
Державна архівна служба України 

Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України 

До 25-ої річниці незалежності України 
художньо-документальна виставка 

Жіночі обличчя України 

 

… Це є любов.  
Промовлю: "Батьківщина", 
І озовуться в серці солов’ї. 

3 її лиця зітри гірку пилину, 
Лиш потім оспівай красу її. 

І хто обійме, хто тебе пригорне 
Так, як її осяяне крило? 

Хай кусень хліба був у неї й чорним - 
На ньому стільки геніїв зросло.   

 
 

Ганна Світлична «Батьківщині» 



     Починаючи з Українського відродження все частіше ми звертаємось до постаті жінок - талановитих, 

мудрих, дбаючих про рідну землю - Україну, які використовували все своє натхнення для розвитку 

Батьківщини. Недарма Оранта – Берегиня – Калина – все це символи вільної України, які мають 

жіночий рід. 

     Українські жінки на шляху до незалежності активно опікувалися соціально-політичним, 

громадським, мистецьким та культурно-просвітницьким життям, що після 1991 року сприяло 

об’єднанню нації задля вирішення національно-соціальних проблем держави. 

     Наша країна пам’ятає жінок, які власним життям, голосом, строками, образами, мистецтвом, 

пензлями та фарбами творили національну історію, зробили величезний внесок в розбудову своєї 

держави, прославляючи Україну, залишили в ній яскравий слід. Чимало з них пройшли через утискання 

за свої погляди - арешти, в’язниці, табори, вимушені еміграції. 

     Незважаючи на те, що жінки-мисткині не завжди приймали активну участь в соціально-політичній 

боротьбі, загалом сама їх творчість, її тематика на шляху відродження країни безумовно потребувала від 

них безперечної мужності. Вони увібрали до себе всю самопожертву служіння своєму народові, 

поєднану з почуттями материнства, берегині роду та національних традицій. Це посилювало їх творчий 

потенціал та силу ідей творів, які підкреслювали їх українство як носія українських традицій та звичаїв, 

їх відродження; мови, як чинника ідентифікації нації, українського ставлення до свободи у творчості. 

 

      

До 25-річчя незалежності ЦДАМЛМ України презентує художньо-документальну виставку, до якої 

увійшли матеріали з особових фондів 25 жінок-митців: письменниць, поеток, критиків, співачок, 

художниць, актрис, театрознавців, громадських діячів та ін. По різному в них складався життєвий шлях, 

але їх об’єднувала любов до Батьківщини, яку вони відтворювали в своїй творчості. 



Христя Алчевська (1882-1931) – українська поетеса, перекладач, 

педагог. Брала активну участь в українському культурно-

просвітницькому та національно-визвольному русі. Чимало 

віршів присвячені відомим діячам української культури. 

Займалася педагогічною та перекладацькою діяльністю.  

Портрет Х.Алчевської на  

поштовій листівці. 1902 р.  

ЦДАМЛМ України,  

ф. 131, оп. 1, од. зб. 51 
Х.Алчевська. «Грустные чайки на море...».  

Автограф. Аркуш з альбому. Б/д.  

ЦДАМЛМ України, ф. 131, оп. 2, од. зб. 27 

Х.Алчевська. «Заснуло море й 

гарні сни...». Поезія. Автограф. 

Аркуш з альбому.  

15 вересня 1904 р. 

ЦДАМЛМ України,  

ф. 131, оп. 2, од. зб. 27 



Римма Бернацька (1923–1997) – відома українська театрознавиця. 

Досліджувала діяльність українських драматичних театрів. Автор 

та співавтор численних досліджень, статей та праць з історії 

театральної справи в Україні. 

Р.Бернацька. «Історія українського 

театру в Києві.(Дореволюційний 

період)». Монографія. Маш. з 

 правкою автора. Б/д.  

ЦДАМЛМ України,  

ф. 1137, оп. 1, од. зб. 1 

[«Пути и итоги «Березіль»». 

 Бесіда з Л.Курбасом. 1924 р.»].   

Рукопис Р.Бернацької. Б/д  

ЦДАМЛМ України,  

ф. 1137, оп. 1, од. зб. 26 
Зустріч акторів театру «Березіль», які 

прибули на гастролі до Києву. 1928 р. 

