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еред проблем, що постають на шляху розбудови незалежної Української держави 
й творення громадянського суспільства, особливої гостроти набувають питання 
місця та ролі жіночих організацій і рухів у суспільно-політичному житті, 

здобутті самостійності, становленні національної державності, формуванні демократичних 
ідеалів свободи, рівності й справедливості, об’єднання зусиль жінок на міжнародній арені у 
боротьбі народів за державну незалежність, за мирне вирішення та врегулювання 
внутрішньодержавних спорів і непорозумінь, рівноправності у створенні та діяльності 
різноманітних громадянських об’єднань. У цьому зв’язку значної науково-теоретичної 
цінності й практичного значення набуває досвід репрезентації галицькоукраїнського 
жіноцтва в міжнародному жіночому русі наприкінці і після Першої світової війни. 
Українська жіноча репрезентація на міжнародній арені в міжвоєнний період носила 
соборний характер. Разом з еміграційними жіночими організаціями “Союз українок” та інші 
товариства галичанок фактично виконували функції національного представництва в 
тогочасній Європі. За умов позбавлення власної державності, недопущення іноземними 
режимами до виступів політичних чинників на міжнародній арені велику роль в 
ознайомленні та пропаганді серед світової громадськості української справи відіграли 
національні громадські організації і рухи жіноцтва. До того ж вони стали головною 
зв’язуючою ланкою з еміграцією. Саме у цей час сформувалася ціла плеяда визначних 
громадсько-політичних діячок, котрі як визначні національні провідниці виступили на захист 
свого народу  на міжнародній арені. В складних умовах міжвоєнної Європи вони 
відстоювали національні інтереси, зайняли належне їм місце серед міжнародної спільноти. 
Український жіночий рух на міжнародній арені мав пацифістський характер і виступав за 
досягнення міцного миру на основі порозуміння між окремими народами, активно боронив 
принцип самовизначення нації. Проте на теперішній час ці важливі проблеми не стали 
предметом конкретного наукового вивчення. Тому метою започаткованого нами 
дослідження є показ діяльності українських жіночих організацій Східної Галичини на 
міжнародній арені в період між двома світовими війнами, коли питання миру між народами 
займали найважливіше місце у їх практичній праці, а також питання національного 
самоутвердження й самовизначення набули для них першорядного значення. 

У досліджуваний період українські землі були поділені між СРСР, Чехословаччиною, 
Румунією та Польщею. Кожна з держав проводила власну національну політику. Практично 
у всіх регіонах, а також і на еміграції  (Австрія, Німеччина, Америка, Канада та ін.), хоч у 
відмінних  суспільно-політичних умовах, українки виявляли достатні внутрішні сили для 
збереження своєї національної ідентичності та вносили посильний вклад на шляху до 
здійснення найзаповітнішої мети – створення Української держави. Для цього вони доклали 
усіх зусиль як в середині цих держав, так і на міжнародній арені. Реально оцінюючи 
значення зв’язків з жіноцтвом названих територій, в умовах національного поневолення 
(Австро-Угорщина, Польща) українські жіночі організації східногалицького краю зробили 
значний внесок у їх репрезентацію в міжнародний жіночий рух, у боротьбу організованого 
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жіноцтва за українську справу. Їх діяльність на міжнародній арені стала вагомим чинником 
утвердження,  усамостійнення й піднесення української нації. 

Зауважимо, що першим кроком до єднання жінок різних країн ще став міжнародний 
конгрес 1888 р. у Вашингтоні, де було створено Міжнародну координаційну раду, що 
виконувала роль організаційного центру боротьби за їх політичні та соціальні права. А 
1907 р. в Штудгарті виникло Міжнародне жіноче соціалістичне бюро. Напередодні, а 
особливо в часи Першої світової війни та за перших повоєнних років, відбувається 
бурхливий розвиток міжнародного жіночого руху, котрий складається з об’єднань світового, 
Європейського, регіонального, зокрема, слов’янського рівнів [1, с. 219]. 

