
Жінки в історії 
України



Їх породила мати Україна,

їх душі освятили небеса 

Народу гордість: доленька-калина

Вінець терновий і зеленая краса! 

Високість їхня пісня солов'їна

Серед людських зневірених гаїв.

А доля їхня - доля України: 

Пророчий, ніжний і трагічний спів... 

Вони пройшли крізь хуртовину ночі,

Крізь воєн дим і попіл канонад, 

Відважні, горді постаті жіночі

В страху не оглядалися назад 

Найкращий цвіт розп’ятого народу

жіноцтво української землі

На страту йшли за правду у негоду, 

З погордою на ясному чолі.

Видатні жінки України



Протягом багатьох століть жінки
у всьому світі керували державами,
боролися за права своїх народів, робили
наукові відкриття, надихали на подвиги
і самі ставали першовідкривачами.

Пропонуємо вашій увазі екскурс в
історію славного жіноцтва України, чиї
заслуги досі є предметом гордості
всього людства.



(902-969)

Велика київська княгиня, дружина князя
Ігоря, канонізована Православною
Церквою. По смерті чоловіка правила
державою (945-957) від імені малолітнього
сина Святослава. Княгиня Ольга була
першою і єдиною жінкою, яка правила
однією з найбільших держав того часу
Київською Руссю. Вона перша з князів
провела реформу в стяганні державних
податків і заснувала в усій країні спеціальні
погости — місця збирання данини. Та
найбільша велич княгині Ольги виявилася
в тому, що вона прийняла християнську
віру і саме цим сильно піднесла авторитет
свій і своєї держави в очах Візантії та
християнських володарів Західної Європи.



Донька Ярослава Мудрого Анна, королева
Франції. Анна здобула гарну освіту.
Могутність і багатство батька — володаря
однієї з найбільших держав того часу, гарна
врода приваблювали королів і цісарів інших
країн. 4 травня 1049 року (за іншими даними
-19 травня 1051 року), король Франції Генріх І
одружився з Анною Ярославною. Під час
вінчання, яке відбулося в кафедральному
соборі міста Реймс, Анна подарувала
привезене з Києва Євангеліє
(Євангелістерій). Вступаючи на французький
престол, всі пізніші королі приносили клятву
на цьому Євангелії. Вона ставила свій підпис
на документах великої державної ваги
поряд з хрестиками неписьменних
королівських придворних та й самого короля.
Підписувалася кириличними літерами: Анна
Регіна – Анна Королева.

(1026-1075)



(1505-1558) 

Єдина жінка в султанському гаремі, що мала
офіційний титул. Народилася в
сім'ї Гаврила Лісовського у Рогатині. У 1516-
1520 роках потрапила до татарського
полону й була продана в рабство. У 1520 році
опинилася в султанському гаремі, де стала
улюбленою дружиною Сулеймана І. Іменем
Роксолани – Хуррем – Султан названий
район Аврет – базару в Стамбулі, де, за
переказами, була продана в гарем
турецького султана Настя Лісовська, а потім,
вже будучи Хуррем – Султан, збудувала
мечеть, притулок для вбогих, лікарні.
Усипальниця Роксолани – Хуррем - Хасекі -
національна святиня Туреччини. З її ім’ям
турки пов’язують низку архітектурних
пам’яток у Стамбулі, значні економічні
перетворення в країні. Роксолана приймала
іноземних послів, відповідала на послання
іноземних правителів, впливових вельмож і
художників.



(1863-1942)

Письменниця, громадсько-культурна діячка.

Одна із організаторів “Товариства руських

жінок” на Буковині (1894). Перші її твори

написані німецькою мовою. Перший твір

українською мовою - повість “Людина” – був

надрукований 1895 року в журналі “Зоря”.

О.Кобилянська була однією із перших в

українській літературі, хто виступав проти

духовного закріпачення жінки, обстоював її

право на громадсько-культурне життя. Важливе
місце не лише в українській, але й у світовій
літературі посідає соціально-психологічна
повість «Земля»(1902). Одним з
найпоетичніших творів вважається лірично-
романтична повість «В неділю рано зілля
копала» (1909), написана за мотивами відомої
народної пісні-балади «Ой не ходи, Грицю, та
й на вечорниці».



(1871-1913)

Українська письменниця, перекладач,
культурний діяч. Писала у різноманітних
жанрах: поезії, ліриці, епосі, драмі, прозі,
публіцистиці. Першими її надрукованими
віршами були “Конвалія” і “Сафо”. На початку
1893р. у Львові виходить перша збірка поезій
Лесі Українки — “На крилах пісень”. Початок
роботи Лесі Українки над прозовими жанрами
пов'язаний з діяльністю гуртка київської
літературної молоді “Плеяда”. Тут готували
видання для народу з історії, географії,
перекладали твори російських та зарубіжних
письменників; гуртківці писали і власні твори.
Особливе місце у творчій біографії Лесі
Українки займає фолькльор. «Лісова пісня»
(1911) — вершина творчості. В канон української
літератури Леся Українка ввійшла передусім як
поетеса мужності й боротьби.