ЦДАМЛМ України,  

ф. 1137, оп. 1, од. зб. 91 

Римма Бернацька. Б/д 

ЦДАМЛМ України, НДФ 



Віра Вовк (спр. Селянська, 1926) – відома українська 

письменниця, літературознавець, перекладач. Лауреат 

Національної премії ім. Т.Г. Шевченка. З 1949 р. живе в 

Бразилії. Автор поетичних, прозових, драматичних 

творів, антологій, досліджень з літературознавства. 

Відкрила бразильському читачеві твори Т.Шевченка, 

І.Франка, Лесі Українки, М.Коцюбинського, П.Тичини, 

сучасних українських поетів. 

Віра Вовк біля власних витинанок.  

Торонто. 1980-і рр. 

ЦДАМЛМ України, ф. 1212, оп. 1, од. зб. 578 

Віра Вовк. «Молебень до Богородиці». Збірка.  

Маш. з авт. правкою. 1995-1996 рр. 

ЦДАМЛМ України, ф. 1212, оп. 1, од. зб. 10 

Віра Вовк. «Любовні листи княжни 

Вероніки».  Збірка. Автограф. Зошит. [1967] 

ЦДАМЛМ України, ф. 1212, оп. 1, од. зб. 6 

Віра Вовк та Надія Світлична. Б/д 

ЦДАМЛМ України,  

ф. 1212, оп. 1, од. зб. 591 



Галина Гордасевич. 1964 р. 

ЦДАМЛМ України, ф. 1293, оп. 1, од. зб. 69 

Г.Гордасевич. «Важкий, Вкраїно, шлях до тебе …».  

Вирізка з газ. «Поклик сумління», [б/д], № 6, квітень  

ЦДАМЛМ України, ф. 1293, оп. 1, од. зб. 22 

Галина Гордасевич (1935-2001) – 

українська письменниця, 

публіцист. Лауреат премій ім. 

О.Білецького та В.Марченка. 

Репресована «за антирадянську 

агітацію серед студентів». Автор 

понад 30 книг поезій, прози, 

публіцистики, творів для дітей.  

Г.Гордасевич. «Україно моя».  

Вірш. Маш. Б/д 

ЦДАМЛМ України,  

ф. 1293, оп. 1, од. зб. 18 



Алла Горська (1929-1970) – відомий український художник-

графік, діяч правозахисного руху. Працювала в галузі 

монументального живопису. Авторка численних художніх 

творів - картин «Пором», «Абетка», «Прип’ять», «Хлiб», 

«Шахтарський крій», портретів Т.Шевченка, Є.Сверстюка, 

І.Світличного, В.Симоненка та iн. 

Алла Горська. Кін. 1960-х рр. 

ЦДАМЛМ України,  

ф. 1165, оп. 1, од. зб. 139 

А.Горська. «Дума (Тарас Шевченко)». 

Ескіз. Пап., гуаш, білило. 1962-1963 рр. 

ЦДАМЛМ України, ф. 116, оп. 1, од. зб. 1 



Марія Донець-Тессейр (1889—1974) — оперна співачка, педагог, 

заслужений діяч мистецтв УРСР, Народна артистка УРСР. 

Учениця О.Мишуги. Виконувала партії Марильці, Панночки, 

Оксани, Джильди та ін. Створила власну вокальну школу.  

Марія Донець-Тессейр. [1930-і] рр. 

ЦДАМЛМ України, ф. 122, оп. 2, од. зб. 8 

М.Донець-Тессейр. «Досвід виховання 

сопрано і колоратурного сопрано». Методич. 

нарис. Авториз. машинопис. Б/д 

ЦДАМЛМ України, ф. 122, оп. 1, од. зб. 1 



Ірина Жиленко. Б/д 

ЦДАМЛМ України, ф. 1008, оп. 1, од. зб. 171 

І.Жиленко. «Ярмарок чудес». Поема. Рук. Зошит. 1981 р. 

ЦДАМЛМ України, ф. 1032, оп. 1, од. зб. 7 

Ірина Жиленко (1941–2013) - українська поетеса, 

письменниця, журналістка. Лауреат 

Національної премії України імені Тараса 

Шевченка. Автор книг та збірок поезій - «Соло 

на сольфі», «Вікно у сад», «Концерт для 

скрипки, дощу і цвіркуна», «Дім під каштаном», 

«Ярмарок чудес», «Крамничка антикварій. Захід 

сонця», «Євангеліє від ластівки» та ін.  



