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У
продовж тисячоліть історії людства жінка зі

збереженням за собою місії хранительки до�

машнього вогнища та вирощування потомства

поступово вростає у суспільне життя. Дружини, ма�

тері, доньки, сестри стають письменницями, худож�

ницями, активістками громадської діяльності. Закор�

донні мандрівники ХVIІ—ХVІІІ ст. відзначали осві�

ченість, активність українських жінок порівняно не

тільки з іншими східнослов’янськими, але й узагалі з

європейськими жінками.

Першою жінкою, згаданою в історії Києва та

України, була Либідь, постать якої разом з братами

Києм, Щеком і Хоривом створив В.В. Бородай у

скульптурному пам’ятнику. Вона відображена на чис�

ленних поштових листівках, конвертах. Ім’я леген�

дарної сестри засновників Києва носить один із го�

телів Києва, будівля якого також зображена на чис�

ленних конвертах.

Із видатних жінок України, якщо орієнтуватися на

хронологію їх життя і діяльності, а також на значення

їх в історії України, першою у філателії відзначена

княгиня Ольга (після хрещення — Олена, р. нар.

невід. — 969), яка правила Київською Руссю після

загибелі чоловіка — князя Ігоря (945—957). Відома

своєю рішучістю та організацією міжнародних дер�

жавних зв’язків (Візантія, Німеччина). Під час від�

відин Візантії у 957 р. імператор Костянтин запро�

понував їй одружитися з ним, але вона відмовила.

Прийняла там християнство. Вперше її портрет

з’явився на марці Підпільної пошти України (США),

пізніше — на деяких пам’яткових марках, які вида�

валися українськими філателістами діаспори. Марка

з її портретом започаткувала серію Укрпошти “Сла�

ветні жінки України” (1997). На поштових листівках

України — пам’ятники княгині Ользі в Києві (ску�

льптор І. Кавалерідзе), на поштовому конверті Росії —

пам’ятник їй у Пскові (скульптор В. Кликов).

Наступну марку серії Укрпошти (1997) прикрасив

портрет Анни Ярославни (1032—1075) — дочки князя

Ярослава Мудрого, яка стала дружиною французького

короля Генріха І та матір’ю короля Філіппа І. Її пор�

трет є і на першій марці в аркуші  із 12 марок України

(2016) з портретами “київських князівен на престолах

Європи”. Анна Ярославна “відкрила собою плеяду

вітчизняних жіночих імен, висунутих на державну ниву

Європи, які уславилися не тим, що були дружинами

монархів, а тим, що стали самостійними політичними

діячами” (Н. Крутенко).
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Характерним для європейської історії XI ст. було

прагнення зміцнити міждержавні взаємозв’язки

шляхом створення подружжів між представниками

сімей очільників держав з метою підвищення безпеки

та міждержавної взаємодопомоги. На одній з марок

згаданого аркуша — портрет київської князівни

Анастасії (Агмунди, 1020—1074/1094) — королеви

Угорщини. У 1104 р. князь Святополк видав свою дочку

Предславу ( 1090—1109) за угорського королевича.

У 1119 році висватав дочку князя Мономаха Єфимію
(Євфемію, 1096—1138) угорський король Коломан.

Угорський король Гейза одружився із Єфросинією
(Фрузіною, 1130—1193) — сестрою князя Ізяслава під

час руських міжкнязівських чвар 1145—1146 рр.

Свою сестру Добронігу(Марію (Доброгневу, 1012—

1087) князь Ярослав Мудрий видав заміж за Казимира І —

польського короля. “За "віно" своєї сестри дістав

Ярослав від Казиміра невільників, виведених чверть віку

перед тим Болеславом з Руси, числом вісім сот” (М. Гру(
шевський). Стали польськими королевами князівни

Вишислава (1047—1089) та Збислава (1090—1114),

портрети яких є на марках.

Ділили корони королів Данії, Норвегії русинки

Єлизавета (1025—1076), Малфід (1095/1102—1137).

Ці їх імена, правдоподібно, уже в статусі королев.

