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Анотація. Фактом історичної значущості в суспільному житті 

південноамериканських українців на шляху широкої самоорганізації стали 

українські громадські жіночі організації. Дві світові війни, спільні 

переживання підштовхнули українське жіноцтво до консолідації. 

Усвідомлення та реалізація суспільних інтересів відбувалася ними 

насамперед у сфері культури, освіти, соціального, національного, а згодом і 

політичного життя української спільноти. Загальні й специфічні риси 

становлення громадсько-політичного жіночого руху дали змогу нам 

з’ясувати вплив, здобутки і проблеми жіноцтва в різних сферах своєї 

діяльності, з’ясувати роль у піднесенні національної свідомості українців і 

залучення їх до громадської праці завдяки активній участі в різноманітних 

масових заходах та об’єднаннях, визначити місце в загальному історичному 

процесі в контексті національного відродження в далекому зарубіжжі. 

У статті аналізуються причини та початок міграційних хвиль 

українського населення до Південної Америки,  внесок жіночих організацій у 

становлення української спільноти. Окреслено ідейні засади, зміст, форми, 

методи й засоби просвітницької роботи жінок-емігранток в Аргентині, 

Бразилії, Венесуелі та Чилі. Схарактеризовано основні напрями діяльності: 

популяризація духовно-інтелектуальної спадщини українства, формування 

національної свідомості української громади, організація рідномовного 

шкільництва. 
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Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із 

важливими науковими та практичними завданнями. Незважаючи на 

глобалістичні тенденції сьогодення, наслідок яких є уніфікація національних 

та етнічних культур, а також домінування впливових, сильних 

мультикультурних утворень, можна простежити на цій світовій 

етнононаціональній мапі, виокремлено достатньо місця для сучасних 

активізаційних процесів самоствердження національностей.  

Особливої політичної гостроти набувають питання національної 

ідентичності українців, реконструювання їхньої історичної пам’яті, розвиток 

та збереження їхньої культури як на етнічних українських територіях, так і в 

діаспорах, передусім у Південній Америці, де проживає одна з 

найчисленніших груп українських іммігрантів. 

Історія початку української еміграції до Південної Америки налічує 

вже понад 100 років. Водночас ця тема дотепер є маловисвітленою в 

українській історичній науці. Зацікавленість українцями закордоння 

прокинулася з особливим ентузіазмом лише після здобуття незалежності. 

Нині Україна перебуває на такому етапі свого відродження, який вимагає 

максимальної консолідації. І ключовим моментом у цьому процесі має бути 

комунікація. Комунікація – це двосторонній процес, діалог, а коли про одну 

зі сторін маловідомо, він втрачає власні можливості, ефективність. 

Українська діаспора південноамериканського континенту продовжує 

зберігати статус «terra ingognita». Для налагодження, відновлення цього 

зв’язку нам потрібно знати специфіку цих країн, їхню політику та 

законодавство, заходи, які вживаються для існування цієї діаспори, її місце, 

роль і можливості, представлення себе у світі; знати політику країни 

походження діаспори, як вони співпрацюють і підтримують зв’язки, 

специфіку та особливості самої громади, її вплив на державні органи влади, 

лобіювання нею українського інтересу на найвищому рівні (наприклад США, 

Канада).  
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Історіографічна база 

дослідження цієї проблеми є досить небагатою. Історію 

південноамериканських українців, їхню інкорпорацію до бразилійського, 

аргентинського та інших  соціумів тривалий час досліджували, головним 

чином, історики діаспори, зокрема: М. Данилишин  («Українці в Аргентині») 

[7], М. Василик («Українське поселення в Аргентині» та «Українці 

Аргентини: історія та сучасність») [3], О. Борушенко («Оs Ukranianos») [1] та 

ін.  

Зі здобуттям Україною незалежності руйнація радянських стереотипів 

підштовхнули до зростання уваги науковців до української спадщини 

передусім у Південній Америці. У 90-х рр. ХХ ст. почали з’являтися праці, 

присвячені дослідженню проблем української еміграції та її діаспори у світі, 

хоча більшість із них мала узагальнювальний або довідковий характер. 

Значний внесок у дослідження долі української діаспори зробили українські 

історики Ф. Заставний, Л. Кужель, М. Гримич. Досліджує українців в 

Аргентині та Парагваї також і О. Сапеляк [11].  

Формулювання мети статті. Основна мета статті полягає в 

дослідженні причин і початку міграційних хвиль українського населення до 

Південної Америки; внесок жіночих організацій у становлення української 

спільноти. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним 

обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Згідно з історичними 

дослідженнями виділяють чотири хвилі української еміграції до Південної 

Америки: перша припадає на 90-і роки ХІХ ст.; друга хвиля – між двома 

світовими війнами; третя – 40 – 50-і рр. ХХ ст.; четверта – початок 1990-х рр. 