Антоніна Іванова (1893–1972) - художниця-

монументаліст з майстерні М.Бойчука. 

Працювала над розписом Селянського 

санаторію ім. ВУЦВК на Хаджибейському 

лимані в Одесі, у співпраці з М.Бойчуком 

виконала ліричну фреску «Селянська 

родина». У 1925 р. за розмальовані іграшки 

нагороджена медаллю на Всесвітній виставці 

в Парижі. 
А.Іванова. Акварельний ескіз фрески розписів в Одесі під 

керівництвом М.Бойчука. 1927-1928 рр. 

ЦДАМЛМ України, ф. 355, оп. 1, од. зб. 3 

Антоніна Іванова. [1910-і] рр. 

ЦДАМЛМ України, ф. 355, оп. 2, од. зб. 45 



Ольга Кобилянська (1863-1942) – українська 

письменниця, учасниця феміністичного руху на 

Буковині. Під впливом письменниці С.Окуневської 

почала писати українською мовою. Автор численних 

нарисів, повістей, оповідань - «Він і вона», «Царівна», 

«Ніоба», «Земля», «У неділю рано зілля копала», 

«Апостол черні», «Лист засудженого вояка до своєї 

жінки», «Назустріч долі», «Сниться», збірки «Але 

Господь мовчить...» та ін. 

Ольга Кобилянська. Липень 1894 р.  

ЦДАМЛМ України, ф. 308, оп. 1, од. зб. 11 

А.Середа. Ескіз титульної сторінки книги О.Кобилянської 

«Земля». Пап., калька, олів. [1940-і] рр. 

ЦДАМЛМ України, ф. 375, оп. 1, од. зб. 37 



Марія Котляревська. Б/д 

ЦДАМЛМ України, НДФ 

М.Котляревська. Ілюстрація до поеми Т.Шевченка «Лілея».  

Пап., ліногравюра. 1964 р. 

ЦДАМЛМ України, ф. 836, оп. 1, од. зб. 5 

Марія Котляревська (1902–1984) – 

український графік. Працювала в галузі 

станкової та ілюстративної графіки - 

«Партизани», «Махновці», «На Ангарі» та ін.. 

Авторка ілюстрацій до творів письменників, 

народних казок, екслібрисів.  



Михайлина Коцюбинська (1931-2011) – 

філолог, літературознавець, критик, 

перекладач, учасник руху шістдесятників. 

Лауреат Національної премії ім. Т.Г.Шевченка 

Автор книжок «Образне слово в 

літературному творі», «Література як 

мистецтво слова», «Етюди про поетику 

Шевченка» та ряду досліджень творчості 

поетів-шістдесятників. 

Лист Михайлини Коцюбинської до П. Тичини. Рук. 1948 р.  

ЦДАМЛМ України, ф. 464, оп. 1, од. зб. 6539 

Михайлина Коцюбинська. [1980-1990-і] рр. 

ЦДАМЛМ України, ф. 1212, оп. 1, од. зб. 591 



Галина Мазуренко. [1990-і] рр. 

ЦДАМЛМ України, ф. 1372, оп. 1, од. зб. 412 

Галина Мазуренко (1901-2000) – українська письменниця, 

художниця, учасник національно-визвольних змагань 1917-

1920 рр. Після Другої світової війни жила у Великій 

Британії. Автор багатьох збірок – «Акварелі», «Стежка», 

«Снігоцвіти», «Пороги», «Північ на вулиці», «Не той козак, 

хто поборов, а той козак, хто «вивернеться»» та ін.  

Г.Мазуренко. «Пекельне коло». Вірш. Маш. з авт. правкою. Б/д 

ЦДАМЛМ України, ф. 1372, оп. 1, од. зб. 167 

Г.Мазуренко. «Тристан і Ізольда», Пап., акв.  

Малюнок з альбому «… Спомини … у віршах». 1982 р. 

ЦДАМЛМ України, ф. 1372, оп. 1, од. зб. 200 



Ярослава Музика на етюдах. 1965 р. 