Князівні Євпраксії (Адельгайді, 1071—1109) довелося

бути дружиною правителя Саксонії Генріха Довгого та

імператора Священної Римської імперії Генріха IV.

Славу здобула князівна Євпраксія Мстиславівна
(Ірина, Зоя, Добродія, 1108—1172), яка, будучи дружи�

ною імператора Візантії Олексія Комнина, створила

науковий трактат “Мазі”, в якому дала поради щодо

шлюбних стосунків, поведінки вагітних жінок, до�

гляду за новонародженими, раціонального харчу�

вання, лікування деяких хвороб. Не було місця серед

її порад забобонам і марновірству.

До серії “Славетні жінки України” увійшла марка

з портретом Роксолани (Насті Лісовської, 1505—1561),

дочки рогатинського священика, яка після полонен�

ня татарами 1520 року потрапила до гарему Турець�

кого султана Сулеймана I в Стамбулі і стала його

“головною�першою” дружиною. Мала великий

вплив на політику, на міжнародні зв’язки Туреччини

ХVI століття. Своїм коштом будувала мечеті, школи,

лікарні, лазні. За всю історію Османської імперії

жодна з дружин султанів не удостоїлася честі бути

похованою в мавзолеї поруч із місцем поховання

володаря. Про легендарну жінку створені художньо�

літературні твори, а в м. Рогатині — бронзовий пам’ят�

ник на центральному майдані.
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У
XX столітті українські жінки приєднувалися до

політичної діяльності, визвольної боротьби..

Відомі імена жінок, які служили в рядах Укра�

їнських січових стрільців (УСС) під час Першої

світової війни. Портрет однієї з них — хорунжої

О. Степанів (1892—1963), єдиної на той час жінки�вій�

ськовика вищого рангу в австрійській армії, — зображе�

но на одній із добродійних марок 1915 року Бойової

Управи УСС. У 1915—1917 рр. вона перебувала в росій�

ському полоні, у 1918—1919 рр. — чотар УГА (Україн�

ської Галицької Армії). Після закінчення Віденського

університету вчителювала, займалася громадською

роботою. Після “червоного визволення” 1944 року

відбула ув’язнення в концтаборі у Мордовії (1949—

1956).

О. Басараб (1890—1924) під час Першої світової

війни приєдналася до організації допомоги поране�

ним, полоненим, за що відзначена міжнародною ор�

ганізацією Червоного Хреста. Від 1923 р. — член Го�

ловної Управи Союзу Українок у Львові. Арештована

польською поліцією, померла від тортур у тюрмі вно�

чі на 13 лютого 1924 року. Присвячена їй одна з марок

Підпільної пошти України (США). О. Левчанівська
(1881—1943) — громадська політична діячка на

Волині. У 1912—1928 рр. — член польського Сенату.

Після 1939 року арештована, померла на засланні в

Казахстані. Про героїзм українських жінок під час

Другої світової війни нагадають філателістичні

випуски пошти переважно СССР. Це — Герої

Радянського Союзу П. Павліченко (1916—1977), ро�

дом із Київщини, снайпер, яка до липня 1942 року

знищила 309 фашистських солдатів; М. Боровиченко
(1925—1943), киянка, військово�фронтова санітарка,

яка гранатою підірвала німецький танк, що загро�

жував пораненим; Є. Руднєва (1921—1944), родом із

Бердянська Запорізької обл., яка, будучи пілотом,

здійснила 645 бойових нічних вильотів, загинула в

боях за визволення Керчі. На двох конвертах — її

пам’ятник�погруддя в цьому місті; О. Убийвовк
(1918—1942) — учасниця антифашистського підпілля

в Полтаві. Арештована гестапо, розстріляна. 

Герою Радянського Союзу Л. Ратушній (1921—

1944), родом із Вінничини, присвячено конверт пош�

ти України. На фронті виконувала обов’язки сан�

інструктора. Потрапила в полон 1941 року, втекла,

працювала в підпіллі, знову була арештована гестапо

у 1942 році і знову втекла із фашистського концтабо�

ру та включилася в підпільну групу. Убита зрадником.

