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БІОІСТОРІОГРАФІЯ УЧАСТІ ЖІНОК
В УКРАЇНСЬКОМУ ВИЗВОЛЬНОМУ РУСІ
1920–1950-х рр.
Анотація. Мета дослідження – проаналізувати історіографічні джерела, в яких міститься інформація про участь та
діяльність жінок в національно-визвольному русі 30–50-х рр.
ХХ ст. і з’ясувати ступінь дослідженості проблеми, виокремити
маловивчені або й взагалі невивчені аспекти. Методологія дослідження спирається на принципи історизму, системності, об’єктивності, поміркованого наративного конструктивізму, а також
на використання загальнонаукових (аналіз, синтез, узагальнення)
та спеціально-історичних (історико-генетичний, історико-типологічний, історико-системний) методів. Наукова новизна полягає у тому, що вперше зроблено спробу зібрати, систематизувати й охарактеризувати історико-біографічні праці про участь і
роль жінок в національно-визвольному русі 1930–1950-х рр.,
окреслити коло недостатньо вивчених питань і перспективні
напрями подальших наукових пошуків. Висновки. Отже, активізація появи нових біографічних досліджень про участь жінок в
українському визвольному русі 1920–1950-х рр. стала можливою
тільки після здобуття Україною незалежності. Так вдалося по© Назарій Капустинський, 2021
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вернути із забуття імена сотень та навіть тисяч учасниць ОУН і
УПА. Однак біографічні студії участі жіноцтва в національновизвольних змаганнях перебувають на початковому етапі. Попри
те, що в останні роки з’являються праці, в яких порушуються
різноманітні проблеми участі жінок в українському визвольному
русі, значна кількість потребує ще подальшого вивчення. І тут
досить різка відмінність із біографічними дослідженнями участі
чоловіків у цих структурах. Украй необхідним на сьогоднішній
день вбачаємо продовження ґрунтовної пошукової роботи. Суттєвим недоліком є практично відсутність жіночих біографічних
студій на дисертаційному рівні. Немає і окремих досліджень на
монографічному рівні (за винятком праці про Катерину Зарицьку).
Особливо цей пробіл відчувається щодо діяльності жінок на
кущовому, районному, надрайонному, окружному, обласному та
крайовому рівнях, у відділах і підвідділах УПА.
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BIOHISTORIOGRAPHY
OF WOMEN’S PARTICIPATION
IN THE UKRAINIAN LIBERATION MOVEMENT
IN THE 1920s ‒ 1950s
Summary. The purpose of the study is to analyze the historiographical sources, which contain information about the participation
Проблеми гуманітарних наук. Серія Історія. Випуск 7/49 (2021)

Біоісторіографія участі жінок...

287

and activities of women in the national liberation movement in the
1920‒1950s, to find out the research degree of the problem, to single
out little-studied or even unexplored aspects. The research methodology is based on the principles of historicism, systematics, objectivity,
moderate narrative constructivism, as well as the use of general scientific (analysis, synthesis, generalization) and special-historical (historicalgenetic, historical-typological, historical-systemic) methods. The scientific novelty is in the attempt to collect, systematize and characterize
historical and biographical works on the participation and role of
women in the national liberation movement of 1920s – 1950s, to outline
the range of insufficiently studied issues and promising areas of further
research. Conclusions. The intensification of the emergence of new
biographical studies on the participation of women in the Ukrainian
liberation movement in the 1920s ‒ 1950s became possible only after
Ukraine gained independence. Thus, the names of hundreds and even
thousands of OUN and UPA members were brought back from oblivion.
However, biographical studies of women’s participation in national
liberation struggles are at an early stage. Despite the fact that in
recent years there have been works that raise various issues of women’s
participation in the Ukrainian liberation movement, a significant
number need further study. The article presents a sharp difference with
biographical studies of men’s participation in these structures. Today
we see the continuation of a thorough search as extremely necessary.