Точних даних щодо загальної чисельності етнічних українців, які емігрували 

до Аргентини під час першої та другої хвиль, немає, оскільки вони 

прибували з документами, виданими в Австро-Угорщині (до 1918 р.), Росії, 

Польщі, Румунії, Чехословаччині. Зокрема, окреслюються такі основні 

причини міграції українського населення:  
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- соціально-економічна, політична і релігійна дискримінація 

населення, найбільше селянства; 

- значне перенаселення західноукраїнських земель, що спричинило 

брак робочих місць і дешеву робочу силу; 

- оманлива інформаційно-рекламна діяльність низки компаній, які 

ставили собі за мету отримання великих прибутків; 

- ганебна еміграційна протекціоністська політика австрійського уряду, 

а згодом ці методи перебрав на себе і польський уряд, що здійснювали 

антиукраїнську політику на перспективу, для максимального 

звільнення прикордонних територій від українців, і виїзд їх переважно 

до країн Південної Америки; 

- дві світові війни, сталінський терор, підштовхнули до виїзду 

знедолених українців. Якщо до цього покидали країну здебільшого 

селяни, то на цьому етапі, передусім в 1918–1920 рр., у 

південноамериканських країнах починає шукати притулок і політична 

еліта. 

Перші згадки про присутність українських іммігрантів у країнах 

Південної Америки починають з’являтись уже в XVII–XVIII ст., але це були  

ще поодинокі випадки. Сама ж стихійність української еміграції припадає на 

кінець ХІХ – початок ХХ ст. У Бразилії проживає найстаріша українська 

етнічна група південноамериканського континенту, яка почала формуватися 

тут ще до державного оформлення Бразилії 1872 р. Ця спільнота є також і 

найчистішою за рівнем збереження національної культури й мови. Причиною 

цього є компактне проживання  української спільноти в південно-східних 

регіонах країни, яку ще часто називають Бразилійська Україна. Історично це 

пов’язано з тим, що 1888 р. в Бразилії було скасовано невільництво і велика 

частина плантаторів залишилась без робочої сили. До того ж уряд країни 

потурбувався і про оплату такої подорожі та забезпечення одягом і 

продовольством для збільшення кількості європейців у самій державі, які, 

своєю чергою, мали б покращити економічне становище. Офіційною датою 
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прибуття європейських іммігрантів до Аргентини, значну частину яких 

становили українці, вважається 27 серпня  1897 р. [11, с. 190]. Вихідці із 

Галичини та Волині почали освоювати нову для них  країну, осідаючи в 

провінції Місьйонес. За соціальним складом це були селяни, які згодом 

заселили переважно північні та центральні провінції. Українська спільнота в 

Аргентині (бл. 300 тис. осіб) яскраво демонструє долю всіх «хвиль» еміграції 

з етнічних українських земель. Проте деякі дослідники вважають цю цифру 

не остаточною, оскільки багато мігрантів перетинали кордон з окупованих 

українських територій, тому могли називатися росіянами, поляками, чехами, 

австрійцями. Також значна частина перших переселенців  була 

неписьменною. Тобто розбіжності полягають у тому, що аргентинська влада 

зважала на країну, з якої прибули переселенці, а не національно-етнічну 

належність. 

У 20-х роках ХХ ст. до Парагваю почали прибувати селяни з Галичини, 

Волині, Полісся, Підляшшя, а також частково переселенці з Аргентини. 

Парагвай налічує понад 10 тис. громадян українського походження. 

Офіційним роком початку української еміграції вважається 1926-й. Початком 

міграції українців до Венесуели та Чилі вважають період після Другої 

світової війни [10, с. 67]. Нині у Венесуелі проживає близько 3 тис. українців, 

а в Чилі до 1 тис. Переважно це були українські переселенці з Бразилії, 

Аргентини та Парагваю. 

Переселення до країн Латинської Америки вирізнялося низкою 

характеристик, що випливали з географічного розташування цих країн і 

значної абсорбційної спроможності ринку праці. Порівняно з нормативними 

актами Канади та США законодавство цих країн мало власні особливості, що 

безпосередньо впливали на їхнє імміграційне право. Так, у 20-х рр. ХХ ст. 

південноамериканські країни толерували вільний наплив мігрантів, не 

вдаючись до рестрикцій щодо їхнього національного складу. Окрім цього, 

уряди Бразилії та Аргентини  заохочували імміграцію 

сільськогосподарського елементу. Вони вдавалися до укладення з Польщею 
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угод про створення осадницьких спілок на своїй території. До прикладу,  

1918 р. була відновлена Польська держава, яка успадкувала від царської Росії 

Західне Полісся і Західну Волинь, а від Австро-Угорщини – Східну 

Галичину. На цих землях українці становили корінну національну більшість. 