На поштовій марці 2010 року — портрет Є. Завалій
(1924—2010) із містечка Новий Буг Миколаївської

області, яка у серпні 1941 року добровільно пішла на

фронт. Вона була єдиною жінкою в діючій армії, яка

командувала взводом морських піхотинців. Брала

участь у боях в Україні, на Північному Кавказі, в Ру�

мунії, Угорщині, Югославії, Чехословаччині.

Героями Радянського Союзу стали в 1939 р. П. Оси(
пенко (1907—1939), родом із с. Новоспасівка Запо�

різької обл.; В. Гризодубова (1910—1993), харків’янка,

яка разом з росіянкою М. Расковою здійснила авіа�

політ без приземлення з Москви до Далекого Сходу

(24—25.09.1938). Це був світовий рекорд польоту

жінок за дальністю. Про цю подію нагадують



ISSN 1819�7329. Світогляд, 2017, № 2 (64)

філателістичні випуски СССР, а про В. Гризодубову, яка під

час війни командувала авіаполком бомбардувальників,

нагадує поштова марка РФ і конверт України. Осипенко П.

здобула славу ще до 1938 року. Після закінчення у 1932 році

авіаційної школи між 1936 і 1938 роками вона встановила

5 світових рекордів з висоти і дальності авіапольотів для

жінок. Загинула під час авіакатастрофи. Її рідне село на�

звано на її честь, її іменем названо і вулиці, райони чис�

ленних населених пунктів. У боях Другої світової війни як

штурман авіації брала участь В.Л. Білик (1920—1944), яка

виконала 813 нічних польотів над Кавказом, Кримом,

Кубанню, Білоруссю. Загинула в палаючому літаку в ніч на

25 серпня 1944 року над Польщею. Її портрет як Героя

Радянського Союзу —  на конверті СССР 1981 року. Всього

серед Героїв Радянського Союзу понад 30 українок. Із них —

9 медсестер.

Д
о серії “Видатні жінки України” належить поштова

марка (1999 р.) з портретом Гальшки Гулевичівної
(1575—1642), яка зробила великий внесок в освіту і

розвиток науки в Україні, заповівши 1615 року земельну

площу і велику грошову суму під монастирську школу на

Подолі в Києві. З часом ця школа, ставши Київським

колегіумом, переросла у Києво�Могилянську академію.

Найбільше філателістичного матеріалу присвячено

українським жінкам — діячам культури — письменницям,

поетесам. На підставі аналізу поштових випусків, присвя�

чених участі жінок у літературній творчості, можна зробити

висновок, що в XIX ст. українки долучалися до неї дещо

частіше в межах Російської імперії (значно більша кількість

українського населення), ніж на території Австро�Угорської.

Найстаршими письменницями, вшанованими пош�

товими випусками України, були Ганна Барвінок
(Білозерська, 1828—1911), дружина П. Куліша; Марко Вовчок
(Марія Вілінська, 1834—1907); Олена Пчілка (Ольга Косач,

1840—1930), мати Лесі Українки; Дніпрова Чайка (Людмила
Березина, 1861—1927); Христина Алчевська (1882—1932).

Їхні твори були відомі українській громаді і політичним

цензорам Російської імперії ще у XIX сторіччі. Це ж

стосується і письменниці, громадської діячки Людмили Старицької(
Черняхівської (1868—1941), яку арештовано в 1929 році і розстріляно з

сестрою Оксаною агентами НКВД 1941 року. Із вищезгаданих

письменниць поштовим конвертом і пам’ятним штемпелем СССР була

вшанована тільки Марко Вовчок. Про інших згадано Поштою України. 

Найбільше філателістичного матеріалу про письменниць Східної

України, які творчо заявили про себе в XIX ст., присвячено Лесі Українці
(Лариса Косач(Квітка, 1871—1913). Поштові марки СССР з її портретом

з’явилися у 1956 і 1971 роках, марка України — у 1994 році. Закордонні

українські філателісти відзначили пам’ятною маркою, листівкою і

пам’ятним штемпелем відкриття пам’ятника Лесі Українки у Клівленді,

США (24.09.1961). У 1971 році українські філателісти США видали вісім

різних конвертів, присвячених 100�річчю з дня народження славної

поетеси. На одному з них надпис: “Чи довго ще, о Господи, чи довго ми

будемо блукати і шукати рідного краю на своїй землі?”

