
55-та Орликіяда 

Жіночий Голос 
У другій половині 19 і на початку 20 ст. українські 
жінки – як і жінки інших держав світу – почали 
знаходити свій голос у суспільстві та прагнути до 
соціальної, політичної й економічної рівності з 
чоловіками. Вони розпочали Жіночий рух, який змінив 
(1) роль і стан жінки в суспільстві та (2) жíнки 
можливість вирішувати свою долю. Хто були ці 
жінки? Які їх досягнення? З якими труднощами вони стикалися? Як вони стелили шлях для 
майбутніх поколінь українських жінок?  

Ми також хочемо щоб ви, учасники Орликіяди, зрозуміли контекст Жіночого руху – не тільки по 
відношенню до української історії, а також до європейської історії. Хто були попередницями цього 
покоління жінок, і чим вони відрізнялися? Що призвело до цього руху? Як і ким рух розвивався? 
Які були наслідки Жіночого руху?  

Щоб відповісти на ці питання, розглянемо роль жінок в історії України в трьох частинах: 

1. Ми почнемо в 10 ст., зосередивши увагу на легендарних жінок, які були попередницями 
провідників Жіночого руху.  

2. В другій частині ми зосередимося на Жіночому русі, який почався в 19 ст. Ми розглянемо 
історії жінок, які боролися за права жінок і рівність з чоловіками, і таким чином змінили роль 
жінки в суспільстві. 

3. І, нарешті, ми зосередимося на їх наступниках – жінки, які стали політиками, воїнами, борцями 
за свободу і рівноправність – не тільки як жінки і для жінок, але як українці і для всіх українців. 

Неможливо включити кожну важливу жінку в історії України, але зверніть увагу – можливо 
знайдете патрона вашого куреня або патрона куреня з вашої станиці! Починаємо від початку … 

Перша частина: 
Всупереч усьому1 – Легендарні українки 

Перед 19 ст. роль жінки в європейському суспільстві була досить вузькою – жінка вважалася 
берегинею сімейного вогнища, і жінка була обмежена до тієї ролі. Помимо того були винятки серед 
жінок; декотрі стали правителями, воїнами, героями. На жаль, не всі їхні життєписи були добре 
задокументовані істориками, залишаючи нас зі сумішшю (mixture) фактів і легенд. Крім того, 
важливо згадати, що дуже часто їх ролі в історії були пов’язані з їхнім родом (княжим або 
шляхетним) або з мужчинами, від яких вони отримали своє повноваження (authority). Наприклад: 

 Княгиня Ольга правила Київською Руссю після загибелі чоловіка, Князя Ігоря, в ролі регента 
(regent; the person who rules while the monarch is a minor), тому що син Святослав був малолітнім.  

 Анна Ярославна, дочка Ярослава Мудрого і таким чином княжого роду, теж була регентом при 
малолітньому сині Філіппі після смерті чоловіка, французкого короля Генріха І.  

 Орися Завісна, героїня оборони Буші, була дружиною козацького сотника Завісного. 

Хіба що жінка була з княжого чи шляхетного роду або стала дружиною князя, короля, отамана і 
т.д., жінки були в значній мірі маргіналізовані (marginalized) в суспільстві, з обмеженими правами 
та свободами – що сильно віддзеркалюється в їх відсутності на сторінках історії. Однак, не можна 
сказати, що ці жінки не були надзвичайними – їх досягнення незаперечні і всупереч усьому! 
Почнемо з безпрецедентною Княгинею Ольгою … 

                                                           
1  Against all odds! 
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Відвідаємо ще одного регента Княжої доби: Княгиня Анна. Хоч Анна не настільки відома, як 
Ольга, вона також вперто старалася захистити спадщину своїх синів в боротьбі, яка тривала 
десятиліттями. 

 

Княгиня Ольга 
Патрон 28-го куреня, Клівленд 

Княгиня Ольга (~890 - 24 липня 969) — дружина князя Ігоря I, 
київська княгиня, канонізована Католицькою і Православною 
Церквами. Після вбивства Ігоря древлянами в 945 р. Ольга почала 
правити Київською Руссю в ролі регента при трирічному синові 
Святославі і правила впродовж років його неповноліття. Вона була 
першим християнським правителем Київської Русі. 

Ольга є єдиною жінкою, для якої є значні біографічні деталі в 
письмових джерелах Київської Русі. Літопис “Повість временних 
літ” містить епічне сказання про помсту Ольги древлянам за 
вбивство чоловіка. Але літопис також свідчить про її розумний 
підхід до правління. Після смерті Ігоря Ольга змінила метод зби-
рання данини (tribute), щоб не покладатися на систему “полюддя”.  

 Полюддя (“ходіння по людях”) – збирання данини з підлеглого населення (vassals) в Київській Русі, 
що його провадив київський князь. Розмір данини точно не було визначено, що призводило до 
зловживань (resulted in abuses) і, не випадково, Ігор був убитий древлянами обурені його спробою 
зібрати надто великі данини. 

Ольга регламентувала обсяг (regulated the amount) данини і визначила пункти для її збирання, подібно 
до податкової системи (system of taxation) використовуваної в інших розвинених цивілізаціях. Декотрі 
історики вважають, що реформа Ольги поклала (initiated) початок руського закону, пізніше 
кодифіковано (codified; systematized into formal laws) в “Руській Правді”. 

 

Княгиня Анна Романова 
Патрон 8-го куреня, Mонтреаль 

Княгиня Анна (рік народження невідомий - після 1253) – друга дружина великого 
галицько-волинського князя Романа Мстиславича (з 1199 p. або з 1200 p.), мати 
князів Данила (майбутній король Данило Галицький) та Василька (майбутній 
король Василько Романович).  

Коли Роман загинув у Польщі в червні 1205 p., Анна стала регентом при своїх 
малолітніх синах. Одразу після його смерті галицьке боярство вигнало Анну зі 
синами. Анна залишила Галич і почала боротьбу за спадщину синів, яка тривала 
близько 40 років, і завершилась їхнім утвердженням в Галицько-Волинському 
князівстві.    

Анна виховала своїх синів мужніми лицарями, свідомими політиками й 
патріотами, борцями за об’єднання Галицької й Волинської земель. Час Данила 
Галицького правління – доба найбільшого економічно-культурного піднесення та 
політичного посилення Галицько-Волинської держави. 

Після досягнення повноліття синами 1219 р. Анна вступила у монастир, беручи 
надалі участь у політичному житті князівства, а потім королівства. У Галицько-
Волинському літописі згадано під 1253 р. її поради Данилу Галицькому прийняти 
королівську корону від Папи Римського, що є останньою літописною звісткою про 
неї. 
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Крім Анни Романової, гадаємо, що вам усім відома ще одна легендарна Анна з Княжої доби: Анна 
Ярославна, дочка Ярослава Мудрого. Анна Ярославна також правила в ролі регента при 
малолітньому сині (Філіппі) після смерті чоловіка (французького короля Генріха І). Але ставши 
французькою королевою, Анна Ярославна увійшла в історію Франції – не України. Те ж саме 
відноситься і до нашої наступної легендарної українки, Марти Борецької, яка увійшла в історію 
Новгороду.  

Хочемо зосередитися головно на жінках, які відограли ролі в історії України, тому зараз 
повернемося з Новгороду в Україну, в добу пізнього середньовіччя (16-17 ст., період Козаччини) 
– особливо цікавий період для жінок української шляхти.  

Шляхта в цей період мала надзаконне становище (above-the-law status) 
в Речі Посполитій (Polish-Lithuanian Commonwealth), і на українських 
землях зокрема. Тому були постійні війни поміж шляхтичами за 
збагачення та розширення своїх володінь (expansion of their holdings). 
Жінки-шляхтянки особливо скористали:  

 Земельно-майнове забезпечення (land-wealth security) та правові 
норми (legal norms), які панували тоді в Речі Посполитій, надавали 
жінкам-шляхтянкам високого статусу в суспільстві.  

 Це давало їм можливість поряд з чоловіками бути активними 
учасницями громадсько-політичного життя, і перейматися всіма 
суспільними подіями, зокрема у шляхетсько-майнових наїздах 
(raids/attacks).  

Саме тут проявлялися риси войовничого духу шляхтянок, які 
відстоювали свої інтереси зі зброєю в руках.  

Жінка-войовниця. Козацька епоха створила зовсім особливий тип 
української жінки-войовниці, яка самостійно приймала важливі 
рішення і бралася до зброї. Під час відсутності чоловіка, або коли 

 

Марта Борецька 
Патрон 20-го куреня, Нюарк 

Марта Борецька – посадниця (правитель) Новгородської 
республіки в 15 ст., українка за походженням. Борецька 
стала посадницею після смерті її чоловіка, посадника Ісаака 
Борецького.  

Борецька боронила незалежність Новгородської республіки 
і доводила до союзу з польським королем Казимиром IV для 
забезпеки держави від Москви. На підставі цих переговорів, 
московський князь Іван ІІІ звинуватив її в порушенні 
мирного договору. У 1471 р. московити вперше облягли 
Новгород; Іван III покарав на смерть Борецької сина Дмит- 

ра. У 1478 р. московити вдруге облягли Новгород і опанували містом. Борецьку з родиною захопили в 
полон і вивезли у Москву.  Її доля незнана (можливо, що вона опинилася в монастирі) і дата її смерті 
також невідома. 

Борецька захоплювала істориків та письменників 19 ст. Найбільш відомий твір про Борецьку – 
історична повість “Марфа Посадніца” російського історика і письменника Миколи Карамзіна, яка була 
перероблена українським письменником Іларіоном Грабовичем у 1880 р. під назвою “Марта Борецька”. 

Вивіз Борецької в Москву,  
Алексей Кившенко 
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жінки залишалися вдовами (widows) і власницями великих маєтків, вони вдавалися (resorted to) до 
сили. Ось декілька цікавих прикладів: 

 Княгиня Ганна Борзобагата-Красенська була відома як жінка надзвичайна, владна та рішуча. 
Вона зуміла підкорити не лише чоловіка, але й тестя (father-in-law) — єпископа Луцького. Вона 
самостійно розпоряджалася майном і скарбницею Луцького єпископства, і час від часу учиняла 
“наїзди” на сусідів. З мечем у руках вона змагалася проти загонів польського короля Стефана 
Баторія наприкінці 16 ст.  