Також тут проживало чимало поляків та євреїв, а на Поліссі – ще й білорусів. 

Урядові кола Варшави така національна структура населення 

західноукраїнських земель відверто не влаштовувала. Всі їхні зусилля були 

спрямовані на те, щоб механічно збільшити кількість поляків у регіоні, 

зміцнюючи свій «польський характер». Значна роль у цьому процесі 

відводилась еміграції, яка могла суттєво змінити кількісні показники, 

передусім українського населення. Для реалізації цього плану в Західній 

Україні було створено розгалужений еміграційний апарат, який мав активно 

й усебічно сприяти переселенню українців за океан. Польський уряд 

санкціонував також відкриття численних представництв мореплавних 

компаній, агенти яких безкарно й цинічно грабували західноукраїнське 

населення. Ці заходи швидко призвели до таких наслідків: сотні тисяч 

українців емігрували, зокрема на південноамериканський континент.  

Феноменом в еміграційному русі українців до Південної Америки є те, 

що сезонна трудова чоловіча міграція, спрямована до європейських країн, 

витісняється родинною, постійною, що і зумовило створення колоніальних 

українських поселень на даному континенті та піднесення виняткового 

значення жінки. 

Нині зарубіжні українці є повноправними громадянами Бразилії, 

Аргентини, Венесуели. Незважаючи на проживання в багатоетнічному 

середовищі, вони намагаються зберігати рідну мову, звичаї, культуру, 

мистецькі й побутові традиції, власну національну самобутність. Початок 

організованого життя українців веде свій відлік у Бразилії від 1902 р., де в м. 

Куритибі засноване одне з перших громадських об’єднань – товариство 

«Просвіта».  В Аргентині першу читальню Просвіти було створено 1919 р. в 

провінції Місіонес. [3, с. 67] Саме при осередках цих організацій, починають 
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працювати перші жіночі секції, відділи. Відчуваючи дедалі більшу потребу 

у власній, окремішній асоціації, закладають підвалини для виникнення 

самостійних жіночих організацій. 

Просвітницька допомога для збереження та розвою автентичності 

українства на засадах власних національно-релігійних цінностей стала 

актуальною потребою в інонаціональному середовищі. 

Непересічна роль у цьому культуротворчому процесі належить 

українським жінкам. Вони активно сприяють розвитку співробітництва в 

галузі історії, культури, економіки між Україною та країнами Південної 

Америки. Наші талановиті, мудрі жінки взяли на свої плечі турботу про 

популяризацію українознавства, укорінення високої української духовності й 

моралі в тому далекому зарубіжжі. 

Перша самостійна жіноча організація в Аргентині була заснована 1931 

р. в Буенос-Айресі під назвою «Доброчинна спілка жінок». Вона проіснувала 

кілька років і через брак фінансування припинила діяльність. [6, с. 75] При 

колишній «Стрілецькій громаді», яка пізніше переорганізувалась у 

товариство «Відродження» (або Організація державного відродження 

України),  1937 р. розпочала діяльність Секція українських жінок (далі – 

СУЖ). Власну діяльність вони розпочали із доброчинності, а саме зі збору 

товарів першої необхідності для малозабезпечених українських переселенців. 

Зайнялись опікою та влаштуванням «Рідної школи» в найбільших 

агломераціях українського робітництва в місцевості Док Суд, відвідуванням 

хворих у шпиталях, створювали фонди для збору грошей на лікування дітей у 

сиротинцях. До 1945 р. при філіях «Відродження» існувало вже 66 секцій 

СУЖ, загальною кількістю 20 тис. 130 членкинь. Центральний осередок 

міститься в Буенос-Айресі, у секції якого гуртується 94 жінки.  

1949 р. Секція українських жінок у головному домі товариства 

«Відродження» влаштувала перший з’їзд українського жіноцтва з широкою 

програмою заходів та організувала виставку українських вишиванок, яка 
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тривала 8 днів. Головою центральної управи СУЖ у столиці Аргентини до 

1960 р. була М. Марюк [9, с. 155]. 

Жіночі секції активно діяли і в структурі товариства «Просвіта». 

Українське жіноцтво першої та другої хвиль української еміграції 1945 р. 

поклало початок діяльності жіночим секціям при товаристві «Просвіта». 

Нині «Просвіта» має свої філії по всій Аргентині, і при кожному з них діють 

жіночі секції (ЖС), головний осередок їх міститься, як і самого товариства, у 

місті Буенос-Айресі. Пріоритетними напрями роботи секцій є культурно-

освітній і громадський. Займаються вони популяризацією української мови 

та традицій, вихованням молодого покоління в національному й релігійному 

дусі, закладають у них любов до українського мистецтва, музики, літератури 

тощо. 