Пам’ятники Лесі Українці в Києві, в Новоград�Волинську зображені

на конвертах, пам’ятник у Луцьку — на конверті та поштовій марці

(2014). На одному з конвертів України — меморіальна дошка у Відні,

присвячена Лесі Українці. Пам’ятними штемпелями (25.02) відзначено

100�річчя (1971, Київ), 120�річчя (1991, Луцьк), 125�річчя (1996,

Новоград�Волинський) з дня народження Лесі Українки. У 1963 році на
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конверті із зображенням будівлі Музею українського

мистецтва зроблено напис: “1 серпня — день пам’яті

видатної української письменниці Лесі Українки”, який

повторено у візерунку пам’ятного штемпеля (Київ,

01.08.1963). Конверти із зображенням відповідних

будівель нагадують, що ім’я Лесі Українки носить

Волинський державний університет, Державний

академічний російський драматичний театр (Київ,

від 01.03.1941), що існують Літературно�мемо�

ріальний музей Лесі Українки в Новоград�Волинсь�

кому, музей�садиба Лесі Українки в с. Колодяжне

(надрук на конверті 1991 року з портретом поетеси).

Штемпель 27.08.1993 (Луцьк) повідомив про відкрит�

тя Волинського державного музею імені Лесі Ук�

раїнки. Пам’ятники Лесі Українці в Києві, Луцьку,

Новоград�Волинську — на численних маркованих

поштових листівках.

Гідна подиву і шанування Леся Українка як поете�

са, як громадянка, як сильна духом особистість,  не�

зважаючи на тяжкий стан здоров’я і складнощі осо�

бистого життя, пристрасно закликала українців:

“крізь сльози сміятись”, “серед лиха співати пісні”,

“без надії таки сподіватись”.

Порівняно з Росією у Галичині, яка перебувала під

владою Австро�Угорської імперії, суспільно�політич�

ні обставини значно більше відкривали можливості

для розвитку, активізації громадського життя. Із за�

хідноукраїнських письменниць XIX ст. найактивні�

шою в цьому відношенні була Наталія Кобринська
(1855—1920), активістка жіночого громадського руху,

вшанована випуском двох конвертів України (штем�

пель — Белелуя Івано�Франківської обл., 08.06.2015).

Українські філателісти США видали блок пам’ятко�

вих марок з портретом Н. Кобринської, присвячений

100�річчю Українського жіночого руху (1884—1984).

Н. Кобринська зазначила, що її “на дійсні національні

інтереси навів Іван Франко”. 

Письменниць Дністрову Чайку (Костянтину Ма(
лицьку, 1872—1947), Катрю Гриневичеву (Катерину
Василівну Гриневич, 1872—1947), Марійку Підгірянку
(Домбровську Марію, (884—1963) вшанувала випус�

ком конвертів і пам’ятними штемпелями Пошта

України. На одному з конвертів з портретом М. Підгі�

рянки надрук її слів: “Моя земленько ти рідненька,

Святе моє кохання, Для тебе була перша пісенька, Тобі

буде й остання”. 

Народжена у ХІХ ст. у Східній Україні З. Тулуб
(1890—1964) реалізувалася як письменниця у XX ст.,

зазнала арешту НКВД і заслання.

Найплодовитішою, найталановитішою серед пись�

менниць українського Заходу була буковинка Ольга
Кобилянська (1863—1942), яка починала творити

німецькою мовою, доки не усвідомила свою україн�

ськість. 100�річчя від дня її народження було вшано�

вано випуском поштової марки і конверта СССР

(штемпель — Київ, 27.11.1963); 150�річчя — маркою і

конвертом пошти України (штемпель — Чернівці,

27.11.2013). Відомі зображення на конвертах СССР

пам'ятника О. Кобилянської, вулиці її імені в Чернів�

цях, на чотирьох конвертах — будівля Українського

музично�драматичного театру ім. О. Кобилянської в

Чернівцях. На немаркованому конверті 2013 року —

музей�садиба О. Кобилянської в с. Димка Чернівець�

кої обл. 