 Особливою войовничістю та рішучістю визначалася волинська княгиня Софія Ружинська. У 
1609 р. Ружинська, очоливши загін козаків, який начислював понад 6,000 піхоти (infantry) й 
кінноти (cavalry), приступом взяла фортецю князів Корецьких у місті Черемоші, спаливши і 
пограбувавши її.  

Декотрі жінки цього періоду були більш ідеалістичні – замість воювати заради особистого 
збагачення, вони відважно відстоювали напади від ворогів. Легендарною стала Орися Завісна, 
героїня оборони міста-фортеці Буші.  

Ми почали розгляд легендарних українок з Княгинею Ольгою в 10 ст., а тепер із Завісною 
наближаємося вже до 18 ст. Мабуть ви зауважили, що жінки, яких ми описували до цього часу 
мають кілька спільних рис: 

 Всі вони були при владі тому, що вони були княжого або шляхетного роду або тому, шо вони 
одружилися з мужчинами з владою. В них були можливості, яких інші жінки не мали. 

 Вони боролися за народ, за владу, або навіть за майно. Ніхто з них не боровся за рівноправність 
жінок з мужчинами, тому що в цей період історії, мало хто підіймав питання жіночих прав – чи 
в Україні, чи де небудь інше. 

 Вони не співпрацювали з іншими жінками, і вони дійсно розкинуті географічно та 
хронологічно одна від другої. 

Виникає тоді питання про пересічну українку – без влади, без майна, без шляхетного походження. 
Яке в неї було життя? Які в неї були права чи можливості? І як відповіді на ці запитання почали 
змінюватися в 19 ст.? 

  

 
 
 

Орися Завісна 
Патрон 42-го куреня, Йонкерс 

Орися Завісна (Олена Зависна, Мар’яна Завісна; рік народження 
невідомий – 29 листопада 1654) – дружина місцевого сотника Михайла 
Завісного, боронила місто-фортецю Бушу.  

У листопаді 1654 р. містечко Буша було обложене військом Речі 
Посполитої. Всередині оборону фортеці взяли на себе жінки та діти. 
Анонімний автор “Римованої хроніки” згадує про жінок, які з мечами 
у руках боролися в ворогами. Але найяскравішим вчинком вважається 
подвиг (feat) Завісної. 3авісна підвела ворога до порохового погреба 
(gunpowder magazine) і підпалила усіх, себе разом з ворогами. Подвиг 
3авісної підтверджують польський хроніст 17 ст. В. Коховський та ще 
ряд тогочасних документів. 

Могила Завісної з кам’яним хрестом збереглася у Буші й до сьогодні. 
Михайло Старицький відобразив цей епізод національної революції 
1648-1676 рр. у повісті “Облога Буші” та драмі “Оборона Буші”. 

“Найсвятіша могила Буші” 
– могила Орисі Завісної 
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Друга частина: 
Жіночий Рух 

Як ми вже згадували, до 19 ст. роль жінки в суспільстві була досить вузькою – жінка вважалася 
берегинею сімейного вогнища, і жінка була обмежена до тієї ролі. Але це почало змінюватися в 19 
ст., коли жінки почали об’єднуватися і боротися за ті права, які вже були надані чоловікам – права, 
які ми сьогодні вважаємо основними (fundamental), гарантовані всім. В так званому “другому 
етапі”, ми розглянемо історії жінок, які проклали шлях для майбутніх поколінь українських жінок 
в усіх сферах життя, від політики, до освіти, до мистецтва, знаходячи їх ЖІНОЧИЙ ГОЛОС.  

Стан жінки наприкінці 18 ст. і на початку 19 ст.  

У Північній Америці і Європі (включно з Україною) 
наприкінці 18 ст. і на початку 19 ст., у сім’ї між 
чоловіками і жінками існував поділ: жінці належав 
внутрішній простір, чоловікові – зовнішній. 

 Жінки, як правило, в основному проводили життя 
в домі, піклуючись кухнею, порядками, та 
вихованням дітей. Вільний час для жінок не був 
для спілкування чи освіти, а для занять пов’язані з 
підтриманням сім’ї. 

 Чоловіка місце, навпаки, була поза домом. Лише 
чоловіки мали право керувати тим чи іншим 
народом чи країною2, навчатися та працювати, 
голосувати (vote) чи балотуватися на виборах (run 
for office), мати приватну власність тощо. 

В загальному жінки були закриті з публічної сфери 
суспільства, хіба вони були в супроводі своїх 
чоловіків або батьків. Лишаючись неосвіченою, без 
роботи, без засобів існування, жінка перебувала у 
залежності (dependent upon) від чоловіка. Але це 
почало змінюватися з початком Жіночого руху. 

Виникнення Жіночого руху 

Жіночий рух – організований рух жінок за емансипа-
цію (emancipation) та рівноправність (equality). 
Ідеологічною основою (the ideological basis) Жіночого 
руху стали ідеї фемінізму, метою якого є повна 
рівноправність чоловіків і жінок у всіх сферах життя. 
Феміністи боролися за надання жінкам рівних із 
чоловіками шлюбних прав (marriage rights); майнових 
прав (property rights); політичних і громадянських 
прав (political and civil rights), в тому числі право 
голосу; отримання освіти; однакової оплати праці 
(equal pay) тощо. 

                                                           

2 Як вже згадувалося раніше, були винятки, і кілька європейських жінок стали правителями. Але хоча жінки-монархи 
існували, це було в основному через випадки народження (through accident of birth), смерть спадкоємців чоловічої 
статі (death of male heirs), або малолітній вік спадкоємця чоловічої статі (the male heir was a minor).  

Олімпія де Гуж 

Першим документом фемінізму вважають 
“Декларацію прав жінки та громадянки” 
(“The Declaration of the Rights of Woman 
and the Female Citizen”), написану 
француженкою Олімпією де Гуж (Olympe 
de Gouges) у 1791 p., в якій було заявлено, 
що жінка має такі самі права на свободу, 
володіння власністю (ownership of 
property), як і чоловік.  

Її зусилля виявилися марними – де Гуж 
була гільйотинована (guillotined) під час 
Великої французької революції (French 
Revolution). Пізніше французький уряд 
проголосив, що жінка не має ніяких 
громадських прав і повинна підкорятися 
своєму чоловікові. Тобто революції ідеал 
“свободи, братерства, рівності” був тільки 
для чоловіків. 

 



55-та Орликіяда   Жіночий Голос 

6 
 

Наприкінці 18 ст. ідеї фемінізму заявили про себе у Великій Британії передусім старанням Мері 
Волстонкрафт (Mary Wollstonecraft; матір автора “Frankenstein”3, Mary Shelley), яка виклала засади 
(foundations) фемінізму у праці “A Vindication of the Rights of Women” (1792).  

У 1827 р. у США відбувся перший з’їзд американських суфражисток4 (suffragettes), на якому було 
висловлено протест проти дискримінації жінок і прийнято Декларацію прав жінок.  

 У середині 19 ст. боротьба за надання жінкам права голосу стала провідною ідеєю фемінізму. 
Суфражистки вірили, що, маючи можливість голосувати на виборах, жінки незабаром 
звільняться від всіх інших форм дискримінації. 

Перша хвиля світового Жіночого руху. У другій половині 19 – на початку 20 ст. різні жіночі групи 
почали активно об’єднуватися, перетворюючись у національні рухи (national movements), що 
заявляли про свої вимоги (declared their demands) перед урядами країн Європи й Північної 
Америки. Цей період отримав назву “першої хвилі” Жіночого руху.  

Жіночий рух в Україні. Ідеї загальноєвроппейського Жіночого руху почали поширюватися серед 
українок. Перші жіночі організації на українських землях почали з’являтися в 2-ій половині 19 ст.  

Перша жіноча організація в Україні, Товариство допомоги вищій жіночій освіті, виникла 1840 р. у 
Харкові (у Російській імперії). Члени товариства виборювали право доступу жінок до вищої освіти 
(1860 р. такий дозвіл було здобуто, але через блокування з боку царського уряду, Вищі жіночі 
курси були засновані в Києві аж у 1878 р., а у Харкові – 1880 р.).  

У Західній Україні першою жіночою організацією стало “Товариство руських5 женщин”, засноване 
за ініціативою Наталії Кобринської 1884 р. у Станіславі (нині Івано-Франківськ). Кобринській 
                                                           
3 Одна інтерпретація цього твору – про чоловіка, який сам створив монстра (monster) – що Shelley хотіла представити 
образ жахливого стану суспільства у відсутності жінки-матері.  
4 Суфражизм (suffragism) – рух за надання жінкам однакових з чоловіками виборчих прав (voting rights).  
5 Вжиток слова “українці” почалося аж на початку 1840-х рр., коли українська інтелігенція в Росії почала замінювати 
принижуючий (demeaning) термін “малороси” словом “українці”. Галицькі “русини” пізніше (на початку 20 ст.) 
прийняли терміни “українці” і “український”, і тому організація називалася “Товариство руських женщин”. 

  

Марія Вілінська Маркович, псевдонім Марко Вовчок 
Патрон 6-го куреня, Чікаґо 

Серед перших жінок, які напередодні Жіночого руху домоглися успіху в 
літературі була Марко Вовчок (10 грудня 1833 - 28 липня 1907), українська 
письменниця російского походження. Вовчок познайомилася з майбутнім своїм 
чоловіком, Опанасом Маркевичем, під час його заслання (exile) в Орлі (в Росії) за 
участь у діяльності Кирило-Мефодіївського товариства. Проживаючи з 
чоловіком в Україні у 1851-1858 рр., Вовчок вивчила життя, культуру та мову 
українського народу.  

У 1857 р. в Петербурзі  вийшли  “Народні оповідання” Вовчка, редаговані  (edited) 

 
Пантелеймоном Кулішем, які стали популярні серед української інтелігенції. У 1859 р. Маркевичі 
переїхали до Петербурга, де Вовчок потрапила в коло таких літераторів, як Тарас Шевченко, який 
називав її своєю наступницею та літературною донькою. Під впливом Шевченка Вовчок писала про 
важку жіночу недолю, продовживши тему жінки-страдальниці, почату поетом. Найвищого мистецького 
рівня досягла Вовчок у зображенні трагічної долі жінки-кріпачки, яка в тогочасному суспільстві була 
найбільш гнобленою, приниженою й безправною істотою.  