При центральній управі ЖС є дитячий садок, яким опікуються сестри 

василіянки, також курси «Рідної Школи», які часто влаштовують дитячі 

імпрези й зустрічі. Ще одним напрямом діяльності ЖС є харитативна, сюди 

входить опіка над хворими, інвалідами, безхатченками. При Союзі українок 

Аргентини гуртується жіноцтво як католицьке, так і православне, адже кожна 

представниця української громади зможе реалізувати себе та бути корисною. 

Проблемами національно-духовного виживання українства на чужині 

займаються також Сестринство св. Покрови при столичній православній 

церкві та Марійська дружина. Дружинниці практикували таку форму 

виховної роботи як прилюдні виступи, щодо сфер етики й моралі. Завдяки 

зусиллям Марійської дружини чимало українських дітей вивчили основи 

катехизму і виховувались у дусі християнської релігії. Вони започаткували 

видання газети релігійного змісту для дітей, налагодили зв’язки із 

аргентинськими та українськими мирянськими організаціями, навідують 

українців у Бразилії, Канаді. Багато представниць товариства брали участь у 

будівництві церков. Члени дружин готували дітей до першої сповіді та 

причастя. Провідний вид їхньої діяльності – це доброчинність. Вони 

допомагали сиротам, багатодітним родинам, самотнім людям продуктами, 
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одягом і медикаментами. Дуже часто ці організації відчували скруту, 

насамперед з матеріального боку. Усі ці громади разом  різні національні та 

релігійні свята, створюють спільні комітети, максимально об’єднують власні 

зусилля. Результатом такої співпраці є відзначення 100-річчя від дня 

народження засновниці жіночого руху Наталії Кобринської, свята Лесі 

Українки, мартирології української жінки тощо. Поширеною формою 

виховної роботи українських жіночих організацій було відзначення дня 

матері для формування пошани до берегині роду [4, с. 103]. 

Третя хвиля української еміграції до Аргентини (після Другої світової 

війни) характеризується збільшенням кількості представниць із вищою 

освітою. Частина з них відразу долучилася до роботи в тамтешніх жіночих 

секціях і водночас розпочала розмірковувати над проєктом самостійної 

жіночої організації. Тому наприкінці 1948 р. було створено ініціативний 

комітет під головуванням Емілії Стернюк. Уже в січні 1949 р. скликано збори 

українського жіноцтва в Буенос-Айресі та заснували Союз українок 

Аргентини (СУА). Того ж року СУА стає керівною жіночою громадою, 

приєднується до Світової федерації українських жіночих організацій, а пані 

Ніну Онацьку призначили головою СФУЖО в Південній Америці, яка 

очолювала її впродовж 1949 – 1951рр., потім деякий час її очолювала Люба 

Вітошинська (1951р.), згодом головну посаду знову посіла Ніна Онацька. 

Провідним напрямом роботи СУА став культурно-освітній. 

Членкинями було прочитано в українських школах низку доповідей на 

актуальні теми, створено бібліотеки як для представниць організації, так і для 

дітей. Багато уваги приділялося роботі з підлітками, для них влаштовували 

численні зустрічі, присвячені визначним датам української історії, займалися 

просвітництвом української жінки та готували її до громадської праці тощо. 

СУА започаткував етнографічну збірку, пошук, вивчення і представлення 

предметів матеріальної та духовної культури. Було зібрано чимало світлин, 

книг, рушників, чоловічих та жіночих вишиванок, писанок тощо. Як і 

попередні жіночі організації  СУА активно займається доброчинністю. 1953 
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р. Головна управа СУА взяла участь у Міжнародному показі українського 

традиційного одягу, що відбувався в Буенос-Айресі. Крім жіноцтва 

Аргентини, на цей захід також завітали представниці організацій Бразилії, 

Венесуели, США та Канади [13, с. 26]. Підсумовуючи роботу Союзу українок 

Аргентини, можна підкреслити послідовну працю його невтомних 

ентузіасток. Товариство зазнавало багато перешкод на своєму шляху. Брак 

фінансування ледь не призвів до його розпаду. 

1922 р. в штаті Парана було засновано Український союз Бразилії (1934 

р. змінив назву на Хліборобсько-освітній союз – ХОС). Жінки виконували 

тут велику допоміжну роботу. Як члени Союзу вони налагодили зв’язок із 

Союзом українок у Львові, незабаром скликали загальні збори, на яких 

оголосили про створення першої Жіночої секції при товаристві. Головою 

було обрано А. Рибку (потім її замінили К. Мірошниченко, А. Пастух). За 

таким прикладом 1924 р. у м. Куритиба при Товаристві ім. Т. Шевченка, 

постала Жіноча секція. Головою було обрано Варвару Матіську (її 

наступниці К. Рева, С. Гук, М. Ліхачинська) [2, с. 158]. 

