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жіночий досвід участі в національно-визвольних змаганнях  
на західноуКраїнсьКих землях у 1940–1950-х рр.

Тривалий час історичні дослідження, засновані на макропідході, віддавали 
перевагу вивченню масштабних подій, явищ, фактів та інституцій, фактично за-
лишаючи поза увагою головну дійову особу історичного процесу — людину. Стій-
ка тенденція до антропологізації історичних студій, яку маємо від середини ХХ ст., 
спричинила докорінні зміни у ставленні до джерельної бази історичної науки та 
переорієнтації дослідницьких стратегій. Фактично, є всі підстави твердити про 
біографічний поворот як ключову тенденцію сучасних соціально-історичних сту-
дій. Еґо-документи (біографії, автобіографії, спогади, мемуари, листи, щоденни-
ки) нині визнано повноцінними історичними документами, використання яких 
у поєднанні із традиційними джерелами (архівні документи, статистичні й демо-
графічні дані, преса тощо) додає конкретного людського виміру історичним ре-
конструкціям. Саме в них, через життя окремих осіб розгортається історична по-
дієвість, віддзеркалено соціальні стосунки, політичні й культурні процеси. Осо-
блива увага до особи як головного актора історичних трансформацій, до особли-
востей історичного досвіду окремих соціальних груп і прагнення писати історію 
«знизу» спонукають істориків щораз пильніше прислухатися до голосів безпосеред-
ніх свідків та учасників подій минулого. У їхніх спогадах розкривається вся супе-
речливість і багатовимірність Історії, яка набуває певного сенсу лише через призму 
доль конкретних осіб. Саме такий підхід дає змогу ввести особливий досвід жінок 
в історичне знання.

Жіноча історія, що плідно розвивається в академічній науці країн Західної Єв-
ропи й північної Америки ще від середини 1970-х рр., сформувала основні теоре-
тичні настанови та методологічні засади вивчення власне жіночого історичного 
досвіду. Випрацюваний підхід має на меті насамперед повернути жінкам належне їм 
місце в світовій Історії та забезпечити всебічність історичних реконструкцій і повно-
ту історичного знання. Спочатку дослідниці-феміністки гостро й відкрито постави-
ли питання про те, щоб «оприявнити» всіх непомітних досі статисток світової іс-
торії і надати голос усім безмовним досі свідкам і учасницям подій. Ішлося саме про 
відновлення «історичної справедливості» — долучення й урахування жіночого 
ґендерно-специфічного досвіду в історієписанні. Одна з чільних теоретиків ґендер-
них досліджень в історичних науках Джоан Скотт писала: «Історію розвитку людства 
було розказано головно через чоловічу участь: ідентифікація чоловіка з людством 
головним чином спричинилась до зникнення жінок з записів минулого (…) Жінок 
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забуто чи проіґноровано, сховано від історії» 1. про збіднення історичного знання 
внаслідок недооцінки ролей і внесків жіноцтва в українознавстві писала свого часу 
ще Катерина Грушевська. Її стаття «про дослідження статевих громад в первіснім 
суспільстві» (1929) 2 була справжнім маніфестом нових засад дослідження жіночої 
проблематики в контексті історико-етнологічних студій. Висловлюючи жорстку 
критику властивого тогочасному дослідженню андроцентризму 3, науковець указала 
на головну ваду історичної науки: остання «старається трактувати жінку поза куль-
турним контекстом (…) Тому, що силою обставин докладніше було досліджено 
власне отсей “мужеський” світ — чоловічо-громадський аспект культури — се справ-
ляє таке вражіння, ніби він і є нормою, поруч якої жіночий (…) творить тільки різно-
видність, епізод, “фраґмент”» 4. К. Грушевська слушно підкреслювала, що інтереси 
наукового пізнання вимагають висвітлення і чоловічого, і жіночого досвіду, що за-
безпечить цілісність пізнання історичного минулого.