Вовчок також була талановитою перекладачкою – вона переклала російською мовою багато творів з 
французької, англійської, німецької, польської літератур. Вона виступала як редактор петербурзького 
журналу, в якому залучала до участі багато жінок-перекладачок.  
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вдалося налагодити співпрацю з українками на теренах Російської імперії, і ось так розпочався рух, 
який об’єднав українок двох імперіїв. 

Наталія Кобринська – Піонерка українського фемінізму 

У колі письменників і культурно-громадських діячів кінця 19 і 
початку 20 ст. важливою постаттю є Наталія Кобринська (8 червня 
1855 - 22 січня 1920). Можливо, що вам це ім’я не знайоме. Однак, 
роль Кобринської для українського суспільного руху, емансипації та 
культури неоціненна (invaluable), і її учениці – Леся Українка та 
Ольга Кобилянська є дві з важливіших постатей в українському 
літературному каноні (literary canon – most significant works as 
deemed by academic and cultural establishments).  

Дослідники Кобринської називають її першою українською 
феміністкою у Галичині.  
 Кобринська бачила потребу економічного, політичного і 

побутового розкріпачення (emancipation) жіноцтва. Головну 
свою увагу віддала вона питанням визволення жінки та її 
рівноправність з чоловіками в усіх сферах діяльності.  

 Вона організувала у Станіславі перше освітнє “Товариство руських жінок”, що ставило за мету 
прилучення інтелігентних жінок до літератури та поширювати нові суспільні ідеї.  

 Кобринська була прихильником жіночої освіти і подавала до Галицького сейму (parliament) 
офіційні петиції щодо дозволу вступу жінок до університетів, про заснування першої жіночої 
гімназії, про допущення дівчат до класичних гімназій. 

 Вона також відома як палка поборниця (ardent champion) культурного єднання 
західноукраїнських земель з Наддніпрянською Україною, особливо серед жінок. 

Щоб змінити ставлення суспільства до жінки, на думку Кобринської, жінка повинна озброїтися 
освітою, знанням законів, знанням різних галузей праці, щоб мати власні засоби до життя і стати 
корисним членом суспільства. Але яким чином це осягнути? За відсутності шкільництва (in the 
absence of education) для жінок, Кобринська вважала літературу найбільш ефективним засобом 
(most effective means) допомогти жінкам усвідомити себе. З такою метою почалася підготовка 
видання альманаху “Перший вінок”, виданий коштом Кобринської і Олени Пчілки, за підтримки 
Івана Франка.  

“Перший вінок”. “Перший вінок” вийшов у світ з 
друкарні Товариства ім. Шевченка у Львові у червні 
1887 р. Видання “Першого вінка” було здійснено 
завдяки приватним пожертвам та фінансовій 
підтримці Пчілки.  

“Перший вінок” була перша солідна антологія 
(anthology; collection) літературних праць українських 
жінок, і мабуть перша в світі антологія жіночої 
творчості зібраної, відредагованої та виданої 
(collected, edited and published) жінками. На 464 
сторінках були вміщені прозові (prose), поетичні та 
публіцистичні (journalistic) твори 17 письменниць з 
Австро-Угорської і Російської імперій, серед яких 
були: Олена Пчілка, Ганна Барвінок, Леся Українка, 
Ольга Франко, Чайка Дністрова та ін. 

Олександра Білозерська-Куліш, 
псевдонім Ганна Барвінок 

Патрон 12-го куреня, Рочестер 

Ганна Барвінок (5 травня 1828 - 6 липня 
1911) – одна з перших українських 
письменниць разом із Вовчком, стелила 
шлях жінкам в літературі. Барвінок була 
дружиною письменника Пантелеймона 
Куліша (старшим боярином (best man) на 
їхньому весіллі був сам Тарас Шевченко) і 
він завжди заохочував її писати. Перші її 
оповідання були опубліковані в альманасі 
Куліша “Хата” (1860).  

Барвінок допомагала Кобринській у її 
видавничій діяльності, і її твори були 
поміщені в Кобринської альманахах.   
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“Перший вінок”, як і три книги збірника “Наша доля”, видані вже самою Кобринською в 1890-х 
рр. видавництвом “Жіноча бібліотека”, важливі тим, що першими в Галичині й в Україні поставили 
жіноче питання як проблему, яку вони висвітлювали в різних аспектах: (1) становище жінки в 
суспільстві, (2) питання жіночих організацій, (3) звернення до австрійського уряду про дозвіл 
жінкам навчатися в університетах, (4) дитячі заклади, які б вивільняли час (would free up 
time) для жінок-трудівниць, особливо по селах, і (5) міжнародний Жіночий рух.  

Кобринська також закликала учасниць “Першого вінка” провести акцію збирання підписів під 
петицією до австрійського уряду щодо допущення жінок до вищих шкіл. Серед жінок, які таку 
акцію проводили була Ольга Кобилянська.  

 

Її діяльність в Жіночому русі зросла після переїзду в Чернівці в 1891 р.  
 У 1892 р. вона написала працю “Рівноправність жінок”.  
 У 1893 р. вона взяла участь у виданні Кобринської альманаху “Наша доля”. 
 У 1894 р. Кобилянська стала однією з ініціаторок створення “Товариства руських жінок на 

Буковині”, і в літературі дебютувала як феміністка – її повість “Людина” писалася під впливом 
Кобринської і була їй присвячена. 

У 1920-1930-х рр., коли Буковина опинилася під владою Румунії, українська мова й культура була 
об’єктом переслідувань. Але й у таких умовах вона налагоджувала контакти з українською 
літературною молоддю за допомогою різних публікацій. Кобилянська впродовж майже півстоліття 
створила десятки оповідань, нарисів, новел, повістей, критичних і публіцистичних статей, перекладів. 

Ольга Кобилянська 
Патрон 10-го куреня, Дітройт 

Ольга Кобилянська (27 листопада 1863 - 21 березня 1942) – українська 
письменниця, учасниця феміністичного руху на Буковині.  

Кобилянська на початку писала твори німецькою мовою тому, що її 
навчання велося німецькою мовою. Зміна у її світогляді почалася через 
знайомство зі Кобринською і Софією Окуневською (яка стала першою 
українською жінкою-лікарем в Австро-Угорщині), під впливом яких вона 
почала писати рідною мовою. Кобилянська часто просила українських 
митців виправляти мову її творів – так що не встидайтеся самі просити! 

 

Ольга Косач, псевдонім Олена Пчілка 
Патрон 10-го куреня, Торонто 

Ольга (Драгоманова) Косач (5 липня 1849 - 4 жовтня 1930) — письменниця, 
перекладачка, етнографиня, публіцистка, громадська діячка, членкиня-
кореспондентка Всеукраїнської академії наук.  

У своїх творах Косач виступала проти русифікації, національного і полі-
тичного гніту (oppression), і чужої школи (в Російській імперії заборонялося 
навчання українською мовою), показувала, як національно свідома (nationally 
conscious) українська молодь шукала шляхів до визволення свого народу.  

Косач брала діяльну участь у жіночому русі, і теж протистояла антиукраїнські 
наставлення двох урядів – перше царського, а пізніше більшовицького: 

 В 1903 р. на відкритті пам’ятника Іванові Котляревському у Полтаві Косач виступала українською 
мовою, порушуючи тим встановлену царською владою категоричну заборону. 

 В 1905 р. Косач була одна з чотирьох делегатів які у Петербурзі на перемовинах з царським 
прем’єром добивалися відміни (repeal) заборони на україномовний друк і шкільництво. 

 В 1920 р. Косач була заарештована в Гадячі за антибільшовицькі виступи. 
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Обов’язково привернути увагу до Лесі Українки – дочка Пчілки, учениця Кобринської, близька 
товаришка Кобилянської. Леся Українка – дійсно винятковий голос українського жіноцтва. 

Леся Українка, Іван Франко і наступне покоління громадських діячок. Франко був одним із 
перших, хто запримітив і схвально оцінив талант Українки. Перша зустріч Українки та Франка 
відбулася в лютому 1891 р. у Львові, де Українка та Пчілка бачились з літературними колами 
“Зорі”. У редакції “Зорі” Українка багато спілкувалася з Франком та Кобринською. Розмови велися 
переважно про політичне життя у Галичині, діяльність радикальної партії, роботу, що ведеться у 
справі піднесення національної свідомості селян тощо.  

Ці ідеологічні та літературні велетні вплинули не лише на творчість Українки, a на її громадську 
діяльність (наприклад, у 1896-1898 рр. Українка стала однією із співзасновників першої на 
Наддніпрянщині української соціалістичної організації).  Українку можна включити до наступного 
вже покоління жінок, що діяли в 20 ст., яким стелили шлях жінки як Пчілка та Кобринська, з 
попертям мужчин, як Франко.  

Об’єднання жіноцтва на початку 20 ст. Мабуть ви зауважили, що було багато зв’язків серед 
раніше згаданих жінок. Вони всі зналися, разом співпрацювали. Об’єднання жінок – власне те, що 
їм надало сили та можливість змінити стан жінки в суспільстві. На початку 20 ст. жінки щораз 
більше об’єднувалися в жіночі клуби та товариства, і кількість організацій зростала. Серед цих 
організацій, особливо важливо згадати Жіночу громаду. Жіноча громада – загальна назва 
громадських організацій, що діяли в різний час в Україні та за кордоном.  

Жіноча громада у Києві заснована 1901 р. (серед членів була Пчілка). Члени організації: 

 брали участь у національно-просвітній діяльності;  
 поперали кооперативний рух, який сприяв співпрацю між селянами і соціально-економічне 

піднесення села; 

 

Лариса Косач-Квітка 
псевдонім Леся Українка 

Патрон 2-го куреня, Ню Йорк і 4-го куреня, Торонто 

Леся Українка (13 лютого 1871 - 19 липня 1913) – українська поетеса, 
письменниця, перекладач, культурний діяч. Вже в дев’ять років Українка писала 
вірші, у тринадцять почала друкуватись (це коли вперше з’явилось ім’я “Леся 
Українка”). У 1898 р., коли її було 27 років, Іван Франко вже ставив поетесу в 
один ряд з Шевченком. Багато її творів визнані шедеврами (masterpieces) світової 
літератури.  