Незважаючи на невеликий досвід, жіноцтво все ж таки вірило у свою 

справу. Почалась інтенсивна праця. Спочатку полем їхньої діяльності стало 

збереження традицій та святково-обрядової культури, потім – участь у хорах 

та аматорських гуртках. Водночас проводили культурно-мистецькі, 

благодійні акції. Зібрані кошти йшли на допомогу рідному краю та подальше 

функціонування секції. Доклали чималих зусиль і до будівництва шкіл, у 

яких згодом проводили уроки української мови для дітей. Такі зусилля 

увінчались успіхом: перше покоління, народжене в Бразилії, володіло рідною 

мовю як усно, так і письмово.  

1936 р. головою Жіночої секції при ХОС обрано Дарію Гнатюк, яка 

багато зробила для розбудови, поширення жіночих організацій по всьому 

штату Парана та залучення до них молодих жінок і дівчат, народжених у 

Бразилії. Згодом головний осередок Союзу переїхав із Порто-Уніон до 

Куритиби. При ньому було створено Жіночу секцію ім. Д. Гнатківської, яку 
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очолила С. Прокопяк, а потім М. Качаловська [13, с. 31]. Невдовзі 

збирається нове товариство «Український центр», при якому молоде 

жіноцтво організовує Жіночу секцію імені Лесі Українки (голова К. Гомілка). 

АЛЕ невдовзі українські громади зазнали втручання з боку бразильської 

влади і до закінчення Другої світової війни майже припинили своє існування. 

Із закінченням війни громадське життя оживає. З новими силами 

постають жіночі товариства, перед якими виникають нові завдання. Першим 

із них є допомога постраждалим під час війни українцям, що прибували до 

Бразилії. Їм допомагали з пошуком житла та роботи. Тоді ж було 

налагоджено активну співпрацю з Червоним Хрестом. 

Пожвавлену культурно-освітню роботу проводила Жіноча секція в 

Апукарані, створена 1951 р. за ініціативи О. Борушенко. Її члени займаються 

вихованням дітей і молоді, проводять для них різноманітні заходи та 

допомагають у роботі філії ХОСу. Великим досягненням ЖС стало створення 

окремої сторінки в часописі «Хлібороб», яку вела до 1953 р. О. Кушнір, а з 

1959 р. – К. Ващенко. У «Жіночих вістях» торкалися різних організаційних 

проблем, давали жіночі поради, звітували про світові події, виставки тощо 

[13, с. 33]. 

1955 р. Жіноча Секція провела два великі заходи – 70-річчя жіночого 

руху та 1000-річчя хрещення княгині Ольги. 1956 р. влаштували свято 

Жінки-Героїні, що відбулось у містах Куритиба та Апукарані. Спільно із 

філіями ХОСу жіноче товариство відзначало Святвечори, плекало народне 

мистецтво, зокрема традиції писанкарства, влаштовувало щорічні виставки 

робіт писанкарів, популяризувало це мистецтво серед молоді. Тісно 

співпрацювала Жіноча Секція з Марійською дружиною (голова Л. 

Ковалишин.), Сестрицтвом Марії Магдалини (голова Є. Острянська), 

Жіночою Секцією при товаристві «Соборність» у Сан-Паулу (голова М. 

Янішевська). 1952 р. жіноча громада при ХОСі стала членом СФУЖО, а 1959 

р. перейменувана на Організацію українських жінок при Хліборобсько-

освітньому союзі.  
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Початком організованого життя українців у Венесуелі вважають 

період після Другої світової війни, коли їхній потік сюди збільшився. До 

цього їхня чисельність була незначною, її складали переважно українські 

переселенці із Бразилії, Аргентини, Парагваю. У березні 1949 р. у м. Каракас 

було створено українську представничу організацію – Українська громада 

Венесуели (далі УГВ). Головою центрального управління було призначено 

Івана Лазаревського. Товариство налічувало понад 200 членів. Того ж року 

при громаді заснували Об’єднання українських жінок (далі ОУЖ). 

Керівництво організації очолила Галина Коваль [5]. Перший період 

діяльності жіночого товариства був надзвичайно важкий як матеріально, так і 

морально. Жіноцтво займалось не тільки загальними громадськими 

справами, але й особистими (це і пошук житла, працевлаштування, 

виховання дітей тощо), але все ж спільні проблеми ще більше їх об’єднували 

і згуртовували. 1952 р. відбулися перші загальні збори, на яких було 

затверджено статут ОУЖ (за зразком статуту Союзу українок Франції, де 

кілька років головою була Г. Коваль), сформовано основні напрями роботи, а 

саме: виховання молодого покоління в українському національно-

патріотичному та релігійному дусі, налагодження зв’язків з іншими 

жіночими організаціями південноамериканського континенту та СФУЖО. 