ЦДАМЛМ України, ф. 251, оп. 1, од. зб. 20 

Ярослава Музика (1898-1973) – відома українська художниця, 

графік. Працювала в галузі станкового, монументального і 

прикладного мистецтва. Найбільш відомі роботи – «Старий з 

бородою», «Княгиня Ольга», «Гуцул з люлькою», «Жіночий 

портрет», графічні серії «Тварини», «Природа», «Мати», «На 

теми творів Тараса Шевченка», «Символи Г.Сковороди»; 

екслібриси, живописні роботи на склі, кольорові емалі, 

мозаїки, портрети тощо. 

Я.Музика. «Портрет дівчини». Ліногравюра. [кін. 1950-х] рр. 

ЦДАМЛМ України, ф. 251, оп. 1, од. зб. 2 



Оксана Павленко (1895-1991) – художниця. Закінчила 

Українську академію мистецтв, майстерню М. Бойчука. Відомі 

твори – «Комсомолка», «Збори делегаток», малюнки 

«Відпочинок на маневрах», «Селянка з дитиною»; 

монументальні розписи Харківського Червонозаводського 

театру, Будинку Уряду м. Фрунзе, ВДНГ СРСР та ін. 

Оксана Павленко. [1920-і] рр. 

ЦДАМЛМ України, ф. 356, оп. 1, од. зб. 346 

О.Павленко. «Пряха», «Пряха та ткаля». Малюнки. Пап., олів. 1920-1930 рр. 

ЦДАМЛМ України, ф. 356, оп. 1, од. зб. 74 



Є.Петрова. Текст ролі Галі («Назар Стодоля»). 

Рук. [1930-і] рр. 

ЦДАМЛМ України, ф. 1132, оп. 1, од. зб. 530 

Євгенія Петрова в ролях.  

Фотоколаж з альбому. 1926-1951 рр. 

ЦДАМЛМ України, ф. 1132, оп. 1, од. зб. 534 

 

Євгенія Петрова (1902-1989) — українська актриса. Дружина 

М.Крушельницького. Грала у Київському українському 

драматичному театрі «Каменярі», Харківському українському 

драматичному театрі, Київському українському драматичному 

театрі ім. І.Франка. Найбільш відомі ролі Марися («Мартин 

Боруля» Карпенка-Карого), Маруся («Дай серцю волю, заведе в 

неволю» Кропивницького) та інші.  



Оксана Петрусенко. Б/д 

ЦДАМЛМ України, ф. 616, оп. 7, од. зб. 16 

Оксана Петрусенко (1900—1940) – 

українська оперна співачка, 

виконавиця народних пісень і 

романсів. Солістка Київського театру 

опери та балету. Виконувала партії 

Наталки («Наталка Полтавка» 

М.Лисенка), Одарки («Запорожець за 

Дунаєм» С.Гулака-Артемовського), 

Марії («Мазепа» П.Чайковського); 

Наташі («Русалка» О.Даргомижського) 

та ін. 

Оксана Петрусенко в ролях. [1920-і] рр. 

ЦДАМЛМ України,  ф. 536, оп. 1, од. зб. 1 



Марія Примаченко (Приймаченко) (1909-1997) – відома 

українська народна художниця, творила в галузі т.зв. «народного 

примітиву» («наївного мистецтва»). Лауреат Національної премії 

України ім. Т. Шевченка. Найбільш відомі роботи – квітково-

пташині композиції, звірина серія, сцени з побуту.  

Марія Примаченко. [1960-і] рр. 

ЦДАМЛМ України, ф. 465, оп. 1, од. зб. 4 

М.Примаченко. «Дика овечка». Малюнок. 

Пап., гуаш. [1973] р. 

ЦДАМЛМ України,  

ф. 465, оп. 1, од. зб. 1 



Надія Світлична (1936–2006) - правозахисниця, 

журналістка, учасниця руху шестидесятників, 

літературознавець, член Української Гельсінської 

Групи. Лауреат премії імені Василя Стуса, 

Національної премії імені Тараса Шевченка. У 1973 р. 

репресована. В 1978 р. виїхала до США. Брала 

активну участь у роботі Закордонного 

представництва Української Гельсінської Групи. 

Працювала в Українській редакції радіо «Свобода». 

Авторка спогадів про А.Горську, І.Світличного, 

В.Марченка, В.Стуса; упорядник збірок Я.Лесева, 

М.Руденка, М.Горбаля, В.Стуса та ін.  Надія Світлична з онуком. [1990-і] рр. 