Українка мала коротке але плідне життя. За 42 прожиті роки Українка написала 
біля 270 віршів, а ще поеми і віршовані драматичні твори. Що  менше  відомо  –  

Українки громадсько-політична діяльність, особливо в соціалістичному русі. Тому цікаво розглянути її 
духовний розвиток. Українка з юності була під впливом відважних, радикальних голосів.  

 Про матір, Олена Пчілку, ви вже знаєте. Дочка виростала в домі, де цінувалося літературу та рідну 
мову, і де було прийнято, що жінка повинна мати освіту, свої думки тa погляди.  

 Українки перший вірш, “Надія”, був написаний під впливом звістки про долю своєї тітки Олени 
Антонівни Косач, засланої за участь у революційному русі.  

 Побувавши 1891 р. в Галичині, а пізніше на Буковині, Українка познайомилася з визначними 
діячами Західної України, серед яких були Франко, Кобилянська, Кобринська, які теж вплинули на 
її літературну та громадську діяльність.  

 У 1894-1895 рр. Українка перебувала у її вуйка – Михайла Драгоманова. Йому належить одна з 
провідних ролей у формуванні Українки соціалістичних переконань, ідеалів служіння батьківщині.  
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 постачали книги сільським бібліотекам;  
 допомагали сільським дівчатам, які прагнули 

продовжити освіту (надавали їм житло у Києві, 
кошти на їжу й книжки);  

 засновували дитячі садки;  
 організовували концерти та вистави.  

Вагомою фінансовою підтримкою були збори від 
лоторей, членські внески. За умов переслідування 
українського національного руху 1901-05 рр. Жіноча 
громада діяла нелегально, збори проводила на 
квартирах. Станом на 1916 р. працювало 18 відділів. 

Жіноча громада у Львові стоврена 1909 р. членами 
Клюбу русинок (1893) та Кружки українських дівчат 
(1908). Діяла як триступенева (three-tiered) організація 
з 14 філіями у повітах (counties) та гуртками у селах. 
Жіноча громада Львова: 

 Здобула право на участь у з’їздах націонал-
демократичної партії; 

 Відкривала гуртожитки для дівчат, їдальні та 
кухні; 

 Влаштовувала публічні читання; 
 Обстоювала виборчі права жінок, організовувала 

демонстрації, писала петиції до уряду;  
 Видавала “Жіночий вістник”, “Жіночий голос: 

часопис українських працюючих жінок” та ін.  
 З ініціативи Костянтини Малицької 1912 р. 

засновано фонд “На потреби України”, що був 
матеріальною допомогою для Українських січових 
стрільців (УСС) 1914 р. 

Об’єднавшись з Радою жінок та у співпраці з 
еміграційними жіночими товариствами, 1921 р. вони 
створили Союз українок, що став найбільшою 
українською жіночою організацією у міжвоєнній 
Європі поза межами Радянського Союзу (СРСР).   

Але поки можемо розглянути діяльність та розвиток Союзу українок, необхідно спочатку 
звернутися до Української революції 1917-1921 рр., яка тимчасово відвернуля увагу українок від 
Жіночого руху до визвольної боротьби народу.   

Жінки-воїни Української революції 

Українська революція 1917-1921 рр. (Визвольні змагання) – низка подій, метою яких було 
політичне самовизначення (political self-determination) українського народу у формі поновлення 
(renewal) та захисту державності. Після кількох літ тяжкої боротьби на декількох фронтах (war 
fronts) незалежна Україна зазнала поразки й у кінці українські землі осталися поділеними між 
СРСР, Польщею, Румунією та Чехословаччиною.  

Однак, не досягши своєї мети, Українська революція започаткувала процес формування модерної 
політичної нації та відродила традицію української державності.  

 

Костянтина Малицька, псевдонім Чайка 
Дністрова (яка також була знайомою 
Кобринської; її твори поміщалися в 
“Першому вінку”). Малицька працювала 
на користь українок та весь українського 
народу незалежно від того, де опинялася – 
чи в Галичині, чи в Росії (у 1915 р. була 
інтернована російською владою до 
Красноярська, звідки повернулася до 
Львова 1921 р.). Деякі з її заслуг: 

 Авторка брошури “Про жіночий рух” 
(1903) 

 Засновниця читальнів “Просвіти” 
 Засновниця кружка ім. Г. Барвінок 
 Провідна діячка Жіночої Громади в 

Чернівцях і Львові 
 Ініціяторка Жіночої Служби Україні 

(1941; допомога колишнім полоненим, 
бездомним і дітям; допомога у 
працевлаштуванні жінок) 
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УСС та УГА. Відіграли жінки роль і в національно-визвольних змаганнях, але рідко в ролі воїна. 
Тому особливо цікавим явищем було створення першої жіночої чоти (platoon); мало хто знає 
історію жінок, які служили у військовому відділі “Січові Стрільці ІІ”. У жіночі чоті нараховувалося 
33 жінки, в основному студентки, що несли службу в різних відділах. Одним із організаторів 1-ї 
жіночої чоти УСС була Ольга Басараб.  

Троє із жінок-воїнів отримали бойові нагороди:  Олена Степанів, 
Софія Галечко, Анна Дмитерко. Вони були першими жінками у 
світі, які отримали офіцерські звання на військовій службі. Уперше 
медаллю Хоробрості було нагороджено двох жінок – Степанів і 
Галечко.  

Закордонні періодичні видання друкували масу публікацій про 
українських дівчат-воїнів. Зокрема, факт перебування Степанів у 
російському полоні та її повернення з Ташкенту (місто в 
Узбекистані) перетворився не тільки на її особистий тріумф, а й 
спричинився до пропаганди ідеї української незалежності.  

Та насправді жінки у військових умовах не відчували жодної 
підтримки ні від суспільства, ні від командування. Несподівано у 
лютому 1918 р., без пояснень причин було прийнято розпорядження 

про звільнення жінок із дійсної служби в УСС.  

Тим не менше жінки продовжували вступати до лав Української Галицької Армії (УГА). УГА – 
сформована 1 січня 1918 р., регулярна армія Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР). 
Існує неповний список жіноцтва, що прямо служили в лавах УГА, а це понад 100 жінок. Так, 

 
 

Ольга Басараб 
Патрон 4-го куреня, Філядельфія 

Ольга Левицька Басараб (1 вересня 1889 - 12 лютого 1924) – українська 
громадська і політична діячка. ЇЇ рідний брат Северин Левицький – 
громадський і пластовий діяч, перший Начальний Пластун. 

Басараб була організатором 1 жіночої чоти Українських Січових 
Стрільців (УСС) у Львові. На запрошення уряду УНР у 1918–1923 рр. 
Басараб працювала секретарем українського посольства у Фінляндії, 
бухгалтером (accountant) посольства України у Відні, водночас була 
українською розвідницею.  

У1923 р. Басараб переїхала до Львова, де стала членом Головної управи 
філії “Союзу Українок” у Львові, активно співпрацювала з Українською 
Військовою Організацією (УВО), та була була зв’язковою Євгена  Коно-
вальця, першого голови Організації українських націоналістів (ОУН). 

Як член УВО Басараб була заарештована польською поліцією 9 лютого 1924 р., звинувачена в 
шпигунстві водночас на користь Німеччини та більшовицької України. Уранці 12 лютого Басараб 
знайшли повішеною на вишитому рушнику на гратах вікна камери.  

Завдяки агентам УВО в цій в’язниці не вдалося приховати факту смерті Басараб. Кампанію протесту 
розпочав “Союз українок” 20 лютого, акцію продовжили інші українські товариства. Виявилося, що 
тюремні грати містилися занадто високо, щоб Басараб змогла прив’язати петлю (tie a loop), і під час 
медичного обстеження (autopsy) були виявлені сліди тортур. Загиблу перепоховали на Янівському 
цвинтарі за участі декількох тисяч львів’ян і кількасот поліцейських (police). 

Олена Степанів  
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Степанів в званні четаря (молодший лейтенант) стала 
членом Боєвої Управи УГА і як офіцер штабу 
Золочівської бригади брала участь у воєнних битвах 
до осені 1919 р.  

УНР. У центральній Україні також боролися за 
незалежність України жінки. Серед більш відомих: 
Віра Бабенко, Марія Тарасенко та Маруся 
Соколовська.  

Віра Бабенко – розвідниця Армії УНР, зв’язкова 
Катеринославського штабу, посланець (envoy) 
катеринославського штабу до уряду УНР в екзилі 
(government in exile; внаслідок більшовицької 
окупації, з кінця 1920 р. український уряд перебував 
поза межами УНР).  

У березні 1921 р. Бабенко відвідала осідок уряду УНР в Тарнуві (в південній Польщі), у штабі 
Симона Петлюри. Коли вона повернулася на Катеринославщину, вона була заарештована разом 
із провідниками штабу і закатована чекістами (члени Всеросійської надзвичайної комісії (по 
російськи ВЧК), попередник НКВС (по російськи НКВД); Bolshevik secret police) 7 вересня 1921 р. 

Олександра “Маруся” Соколовська була знана серед повстанців у 1920-х рр. як “отаманша 
Маруся”. Три брати з родини Соколовських по черзі очолювали повстанську бригаду. Після смерті 
третього брата, бригаду очолила Маруся. Що мало знаємо про бойовий хід Соколовської: 

 В серпні 1919 р. Соколовська співдіяла із частинами УГА, що наступали на Київ. 
 1920 р. Соколовська рушила на Поділля. Вона намагалася пробитися через фронт на з’єднання 

з армією УНР, яке не вдалося через перевагу більшовицької армії. 
 Соколовська в Брацлаві з’єдналася з трьома повстанськими відділами, яких очолила.  

Точних даних про її подальше життя нема. Декотрі свідчать, що вона загинула в бою, інші, що вона 
втекла до Румунії.  