Членкині сприяли будівництву дитячого садка в столиці. 1953 р. 

започаткували дитсадки у Альта-Віста та в Магальянес. 1955 р. в Каракасі 

постала школа українознавства, директором якої обрали М. Беневич. При 

школі відкрили курси вишивання, крою та шиття, які вела А. Натина. 18 

грудня 1955 р. жіноче товариство влаштувало маніфестацію проти 

переслідування церкви та релігії в Україні радянською владою. В 1957 р. 

головою ОУЖ обрано Емілію Слюсар, 1975 р. її наступницею стала Людмила 

Починок [13, с. 37].  

Об’єднання Українських жінок Венесуели в далекій чужині з великою 

енергійністю, самовіддачею та результативністю плекали українські звичаї та 

традиції. 
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Невеличка українська громада проживає ще в одній 

південноамериканській країні – Чилі, переважно сюди переїздили із сусідніх 

країн. На 1948 р. тут налічувалось близько 300 українців. Але, незважаючи на 

малу чисельність, українці змогли зорганізуватись в Українську громаду, при 

якій постала Жіноча секція,  очолила її Олена Прокофієва. У вересні 1951 р. її 

замінила М. Ракова. До своїх завдань Секція зарахувала залучення якомога 

більше жіноцтва, проведення культурно-освітніх заходів, виховну роботу з 

дітьми та доброчинність. Через рік Жіноча секція переорганізувалась у 

самостійну громаду з центром у м. Сантьяго та ухвалилала рішення вступити 

до Світової федерації українських жіночих організацій [10]. 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок 

з цього напрямку. Фактом історичної значущості в суспільному житті 

південноамериканських українців на шляху широкої самоорганізації стали 

українські громадські жіночі організації. Дві світові війни, спільні 

переживання підштовхнули українське жіноцтво до консолідації. 

Усвідомлення та реалізація суспільних інтересів відбувалися ними, 

насамперед у сфері культури, освіти, соціального, національного, а згодом і 

політичного життя української спільноти. Загальні й специфічні риси 

становлення громадсько-політичного жіночого руху дали змогу нам 

з’ясувати вплив, здобутки і проблеми жіноцтва в різних сферах своєї 

діяльності, з’ясувати роль у піднесенні національної свідомості українців і 

залучення їх до громадської праці завдяки активній участі в різноманітних 

масових заходах і об’єднаннях, визначити місце в загальному історичному 

процесі в контексті національного відродження в далекому зарубіжжі. 

Суб’єктивними чинниками формування жіночих організацій є 

споконвічне прагнення українців до самовизначення, здобуття національних 

прав, самоідентифікації. Утворити центральну організацію з планом 

патріотичної, культурної та гуманітарної громадської діяльності – справа 

нелегка. Ще складніша – зміцнити, закріпити, розвинути її та забезпечити їй 

майбутнє. Так було створено в Аргентині Доброчинну спілку жінок, при 
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товаристві «Відродження» та «Просвіта» – секції українських жінок і 

самостійний Союз українок Аргентини; у Бразилії  – Жіночу секцію при 

Хліборобсько-освітньому союзі; у Венесуелі – Об’єднання українських 

жінок; у Чилі при Українській громаді постала Жіноча секція тощо.  

Жіночі організації закордоння є потужними, розгалуженими і 

впливовими утвореннями в країнах перебування. Але на відміну від інших 

діаспорних груп (США, Канади) українське жіноцтво в Південній Америці, з 

огляду на певні історичні умови, не мало можливостей повною мірою 

створити сталу традицію стосунків із країною походження. 

Отже, можемо стверджувати, що жіночі громади Південної Америки в 

першій половині ХХ століття відіграли неабияку роль в організації та 

розбудові системи українського громадського життя, дбали про збереження 

етнокультурних традицій власного народу, докладали великих зусиль для 

виховання дітей і молоді, тим самим створюючи необхідну базу для 

оберігання підростаючого покоління українців навіть за океаном. Завдяки 

своїй послідовній роботі щодо об’єднання духовно-інтелектуальних сил 

українства, створення рідномовного шкільництва, патріотичного та 

християнського виховання підростаючого покоління, збереження та 

популяризації культури рідного народу жіночі організації стали невід’ємною 

складовою духовного світу української діаспори, дієвим чинником її 

національного самоствердження. 