Українські письменниці XX ст. вшановані видан�

ням конвертів пошти України з їх портретами. Тільки

одній присвячено конверт пошти СССР і пізніше —

конверт “Укрпошти” та пам’ятковий штемпель. Це —

львівська письменниця Ірина Вільде (1907—1988,

штемпель — Львів, Чернівці, 05.05.2007). 

У письменниць Східної України життя ускладню�

валося репресіями, арештами. Наталія Забіла (1903—

1985) — поетеса, перекладачка — уникнула переслі�

дувань. Її твори та переклади переважно були при�

значені для дітей.

Поетеса Олена Журлива (Котова, 1898—1971) від

1935 року жила в Москві. Але й тут у 1938 р. “за анти�

радянську діяльність” вона була арештована і відбула

три роки в таборі Алтайського краю.

Поетеса Ганна Жежко (1901—1972) на своїй бать�

ківщині (Волинь) вступила до КГІЗУ, через що була

арештована польською поліцією. Після звільнення

нелегально перебралась до УРСР, де від 1937 року

вісім років відбула в концтаборі (Кемерово).

Найтрагічніше склалася доля у поетеси Олени
Теліги (1906—1942). Народилася в Підмосков’ї, у 1917

році з батьками переїхала до Києва, пізніше в зв’язку

з воєнно�політичними обставинами перебувала в

Чехословаччині та Польщі. У середовищі українсь�

ких емігрантів�патріотів захопилася українством,

вийшла заміж за одного з них (М. Теліга). З початком

війни переїхала до Львова, а в жовтні 1941 р. з похід�

ними групами ОУН — до Києва з надіями, сподіван�

нями, які виявилися ілюзорними. Німці, підтримки

яких сподівалися оунівці, припинили видавничу ді�

яльність, яку почала організовувати О. Теліга. В лю�

тому 1942 року — арешт і через декілька днів — роз�

стріл разом з іншими членами похідних груп. 

У 2006 році видано два конверти “Укрпошти” з

портретом О. Теліги. На одному — дати народження й

смерті: 1906—1942, на другому: 1907—1941. На пер�

шому — слова поетеси: “Вітрами і сонцем Бог мій

шлях намітив, Та там, де треба, я тверда й сувора.

О краю мій, моїх ясних привітів Не діставав від мене

жодний ворог”.

П
ортретів українок — майстринь образотвор�

чого мистецтва — на поштових марках, на

жаль, мало. У роки УРСР видано тільки два

конверти, присвяченні українським художницям. Це —

скульптор Галина Кальченко (1926—1975) і “укра�

їнський радянський художник” Олена Кульчицька
(1877—1967). “Укрпошта” також вшанувала її пам’ять

конвертом і штемпелем (“125 років від дня народ�

ження”, Тернопіль, 15.09.2002).

На поштових конвертах України портрети худож�

ниць Стефанії Гебус(Баранецької (1905—1985), Лідії
Сгіаської (1910—2000), Софії Караффи(Корбут
(1924—1961), Одарки Сидоренко (1913—1996) (штем�

пель — Вінниця, 22.02.2013).
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Художниці Марії Дольницькій (1894—1974), яка

творила з використанням емалі, воску, акварелі, па�

стелі, присвячено конверт місцевого випуску (Львів;

штемпель — 02.01.1994) з репродукцією її картини в

техніці перегородчастої емалі “Дівчата на вітрі”. Вона —

учасниця численних закордонних виставок, жила

переважно поза її рідним Львовом та Україною (Фін�

ляндія, Австрія, США).

Оксана Лятуринська (1902—1970) починала творчу

діяльність як поетеса. Збірки її поезії, видані в емі�

грації 1938, 1941 рр., були високо оцінені в емігрант�

ському середовищі українських літераторів, громад�

ських діячів (Чехословаччина, Німеччина). Видавала

твори під псевдонімами Оксана Печеніг, Оксана
Черлелівна, Роксана Вишневецька. Вона більше відома

як живописець та скульптор (пам’ятник Є. Коноваль(
цю в Ротердамі) та як художниця�кераміст. У травні

1945 р. в Німеччині потрапила в руки НКВД, але

обійшлося тільки двотижневим арештом з допитами.