 
 
вицької окупації. На півночі Сумщини діяло кілька повстанських загонів; для координації дій таких 
загонів з урядом УНР в екзилі було створено повстанський комітет “Козача рада” з центром у Києві. 
Тарасенко допомагала готувати відповідних людей для великого повстання у слушний час.  

В лютому 1922 р. чекісти обступили помешкання Тарасенка, куди з’їхалися на нараду члени “Козачої 
ради”. Вони заарештували усіх підпільників, серед яких була Тарасенко з її батьком.  

Після шестимісячного ув’язнення по чекістських підвалах та тортур, з арештованих 82 особи було 
засуджено до розстрілу. У ніч з 27 на 28 серпня 1922 р. Тарасенко та її батько були розстріляні.  

Маруся Тарасенко 
Патрон 38-го куреня, Пассейк 

Маруся Тарасенко (30 березня 1902 – 27 серпня 1922) добровільно 
виконувала обов’язки медсестри, зв’язкової і розвідниці при українській 
дивізії “Сірожупанників” (назва від сірого кольору однострою), виконуючи 
часом найбільш небезпечні, відповідальні завдання з ризиком для життя. У 
добу Гетьманату Скоропадського (29 квітня 1918 - 14 грудня 1918), 
Сірожупанники охороняли від більшовиків північні кордони України. 

На початку 1920 р., Тарасенко повернулася додому, після дворічної 
невідомості про неї. Взялася до підпільної роботи, тепер в умовах  більшо- 

Зв’язкова - це хто? Зв’язок був чи не 
найголовнішим у підпіллі, і у цій не легкій 
справі допомагали жінки. Зв’язкові в 
умовах окупації: 

 передавали і збирали необхідну 
інформацію та літературу; 

 виконували функції кур’єрів таємно 
доправляючи повідомлення від одного 
осідку до іншого,  

 доправляли за призначенням фальшиві 
документи (довідки, посвідки, 
паспорти тощо) для підпільників, а 
також ліки, радіоприймачі, батареї, 
одяг, зброю тощо. 
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Після революції. Після завершення Української революції, український Жіночий рух – який так 
старався об’єднати жінок Західної України та Наддніпрянської України, був примушений діяти 
роздільно. Радянська влада створила жіночі відділи під контролею уряду, яким заборонила 
спілкування з іноземними жіночими організаціями. На заході, Союз українок став голосом жінок.  

Союз українок 

Метою Союзу українок була активізація жінок, піднесення їхнього освітнього й економічного 
рівня, суспільної праці, участь у світовому Жіночому русі, тощо. Через воєнні події праця Союзу 
українок розгорнулася щойно у 1920 р.; 1921 р. заходами Союзу українок відбувся загальний 
жіночий з’їзд (по закритті його польською владою, він відбувався далі таємно).  

У першій половині 1920-их pp. праця Союзу українок була спрямована на відновлення діяльності 
по воєнній руїні, згодом на приєднання жінок-селянок до “Союзу українок” та поглиблення змісту 
праці.  

Керівництво Союзу українок встановило зв’язки з міжнародними жіночими організаціями:  

 1923 р. Союз українок став членом “Міжнародного жіночого союзу” (International Alliance of 
Women - один із засновників була Susan B. Anthony) і брав участь у його конгресах;  

 Союз українок мав свою секцію у “Лізі миру і свободи” (League of Peace and Freedom); 
 Кооперативна секція Союзу українок стала членом “Жіночої кооперативної ґільдії” (Co-

operative Women’s Guild) і брала участь в її конгресах. 

Взаємини з міжнародними організаціями допомагали у заходах проти терору окупантів на 
українських землях. Союзанці Мілені Рудницькій вдалося:  

 У 1924 р. – піднести в закордонній пресі справу вбивства польською поліцією Ольги Басараб.  
 у 1930 р. – поставити перед Радою “Ліги націй” (League of Nations; replaced by United Nations 

after WWII) і міжнародними жіночими організаціями справу пацифікації в Галичині.  
o Пацифікація – це державна політика масових репресій щодо українського населення 

Галичини, проведена урядом Польщі восени 1930 р.  
o Ґрунтовності (validity) заяв Рудницької про пацифікацію сприяли її тісні зв’язки як із греко-

католицькою церквою, так і з ОУН (Організація українських націоналістів). Ієрархи 
збирали й надавали докази знущань польської адміністрації над українцями.   

 1933 р. – привернути увагу Ліги Націй на Голодомор 1932-1933 рр.  

  

А що про право голосу??? 

Якщо боротьба за надання жінкам права голосу стала 
провідною ідеєю фемінізму, чому Союз українок не 
намагався на право голосу для жінок? Це тому, що 
жінки вже отримали його: 

 У Росії жінки отримали виборче право навесні 1917 
р., після лютневої революції. 

 Жіноче виборче право з’явилось у Польщі одразу 
після набуття незалежності від Росії 1917 р. 

 Разом із Радянською Росією виборчі права 
отримали і жінки України у складі СРСР, проте 
рівність прав чоловіків та жінок було проголошено 
ще в Конституції УНР у 1918 р.  

 На території сучасної України виборче право 
остаточно було закріплене у січні 1921 р. в УРСР. 
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Союз українок під проводом Рудницької. З 1928 р. працею 
Союзу українок керувала Рудницька, яка й була головним 
ідеологом українського Жіночого руху й реалізатором його 
настанов.  

В 1934 р. з ініціативи Рудницької відбувся Український 
Жіночий Конгрес в Станіславі, в якому взяли участь 
представниці всього українського організованого жіноцтва. 
Конгрес сприяв зростання Союзу українок. На підставі рішення 
Конгресу, постав в жовтні 1937 р. Всесвітній Союз Українок, що 
вперше об’єднав українські жіночі організації у вільному світі.  

Рудницька заснувала і в 1935–1939 рр. редагувала (разом з 
Оленою Шепарович) двотижневик “Жінка” – один із 
найкращих часописів в історії української жіночої преси. 

Завдяки зусиллям Рудницької, Союз українок став найбільшою жіночою організацією у Європі. 
У 1937 р. 25% українських сіл у Галичині мали кружки Союзу українок, а належало до нього 
близько 5% українського жіноцтва. Територію діяльності Союзу українок польська влада 
обмежила Галичиною.  

У 1938 р. польська влада заборонила на кілька місяців Союз українок; Рудницька заснувала 
організацію “Дружина княгині Ольги” і таким чином продовжувала організації працю. 

Вибух Другої світової війни перервав діяльність союзанок – Союз українок був ліквідований 
внаслідок більшовицької окупації у 1939 р. Але організація своєю працею виховала новий тип 
української громадянки, а тим самим зміцнив і поглибив українську свідомість й український стан 
посідання. 

Жіночий рух в СРСР 

 В СРСР держава взяла на себе вирішення 
“жіночого питання”. 1919 р. жінки отримали повні 
виборчі права, згодом прийнято низку законів, що 
гарантували рівні права для жінок і чоловіків у всіх 
сферах – сім’я, освіта, праця та ін.  

 Один з корисних заходів уряду СРСР – 
подолання неписьменності (illiteracy) серед 
жінок через доступ до безкоштовної загальної і 
професійної освіти. Це зумовило стрімке 
зростання частки письменних жінок (з 3-4% на 
поч. 20 ст. до понад 80% наприкінці 1930-х рр.) 
і зростання жіноцтва у наукових установах 
(scientific institutions). 

Жіночі відділи. Задля ширшого залучення жінок до побудови соціалізму, від 1920 р. при партійних 
осередках організовували окремі жіночі відділи.  

 Центральне бюро у Москві координувало всю діяльність жіночих відділів.  
 Всі інші жіночі організації визнано поза законом. 
 Відкинуто будь-яку можливість співпраці з жіночими організаціями Західної України.  

Мілена Рудницька – одна з 
найбільш знаних політичних 

постатей в міжвоєнній Галичині 

“Всі на вибори!” Радянська пропаганда, 1925 
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“Нерівна рівність”. У 1930-х рр. оголошено про остаточне вирішення “жіночого питання” в СРСР; 
жіночі відділи було розформовано, бо нібито вже не потрібні. Проблема була в тому, що рівність 
прав жінок та чоловіків в СРСР була теоретична – а не реальна.  

 Зберігалося “подвійне навантаження”: окрім цілковитої професійної самовіддачі (commitment) 
та громадської активності, на них водночас покладали відповідальність за виконання майже 
усіх сімейно-побутових функцій.  

 Збереження загалом патріархального укладу життя та гендерних стереотипів призводило до 
стримування професійної і політичної кар’єри жінок.  

 Оскільки у СРСР існував принцип квот (quotas), жінки завжди мали близько третини місць у 
місцевих (local) і центральних (central or national) представницьких органах влади 
(representative bodies of government), однак посісти керівні посади вдалося лиш одиницям.  

Колективізація. Як пригадуєте, Жіночий рух не займався тільки 
досягненням рівноправності, освітою і національним усвідомленням 
жінок. Важливою метою Жіночого руху було піднесення соціально-
економічного становища селянських жінок – тому Жіночий рух поперав 
кооперацію по селах, яка сприяла (facilitated) співпрацю між селянами, 
створення різних виробничих і господарських спілок (cooperatives, 
unions). Але за радянської влади так званий “кооперативний рух” був 
замінений колективізацією.  

Колективізація мала охопити майже всі селянські господарства, 
ліквідувавши приватну власність. Метою було перетворення всієї 
робочої сили села, а також міста, на робітників державних підприємств 
(enterprises). Замість працювати на соціально-економічне піднесення 
родини, селяни мали працювати на користь уряду. Радянська селянка 
можливо була більш “освіченою” завдяки уряду, але уряд забрав від неї 
все інше.  

Тож не дивно, що українські селяни виступили проти колективізації. Але даремно – колективізація 
призвела до однієї з найтрагічніших сторінок в історії України: Голодомор 1932-33-x рр., геноцид 
українського народу.  