 

Література 

1. Boruszenko О. Os Ucranianos – Curitiba: Boletim informativo da Casa 

Romario Martins. Curitiba. 1995, 22 p. 

2. Бризгун-Соколик О. Українка в діаспорі. Дзвін.  1991.  № 7.  С. 158–161.  

3. Василик М. Українські поселення в Аргентині. Мюнхен: Український 

Вільний Університет, 1982.  147 с.  

4.  Гардецька К. Початки жіночого руху. Срібний вінок. Ювілейний збірник 

Союзу Українок Америки 1925 – 1950 рр. Філадельфія, 1950.  С. 94–108.  



 15 

5. Гуменюк О. Світова федерація українських жіночих організацій. 

Україна в міжнародних відносинах: енциклопедичний словник-довідник. К.: 

Ін-т історії України НАН України, 2013. – Вип. 4. – С. 172 – 173. 

6. Данилишин М. 30-ліття організаційного життя українців в Аргентині 

Календар «Просвіта» на 1957 рік.  Буенос-Айрес, 1957.  С. 73–79.  

7. Данилишин М. Українці в Аргентині. Буенос Айрес : Dorrego, 1979. 392 с. 

8. Качараба С. Еміграція з Західної України (1919  – 1939). Л.: Львівський 

національний університет ім. І. Франка, 2003.  416 с.  

9. Кисілевська О. Українське жіноцтво у вільному. Українці у вільному світі. 

Ювілей Українського Народного Союзу 1894 – 1954 рр. Джерсі-Сіті, 1954.  

С. 141 – 163. 

10.  Панчишин О. Українці у Венесуелі.  Чикаго-Каракас, 1988. 315 с. 

11.  Сапеляк О. Українська спільнота в Аргентині: історико-етнологічний 

аспект. Львів: Червона Калина, 2008. 286 с. 

12.  Служ Л. 65-ліття Світової Федерації Українських Жіночих Організацій  

( СФУЖО) Наше життя.  2013.  №10. С. 2–3.  

13.  Українка у вільному світі: до 75-ліття українського жіночого руху і 10-

ліття Світової Федерації Українських Жіночих Організацій.  Нью-Йорк, 

1959. 91 с. 

 

References 

1.  Boruszenko О. Os Ucranianos – Curitiba: Boletim informativo da Casa 

Romario Martins. Curitiba 1995, 108, p.22. 

2. .BRYZGHUN-SOKOLYK, O. (1991) Ukrainian Woman in Dіaspora. Dzvіn. № 

7. pp. 158–161. [in Ukr.] 

3. VASYLYK, M. (1982) Ukrainian Settlements in Argentina. Munich: Ukrainskyi 

Vilnyi Universytet, 147 p. [in Ukr.] 



 16 

4. HARDETSKA, K. (1950) Beginnings of Women’s Movement. In: Silver 

Wreath. Anniversary Collection of Women’s Union in America of 1925–1950. 

Philadelphia, pp. 94– 108. [in Ukr.]  

5. HUMENIUK, O. (2013) World Federation of Ukrainian Women’s 

Organizations. In: Ukraine in International Relations. Encyclopedic Glossary. Vol. 

4 Kyiv: Insytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy, pp. 172– 173. [in Ukr.] 

6. DANYLYSHYN, M. (1957) ¢ e 30th Anniversary of Ukrainian Organizational 

Life in Argentina. Kalendar «Prosvita» na 1957. Beunos Aires, pp. 73–79. [in 

Ukr.] 

DANYLYSHYN, M. (1979) Ukrainians in Argentina. Buenos Aires: Dorrego 

P.392 [in Ukr.] 

8. KACHARABA, S. (2003) Emigration From Western Ukraine (1919–1939). 

Lviv: Lvivskyi natsionalnyi universytet im. I. Franka. 416 p. [in Ukr.] 

9. KYSILEVSKA, O. (1954) Ukrainian Womanhood in the Free World. In: 

Ukrainians in the Free World. � e Anniversary of the Ukrainian National 

Association: from 1894 to 1954. Jersey City, pp. 141–163. [in Ukr.] 

10. PANCHYSHYN О. (1988) Ukrainians in Venezuela.  Chicago-Karakas, p.315 

[in Ukr.] 

11. SAPELIAK O. (2008)  Ukrainian community in Argentina: historical and 

ethnological aspect. Lviv: Chervona Kalyna, p.286 [in Ukr.] 

12. SLUZH, L. (2013) ¢ e 65th Anniversary of the World Federation of Ukrainian 

Women’s Organizations (WFUWO). Nashe Zhyttia. № 10. pp. 2–3. [in Ukr.]  

