
 
 

 

Сходинки письменника Олекси Варавви-Кобця 

Народився Олекса Петрович Варавва 29 березня 1882 року в місті Канів, в 

родині міщан-хліборобів. 

Після закінчення канівської двокласної школи Олекса покинув рідну 

домівку й поїхав до Катеринослава. Там юнак працював вантажником у 

крамниці канцелярійного приладдя й тютюнових виробів, а згодом писарем у 

різних установах Катеринославщини. 

1911 року Олекса Варавва повернувся до рідного Канева, працював 

спочатку канцеляристом, а потім завідувачем шкільним відділом у повітовій 

земській управі. 1913 року під його керівництвом та за участю брата Григорія 

було організовано випуск щотижневої (першої в Каневі) газети «Каневская 

неделя». Цього ж року випустив першу збірку поезій «Ряст», де виступив під 

літературним псевдонімом Олекса Кобець. 

1914 року був мобілізований на Першу світову війну. Службу зв’язківця 

ніс справно, і впродовж одного року був тричі нагороджений Георгіївським 

хрестом. У 1915 році на Львівщині був взятий у полон, але встиг врятувати 

полковий прапор, за що, вже після полону, отримав четвертого хреста. 

Під час перебування в таборі українських полонених Союзу визволення 

України (м. Фрайштадт, Австрія), включився у просвітницько-культурну 

діяльність, активізував літературну творчість. Під час таборового життя Кобець 

друкувався у газеті «Вісник Союзу Визволення України», альманасі «Розвага», 



видав цикл віршів «З великих днів» (Відень, 1917). Згодом таборовий період 

життя він описав у романі «Записки полоненого» (1931, конфіск. владою; опубл. 

– Мюнхен, 1959; К., 1993), у збірнику «Під небом чужим» (Л.; К., 1919). Для 

театру полонених написав драматичний етюд «В Тарасову ніч». Пізніше цей 

етюд ставився і в Києві, в театрі М. Садовського у присутності всього уряду 

Центральної Ради. 

Повернувшись 1917 року з полону в рідне місто, Канівське земство 

направило Олексу Варавву на перші в Україні Вищі Кооперативні Курси, які 

відкрилися у Києві. Одночасно працював в економічній установі «Дніпросоюз». 

У 1920-х рр. О. Варавва – засновник і відповідальний редактор журналу «Нова 

Громада», 1928-1930 рр. – головний літературний редактор Всеукраїнського 

фотокіноуправління (Одеса). Автор кіносценаріїв «Люлі, люлі, дитино!» (1933), 

«Червона хустина» (за однойм. оповіданням А. Головка). Займався також 

перекладацькою діяльністю. На українську мову перекладав з німецької, 

італійської, французької та російської. Йому належать переклади творів Л. 

Толстого, Ж. Верна, М. Горького, М. Островського та ін., близько тисячі 

романсів і п’ятидесяти опер. 

Під час Другої світової війни, проживаючи в окупованому Харкові, 

працював у часописі «Нова Україна», згодом емігрував на Захід. Опинився в 

німецьких таборах переселенців, політичних втікачів від більшовицьких 

репресивних органів. Редагував таборову газету. 

У 1950 році О. Варавва з родиною переїхав до США, оселився у м. 

Буффало, де недовго працював у кількох радіопрограмах. Після виходу на 

пенсію 1953 року цілком віддався вихованню української молоді: викладав 

українознавство, написав кілька підручників, працював у літніх шкільних 

таборах. Продовжував писати оповідання, нариси, статті, казки, поезії. 

1961 року вийшов великий збірник його віршів для дітей і молоді 

«Сходить сонце». Ця книжка стала підручником-читанкою у багатьох школах 

українознавства. 

За роки незалежності України на батьківщині О. Варавви, на Черкащині, 

видано три збірки його творів. Канівською міською радою з 1993 року було 

започатковано Літературний конкурс імені Олекси Кобця. У школі-гімназії 

Канева 1998 року відкрито Музей «Братів Вараввів».  
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