1939. І ось знаходимося в кінці 1930-х рр. Якраз в цей час прокотилася війна по всій Європі. 23 
серпня 1939 р. СРСР і Німеччина підписали Пакт Молотова-Ріббентропа, який приєднав до СРСР 
українські землі в складі Польщі. Наступний день Львів капітулював (capitulated, surrendered) 
Червоній Армії. З’явився ворог, який об’єднав жіноцтво всіх українських земель: Радянський 
Союз.  

Третя частина: 
За Україну, за народ, за гідність 

Коли у 1939 р. західноукраїнські землі приєднали до УРСР, то націоналісти повели боротьбу проти 
радянської влади. Найбільш масовим (the most widespread) став жіночий героїзм у національно-
визвольних змаганнях ОУН та УПА (Українська повстанська армія), які розгорнулися (unfolded) в 
роки Другої світової війни і тривали ще протягом багатьох років радянської влади. У цій боротьбі 
українські підпільниці були розвідницями6, зв’язковими, бійцями, медсестрами та ідеологами.  

                                                           
6 Розвідка - надання інформації про місце розташування загонів противників (location of enemy platoons), про зради 
(treason), арешти та загалом стан навколишньої (surrounding) території в якій перебуває розвідник. 
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Жіноча сітка. Від самих початків свого існування (1929) ОУН залучала до своїх лав дівчат та 
жінок. Помітна роль жіноцтва була в організаційно-зв’язковій ділянці визвольного руху. Участь 
жіноцтва передбачала існування окремої “жіночої сітки” – відносно самостійної частини ОУН, 
що об’єднувала виключно жінок та дівчат. Жіноча сітка була організована задля пропаганди і 
донесення до ширших мас про справжню ситуацію яка відбувається в країні. 

Пропагандиською роботою серед населення західноукраїнських земель було доручено Катерині 
Зарицькій.  

 Протягом 1941-1943 рр. Зарицька була крайовою провідницею жіночої сітки ОУН. 
 З 1943 р. вона була організатором і керівником Українського Червоного Хреста.  
 З 1945 по 1947 р. вона була зв’язковою Головного Командира УПА Романа Шухевича, 

працювала також у відділі пропаганди ОУН.  
 21 вересня 1947 р. Зарицька була заарештована органами НКВС (Народний комісаріат 

внутрішніх справ, по російськи НКВД, наступник ВЧК, попередник КГБ; Soviet secret police) в 
Ходорові та засуджена до 25 років ув’язнення. 

Олена Теліга. Ще одна вагома жінка в історії національно-визвольної 
боротьби це – Олена Теліга. Її називають найбільш значущою жінкою в 
українській літературі після Лесі Українки.  

Теліга жила в Чехословаччині в 1923-1929 рр., де відбулося її становлення 
(where she established herself) як поетеси, публіциста-літературознавця. Вона 
активно включилась в громадське і культурне життя української еміграції і 
познайомилася з відомими українськими літераторами, які виїхали за кордон 
після захоплення України Радянським Союзом у 1920-х рр.  

Ця група письменників-патріотів стала відомою як “Празька школа”. Крім 
Теліги, серед ‘членів’ Празької школи були Євген Маланюк (літератор, 

 
книжка віршів “Княжа емаль”; у цій збірці міститься ніби вся історія Волинської землі аж до сучасності. 

Лятуринська також багато працювала в галузі скульптури. Вона брала участь у міжнародних художніх 
виставках у Лондоні, Парижі, Берліні. Вона створила Пам’ятник полеглим воякам УНР, погруддя (busts) 
Шевченка, С. Петлюри, Є. Коновальця та ін. 

Після другої світової війни Лятуринська оселилася в Міннеаполісі за допомогою Союзу українок. Вона 
писала вірші, нариси (essays, overviews), статті; займалася писанкарством, керамікою; співпрацювала в 
Союзі українок. Вона також була одним із членів-основоположників (member and founder) Об’єднання 
українських письменників “Слово”.  

Оксана Лятуринська 
Патрон 50-го куреня, Вашінґтон 

Оксана Лятуринська (1 лютого 1902 - 13 червня 1970) – малярка, скульпторка, 
письменниця, поетеса і громадська діячка. Лятуринська виховувалась у 
російськомовній родині і початкову освіту здобула у російськомовній школі. 
Але після проголошення УНР Лятуринська захопилася поезією Олександра 
Олеся і почала писати українською мовою.  

У 1924 р. Лятуринська перебралася до Праги. Саме у Празі розвинулася її 
поетична та художня кар’єра.  

Лятуринська глибоко знала праісторію свого народу, що сильно проявлялося в 
її творах. Перша збірка віршів вийшла 1938 р. під назвою “Гусла”; значна 
частина з них присвячена героїчному минулому рідної землі.  У 1941 р. вийшла   
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сотник Армії УНР), Юрій Дараган (поет, сотник Армії УНР), Наталія Лівицька-Холодна 
(письменниця, поетеса, член управи Союзу українок Америки), Олег Ольжич (пластун, поет, член 
проводу ОУН), Олександр Олесь (письменник, поет, батько Ольжича), Оксана Лятуринська та ін.  

Коли відновилася боротьба за незалежність України, декотрі члени Празької школи приєдналися 
до цієї боротьби, і серед них – Теліга.  

 У 1939 р. Теліга переїхала до Кракова, де вступилa в ОУН і 
активно працювала в Культурній референтурі Проводу ОУН, 
якою керував Олег Ольжич.  

 Після початку радянсько-німецької війни в липні 1941 р. 
Теліга нелегально перейшла кордон і переїхала до Львова, а 
в жовтні доїхала до окупованого німецькою армією Києва.  

 У Києві Теліга створила і очолила Спілку письменників 
України. Головною метою було відродження української 
мови і культури. Вона співпрацювала з редакцією 
“Українського слова” і видавала літературний журнал 
“Литаври”, всупереч забороні німців. 

 Після початку масових репресій німців проти українських 
націоналістів Теліга відмовилася залишити місто і 
продовжувала літературну та політичну діяльність. 7 липня 
1942 р. вона була заарештована гестапом (Gestapo) і разом з 
чоловіком розстріляна у Бабиному Яру.  
o Бабин Яр став всесвітньо відомим через масові розстріли 

під час німецької (Nazi) окупації Києва у 1941-1943 рр. У 
Бабиному Яру були розстріляно 90–100 тисяч людей. В 
тому числі – 621 членів ОУН.  

Теліга була лише одним із багатьох політв’язнів (політичних в’язнів; political prisoners) під час 
Другої світової війни. Гітлерівська Німеччина і СРСР придушували політичних активістів на рівні, 
небаченому в історії Європи. Українці терпіли під владою обох окупаційних сил – обидві хотіли 
знищити український націоналізм. 

Політв’язні й концтабори після Другої світової війни 

Засудження нацистів. Після Другої світової війни нацисти потрапили під суд і були покарані.  

 Нюрнберзький процес (Nuremburg trials) — міжнародний судовий процес над колишніми 
керівниками гітлерівської Німеччини, який проходив у м. Нюрнберг з 20 листопада 1945 по 1 
жовтня 1946 р. в Міжнародному військовому трибуналі. 
o СРСР, який сам вчинив жахливі злочини під час війни, допоміг створити Міжнародний 

військовий трибунал разом із США, Великою Британією та Францією, і брав участь в 
засуджені нацистів.  

o Саме під час цього трибуналу світ дізнався про жорстокість і нелюдність (inhumanity) 
нацистських концентраційних таборів, або концтаборів (concentration camps).  

Весь світ жахнув … Але оскільки СРСР був одним із союзників і переможців Другої світової війни, 
світ одночасно відвернувся від злочинів СРСР, таким чином дозволяючи їм продовжуватися. В 
той сам час, що нацистські концтабори ставали страшними “пам’ятками історії”, радянські 
концтабори поширювалися – і знущання над українцями продовжилося.  

ГУЛАГ. Упродовж історії СРСР десятки мільйонів людей стали жертвами політичних репресій. 
Одним з інструментів репресій були табори ГУЛАГу (GULAG). ГУЛАГ (Головне управління 

Дерев’яний хрест у пам’ять 
про членів ОУН, розстрі-ляних 

у Бабиному Яру. 
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таборів, по російськи Главное управление лагерей) був підрозділ НКВС, який керував системою 
виправно-трудових (corrective-labor) таборів у 1934-1956 рр. Ці концтабори стали відомі як 
ГУЛАГи. ГУЛАГи були розкидані по всьому СРСР і їх налічувалося кілька сотень. 

 З 1934 по 1953 р. було проведено до 800 тисяч політичних страт (executions). 
 На початку 1950-х рр. українців налічувалося 363 тисяч, приблизно 20%, в’язнів ГУЛАГу.  
 Після Другої Світової війни особливі табори були створені, щоб ізолювати найбільш активних 

в’язнів і створити для них смертельні, нестерпні умови. У них направляли колишніх 
військовополонених (prisoners of war) й повстанців, особливо українських націоналістів.  
o У декотрих таборах близько половина в’язних були українські націоналісти. 
o Всі вони були засуджені на терміни 10-25 років, всі мали досвід збройної боротьби.  
o Саме з їх приходом у ГУЛАГу почався активний опір (active resistance) ув’язнених: групові 

втечі, повстання, голодування (hunger strikes) і відмови від роботи (labor strikes – ГУЛАГи 
були джерелом безплатної робочої сили і стали важливим складником економіки СРСР).  

У 1946 р. почалася серія повстань. Піком табірних повстань став рух опору (resistance) в Річковому 
таборі (на річці Воркуті), Гірському (у Норильську), Степовому (у Кенгірі, в Казахстані) і деяких 
інших. Вперше за всю історію ГУЛАГу ув’язнені вимагали не покращення умов утримання, а 
свободи.  

Хоча воно було придушене, Кенгірське повстання висвітило кризу ГУЛАГу і спричинило зміни в 
каральній системі; ГУЛАГ було реорганізовано, зменшилась роль концтаборів в економіці СРСР. 

 

 
 

На Великдень, 15 травня 1954 р. назустріч колоні дівчат ішла колона хлопців. Хлопці привіталися: 
“Христос воскрес!”, дівчата відповіли: “Воістину воскрес!” Один із сторожів почав стріляти по чоловічій 
колоні — 13 в’язнів було вбито відразу, п’ятеро з 33 поранених померли потім у лікарні.  