13. Ukrainian Woman in the Free World: the 75th Anniversary of the Ukrainian 

Women’s Movement and the 10th Anniversary of the World Federation of 

Ukrainian Women’s Organizations (1959). New York, 91 p.[in Ukr.] 

 

 

 

 



 17 

Oksana Shevchuk. Preserving identity: Ukrainians in South 

Americancontinent (first half of the XXth century) 

Ukrainian public women's organizations became a symbol of historical 

significance in the public life of South America Ukrainians on the path of wide 

spreading self-organization.Two world wars and common experience have pushed 

Ukrainian women to consolidation. At first awareness and realization of public 

interests occurred in the sphere of culture, education, social, national, and later in 

political life of the Ukrainian community. The general and specific features of 

social and political women's movement emergence have enabled us to find out the 

impact, achievements and problems of womanhood in various spheres of their 

activity, to find out the role of raising the national consciousness of Ukrainians 

and their involvement in community life via an active participation in various mass 

events and associations, to define a place in the overall historical process in the 

context of the national revival far abroad. 

The reasons and the beginning of migration waves of Ukrainians to South 

America are analyzed. The contribution of women's organizations in the 

development of the Ukrainian community. The ideological foundations, contents, 

forms, methods and means of education of women emigrants in Argentina, Brazil, 

Venezuela and Chile are outlined. Basic directions of activity: popularization of 

the spiritual and intellectual heritage of Ukrainians, formation of national 

consciousness of Ukrainian community, organizing native language education are 

characterized. 

Key words: Ukrainian women's organizations in Latin America, spiritual 

and intellectual heritage of Ukraine, national consciousness, mother-tongue 

schooling, religious and patriotic education. 
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Шевчук О.С. Сохранение идентичности: украинки на 

южноамериканском континенте (первая половина ХХ века) 

Аннотация. Фактом исторической значимости в общественной 

жизни южноамериканских украинцев в процесе широкой самоорганизации 

стали украинские общественные женские организации. Две мировые войны, 

совместные переживания подтолкнули украинских женщи к консолидации. 

Осознание и реализация общественных интересов происходили прежде всего 

в сферах культуры, образования, социальной, национальной, а затем и 

политической жизни украинского общества. Общие и специфические черты 

становления общественно-политического женского движения помогли нам 

выяснить влияние, достижения и проблемы женщин в различных сферах 

своей деятельности, установить роль в подъеме национального сознания 

украинцев и привлечения их к общественной деятельности благодаря 

активному участию в различных массовых мероприятиях и объединениях, 

определить их место в общем историческом процессе в контексте 

национального возрождения в дальнем зарубежье. 

В статье особое внимание уделяется причинам и начало 

миграционных волн украинского населения в Южную Америку, вклад женских 

организаций в становление украинского общества. Определены идейные 

основы, содержание, формы, методы и средства просветительской работы 

женщин-эмигранток в Аргентине, Бразилии, Венесуэле и Чили. Дается 

характеристика основным направлениям деятельности: популяризации 

духовно-интеллектуального наследия украинского народа, формированию 

национального сознания украинского общества, организации украиноязычних 

школ. 

Ключевые слова: украинские женские организации в 

южноамериканском континенте, духовно-интеллектуальное наследие 

украинского народа, национальное сознание, украиноязычное школьное 

ирелигиозно-патриотическое воспитание 

 



РЕЦЕНЗІЯ

на статтю Шевчук Оксани Сергіївни 
викладача кафедри міжнародних відносин та туризму 

Київського міжнародного університету

«Збереження ідентичності: українки на південноамериканському 
континенті (перша половина XX століття)»

У статті Шевчук О.С. досліджуються та аналізуються причини, початок 

міграційних хвиль українського населення до Південної Америки; внесок 

жіночих організацій у становлення української спільноти. Окреслено ідейні 

засади, зміст, форми, методи та засоби просвітницької роботи жінок-емігранток 

в Аргентині, Бразилії, Венесуелі та Чилі. Схарактеризовано основні напрями 

діяльності: популяризація духовно-інтелектуальної спадщини українства, 

формування національної свідомості української громади, організація

рідномовного шкільництва. Дослідження написано на основі ґрунтовного 

ознайомлення з науковими працями вітчизняних та зарубіжних вчених, і є 

актуальною в суспільно-політичному значенні.

Представлена до друку стаття повністю відповідає вимогам, що 

висуваються до наукових робіт подібного роду. Вона вирізняється професійним 

підходом із застосуванням різних методів дослідження даної тематики.

Таким чином, можна вважати, що стаття О.С. Шевчук є самостійним і 

довершеним науковим дослідженням, висновки якого є достатньо 

аргументованими. Стаття відповідає вимогам і може бути надрукована в 

збірнику наукових праць «Проблеми міжнародних відносин».
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