ПЕРЕДМОВА

Ольzа Кобилянська народилась 27. 11.
1863 р. в м-ку Гураzомора на Буковині. Батько
- Юліян Кобилянський, державний урядник,
був свідомий українець і патріот. Це був муж
справедливий, навіть засуворuй у своїй спра
ведливості" прямолінійний, zt:c1-1,uй, працьови
тий. Мати Марія - родом із зукраїпізованої
німецької родини Вернер_, zосподарська донь
ка - була побожна, щирої і доброї вдаzі, пов
па любови й всепрощення та роботяща жінка.
В сім'ї Кобилянських панував старий,
традиційний" патріярхальнuй дух української
віри, мови й звиzаїв, на базі яких існує цей
орzаніzиий патріотизм, що йоzо можна б наз
вати народньо - психолоzіzним упорівень до
т. зв. раціоналістиzно - соціологіzного
патріо
,
тизму модерних "поступовців '.
З браку україньскої школи" батьки поси
лали Ольгу вzитися приватно української мо
ви до вzительки-українки. На 15-му році свого
життя Кобилянська перестала ходити до шко
ли" скі_нzивши zетверту нормальну клясу і п'я
тий додатковий курс.
Дальшу освіту здобувала вдома власними
силами. Ті улюблеl-1,а вzителька-словаzка, що
збагнула вийняткову, цінаву, глибоку й снлад
ну душу Кобилянської, в перших кроках са
моосвіти була їй доброю провідницею у вибо
рі леКrтури, а пі�ціш майбутня письменни14я
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власним розумом, інтуїцією та зацікавленням
шукала папрямку для духового розвитку.
У домі Кобилянських панувала українська
народня культура, - сказати б: культура
мас, xoz і на трохи вищому, інтелігентському
поземі. Але щодо освіzеноі українськоі куль
тури, тобто культури в повному розумінні цьо
го слова, - оцієї синтези творів духа rеніяль
н.их одиниць народу, що з одного боку заспо
коювала б найвищі потреби людського й на
ціонального духа, а з другого - була б осно
вою для нових шукань і творення нового
вкладу в національну та людську скарбницю
здобутків духа, - то там така була лиш ні
мецька. Це був zac, коли всі духові сили укра
їпської інтелігенції були спрямовані на пра
цю 0від основ", на розбудовування елемен
тарних реzей, викликаних пекуzою потребою
моменту, з огляду на ту національну й со
ціяльну ситуацію, в якій опи,нився був укра
їнський нарід, попавши в неволю. Треба було
будити націон.альну свідомість, змагатися за
соціяільне визволення та піднесення духово.. го рівня мас, боротися за привернепня люд
ських прав жіноцтву. То ж і ozi душ.і інтелі
генції були спрямовані силою факту вниз, до мас. Інтелігенція все давала з себе низам,
виzерпуюzи з себе всі запаси духовости, не
маюzи змоги творити нових ціннощів, що по
казували б світові нові, найвищі надбання у
нраїнського духа, а водноzас давали б куль
туру самій таки інтелігенції" щоб вона не .1ну
сіла шукати собі · духової поживи в zужій
,,ультурі - коли дійсно все це, що провідний
актив твори.в >лиш для народу, цій інтеліген
ції далеко не виста�ало. Для прикладу ска-
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жемо, що побутові твори типу "Кайдашевої
сім'ї" з примітивною проблематикою не могли
заспокоїти духових потреб професора універ
ситету та й взагалі - освіzених верств. А то
му, що ця побутова література була панівною,
інтелігепція мусіла шукати духового корму
в г;ужих творах. І так, виховуюг;ись на zужій
культурі, освіг;ена верства психологіzно а�
.мілювалася в г;ужій сфері. Не затраг;уюzи по
літиг;ної свідомости, не ·забуваюг;и свого укра
інського походження, вони все ж таки духово
відг;ужувалися від рідного rрунту; і, що біль
ше, вони згори дивилися на українську куль
туру ян на щось нижг;е, ян на примітив, коли
'І'юрівнювали твори про "Бабу Палажку і бабу
Малашку" з такими zужими велетнями духа,
як Шекспір, Байрон, Гете, Шіллер і т. д. Еолu
інтелігенція - це с голова цього тіла, яким
с народ у своїй масі, то zерез брак високої
культури українці тратили цю свою "голову''
в користь zужинців, що її заполонювали сво
ею культурою, брали в психіzку неволю.
Кобилянська едина збагнула цю трагедію
обезголовленої нації. Вона пережила ії осо
бисто, коли такі культурні потреби, яких ви
магала її душа, допитлива на всі найвищі пи
тання буття, вона .мусіла заспокоюваm пло
дами г;ужо-національноzо духа, г;uтати твори
Шекспіра, Гете, Шіллера, Иетерлінна, Якоб
зена} Ніцше, Толстого, Достоєвського і т. д.
