Перевидання останнього значного за обсягом і вершинного в ідейно-художньому плані твору Ольги Кобилянської 

"Апостол черні" здійснено за раритетними публікаціями: в празькому місячнику "Нова Україна" (1926-1928) та 

книзі, виданій у бібліотеці часопису "Діло" у Львові 1936 року. Роман напрочуд актуальний в умовах української 

дійсності, а тому цікавий і цінний для сучасного читача. 

 

 