A significant disadvantage is the almost absence of women’s biographical studies at the thesis level. There are no separate studies at the
monographic level (except for the work of Kateryna Zarytska). This
gap is especially felt in the activities of women at district, supradistrict, regional and regional levels, in the departments and subdivisions of the UPA.
Key words: biohistoriography; Ukrainian national liberation
movement; OUN; UPA; women.
Постановка проблеми. Після здобуття державної незалежності України проблематика вивчення функціонування українського визвольного руху стала однією із найбільш популярних.
Сприяло цьому як відкриття архівів, так і тривала заборона на
вивчення цих питань, після зняття якої активізувалися наукові
пошуки для заповнення наявних лакун. Звісно, що далеко не усі
аспекти діяльності національно-визвольного руху впродовж
тридцяти років незалежності були однаково опрацьовані. Краще
сказати, що лише незначні аспекти цілісно та комплексно виISSN 2312-2595 (Print) ISSN 2664-3715 (Online)
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світлені. Саме до слабко вивчених питань належить участь жіноцтва в українському визвольному русі 1920–1950-х рр. До ще
менш вивчених питань належить і біографістика жіночої участі в
УВО, ОУН та УПА. Саме на з’ясування стану висвітлення у
сучасній українській біоісторіографії участі жінок у національновизвольних змаганнях 1930–1950-х рр., а також на визначення
перспективи подальших наукових пошуків і спрямована ця публікація.
Аналіз останніх досліджень. Біоісторіографія участі жіноцтва в українському визвольному русі перебуває на початковій
стадії вивчення. Тільки окремі її фрагменти знайшли своє висвітлення у наукових роботах Тетяни Антонової (2007), Ольги Бежук
(2010, 2017), Оксани Кісь (2009, 2017), Марії Мандрик (2009),
Лесі Онишко (2002, 2006a, 2006b,2007), Олени Петренко (2011),
Галини Стародубець (2005, 2008). Їхні праці узагальнюють доробок українських та зарубіжних істориків, показують прогалини у
деяких важливих питаннях.
Подібні праці дають узагальнене визначення основних
тенденцій зародження і накопичення знань про українських жінок, які на різних щаблях та з різноманітними функціями діяли в
ОУН і УПА, працювали у запіллі. Комплексного дослідження до
історії дослідження участі жіноцтва в націоналістичному підпіллі
немає, хоча спеціальних публікацій з означеної теми достатньо
для створення узагальнювальної праці.
Мета дослідження – проаналізувати історіографічні джерела, в яких міститься інформація про участь та діяльність жінок у
національно-визвольному русі 30–50-х рр. ХХ ст. та з’ясувати
ступінь вивченості проблеми, виокремити маловивчені або й
взагалі невивчені аспекти.
Виклад основного матеріалу. Звісно, що від 1940-х рр. і
до сьогодення світ побачила значна кількість наукових і науковопопулярних робіт, різних за рівнем підготовки, повнотою розкриття порушених питань, однак у них залишається багато білих
плям у вигляді пропусків у різної якості біографічних нарисів.
Якщо виходити із традиційного поділу наявної історіографічної бази усі біографічні дослідження про жінок учасниць
українського визвольного руху (1920–1950-х рр.) умовно можна
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поділити на декілька груп: радянська, діаспорна, сучасна українська, закордонна.
У працях радянських істориків, які тенденційно висвітлювали діяльність ОУН і УПА, про об’єктивне висвітлення ролі
жінки взагалі не йшлося, як і про окремі біографічні нариси.
Натомість у діаспорній історіографії ця проблема знаходила часткове висвітлення. Передовсім у загальних нарисах, присвячених
діяльності ОУН і УПА. Щоправда більшості видань діаспори
притаманний мемуарний характер. Окремо у цьому контексті
потрібно згадати засновану багатотомну закордонну / основну
серію «Літопису УПА» та серії, видання яких було започатковано в Україні – «Нову», «Бібліотеку», «Події та люди».
В українській історіографії відсутні узагальнювальні праці,
присвячені аналізу повсякденного життя жінок у підпіллі, їхній
морально-психологічний стан, настрої тощо. Однак спеціальні
дослідження обмежуються поодинокими монографіями, публікаціями в наукових часописах та періодиці, довідковими виданнями,
присвяченим деяким жіночим постатям націоналістичного підпілля.