Заклик видатного науковця тривалий час залишався непочутим в українській 
історичній науці. Однак нині повноцінні дослідження з новітньої української 
історії неможливі без урахування ґендерних аспектів минулого. Спираючись на 
українські наукові традиції історичних досліджень (що були перервані на кілька 
десятиліть) й оперуючи теоретико-методологічним доробком ґендерних студій 
сучасної світової історичної науки 5, варто дослідити й особливий досвід україн-
ського жіноцтва в національно-визвольних змаганнях 40–50-х рр. ХХ ст. на те-
ренах Західної України.

перші спроби відрефлексувати досвід жіноцтва в національно-визвольних зма-
ганнях на західноукраїнських теренах з’явилися вже невдовзі після придушення руху 
опору радянською владою 6. Однак відтоді здобутки істориків у цій царині аж надто 
скромні: чи не єдиним ґрунтовним біографічним дослідженням життєвого шляху 
однієї з найактивніших діячок національного опору є монографія Л. Онишко про 
Катерину Зарицьку 7. Тривалий час публікації про діяльність ОУН та УпА фактично 
оминали мовчанням участь і внески жіноцтва 8, і лише останнім часом з’явилася 
низка видань (біографічні довідники, збірки біографічних нарисів, біографічні по-
вісті, мемуари, спогади), що безпосередньо стосуються ролей і функцій жінок у цих 
організаціях. Утім, деякі публікації мають на меті не стільки досліджування жіночо-
го досвіду та всебічне висвітлювання участі жінок у тогочасних протистояннях, 
скільки тяжіють до інструменталізації жіночої історії — використання її для леґіти-
мізації національного історичного наративу або й просто для ілюстрації певних 
ідеологічних постулатів чи пропаґанди політичних поглядів 9.

Серед видань довідникового типу на увагу насамперед заслуговує двотомовик 
«Українська жінка у визвольній боротьбі 1940–1950» за редакцією Надії Мудрої, 
який було підготовано й видано за підтримки Всеукраїнської ліґи українських жі-
нок 10. Унікальність його в тому, він що містить численні (близько 1800) біографічні 
довідки про жінок і дівчат, що в той чи інший спосіб долучилися до діяльності укра-
їнського підпілля, а відтак загинули чи були репресовані радянською владою. Однак 
інформація про кожну учасницю є надто стислою, віддзеркалює лише основні факти 
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її життя й аж ніяк не розкриває ґендерної специфіки та масштабів участі жінок у на-
ціональному підпіллі 11. подібні фактографічні публікації важливі для того, аби 
відновити історичну справедливість — назвати поіменно й віддати шану всім тим 
жінкам, чий внесок у боротьбу за національну незалежність досі залишався невідо-
мим і невизнаним. Однак цього замало, щоб осягнути сутність й оцінити значення 
і роль жіноцтва в тій боротьбі.

Для повноцінних історичних реконструкцій, для справжнього розуміння внеску 
жінок, специфіки їхнього досвіду мають бути більш детальні розповіді про те, яким 
був формат участі жінок у діяльності ОУН і УпА, які саме обов’язки та функції на 
них покладалися, яким чином це позначалося на тогочасному житті жінок і якими 
були подальші наслідки такого досвіду. Оскільки досі подібних комплексних до-
сліджень власне жіночої участі в підпільній боротьбі ОУН та УпА не було 12, варто 
звернутися до першоджерел — особистих спогадів наративного характеру.