Звістка про цей випадок збурила концтабір; повстання почалося 16 травня. В’язні вигнали всю охорону 
й обслугу, захопили господарчий двір, організували самоврядування: на загальному мітингу обрали 
комісію, яка керувала життям “вільної республіки”.  

26 червня влада звернулася до повсталих із вимогою здатися, з повідомленням про введення військ. 
Після цього в табір було введено 1,600 осіб, солдат із 98 собаками, 3 пожежні машини, 5 танків Т-34.   

Почалася кривава розправа. Очевидець тих подій д-р Варконі згадує: “Побачивши танки, в’язні жіночого 
табору, щоб рятувати своїх друзів вийшли назустріч ворогу. Майже всі вони були святково вдягнуті у 
вишиті сорочки. Близько двох сотень [у багатьох джерелах подають їх у кількості п’ятсот] цих 
українських жінок і дівчат взялися за руки і лавами рушили проти танків. Але танки не зупинилися … й 
один за одним переїхали живу фалангу...” 

Свідчення учасника повстання Ю. Ференчука,  
“Кров Кенгіра”, 1993. 

500 Героїнь із Кінґіру 
Патрони 34-го куреня, Сиракюз 

Найбільше з повстань ув’язнених 
відбулося в Кенгірі. Кенгірське 
повстання тривало 42 дні (16 
травня - 26 червня 1954 р). У 
повстанні брало участь близько 
8,000 ув’язнених, більшість з них 
українці засуджені по політичних 
статтях. В Кенгірі 46.3% в’язних 
були українці, серед яких було 
багато колишніх членів ОУН і 
бійців УПА – які і стали серцем 
повстання. 
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Шістдесятники  

Слідами кенгірських героїв, в 1960-х рр. прийшла 
хвиля нових патріотів, котрі так само не могли 
змиритися з несправедливістю та чужоземним 
гнобленням. Сьогодні вони відомі як “шістдесятники”.  
Першими речниками (spokespeople) шістдесятників в 
Україні були Ліна Костенко й Василь Симоненко.  

Шістдесятники виступали на захист національної мови 
і культури, свободи художньої творчості.  

 Вони влаштовували літературні читання, художні 
виставки, вечори пам’яті репресованих митців;  

 ставили заборонені (banned) театральні п’єси;  
 складали петиції на захист української культури.  

Культурницька діяльність, яка не вписувалась у рамки 
дозволеного (did not fit within the limits of what was 
allowed), викликала незадоволення влади. З кінця 
1962 р. почався тиск на шістдесятників. Перед ними 
закрилися сторінки журналів, їх звинувачували у 
“буржуазному націоналізмі”. У відповідь їх твори стали поширюватися у “самвидаві” (підпільні 
видання). 

Під тиском влади частина шістдесятників пішла на компроміс із владою, інші повернулися до 
політичного дисидентства (dissidents – critics/opponents of Communist party), правозахисного руху 
та відкритого протистояння владі. Найбільш відомі шістдесятниці, які протистояли владі – Ліна 
Костенко і Алла Горська. 

Ліна Костенко (нар. 19 березня 1930) була однією з перших і найпримітніших (most notable) з 
молодих українських поетів 1950-60-х рр. Але коли вона почала брати активну участь у 
дисидентському русі, вона була надовго виключена з літературного процесу.  

Все одно, вона поперала дисидентський рух. У 1965 р., коли почались арешти української 
інтелігенції, Костенко підписувала листи протесту, а коли судили шістдесятника В’ячеслава 
Чорновола та його друзів, вона була на процесі. Після цього ім’я Костенко в радянській пресі довгі 
роки не згадувалося. 1973 р. Костенко потрапила до “чорних списків”, складених секретарем ЦК 
КПУ (Центральний комітет Комуністичної партії України).  

Під час Помаранчевої Революції поетеса була довіреною особою лідера опозиції Віктора Ющенка. 

Аллу Горську (18 вер. 1929 – 28 лист. 1970) звуть “душею українського шістдесятництва”.  

 Разом із Василем Симоненком і Лесем Танюком Горська відкрила 
місця поховання розстріляних киян в НКВС у Биківнянському лісі 
(1962-1963), про що вони заявили в Київську міську раду. 

 В 1965-68 рр. Горська брала участь у акціях протесту проти розправ 
над шістдесятниками і зазнала переслідувань з боку КДБ (Комітет 
державної безпеки, по російськи КГБ – наступник НКВС).  

 Горська підтримувала родини політв’язнів – їздила на судові процеси, 
організовувала збори коштів на допомогу сім’ям засуджених. 
Правозахисники, які поверталися з ув’язнення, зверталися до неї за 
допомогою і отримували її.  

“Друга хвиля” 
світового жіночого руху 

До середини 20 ст. у більшості країн жінки 
отримали рівні з чоловіками громадянські 
і політичні права, що відображено у 
прийнятій ООН (Організація Об’єднаних 
Націй, United Nations) “Конвенції про 
політичні права жінок” (1959). Одним з 
важливих завдань жіночого руху стала 
боротьба за фактичну реалізацію прав 
жінок, визнаних на законодавчому рівні – і 
так постала “друга хвиля” жіночого руху 
в 1960-х рр., якраз в період шістдесятників. 

Через суспільно-політичні обставини в 
СРСР українське жіноцтво не зазнало 
“другої хвилі” жіночого руху. Жіночий рух 
в Україні пробудився знову аж наприкінці 
1980-х рр. й особливо після проголошення 
незалежності. 
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 1970 р. Горську викликали на допит у справі заарештованого Валентина Мороза. За декілька 
днів до смерті вона склала протест до Верховного суду УРСР про незаконність і жорстокість 
Мороза вироку (sentence). 28 листопада 1970 р. Горську було вбито членами КДБ. 

У січні 1972 р., здійнялася (arose) найбільша хвиля арештів учасників руху опору, що значною 
мірою ослабило українську духовну та інтелектуальну еліту. Але правозахисники не піддалися і 
1975 р. підтримка прийшла з поза кордону.  

Українська Гельсінська Група 

1 серпня 1975 р. уряди 35 держав Європи і Північної Америки (включаючи уряд СРСР), підписали 
Гельсінські угоди (Helsinki Accords), щоб забезпечити принципи демократії та права людини 
(human rights). 9 листопада 1976 р. група правозахисників об’єдналася для сприяння (to facilitate) 
виконанню Гельсінських угод і створили Українську Гельсінську Групу (УГГ). Керівником УГГ 
був Микола Руденко, один із засновників разом з іншими шістдесятниками, правозахисниками.  

У СРСР членів УГГ жорстоко переслідували. Вже за рік після утворення організації, 1977 р., 
заарештовано й засуджено п’ятьох членів. Всі отримали максимальну кару: позбавлення волі 
терміном 10 років і 5 років заслання. У 1977-1978 рр. лави УГГ поповнилися новими членами, а 
вже 1979 р. знову почали арештувати і засуджувати членів організації.  

У 1979-1980 рр. в Україні посилено терор; засуджено 14 членів УГГ до ув’язнення на 2-10 років 
таборів і на 3-5 років заслання. Декотрі члени виїхали з СРСР і створили Закордонне Пред-
ставництво УГГ (ЗП УГГ), яке виступало перед світом на оборону українських правозахисників, 
втримувало зв’язки з міжнародними організаціями (такі як “Amnesty International”). 1980 р. ЗП УГГ 
почало видавати “Вісник репресій в Україні” (редактор – Надія Світлична).  

УГС – перше відродження УГГ. З 1987 р., коли ставала поступово все більш можливою легальна 
діяльність, члени УГГ, які поверталися з таборів, майже всі стали вести політичну діяльність. 7 
липня 1988 р. у Львові зібралося близько 50 тисяч людей і на основі УГГ проголосили створення 
Української Гельсінської спілки (УГС).  

 

В 1976 р. Світлична повернулась з ув’язнення. У 1978 р., після того як відмовилася від громадянства 
СРСР, вона була видворена (cast out, exiled) на постійне проживання в США.   

В США Світлична працювала перекладачкою в Гарвардському університеті, брала активну участь у 
роботі ЗП УГГ, стала редактором “Вісника репресій в Україні”, приготовляла до друку передані з 
концтаборів матеріали та книжки багатьох правозахисників, працювала в українській редакції “Радіо 
Свобода” (1983-1994). 1992 р. вона започаткувала створення Музею шістдесятництва у Києві.  

Скоро після приїзду до США Світлична стала пластункою-Верховинкою. За свою громадську працю 
була нагороджена пластовим орденом Вічного Вогню в Золоті.  

Надія Світлична – Пластунка в УГГ 

Надія Світлична (8 листопада, 1936 - 8 серпня, 2006) – правозахисниця, 
активний член ЗП УГГ, редактор-укладач, громадська діячка, пластунка. 
Світличної правозахисна діяльність розпочалася в 1960-х рр. Її 
заарештували за її діяльність в русі шістдесятництва в 1972 р. і засудили на 
4 роки таборів суворого режиму. Разом з нею у таборі перебували Дарія 
Гусяк (зв’язкова Романа Шухевича, активістка ОУН), Катерина Зарицька 
(гляньте ст. 16), Ніна Строката (учасниця дисидентського руху, 
майбутня співзасновниця УГГ), Ірина Сеник (поетеса, дисидент, майбутній 
член УГГ), Стефанія Шабатура (митець-килимар, майбутній член УГГ) 
та ін. Вони брали активну участь у протестах політв’язнів.  
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На відміну від УГГ, яка була чисельно невеликою групою правозахисників, УГС постала як масова 
опозиційна політична організація. Її утворення означало перехід від правозахисної діяльності до 
відвертої політичної боротьби. В 1990 р. УГС була перетворена на першу в сучасній Україні 
незалежну партію “Українська Республіка”. 

УГСПЛ – друге відродження УГГ. 1 квітня 2004 р. відбулися перші збори Всеукраїнської асоціації 
правозахисних організацій “Українська Гельсінська спілка з прав людини” (УГСПЛ). За 8 років 
УГСПЛ стала найбільш впливовою правозахисною організацією України і сьогодні – найбільша 
асоціація правозахисних організацій України. Спілка об’єднує 29 правозахисних організацій. 
Серед членів є пластунка-Орликівка Аня Ющенко. 