Кілька десятків років радянська репресивно-каральна система намагалася стерти пам’ять про національних Героїв – борців
за незалежність України. Через це сьогодні вкрай актуальними і
необхідними є об’єктивні та узагальнювальні дослідження біографії. Біографічні студії дають змогу вивчати минуле через призму діяльності учасників та лідерів. Водночас реконструкція цілісної картини національно-визвольної боротьби неможлива без
відтворення біографій їх учасників.
Попри це величезна кількість діячів українського визвольного руху або взагалі не досліджувалися, або про них наявні
тільки фрагментарні відомості. Часто навіть із значними неточностями у біографіях. Біографістика національно-визвольних
змагань перебуває ще на початковому етапі. Окремою проблемою є
мартирологи учасників визвольної боротьби. Практично відсутні
фахово підготовлені відповідні праці. Саме у цьому й вбачаємо
перспективу подальших студій. При цьому простежується і тенденція до применшення ролі жінок в українському визвольному
русі. Так, Марія Мандрик стверджує, що «… і в сучасній історіографії, коли переважній більшості робіт з історії визвольного
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руху 1940–1950-х рр., жінка-націоналістка асоціюється з виконанням виключно функцій медсестри, зв’язкової, а отже, прізвища
згадуються досить рідко в контекстах, або ж взагалі це книги
про «чоловічу боротьбу» (Мандрик, 2009, с. 130).
На дисертаційному рівні питання участі жінок у Другій
світовій війні досліджувалися Оксаною Мамроцькою (Мамроцька,
2010). Праці присвячені аналізу напрацювань історіографії із
різних аспектів участі жіноцтва в історії України проаналізувала
Тетяна Орлова (Орлова, 2010).
Активно у сучасних гендерознавчих студіях працює дослідниця із кафедри східноєвропейської історії університету Бохума Олена Петренко. Зокрема, відзначимо монографічну роботу
авторки про роль жінок в українському визвольному русі (Petrenko, 2018). У цій роботі попри заявлені межі дослідження
(1944–1954 рр.) заторкнуто і 1930-і рр. (непорозуміння українських націоналісток із «Союзом Українок»), і навіть другу половину 1950-х рр. (останній бій українських націоналістів 1960 р.
та захоплення пораненою Марії Пальчак). Також окреме дослідження вона присвятила не менш важливій проблемі – вербуванню та використанню польськими і радянськими силовими
органами жінок-агентів у боротьбі проти українського націоналістичного підпілля (Петренко, 2011).
Низку статей, присвячених становищу жінки у підпіллі,
опублікувала Марта Гавришко. Авторка найбільший акцент
робить на взаємовідносинах між чоловіками та жінками у лавах
ОУН і УПА, зокрема на порушеннях, які траплялися при цьому
(Гавришко, 2015a, 2016; Havryshko, 2016, 2018, 2019). Спробу
проаналізувати долю жінок М. Гавришко робить і в інших своїх
публікаціях (Гавришко, 2015b, 2017a, 2017b). Окремий біографічний нарис ця дослідниця присвятила відомій підпільниці та
референтці УЧХ Дрогобицького окружного проводу ОУН Юлії
Ганущак (Гавришко, 2014).
Оригінальністю відзначається стаття Тетяни Антонової,
яка показує, як в умовах підпілля жінкам вдавалося поєднувати
здавалося б непоєднувані «мирні» та «воєнні» ролі. При цьому
авторка наголошує на тому, що більшість дослідників в основному зупиняються на «мирних» функціях жіноцтва на війні –
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фармацевти, лікарі-хірурги, друкарки, зв’язкові, які щоденно ризикували і нерідко віддавали своє життя заради ідеї» (Антонова,
2007, с. 140).