Їй присвячено конверт “Укрпошти” (штемпель —

Тернопіль, 01.02.2002).

Українкою за походженням була російська пое�

теса А.А. Ахматова (Горенко, 1899—1966). Тематика її

вишуканої поетичної творчості 1907—1914 рр. по�

в’язана з київським періодом життя. У одному з її

оповідань (1950�ті рр.) згадується Одеса, де вона на�

родилася. Присвячена їй маркована листівка пошти

СССР (штемпель — Ленінград, Одеса, 23.06.1989) і

конверт “Укрпошти” з її портретом (1999).

Д
уже ефективний філателістичний матеріал

“Укрпошти” присвячений народним худож�

ницям, майстриням народного�декоративного

розпису (портрети, репродукції творів на марках та

конвертах, пам'яткові штемпелі): Катерина Білокур
(1900—1961), Марія Приймаченко (1909—1997), Те(
тяна Пата (1884—1976), Ганна Собачко(Шостак
(1883—1965). На конверті 2016 року — портрет май�

стрині народної кераміки Явдохи Цвілик (1891—1964).

На одному з немаркованих конвертів — портрет май�

стрині дерев’яних іграшок та розмальованих дерев’я�

них тарілок Явдохи Пошивайло (1910—1984).

Видатна художниця Тетяна Яблонська (1917—

2005) поки що не відзначена у філателії. Відома тіль�

ки поштова марка СССР 1967 року — репродукція її

популярної картини “Хліб” (1949).

Марія Башкирцева (1858—1884) (конверт, штем�

пель — Гайворонці Полтавської обл., 24.11.2008) згід�

но з даними УРЕ та “Енциклопедії українознавства”

(в “Енциклопедії Сучасної України” стаття про неї
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відсутня) вважається українською художницею.

Народилася на Полтавщині, але короткочасне життя

її проминуло в Парижі. Гідне подиву і високої оцінки

все, що вона створила, не доживши до 30 років.

Глибоко вивчив її біографію і подав у художній формі

М. Слабошпицький.

У
сьому світові відомо про мелодійність україн�

ської пісні, музикальність і співучість україн�

ців. У філателії представлені українки�співач�

ки, а із творців української музики — тільки Маруся
Чурай (бл. 1625—1653, Полтава) в серії “Славетні

жінки України”. Легендарна співачка, вважається,

що і пісню творила. Із низки пісень, які приписують

їй, найпопулярнішою є “Ой не ходи, Грицю”. Сюжет

цієї пісні ліг в основу близько десятка повістей, ро�

манів (найбільш відома повість О. Кобилянської

“У неділю рано зілля копала”). Саму пісню на по�

чатку XIX ст. перекладено німецькою та французь�

кою мовами, використано композиторами. На кон�

верті, присвяченому Марусі Чурай, який використо�

вувався під штемпель “375 років від дня народження

Марусі Чурай. Полтава, 26.04.2000”, поруч з її порт�

ретом слова пісні “Засвіт встали козаченьки В похід з

полуночі, Заплакала Марусенька Свої ясні очі".

На конвертах СССР представлені портрети укра�

їнських артисток�вокалісток — Марії Донець(Тессейр
(1889—1974), Оксани Петрусенко (Бородавкіна, 1900—

1940), Лариси Руденко (1918—1981) та Соломії Кру(
шельницької (1872—1952). 100�річчя від дня народження

О. Петрусенко відзначено “Укрпоштою” випуском

марки та конверта (штемпель — Балаклія Харківської

обл., 18.02.2000). Після 1990 року вшановано пам’ять

Соломії Крушельницької (марка, конверт, штемпель —
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Біла Тернопільської обл., 19.09.1997), всесвітньо

відомої оперної співачки. Виконувала вона й укра�

їнські народні пісні під власний акомпанемент.