Відродження Жіночого руху в Україні 

Новий етап Жіночого руху розпочався наприкінці 1980-х рр. й особливо після проголошення 
незалежності. Жінки почали відновлювати та творити жіночі організації, як наприклад: 

Союз українок (відроджений 1989). Відродження Союзу українок 
почалося з Галичини, де ще живою була пам’ять про його діяльність; до 
грудня 1991 р. у всіх областях вже діяли осередки. Того ж місяця в Києві 
відбувся установчий з’їзд Союзу українок, головою стала відома 
громадська і політична діячка, поетеса Атена Пашко-Чорновіл. 

Пріоритетами організації – формування національної свідомості народу; 
захист української мови; духовне відродження України; виховання нової 
генерації молоді, здатної будувати правову демократичну державу.  

Спілка жінок України (1991). 15 січня 1987 р. відбулася Установча 
Конференція жіночих рад України, на якій було створено 
Республіканську Раду жінок. В 1991 р. після набуття незалежності, 
організація стала Спілкою жінок України.  

За словами голови Марії Орлик, головними завданнями організації стали: 
а) досягнення рівності жінок та чоловіків; б) захист жінок в умовах ринку; в) сприяння створенню 
та розвитку жіночого малого бізнесу та ін.  

Жіноча громада (відроджена 1991). Жіноча громада відновила роботу 1989 р. у Києві у складі НРУ 
(Народний рух України), від 1991 р. – всеукраїнська громадська організація, від 1993 – міжнародна 
громадська організація. Її очолила відома діячка українського демократичного руху Марія Драч.  

Жіноча Громада ставила завдання відродження української нації, сприяння розбудові грома-
дянського суспільства, підвищення соціального статусу жінки, подолання дискримінації жінок, 
виховання жінок – державних та громадських лідерів, заохочення їх до громадської активності.  

Всеукраїнське жіноче товариство ім. О. Теліги (1993) – жіноче товариство при фундації ім. О. 
Ольжича, яке поставило завдання досягнення жінками рівних можливостей з чоловіками та 
утвердження української державності. Головою Товариства обрано журналістку Ольгу Кобець. 
При Товаристві діє молодіжна організація дівчат-підлітків. 

Товариство зосереджує увагу на виховання свідомості українського народу, відродження 
національних традицій, вивчення забутих сторінок історії України, вшанування пам’яті тих, хто 
боровся за самостійність та соборність України.  

Перший Всеукраїнський з’їзд жіночих організацій (1994) започаткував об’єднання зусиль у 
розробці стратегії щодо відстоювання інтересів жінок. Вони почали (1) розглядати будь-яку 
соціальну проблему з погляду жінок, їхніх інтересів, та (2) висувати завдання про зміну тих 
соціальних умов, які творять або продовжують дискримінаційні механізми щодо жінок. 
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IV Всесвітня конференція зі становища жінок (Китай, 1995) та участь жіночих організацій 
України вплинули як на розвиток самого руху, так і трансформацію свідомості жінок. Жінки стали 
значно активніше засвоювати технології соціального партнерства у взаємовідносинах зі 
структурами влади, вчилися укладати спеціальні угоди і створювали громадянські ініціативи.  

Національна рада жінок України (1999) – громадська організація, 
яка об’єднує жіночі організації України, створена у 1999 р., 
колективний член Міжнародної Ради жінок.  

Ініціаторами створення Національної Ради жінок України були: 
Жіноча Громада (голова – Марія Драч), Союз українок (голова – 
Атена Пашко), Спілка жінок України (голова – Марія Орлик), 
Всеукраїнське товариство ім. О. Теліги (голова – Ольга Кобець), 
які в 1997 та 1998 рр. проводили періодичні узагальнюючі зустрічі. 

Метою організації – консолідація зусиль жіночих організацій, 
спрямованих на поліпшення становища жінок у державі, 
підвищення їх ролі й соціального статусу в суспільстві, задоволення 
та захист спільних інтересів жіночих громадських організацій.  

Українські жіночі студії. На поч. 1990-х рр. відроджено українські жіночі студії та започатковано 
гендерні дослідження (gender studies). Важливим внеском в дослідженні історії українського 
Жіночого руху зробила історик (і пластунка) Марта Богачевська-Хом’як, авторка монографії 
“Білим по білому. Жінки в громадському житті України. 1884–1939”. Це перша книжка про 
жіночий внесок у національні українські рухи. Майже неможливо знайти статтю про український 
Жіночий рух, який не цитує досліджень Богачевської-Хом’як. Коли утворилася в Україні Комісія 
Фулбрайта (Fulbright, під крилом U.S. Department of State) для створення програми наукових 
обмінів між Україною і Америкою, Богачевська-Хом’як була призначена директором Програми 
імені Фулбрайта і обличчям академіки двох держав. 

Гендерна політика. У перші роки незалежності державна гендерна політика України 
вибудовувалася навколо ідеї покращення становища жінок.  

 Конституція України (1996) законодавчо (legislatively) закріпила рівність прав і свобод 
громадян незалежно від статі (regardless of gender).  

 Зусиллями науковців-правознавців у співпраці з жіночими громадськими організаціями 
розроблено Закони “Про попередження домашнього насильства” (“Prevention of Domestic 
Violence”, 2001), “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків” (2006).  

 Практичні заходи з подолання гендерної дискримінації та впровадження гендерної рівності у 
всіх сферах життєдіяльності (in all spheres of life) викладено у “Державній програмі з 
утвердження ґендерної рівності в українському суспільстві на період до 2010 р.” (2006).  

Жіночий рух сьогодні  

При центрі Жіночого руху завжди були і далі є жіночі організації. Найбільший прогрес у 
досягненні гендерної рівності і поліпшенні становища жінок здійснюється через співпрацю. (І 
навіть не треба бути жінкою щоб брати участь в русі – не забуваймо Івана Франка!)  

У конституціях майже всіх держав світу, включно з конституцією України, закріплено (secured) 
рівні права чоловіків і жінок на освіту, професійну діяльність, володіння майном, участь у справах 
держави, у формуванні органів влади. У цих досягненнях неабияку роль відіграв Жіночий рух. 

Сьогодні Жіночий рух в Україні розвивається повномасштабно (full scale), жіночі організації 
стають політичною та громадською силою (навіть виникли жіночі партії, як наприклад “Солідар-
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ність жінок України”, яка стала 13-ою серед 29-ти партій, що брали участь у виборчих перегонах 
до Верховної Ради у 2014 р.), та роблять значні кроки в розвитку гендерних студій в Україні.  

В Україні нараховується понад 700 жіночих організацій. Вони впливають на вдосконалення 
законодавства (improvement of legislation) та механізмів щодо поліпшення становища жінок, і вони 
прагнуть суспільного визнання (seek social recognition) Жіночого руху як важливого держа-
вотворчого чинника (important factor in state-building). Завдяки активності жінок відбуваються 
позитивні зрушення (shifts) в напрямку демократизації суспільства і досягнення рівноправності.  

Але роботи залишилось ще багато, як доказує України становище у світових рейтингах (ratings) 
гендерної рівності. У 2016 р. було опубліковано The Global Gender Gap Report 2016, який визначає 
індекс гендерного розриву (gender gap). Це – глобальне дослідження країн світу за показником 
рівноправності статей за версією Всесвітнього економічного форуму (World Economic Forum). 
Вимірювання відбувається за чотирма сферами: (1) Економічна участь і кар’єрні можливості; (2) 
Освіта; (3) Здоров’я і виживання; (4) Політичні права і можливості. 

Україна зайняла 69 місце серед 144 країн, погіршивши власний рейтинг 

 на 2 пункти в порівнянні з 2015 роком, коли вона посідала 67 місце; 
 на 13 пунктів в порівнянні з 2014 роком, коли вона посідала 56 місце. 

Серед факторів, які впливають на України світовий рейтинг гендерної рівності в останніх роках є 
вплив війни на Донбасі на економіку України. У 2014 р. Національний банк оцінив вплив анексії 
Криму та військового конфлікту на Донбасі в 5% у падіння загального ВВП України (a 5% drop in 
Gross Domestic Product, or GDP, the monetary value of all the finished goods and services produced 
within a country’s borders). Коли економіка держави терпить, її жінки терплять (GDP is correlated to 
gender equality; when GDP per capita (per person) decreases, gender equality decreases).  

Тому хочемо пригадати чим український Жіночий рух відрізняється від світового. Від свого 
початку в 19 ст. український Жіночий рух був пов’язаний з національним рухом і це не змінилося. 
По сьогоднішний день – після осягнення незалежності у 1991 р., після Помаранчевої ревулюції в 
2008 р., після Майдану у 2013-2014 рр., і особливо в цей період військового конфлікту на Донбасі 
– українці далі борються за Україну, за народ, за гідність ... жінки і чоловіки разом. 

Матеріали підготувала пл. сен. Ліда Рижій, Орл 

Найвпливовіші жінки в Україні 

Журнал “Фокус” назвав 100 найвпливовіших жінок в Україні у 2016 році. Політики, чиновники, 
судді, які представляють владу – половина списку. В рейтингу також є число жінок-бізнесменів, 
які представляють реальний сектор економіки, а також представниць сфери культури. “Топ 10”: 

1. Валерія Гонтарева: Голова Національного банку України 
2. Ірина Геращенко: Перший заступник Голови Верховної Ради  
3. Юлія Тимошенко: Народний депутат, лідер партії “Батьківщина” 
4. Хатія Деканоідзе: Керівник Національної поліції України (більше не займає цієї посади) 
5. Лілія Гриневич: Міністр освіти і науки України 
6. Оксана Сироїд: (Другий) Заступник Голови Верховної Ради України  
7. Юлія Ковалів: Перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі  
8. Іванна Климпуш-Цинцадзе: Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантич-

ної інтеграції 
9. Уляна Супрун: Заступник міністра охорони здоров’я України 
10. Олена Пінчук: Голова фонду “АнтиСНІД” (Anti-AIDS), голова наглядової ради (head of 

supervisory board) групи StarLightMedia (largest Ukrainian media/broadcasting group) 