Питання участі жінок у підпіллі ОУН(б) вивчає Олена
Пустомітенко. Дослідниця, для прикладу, показує практичну діяльність жіноцтва, зокрема у референтурах УЧХ, пропаганди,
СБ та навіть бойових акціях як і за та внесок жінок в український національно-визвольних рух (Пустомітенко, 2014).
Історіографічний доробок також суттєво доповнюють праці
О. Кісь. Саме вона на основі низки спогадів розкриває різноманітні функції жінок у підпіллі. При цьому доводить хибність
усталеного у науковому дискурсі твердження про допоміжні
функції жінок в ОУН і УПА (Кісь, 2009). Вивчати цю тематику
вона продовжує і в наступні роки (Кісь, 2013). Крім того, дослідниця проаналізувала взагалі недосліджену проблему – повсякдення жінок у таборах ГУЛАГу (Кісь, 2017).
Проблема ролі жінки у визвольній боротьбі ОУН та УПА
побіжно піднімається і в літературі узагальнювального характеру, присвяченій історії ОУН та УПА. Деякі з цих праць містять
як окремі розділи, параграфи про українське жіноцтво в підпіллі,
так і лише згадки про певні прізвища.
Відзначимо, що значна кількість біографічної інформації
про жінок в українському визвольному русі, містять праці з історії ОУН і УПА Анатолія Кентія, у яких він розкриває створення
та діяльність УВО, ОУН та УПА у 1920–1956 рр. Розглядаючи
їхнє існування у такому тривалому хронологічному періоді, автор,
безумовно, показує і внесок жіноцтва в український визвольний
рух (Кентій, 1998, 1999a, 1999b, 1999c).
Знаний дослідник національно-визвольного руху Ю. Киричук також розкриває участь жінок у визвольному русі. При
цьому описує структуру та напрями роботи референтури УЧХ,
особливості медичної та санітарної опіки. Водночас наголошує
на злочинах репресивно-каральної системи проти націоналістів,
особливо жінок (Киричук, 2003). Участь жінок в українському
визвольному русі описано також у дослідженні І. Патриляка
(Патриляк, 2012). Багатофункціональні напрями роботи референтури УЧХ розриває історик В. Ільницький (Ільницький, 2016).
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Провідні дослідники історії спеціальних служб Д. Вєдєнєєв
та Г. Биструхін розкрили особливості функціонування та протистояння СБ ОУН, ВПЖ УПА і легендованих груп силових органів. При цьому показали різноманітні функції, які доводилося
виконувати жінкам під час цього протистояння. Передовсім
йдеться про розвідку та контррозвідку. Хоч і окремих жіночих
біографічних нарисів у дослідженнях цих авторів немає проте
вони містяться важливі фактологічні відомості (Вєдєнєєв & Биструхін, 2006).
Відома дослідниця українського визвольного руху Г. Стародубець присвятила низку праць питанням функціонування
повстанського запілля, організації жіночої мережі, медичного забезпечення, гендерні питання (Стародубець, 2005, 2008).
Необхідно відзначити і досить ґрунтовне дослідження Володимира Ковальчука, у якому висвітлені проблеми функціонування та особливостям господарських, жіночих референтур, УЧХ
та участі у їх роботі жінок (Ковальчук, 2006).
Основні мотиваційні аргументи вступу жінок до лав ОУН і
УПА наводить у своєму дослідженні М. Богачевська-Хом’як, виокремлюючи окремі з них і у такий спосіб виводить такі дослідження на інший, більш глибокий рівень (Богачевська-Хом’як,
1995).
На широкій документальній основі розвідку про роль та
місце жінок в історії підготував авторський колектив В. Борисенко, А. Атаманенко, Л. Тарнашинська (Тарнашинська, Борисенко, & Атаманенко, 2010). Досліджують питання участі жінок
в ОУН і УПА Г. Дацюк (2007), О. Двойнінова (2011), М. Маланюк
(2006).
Праця Ігоря Іванченка розкриває діяльність похідних груп
ОУН на Дніпропетровщині, до складу яких входили жінки, а
також розповідає про місцевих мешканок, які долучалися до організації громадського та адміністративного життя на Сході України (Іванченко, 2003).
