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Загадки 
народження: де й 
коли?  

Цьогоріч минає 120 років 
відтоді, як чернівецька ху-
дожниця Августа Кохановська 
створила чудову акварель 
«Палац єпископа».  На ній 
– Резиденція буковинських 
митрополитів із кінною каре-
тою, що стрімко мчить уперед. 
Цей віртуозно виконаний 
пейзаж передає піднесене 
захоплення  автора натурою і 
полонить глядача щирістю по-
чуттів. Стрімкі, темперамент-
ні,  водночас точні рухи пензля 
художниці творять осяяний 
сонячним світлом величний 
образ споруди – славетного 
символу Чернівців.

2002 року в Лондоні згада-
на акварель була виставлена 
на аукціоні Сотбіс разом з 
іще двома акварелями Ко-
хановської: урбаністичним 
пейзажем «Вулиця в Лодзі» 
та характерним для твор-
ч о с т і  м и с тк и н і  л і р ич н и м 
краєвидом «Вид на Краків». 
Усі вони написані 1890-го, за 
кілька років до вступу худож-

ниці до Віденської Академії 
мистецтв. Але вже на той час 
Августа демонструвала не-
пересічні здібності в царині 
образотворчості. 

З анотації в каталозі Сот-
біс дізнаємося, що твір «Вид 
на Краків» був у грудні 2002 
року на продажу в галереї 
Weschler’s у Вашінгтоні. Ці-
кава деталь: в останньому 
випадку ім’я автора «Augusta 
Kochanowska (1863-1927)», 
подане з припискою «Avgusta 
Josypivna Kochanovs’ka». 

Звертає на себе увагу по-
дана в каталозі дата наро-
д же н н я  че рн іве ц ької  х у-
дожниці – 1863 рік. Це не 

співпадає з даними довід-
кових джерел в Україні, де за-
значено, що вона народилася 
1866 року. Різні чернівецькі 
видання подають дати – 1863 
та 1868 рік. Ця обставина спо-

нукала продовжити пошук. 
Так «Словник польських та 
іноземних малярів, які пра-
цювали в Польщі...» (том 4, 
видання 1986 року) зазначає, 
що датою народження Августи 
Кохановської є 1863 рік. І вже 
зовсім не додає ясності лист 
співробітниці  Управління 
цивільних справ у Торуні про 

запис у довідці про смерть. 
Бо в акті про смерть йдеться 
про те, що Августа померла 
1927 року, але водночас не 
зазначається рік народження. 
Натомість написано: «Августа 
Кохановська померла у віці 
43 років». Проте зазначений 
вік не відповідає датам з її 
життя  і є помилковим. Тому 
дослідникам ще належить 
звернутися до вивчення архів-
них документів у Чернівцях, 
аби визначитися з датою на-
родження художниці.

Наразі у згаданому акті про 
смерть і в статті Е. Щавінської 
зі словника польських ху-
дожників (стор. 46), є й інші 

інтригуючі відомості, які при-
вертають до себе увагу. Ска-
жімо, там йдеться про те, що 
Августа Кохановська, дочка  
«Jуzefa i Wiktorii z domu Syrїi-
stie» народилася  в місцевості 
«Садгора  поблизу Чернівців». 
А це розходиться з усталеною 
в Україні думкою про наро-
дження Кохановської в місті 
Кімполунг (Румунія). 

Щоби розібратися в цьо-
му, звернімося до біографії 
батьк а художниці .  Йозеф 
Кохановський навчався у 
Чернівцях, де 1850 року за-
кінчив міську гімназію.  У 
«Cписку випускників Чер-
нівецької  міської  гімназі ї 
1850-1853 років» під номером 
18 записане прізвище, посада 
батька Августи та рік його 
смерті – 1892 (сайт bukowina.
info). Тож можна припусти-
ти,  що Й.  Кохановський у 
дитинстві та у молоді роки 
мешкав у Садгорі, де одру-
жився і де могла народитися 
Августа. Невдовзі родина ви-
їхала до Кімполунгу – міста 
дитинства та юності їхньої 
доньки. А 1885 року вони 
повернулися до Чернівців, де 
батько отримав посаду в раді 
окружної управи. 

Сподіваюсь,  що ц я ін-
формація буде корисною для 
подальших досліджень життя 
і творчості Августи Коханов-
ської та біографії її батьків.

Етнограф і 
книжковий графік 

Якщо звернутися до теми 
творчої особистості Августи 
Кохановської, доречно за-
значити, що її  багатогран-
ний талант проявився й в 
галузі  книжкової графіки. 
Відомо, що вона оформляла 
к н и ги  у к р а ї н с ь к и х  п и с ь -
менників, насамперед своєї 
найближчої подруги Ольги 
Кобилянської .  Художниця 
ілюструвала її твори «Битва», 
«Природа» та «Некультурна», 
які увійшли до збірки «Мало-
руські новели». Це рідкісне 
нині видання вийшло друком 
німецькою мовою 1901 року. 
Його електронна версія дає 
змогу переглянути ілюстра-
ці ї  Августи Кохановської , 
здійснені для цієї книги. Ко-
льорова палітурка оздоблена 
портретом жінки в народному 
вбранні та орнаментальним 
декором. Книга оформлена 
декоративними заставками у 
вигляді орнаментів з квітко-
вими елементами та містить 

вісім чорно-білих компози-
цій. Оформлення Коханов-
ської органічно асоціюється 
з  виразними лірико-дра-
матичними образами новел 
Кобилянської. До прикладу, 
ілюстрація на сторінці 160 до 
твору «Битва» проникливо 
передає психологічну досто-
вірність подій літературного 
твору. Подібне навантаження 
несуть і пейзажі. Загальний 
характер оформлення книги 
надає їй національного коло-
риту і носить відбиток панів-
ного на той час модерну. Всі 
ці ілюстрації є в Інтернеті 
за адресою: http://tdugaeva.
webs.com/Kochanowska/Koc-

hanowska_art.html.  А з час-
тиною оригіналів знайомить 
експозиція літературно-ме-
моріального музею Ольги 
Кобилянської в Чернівцях.

Принагідно згадаємо і про 
роль етнографічного дороб-
ку Августи Кохановської. Її 
статті публікувалися у 1898-
1908-х рр. у кількох випусках 
віденського «Журналу ав-
стрійського народного мис-
тецтва». На її народознавчі 

праці,  які вона власноруч 
ілюструвала, посилалися ще 
на початку століття. Зустрі-
чаємо цитування її творів і в 
наш час. До прикладу, робота 
Віктора Л.  Герамба (місто 
Грац, Австрія), що вийшла 
1912 року у збірнику «Wurter 
und Sachen» з посиланням 
на с тат тю художниці «Ру-
мунські селянські будинки 
на Буковині». Дослідження 
К о х а н о в с ь к о ї - е т н о г р а ф а 
згадує й український етнолог 
Вікторія Грябан у дисертації 
2002 року на тему «Релікти 
вогню у світогляді, звичаях і 
традиціях українців Букови-
ни ХІХ-ХХ ст.».

Сподіваюсь, що викладені 
результати нещодавніх розві-
док, які стосуються творчості 
Августи Кохановської і долі її 
творів, можуть стати  у пригоді 
науковцям, а також відвід-
увачам Чернівецького худож-
нього музею, де експонуються 
твори славної мисткині та 
етнографа.
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