Усупереч всім перешкодам, які заважали поширенню діяльності українського жіноцтва 
на міжнародній арені, українки виступили за національні інтереси у світовій спільноті жінок 
уже в часи започаткування міжнародного жіночого руху. Виступи українок на міжнародній 
арені розпочалися з їх участі на міжнародних філантропічних конгресах у Римі (1906), Відні 
(1908) та ін. Проте як самостійний важливий чинник боротьби за українську справу на 
міжнародній арені жіноцтво виступило в добу національно-визвольних змагань. Створений у 
1915 р. у Відні “Український жіночий комітет”, який очолила Олеся Левицька, нараховував 
понад 100 членів і проводив освітню та благодійницьку роботу серед українських вояків. Він 
опікувався майже двома тисячами стрільців [1, с. 220]. Його численні звернення-заяви щодо 
військово-політичного Становища у Східній Галичині та перспектив збройної боротьби 
отримали широкий резонанс у міжнародних колах. А “Національна рада українських жінок”, 
створена на вересневому 1919 р. з’їзді в кам’янці-Подільському закликала об’єднати всі 
українські жіночі товариства для національно-пропагандистських акцій серед жінок усього 
світу [2, с. 293]. Уже на той час заявили про себе таки лідерки українського жіноцтва, як: 
С. Русова, М. Грушевська, К. Малицька, Н. Кобринська, Є. Ярошинська, Г. Шухевич, 
З. Мірна, Л. Старицька-Черняхівська та ін. Суспільно-політична активність українок яскраво 
проявилася і на етнічних українських землях, і в місцях еміграційних поселень. Українки, які 
перебували за кордоном, вважали своє знаходження там тимчасовим явищем, яке, як вони 
сподівалися, рано чи пізно зміниться, і не могли бути байдужими до подій і процесів, які 
відбувалися на території Східної і Західної України. Часто трагічні у своїх наслідках події і в 
“суверенній УРСР”, і на західноукраїнських землях – “в українському П’ємонті”, вимагали 
спільних виступів і об’єднаних акцій і на міжнародній арені. 

Українські жіночі організації Східної Галичини у міжвоєнний період, насамперед, 
“Союз українок”, доклали значних зусиль для політично-пропагандистської діяльності у 
міжнародних жіночих організаціях, зокрема: у консервативній Міжнародній раді (МЖР), та 
більш поступових міжнародних жіночих структурах – “Міжнародному жіночому союзу за 
громадські права жінки” (МЖС, “Суфраж”), “Міжнародній жіночій лізі миру і свободи” 
(МЖЛМіС), “Міжнародній жіночій консервативній гільдії” (МЖКГ), “Об’єднанні 
слов’янських жінок” (ОСЖ) та інших міжнародних організаціях  багатьох країн світу. 
Великий вплив на встановлення й розвиток зв’язків з міжнародними об’єднаннями різних 
країн мала еміграція. Українське жіноцтво західноукраїнських земель постійно слідкувало та 
відгукувалося на всі прояви організованого життя емігранток. Одну з перших відомостей про 
це подала ще в квітні 1917 р. “Зоря”, вітаючи спробу заснування землячками 
благодійницьких товариств у Джерз-Сіті та Нью-Йорку [3, с. 200]. Про працю заокеанських 
українок довоєнної доби інформували інші українські часописи. 

Перший вияв політичної активності на міжнародній арені українки союзянки проявили 
у 1920 р. в роботі конгресу “Суфражу”, що відбувся в Осло. Зазначимо, що “Суфраж” було 
створено 1904 р., який розвинувся на хвилі повоєнного жіночого руху за рівні громадянські і 
політичні права та об’єднував понад 50 національних організацій, так що вважався “Жіночим 
союзом народів”. Згідно з внесеною тут заявою, на конгресі 1923 р. у Римі галицьке жіноцтво 
було прийняте до його членів на “правах вільної нації” [4, с. 261]. Світова громадськість 
крізь призму функціонування окремого “Комітету охорони українського жіноцтва” могла 
ознайомитися з історією та діяльністю українського жіночого руху. Організоване українське 
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жіноцтво проводило активну національно-інформативну працю, використовуючи для цього 
міжнародні жіночі з’їзди та зустрічі [2, с. 293–294]. 