ЦДАМЛМ України, ф. 1212, оп. 1, од. зб. 610 

Стаття Н. Світличної про мозаїчні та фрескові твори 

В.Овчинникова. Газ. „Радянська Україна” 6 жовтня 1966 р.  

ЦДАМЛМ України, ф. 727, оп. 1, од. зб. 100 

В. Зарецький. „Надія Світлична”. Портрет. Фотокопія. Б/д. 

ЦДАМЛМ України, ф. 1205, оп. 1, од. зб. 10 



Марія Сокіл-Рудницька (1902-1999) - українська оперна 

співачка. Прима оперних театрів Харкова і Києва. Під час 

Другої світової війни залишилась у США. Найбільш відомі 

партії: Ельзи («Лоенгрін» Р.Ваґнера), Марильці («Тарас Бульба» 

М.Лисенка), Одарки («Запорожець за Дунаєм», С.Гулака-

Артемовського) та ін. 

Марія Сокіл. Вирізка з невст. газ.  [1930-і] рр. 

ЦДЛАМЛМ України,  

ф. 1188, оп. 1, од. зб. 9 

Реклама першого альбому українських рекордів «Українські народні пісні» у 

виконанні Марії Сокіл. 1930-1940-і, друк., [вирізка з газети].  

ЦДАМЛМ України, ф. 1188, оп. 1, од. зб. 7 



В гостях у Надії Суровцової (в центрі)  

Марія Петренко та Дмитро Калюжний. 1982 р. 

ЦДАМЛМ України, ф. 302, оп. 2, од. зб. 33 

Надія Суровцова (1896-1985) – історик, перекладач, громадський діяч, журналіст. Була учасником 

українського студентського руху, працювала в Українській Центральній Раді, редагувала 

іншомовні видання Мін-ва Закордонних Справ у Києві.  У 1918 р. емігрувала до Австрії, де брала 

участь у діяльності різноманітних жіночих організаціях, створенні комітетів допомоги голодуючим 

та ін.. У 1925 р. переїхала до СРСР (Москва, Харків). У 1927 р. була репресована. Після реабілітації 

займалась літературною і громадською роботою.  

Н.Суровцова. «Спогади. Манівцями.  

Київ, 1918 р.». Зошит другий.  

Автограф. 1958-1959 рр. 

ЦДАМЛМ України,  

ф. 302, оп. 1, од. зб. 12 

Н.Суровцова. «Колымские воспоминания, 

отрывок из годов 1938-1939. Колыма, прииск 

Утиный, 1946 г.». Варіант. Автограф. 1946 р. 

ЦДАМЛМ України, ф. 302, оп. 1, од. зб. 9 



Олега Теліга (1906-1942) – відома українська поетка, 

громадський діяч. Учасниця українського визвольного 

руху, член Національної Ради ОУН. Очолювала Спілку 

письменників, займалась редагуванням журн. «Литаври». 

Авторка численних статей, поетичних збірок «Прапори 

Духа», «Душа насторожі» та ін. 

Олена Теліга. [1920-і] рр. 

ЦДАМЛМ України, НДФ 

Обкладинка видання 1946 р. вибірки 

з поезій О.Теліги «Душа на сторожі». 

ЦДАМЛМ України, НДФ 

Фрагмент творів Олени Теліги. Друк. Б/д 

ЦДАМЛМ України, НДФ 



Зінаїда Тулуб (1890-1964) – українська письменниця. 

Працювала лектором у військових частинах, завідувала 

літературною частиною Київського кінофотокомітету. Двічі 

була репресована. Після реабілітації повернулась до Києва. 

Друкувалась в газ. «Киевские вести», в журн. «Киевская 

мысль», «Вестник Европы», «Русское богатство». Найбільші 

відомий твори - історичний роман-дилогія «Людолови», «В 

степу безкраїм за Уралом» та ін. 

Зінаїда Тулуб. [1910-і] рр. 

ЦДАМЛМ України, ф. 128, оп. 1, од. зб. 36 

З.Тулуб. «Моя жизнь». Спогади.  

Маш. з авт. правкою. [1940-1950]. 