Ясна ріг;, що захоплення г;ужою культурою,
здебільшою німецькою, призвело до того, що
вона пог;ала думати zужими категоріяі.wи та
німецькою .мовою і нею ж поzала сво-ї nР-р·ші
літературні спроби. Українсьн-ц,й нарід стояв
на порозі трагедії, що втратить Кобилянську
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в користь німецької культури, так як утратив
Го-голя в користь російської. На щастя, Софія
Окуневська і Н. Кобринська повернули її на
український шлях. Це навертання не було
трудне, бо в Кобилянської були сильні сліди
нm{іональноzо виховання в дитинстві, була
свідомість походження, сильний національинй
інстинкт та стихійна, природна, а не "вивzе
на", "теоретиzна", любов до народу.
Вступивши на тернистий шлях україн
ської письменниці, Ольга Кобилянська стрі
нула найпершу перепону в мові. Св. Августин
каже: �'Що важко зрозуміти, це ще важzе ви
слови,ти". Українська мова взагалі не була
в той zac аж так досконало вироблена, �цоб
передати все баzатство- понять, зроджених на
найвищих щаблях культури цього zacy; най
zірше однаzе - це, що Кобилянська мусіла
вивzати навіть ці українські засоби вислову,
що вже існували за їі zасів. Мусіла вzитися
д у м а т и українською мовою, п о z у в а т и
нею ra природно говорити й писати.
Кобилянська це переборола.
Дальша основна трудність - ця, що
більшість тодішньої інтелігенції вимагала,
щоб Кобилянська писала для широкого зага
ду; щоб достосовувалася до його позему і тим
самим була зрозуміла для нього в своїх дум
ках; щоб взяла собі за ідеологію соціяльні ·ін
тереси мас. Така вимога була трагедією для
письменниці, яка постановила собі небосяжну
мету, - мету розраховану на віzну трив"ісп,:
розбудовувати українську культуру не на до
лах, а на верщинах; не описувати того, що с,
а те, що повинно бути,і відкривати тв, zого задивлені в пuль будня- на долах не баz;ать !
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а навіть не баг:ать пересіг:ні освіг:ені верстви.
Бо, як сказав Шекспір, "на землі й на небі є
більше див, ніж снилося самій філософії".
Ці дива, давати нові велиzні твори на висоті
світових геніїв людства, сказати б: "співтво
рити" з Богом світ, бо нате він дав людині zа
стину свого творг:оz.о духа, - оце мета, яку
поставила собі Кобилянська.
І вона здійнсила її.
Безумовно, у нас уже заісновує культ ве
ликої Кобилянської. Широкі верстви - за
спонукою свідомоzо жіноцтва - будуть пог:и
тати її як великого духа української нації.
І дійсно, на культі великих одиниць вихову
ється народ. Але, як сама віра без діл - мер
тва, так і саме пог:итання імени Кобилянської,
знаної лиш з образа, було б "мертвою вірою''.
ПІ.об цю віру оживити і зробити культ ефек
тивним, треба тих діл, до яких взивала укра
їнський народ письменниця: Ставати ••орла
ми" духа! Рідного духа! І літати не нижzе ін
�иих наймогутніших духом народів. Що біль
ше: перевищити їх! Щоб виконати це завдан
ня так, як Кобилянська вг:ила, треба пізнати
суть ії науки. Щоб пізнати цю суть, виложену
в її творах, ми не сміємо обмежуватися Т'[Ю,ди
ційним способом до вивг:ання самих фактів її
життєпису, як це є з Шевг:енком, Франком, Ле
сею Українкою т. і., переживаюг:и на вро�и
стих академіях емоцію їх життєвих героїzно�
трагіг:них моментів; rенії існують не для тво
рення життєписів, а для творення тих ідея, як.і
народ мусить зрозуміти та здійснювати їх. Це
бажання rенія. І це основна мета культу.
Щоб правдиво вuн,онувати заповіти rен-ія,
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треба пізнати його діла - твори, а щоб іх збаг11,ути, треба й збагнути душу rенія, що є дже
релом цих творів.
Ця скромна праця присвяzена якраз піз
наванню духа Кобилянської в його основах.
Коли я спинився на постаті Кобилянської
як об'єкті психологіного досліду, то це не тіль
ки тому, що вона являє собою дуже складну,
к.орисну та цікаву проблему, але й zерез те
також, що Організація Українок Канади ім.
О. Васарабової, прагнуzи відзнаzити десяті
роковини смерти Кобилянської, що припада
ють на 1952 р., реальною роботою з гаслом:
Праця за працю, - дала можливість цій роз
відці вийти друком, за що ОУК належаться
вислови правдивого признання.
Вінніпеt, 2.

4.

1952 р.
Ав т о р.
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