Дальшим кроком поглиблення міжнародної діяльності українських жіночих організацій 
стала їх участь 10–17 липня 1921 р. у роботі третього Міжнародного жіночого конгресу у 
Відні. Учасники конгресу МЖЛМіС були представниці і державних, і поневолених народів 
світу. До складу української делегації увійшли Валерія О’Коннор-Вілінська (голова), Оксана 
Храпко-Драгоманова і Надія Суровцова (заступники голови), Ганна Келлер-Чикаленко і Івга 
Лоська (секретар), Ольга Галаган (касир). Українська делегація становила єдину організацію, 
а не “територіальні групи”, серед її делегаток були також галичанки: Блянка Баранова, Олена 
Залізняк, Марія Донцова, Мілена Рудницька, Софія Дністрянська, Олена Левицька і Стелла 
Гаврисевич [5, арк. 3–4]. На конгресі українки порушували питання загальнонаціонального 
значення, зокрема: погромів в Україні, насильницької окупації 8 західноукраїнських земель 
(Галичини, Холмщини, Волині, Підляшшя і Полісся та західнопівнічної частини Буковини й 
Бессарабії та ін.). Питання політичного становища Галичини члени української секції 
МЖЛМіС піднімали і на наступних міжнародних жіночих конгресах (грудень 1922 р., Гаага; 
травень 1924 р., Вашингтон та ін.). Українське питання перебувало у центрі уваги 
ХІ конгресу Міжнародного жіночого союзу за громадянські права жінки, що відбулася 12–15 
червня 1929 р. у Берліні. М. Рудницькі тричі виголошувала промову про боротьбу українок 
за свої національні права та концептуальні проблеми участі організованого українського 
жіноцтва в громадсько-політичній діяльності. У резолюції конгресу МЖС з роззброєння була 
прийнята запропонована українською державою поправка, якою, поряд з політичним та 
економічним, засуджувався також національний і культурний гніт. Проголошене 
М. Рудницькою гасло “Жінка, справедливість і свобода!” стало девізом міжнародного 
зібрання [1, с. 224]. Закордонне жіноцтво активно виступало проти переслідування та 
репресій щодо українського руху у Східній Галичині. Їх масові протестацій ні кампанії 
відіграли вирішальну роль у відновленні діяльності “Союзу українок”, у засудженні 
“пацифікації” 1930 р., судових процесів над націоналістами тощо. 

Одним із найактивніших та найбільш авторитетних українських діячок міжнародного 
рівня виступила Мілена Рудницька, яка була учасницею і репрезентанткою українок на 
багатьох міжнародних жіночих конгресах. Активна діячка Українського національно-
демократичного об’єднання, посол від нього до польського Сейму (1928–1935), працювала у 
його комісіях – освітній і закордонних справ. Як делегатка Української парламентської 
репрезентації під час перебування у Лізі Націй активно захищала українські петиції, зокрема 
в справі т. зв. “пацифікації” і голодомору 1932–1933 рр. в УРСР, мала контакти з урядовими і 
громадськими колами Західної Європи і виступала на міжнародних жіночих з’їздах. 
М. Рудницька використовувала парламентську трибуну для відстоювання фактичної 
рівноправності й захисту інтересів українських жіночих організацій, які боронили права 
широкого українського загалу. Жіноче питання в парламенті розглядалося лише у контексті 
головного політичного завдання українців щодо національно-державного самовизначення. 
Представництво в органах державного управління Другої Речі Посполитої М. Рудницька 
використовувала і для участі в міжнародних форумах. У міжвоєнний період вона як член 
парламенту Польщі брала активну участь у роботі Міжнародної жіночої ради і в 
Міжнародній жіночій лізі миру і свободи. Разом із визнаними на той час лідерками 
українського жіночого руху С. Русовою, О. Кисілевською, О. Левчаківською та іншими [6, 
с. 150] вона неодноразово гідно представляла українське жіноцтво на феміністичних з’їздах. 
Так, М. Рудницька  підготувала матеріали на з’їзд Ради парламентаристів у Женеві у 1931 р., 
і Міжпарламентський союз утворив комітет для розгляду справ українців у Польщі, до якого 
увійшли представники Великої Британії, Італії та Норвегії. Міжнародна організація звернула 
увагу Другої Речі Посполитої на політику щодо національних меншин. Проте далі Ліга націй 
не пішла і наполягати на автономії українців у складі Польщі була не в змозі через історичну 
ситуацію, що склалася у той час в Європі. На Конгресі національних меншин 1933 р. 
М. Рудницькій вдалося поставити питання про голод та обговорення закритою сесією Ліги 
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націй [7, с. 80–81]. Лідерки західноукраїнського жіночого руху були першими, хто виніс це 
болюче і трагічне для України питання на міжнародну арену. 