Про участь жінок у визвольному русі на Буковині описано
в узагальнювальному дослідженні Андрія Дуди та Володимира
Старика (Дуда & Старик, 1995), зокрема, у ньому наводять життєписи окремих жінок. Особливе місце відведено провідниці Буковинського обласного проводу ОУН Артемізії Галицькій-«Мотрі»,
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яка, на їхню думку, співпрацювала із радянськими силовими органами та видала сотні членів ОУН. Насправді ж, уже відомо, що
до неї силовики застосували метод «бочка» (вдало продумана
операція спецгрупою НКВС, яка видавала себе СБ ОУН, А. Галицька, нічого не підозрюючи, видала підпільників, які їй були
відомі).
Новизною відзначається дослідження Петра Содоля про
жінок-учасниць ОУН і УПА, які були нагороджені «Хрестами
бойової заслуги» (Золотий Хрест бойової заслуги (ЗХБЗ) І кляси
і ІІ кляси, Срібний Хрест бойової заслуги (СХБЗ) І кляси і ІІ кляси
та Бронзовий Хрест бойової заслуги (БХБЗ) та «Хрестами заслуги»
(Золотий Хрест заслуги (ЗХЗ), Срібний Хрест заслуги (СХЗ) та
Бронзовий Хрест заслуги (БХЗ) (Содоль, 2013).
З Основної серії «Літопис УПА» виокремимо насамперед
томи, присвячені медичній справі у підпіллі (Ріпецький, 1993,
2001). Важливо і відзначити томи цього видання, у яких публікувалися спогади жінок учасниць українського визвольного
руху – Г. Коханської (2008), М. Савчин (1995). Низка спогадів
Є. Андрусяк (2002), Г. Плечій (2007), М. Паньків (2005), І. ТимочкоКамінської (2005) публікувалися окремими книгами, Д. Кошак
(Андрусяк, 2001) – у загальних виданнях, чи мемуарних виданнях (Скорупський, 1992; Паливода, 2001). Висвітлення участі
жінок у складних воєнних подіях на основі їхніх усних спогадів
підготувала І. Винницька (Винницька, 2013). Біографічні нариси
про маловідомих жінок-підпільниць містяться в інших томах,
присвячених функціонуванню різних структурних ланок ОУН і
УПА.
Відзначимо, що наявні і біографічні праці, присвячені участі
жінок у розвідувальних та контррозвідувальних структурах ОУН
і УПА. Саме Ольга Басараб є чи не найбільш дослідженою жінкоюнаціоналісткою, якій присвячена видана у 1976 р. колективна
праця (Книш, 1976). Саме на цій постаті можемо простежити, як
відбувався приріст знань про неї та й взагалі про участь жінок в
українському визвольному русі. У цьому контексті відзначимо
видану у 2005 р. Олександром Кучеруком статтю про діяльність
Ольги Басараб у розвідувальних підрозділах УВО (Кучерук, 2005).
Відповідні дослідження підготували О. Блага (2017), І. Гловацький
(2004), М. Дядюк (2000), Я. Лялька (2007), Н. Миронець (2004),
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Г. Чопик (2005). Досліджувати цю постать продовжила Ольга
Бежук. Результатом багаторічного вивчення стала поява низки
досліджень, у т. ч. і дисертації про життя цієї розвідниці (Бежук,
2007, 2008, 2009, 2010, 2017). Іншій чільній діячці Організації
українських націоналістів – Олені Телізі – присвятив невелику
розвідку Б. Червак (Червак, 1997).
Мабуть, найбільш ґрунтовно дослідженою на сьогоднішній
день є особистість референтки УЧХ Катерини Зарицької. Зокрема
побачила світ ціла серія статей та монографія Лесі Онишко (2002,
2004, 2005a, 2005b, 2005c, 2006b), які стали основою для її дисертації (Онишко, 2006a). Доповнений та доопрацьований варіант
дисертації Л. Онишко опублікувала у серії «Бібліотека» вищезгаданого багатотомного видання «Літопис УПА» (Онишко, 2007).