(1872-1952)

Українська оперна співачка (драматичне сопрано),

педагог. За життя Соломія Крушельницька була
визнана найвидатнішою співачкою світу. Серед
її численних нагород та відзнак, зокрема,
звання «Вагнерівська примадонна» XX
століття. 15 квітня 1893 року дебютує у
Львівській опері. З 1895 р. виступала в усіх
великих операх Європи й Південної Америки,
а також у Каїрі. Найкращі партії співачки –
Саломея й Електра в однойменних операх
Р.Штрауса., Ізольда («Трістіан і Ізольда») і
Брунгільда («Перстень нібелунга»). Співати з
нею на одній сцені вважали за честь Енріко
Карузо, Тітта Руффо, Федір Шаляпін.
Італійський композитор Джакомо Пуччіні
подарував співачці свій портрет із написом
“Найпрекраснішій і найчарівнішій
Батерфляй”. Виконувала також українські
народні пісні під власний акомпанемент.



(1900-1961)

Художниця народного декоративного малярства.

Опановувала ремесло художника самостійно. ЇЇ

найбільше приваблюють олійні фарби. Її

улюблені кольори: кіновар світло- і темно-

червона, кобальт темно-синій, ультрамарин,

кадмій червоний, краплак темно-рожевий. Одна

за одною художниця пише свої прославлені

картини – "Декоративні квіти" , "Привіт врожаю"

, "Колгоспне поле" , "Цар Колос« , "Квіти і

берізка ввечері", "Квіти і виноград ", "Жоржини",

"Півонії" . Три картини Білокур – "Цар-Колос",

"Берізка" й "Колгоспне поле" – були включені до

експозиції радянського мистецтва на

Міжнародній виставці в Парижі в 1954 р. Там їх

побачив Пабло Пікассо. Весь світ облетіли його

слова: "Якби ми мали художницю такого рівня

майстерності, то змусили б заговорити про неї

цілий світ!"



(1929-1970)

Монументаліст, живописець, художниця-
шістдесятниця і відомий діяч правозахисного
руху 1960-х років в Україні. Творчість митця
ґрунтувалась на традиціях київської академічної
школи, народному мистецтві, українському
авангарді 1920-х, бойчукізмі, глибокому знанні
світових мистецьких напрямів. Авторка
численних художніх творів: «Автопортрет з
сином» (1960), «Портрет батька» (1960), «Абетка»
(1960), «Біля річки» (1962—1963), «Портрет В.
Симоненка» (1963) та ін. 1962 року стала одним iз
органiзаторiв вiдомого Клубу Творчої молодi
«Сучасник», який був тоді центром українського
національного життя у Києві. Разом із В.
Симоненком і Л. Тельнюком відкрила місця
поховання розстріляних в НКВС у Биківні, на
Лук'янівському і Васильківському кладовищах
(1962 — 1963).

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


(1924-2003)

Майстриня художнього ткацтва, громадська
діячка. Лауреат Державної премії ім. Т. Шевченка
(1968 р.). Від 1944 до 1952 року була зв’язковою в
підпіллі ОУН. Двічі була заарештовувана органами
НКВС за зв’язки з повстанцями. З 1947 р.
займається тканням рушників. Тематичними
рушниками Ганни Василащук до поезій Тараса
Шевченка проілюстроване одне з ювілейних
видань Кобзаря. Створила до поезій рушники-
ілюстрації під назвою „Вінок Кобзареві”. Усього за
мотивами Шевченкової поезії вона створила понад
півтори сотні робіт. Учасниця всеукраїнських та
закордонних виставок: м. Київ (1968), м. Коломия
(1974, 1985, 2010), м. Київ (1998), м. Братіслава
(Словаччина), м. Брюссель (Бельгія). Твори
майстирні зберігаються у музеях України та за
кордоном.



(нар. 1930)

Українська письменнниця – шістдесятниця,

лауреат Шевченківської премії (1987), Премії

Антоничів (1989), премії Петрарки (1994). Перші

збірки “Проміння серця”(1957), “Вітрила”(1958),

“Мандрівки серця”(1961). На початку 1960-х
брала участь у літературних вечорах
київського Клубу творчої молоді. У 1979р.

Надрукований історичний роман у віршах “Маруся

Чурай”, за який поетеса отримала Шевченківську

премію. 2010 року опублікувала перший
прозовий роман «Записки українського
самашедшого», що став одним з лідерів
продажу серед українських книжок. Почесний
професор Києво-Могилянської академії,
почесний доктор Львівського та Чернівецького
університетів. Відмовилась від звання Героя
України.



Чимало жінок, які прославляли нашу
рідну землю, увійшли в її історію

як історичні постаті України,
будівничі, творці, взірці жіночності.
У чорну ніч неволі, що тривала
століттями, вони знаходили у собі
сили зберегти прагнення до волі,
почуття гідності, відповідальності
за свій народ, за свою родину.