Українське жіноцтво мало і другу гідну галичанку – заступницю національних та 
соціальних прав й інтересів українства в польському парламенті і міжнародних жіночих 
зібраннях в особі Олени Кисілевської. Під час Першої світової війни вона працювала в 
“Жіночому допомоговому комітеті” для січових стрільців та інших вояків у м. Відень 
(Австрія), опікувалася шпиталем у міжнародній організації Червоного Хреста. 
Співініціаторка прийняття 15 вересня 1933 р. “Відозви” союзянок у Львові до жіноцтва 
усього світу з приводу сталінського геноциду у Великій Україні [8, с. 72] та інших важливих 
документів щодо становища жінок у Східній Україні у міжвоєнний період.  У 1929 р. на 
засіданні законодавчого органу Польщі з приводу прийняття бюджету О. Кисілевська 
підняла проблему становища української освіти у країні. У своїй промові вона зазначила, що 
не зважаючи на гарантовані українцям Східної Галичини права за версальським і ризьким 
договорами, а також за польською конституцією українську мову витіснено з шкіл, з 
підручників викинута правдива історія України, учні останнього року навчання часто не 
допускаються шкільною адміністрацією до складання випускних іспитів тощо. Сенаторка 
говорила також про необхідність державного фінансування українських шкіл, створення 
ремісничих навчальних закладів для української молоді [9, с. 21]. О. Кисілевська рішуче 
вимагала спинити “умиротворення” українських селян у 1930 р. Внаслідок прохань 
української еміграції на захист українців Східної Галичини виступила Міжнародна жіноча 
ліга миру і свободи. Неодноразово Олена Львівна зверталася за підтримкою у припиненні 
“пацифікації” до депутатів польського сейму [9, с. 21]. Своєю активністю, відданістю справі, 
вмінням по-жіночому налагоджувати стосунки та розв’язувати найскладніші питання на 
міжнародній арені О. Кисілевська була гідним прикладом для всього українського загалу. 

Українські жіночі організації Східної Галичини підтримували тісні зв’язки з 
українцями-емігрантами. Спочатку вони мали приватний характер, розвивалися переважно 
через листування. Перші прояви їх вищого рівня – зв’язки між жіночими організаціями – за 
довоєнного часу мали спорадичний характер, а в 1920–1930-ті роки набувають масштабності 
та систематичності [1, с. 228]. Зміст, форма та характер зв’язків між українським жіноцтвом 
східногалицького краю та еміграції постійно поглиблювалися, розширювалися та 
змінювалися відповідно до потреб часу. Найбільш плідними та вагомими були здобутки в 
контексті міжнародної діяльності. Вони завжди спільно виступали в “Суфражі”, “Лізі миру 
та свободи” та інших міжнародних феміністичних організаціях, а також на різного роду 
конгресах, зустрічах і т. ін. Найчастіше виступали такі відомі українки, як: С. Русова, 
З. Мірна, Г. Чикаленко-Келлер, Н. Суровцева, І. Лоська, О. Храпко-Драгоманова та ін. [10]. 
Взагалі вся робота емігранток в царині міжнародної праці підпорядковувалася інтересам 
українського народу. Українські жіночі організації Східної Галичини разом з українками-
емігрантками провели ряд спільних протестаційно-пропагандистських заходів з приводу 
подій у радянській Україні і становища українців у складі Другої Речі Посполитої, що 
знайшли широкий резонанс серед світової громадськості. На “Конгресі Нового Миру” (Гаага, 
грудень 1922 р.) була поширена “Відозва до жінок усього світу”, у спільних зверненнях 
Української жіночої ради та “Союзу українок” до конгресу “Демократичний мир” (Женева, 
1931 р.) та ін. документах доводили до відома світову громадськість з питань становища 
українського населення у Східній Галичині, що перебувала у складі Польщі, а також у 
Великій Україні. Меморандуми такого змісту вони направляли до Ліги націй і женевських 
конференцій з роззброєння 1932–1933 рр. авторитет українок як мужніх борців за політичні 
права настільки був великим, що їм доручали репрезентувати феміністичний рух на 
численних міжнародних форумах.  

Таким чином, силою таланту і мужністю до відстоювання української справи на 
міжнародній арені реалізовувався духовний потенціал організованого українського жіноцтва 
краю, перетворення його на вагомий самостійний чинник міжнародної політики. В складний 
міжвоєнний час сталінської “залізної завіси”, блокування української справи з боку другої 
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речі Посполитої український жіночий рух за підтримки феміністичних організацій світу 
виступив з пропагандою і відстоюванням національних інтересів на міжнародній арені, 
здобувши чималих успіхів на усьому терені. Українська жіноча репрезентація в 
міжнародному жіночому русі мала соборний характер. Разом з еміграційними жіночими 
організаціями “Союз українок” та інші жіночі об’єднання  виконували функції національного 
представництва у світі та Європі. На міжнародних жіночих форумах формували позитивну 
думку світової громадськості щодо прав українців на власну державну незалежність. Поступ 
українських жіночих організацій  у цій царині найбільш виразно свідчив про ідейну та 
організаційну зрілість жіноцтва, його роль як важливого фактора національного розвитку.  
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