На конвертах “Укрпошти” — портрети Клавдії
Шульженко ( штемпель — Харків, 24.03.2006); Раїси
Кириченко (штемпель — Полтава, 16.10.2013). Порт�

рет Руслани Лижичко, яка відзначилася активністю

під час Революції гідності на Київському майдані, —

на марці, випущеній до Eurovision (19.05.2005); Ані
Лорак — на конверті (штемпель — Чернівці — місто

мистецтв, 05.10.2008).

Мало вшановано засобами філателії драматичних

артисток України. 

Із ХІХ ст. — це тільки Марія Садовські(Барілотті
(1855—1891), із XX ст. — Наталія Ужвій (1898—1986),

якій присвячено 2 конверти і поштова марка України

(штемпель — Любомль  Волинської обл., 08.09.1998).

Марії Заньковецькій (Адасовській) 1854—1934) присвя�

чено поштову марку та конверт (штемпель — Ніжин

Чернігівської обл., Кіровоград, 04.08.2004). На од�

ному конверті СССР і одному конверті України по�

ряд з портретом М. Заньковецької — будівля Львівсь�

кого державного академічного українського драма�

тичного театру ім. Марії Заньковецької.

Після звільнення з 10�річного ув’язнення в табо�

рах виступала в театрах, знімалася на кіностудії імені

О. Довженка нащадок відомого в Україні роду Кап�

ністів Марія Капніст (1914—1993), портрет якої є на

поштовій марці України 2014 року.

Портрет артистки Катерини Осмяловської в ролі

Наталки(Полтавки — на марці 2011 р., присвяченій

першому фільмові�опері “Наталка�Полтавка”. До

100�річчя від дня народження артистки Віри Холодної
(1893—1919) надійшов в обіг конверт місцевого ви�

пуску (штемпель — Полтава, 30.09.1993). Портрет

артистки — на поштовій марці України 2013 року.

Вважають, що вона за своє коротке життя знялася у

понад 40—50 фільмах, переважно на Одеській кіно�

студії. До нашого часу з них збереглося тільки п’ять.

Померла, захворівши на “іспанку” (епідемія грипу після

Першої світової війни). Найширшу інформацію про

“королеву німого екрану” подав В. Бурлак (“Слово

Просвіти”, 2013.4.31).

При громадсько�культурно�освітній організації

“Руська бесіда” у Львові був створений перший про�

фесійний український театр, який проіснував успіш�

но від 1864 до 1924 року. До 130�річчя “Театру Руської

бесіди” (штемпель — Львів, 29.03.1994) львівські

філателісти виготовили серію конвертів з портретами

видатних діячів цього театру. Серед них і артистки:

Т. Романович (1842—1884), Т. Бачинська (1837—1906),

А. Осиповичева (1855—1926), К. Рубчакова (1881—

1919), С. Стадникова (1888—1959).

Н
а жаль, немає жодної згадки у філателії про

внесок України в науку, в її розвиток.

Конверт з портретом лікаря Наталії Ленгауер
(1908—1997) вшанував її за звання Героя соціалістич�

ної праці (штемпель — Долинська, Кіровоградської

обл., 20.08.2008). Доводиться згадати хоча би про

відому вчену�математика українського походження

Софію Ковалевську (1850—1891, уродж. Корвин(Кру(
ковська), першу жінку члена�кореспондента Петер�

бурзької академії наук, професора Стокгольмського

університету. Реалізувалася вона і як письменниця,

авторка ряду художніх літературних творів та спо�

гадів. Їй присвячені поштові марки СССР (1951), РФ

(1996), конверти СССР (штемпель — Москва,

15.01.1975) і РФ (2010).

Можна вважати науковцем медичного профілю

вищезгадану київську князівну, імператрицю Візантії

Євпраксію (1071—1109).

Ж
інка на поштових випусках України — це

символ України, Української держави.

Жіноча постать на марці 1990 р. представи�

ла Декларацію про Державний суверенітет України.

Зображення жіночої голівки (худ. Г. Нарбут) на

марках масового обігу (стандартних) 1918 р. симво�

лізувало відродження Української державності. Те ж

символічне зображення є і на перших стандартних

марках сучасної України (1992 р.). 

Любомир Пиріг

доктор мед. наук, академік НАМН України,
член�кореспондент НАН України
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