ЦДАМЛМ України,  

ф. 128, оп. 1, од. зб. 18 

З.Тулуб. «Людоловы». Історичний роман  

в 2-х тт. Т. 1, розділ І-ХХІІ. Маш з авт. 

правкою. 1956-1957 рр. 

ЦДАМЛМ України, ф. 128, оп. 1, од. зб. 1 



Наталія Ужвій (1898-1986) – відома українська актриса театру і кіно. 

Лауреат Державної премії ім. Т.Г.Шевченка. Виступала на сценах 

Одеської «Держдрами», театру «Березоля», Харківського укр. драм. 

театру ім. Т.Шевченка, Київського Державного Академічного Укр. 

Драм. Театру ім. І.Франка. Репертуар налічує понад 200 ролей у 

театрі та кінофільмах. Найбільш відомі: Фруманс («Золоте черево»), 

Тьотя Мотя («Мина Мазайло»), Череда («Кадри»), Тугіна («Остання 

жертва»), Ярина («Тарас Шевченко»), Марина («Тарас Трясило»), 

Анна («Украдене щастя»), Марія («Земля») та ін.  

Наталія Ужвій в ролі Наталії («Бондарівна», І.Карпенко-Карий), 

зіграної на аматорській сцені у м. Золотоноші. 1916 р. 

ЦДАМЛМ України, ф. 1147, оп. 1, од. зб. 54 

Наталія Ужвій у власній  

артистичній кімнаті. 1955 р. 

ЦДАМЛМ України,  

ф. 1147, оп. 1, од. зб. 438 Текст ролі Марусі («Маруся Богуславка», 

М.Старицький), зіграної в Київському 

українському драматичному театрі ім. 

І.Франка. Маш. з помітками Н.Ужвій. 1948 р. 

ЦДАМЛМ України, ф. 1147, оп. 1, од. зб. 2 



Ніна Федорова (1907-1993) – українська 

художниця-керамістка. У 1946-1985 рр. 

керувала майстернею архітекторів-художників 

кераміки при АА УРСР. Займалася розписом 

керамічних ваз, таць, кашпо, декоративних 

плиток для ресторану готелю «Дніпро» та 

ресторану «Метро», холу Будинку кіно та 

готелю «Київ», станцій метро «Хрещатик» та 

«Нивки». Автор численних наукових праць з 

питань художньої кераміки. 

Ніна Федорова в майстерні. [1960-і] рр. 

ЦДАМЛМ України, ф. 1113, оп. 1, од. зб. 66 

Н.Федорова. Слов’янські букви з кераміки. Б/д 

ЦДАМЛМ України, ф. 1113, музейна колекція 

Н.Федорова, А.Перемислов. 

«Приклади керамічних 

розрахунків». (На правах 

рукопису). Друк. 1933 р. 

ЦДАМЛМ України,  

ф. 1113, оп. 1, од. зб. 4 



Ганна Черінь у своїй робочій кімнаті. [1980-і] рр. 

ЦДАМЛМ України, ф. 1301, оп. 1, од. зб. 92 

Ганна Черінь (Грибінська) (1924-2016) — українська 

поетеса, прозаїк, критик. Після Другої світової війни 

опинилась у Німеччині, згодом переїжджає до США. 

Очолювала при бібліотеці Чиказького університету 

відділ обміну з закордонними бібліотеками, зібрала 

велику колекцію україністики. Автор численних 

книжок, репортажів, нарисів, творів для дітей: 

«Чорнозем», «Травневі мрії», «Небесні вірші», «Квіти 

добра і зла», «Держава» та ін. 

Г.Черінь. «Перший незалежний». Вірш.  

Вирізка з журн. «Віра», ч. 3, 1992 р. 

ЦДАМЛМ України,  

ф. 1301, оп. 1, од. зб. 2 Г.Черінь. [… Чи ввижалось …].  

Вірш. Б/д. 

ЦДАМЛМ України,  

ф. 1301, оп. 2, од. зб. 2 

Г.Черінь. «Держава». Вірш. Автограф. [1990-і] рр. 

ЦДАМЛМ України, ф. 1301, оп. 1, од. зб. 2 



On-line виставка підготовлена головним науковим співробітником  
сектору просвітньої та виставкової роботи  
відділу використання інформації документів ЦДАМЛМ України,  
кандидатом історичних наук А.М.Сукало 