У ній авторка показує особливості функціонування жіночої мережі та референтури УЧХ, виокремлює найбільш важливі напрями
роботи. Окремої згадки потребує і стаття Л. Онишко про зв’язкову Романа Шухевича Галину Дидик (Онишко, 2009).
Окремо відзначимо значний прорив у публікації біографічних нарисів жінок-підпільниць у серії «Події та люди». У цьому
плані відзначити варто праці Володимира Іванченка та Олександра
Іщука (про Галину Голояд (дружина Мирона Голояда, заступник
референта СБ Проводу ОУН)) (Іванченко & Іщук, 2010), Миколи
Посівнича і Василя Брелюса (про Дарію Ребет (дружину Лева
Ребета)) (Посівнич & Брелюс, 2013), Наталії Ніколаєвої (2013).
У цій же серії новизною відзначалося дослідження про агентку
референтури Служби безпеки Крайового проводу ОУН на ПЗУЗ
Людмилу Фою-«Оксану», підготовлене на той момент працівником ГДА СБУ Володимиром Іванченком. Зокрема, він описує її
роль у розгромі СБ ОУН створеного силовиками легендованого
проводу СУЗ (Іванченко, 2009). Чільне місце серед провідних
діячів національно-визвольного руху відведено у літературі і
біографічним нарисам про Ярославу Стецько (дружина Ярослава
Стецька) (Мельничук, Сагайдак, & Уніят, 2011).
Студії над вивченням біографій учасниць спеціальних підрозділів українських націоналістів продовжив київський історик
Ярослав Антонюк. Так, у 2015 р. він на основі широкої джерельної бази розкрив життєвий шлях розвідниці СБ Галини Січкарук
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(Антонюк, 2015). Цей же дослідник узагальнив роль жінок у референтурі СБ на Волині (Антонюк, 2007).
Ще одне дослідження присвячене діяльності розвідниці СБ
ОУН Віри Дорохольської в історичному музеї міста Миколаїв у
період німецької окупації здійснив Юрій Зайцев (Зайцев, 2006).
Величезну функцію виконують біографічні довідники, які
навіть попри низку недоліків відновлюють історичну справедливість та дають змогу закарбувати сотні та навіть тисячі несправедливо забутих імен учасників українського визвольного руху.
У цьому плані окремо необхідно відзначити і біографічний тритомник праць упорядкований Надією Мудрою (2004, 2006, 2009).
Вона фактично вперше в українській історіографії провела значну
організаційну та пошукову роботу і упорядкувала зазначений
тритомник.
З-поміж праць закордонних вчених відзначимо й дослідження професора Джефрі Бурдса. Попри низку недоліків, використовуючи матеріали фондів Державного архіву Російської Федерації, автор розкриває трагічні сторінки післявоєнних подій та
участь у них жінок, зупиняється і на їхній участі в СБ ОУН
(Бурдс, 2006).
Висновки. Отже, активізація появи нових біографічних
досліджень про участь жінок в українському визвольному русі
1920–1950-х рр. став можливим тільки після здобуття Україною
незалежності. Так вдалося повернути із забуття імена сотень та
навіть тисяч учасниць ОУН і УПА. Однак біографічні студії
участі жіноцтва в національно-визвольних змаганнях перебувають
на початковому етапі. Попри те, що в останні роки з’являються
праці, в яких порушуються різноманітні проблеми участі жінок в
українському визвольному русі, значна кількість потребує ще
подальшого вивчення. І тут досить різка відмінність із біографічними дослідженнями участі чоловіків у цих структурах. Вкрай
необхідним на сьогоднішній день вбачаємо продовження ґрунтовної пошукової роботи. Суттєвим недоліком є практично відсутність жіночих біографічних студій на дисертаційному рівні.
Немає і окремих досліджень на монографічному рівні (за винятком про Катерину Зарицьку). Особливо цей пробіл відчувається
на кущовому, районному, надрайонному, окружному, обласному
та крайовому рівнях, у відділах і підвідділах УПА.
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