Ціла низка особливостей відрізняє усні спогади від написаних 13. Зокрема, помі-
чено, що зміст, структура, сама мова писаних мемуарів зазнають більшого впливу 
панівних політичних дискурсів, їм властива більша «монументальність» розповіді, де 
домінують події, особи та явища макрорівня, тоді як особистий досвід, погляди чи 
оцінки автора можуть виявитись дещо затіненими, викривленими чи замовчаними 
у викладі. Нечисленні опубліковані мемуари жінок-учасниць національного підапіл-
ля 14 цілковито потверджують цю тенденцію. Так, автобіографічна повість Марії 
Савчин містить чимало матеріалів, що походять не з особистого досвіду авторки, а за-
позичено з інших джерел (наукової історичної літератури, публікацій преси тощо). Вона, 
як й інші мемуаристи, часто і докладно розповідає про діяльність і звитяжну смерть 
відомих їм чоловіків-повстанців, яких уважають більш значущими постатями, гідними 
пам’яті нащадків. позиціонуючи себе насамперед як очевидців (а не дієвців) певних 
історичних подій, мемуаристки не стільки прагнуть викласти історію власного життя, 
скільки оповісти про досліджену ними Історію. М. Савчин у передмові недвозначно 
вказує, що мала на меті головно зафіксувати для нащадків історію національно-
визвольної боротьби як безпосередній свідок і учасниця 15. Саме цій ідеї підпорядкова-
но ввесь наратив, що до певної міри витісняє з нього особисту долю автора.

Натомість усні спогади є зазвичай більш «заземленими», віддзеркалюють на-
самперед особисті спогади та враження оповідача, змальовують конкретні епізоди 
з його чи її минулого, містять більше подробиць повсякдення. Надзвичайно цінним 
джерелом для вивчення є спогади жінок про їхню участь в ОУН та УпА, записані 
у формі лейтмотивного чи біографічного інтерв’ю 16: вони містять унікальні відо-
мості про щоденне життя повстанців, позбавлені пафосу описи їхнього побуту та 
взаємин членів ОУН й учасників УпА, розкривають мотивацію їхніх вчинків тощо. 
Особливо важливо, що такі розповіді жінок значним чином зосереджено саме на 
особливостях жіночого досвіду запільної боротьби: вони не лише інформують про 
особливості саме жіночих функцій та обов’язків у структурі й діяльності ОУН та 
УпА, але й дозволяють простежити зміни в системі цінностей, свідомості та трибі 
життя жінок на тлі цього нового досвіду.

Оксана Кісь. Жіночий досвід участі в національно-визвольних змаганнях…
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Фактично, наявні джерела дозволять частково реконструювати формат та об-
сяги участі жінок у національно-визвольній боротьбі на Західноукраїнських теренах 
у 40–50-х рр. ХХ ст. і заналізувати її ґендерні особливості.

Жіноцтво	в	ОУН	та	УПА

Від початків існування ОУН залучала до своїх лав дівчат і жінок, створюючи 
можливості для їх теоретичної підготовки й практичного вишколу. Однак участь 
жіноцтва в діяльності цієї організації досягла апогею та набула виняткового зна-
чення після вигнання німецьких окупантів із теренів Західної України влітку 1944 р. 
Саме тоді керівництво ОУН та УпА прийняло низку рішень про розширене й ак-
тивне залучання жінок до різних завдань 17. Дж. Бурдс звертає увагу на примітний 
факт: якщо до лютого 1945 р. в спеціальних звітах спецорганів Сталінові серед 
страчених, убитих чи заарештованих західноукраїнських повстанців не згадано 
жодної жінки, то в подальших звітах про втрати «націоналістів» частка жінок ста-
ло зростає 18. Дослідник уважає процес «фемінізації українського підпілля» ви-
мушеним заходом, необхідністю в ситуації, коли чоловіки більше не мали змоги 
безпечно перебувати на леґальному становищі й повноцінно виконувати покла-
дені на них досі функції 19.

Важливим чинником, що визначав формат участі та функції жінок у повстанській 
боротьбі, була ґендерна сеґреґація, що передбачала існування окремої «жіночої мере-
жі» — порівняно самостійної підструктури ОУН, що гуртувала виключно жінок і дівчат 
та мала чітко окреслені функції інформативно-розвідувального, просвітницько-
пропаґандистського, санітарно-медичного, постачально-побутового штибу. Невій-
ськовість цієї структури засвідчує той факт, що жодна із жінок, залучених до її діяль-
ності на низовому рівні, не мала зброї та не залучалась до бойових дій чи диверсійно-
підривних акцій. Ієрархічно-централізована структура «жіночої мережі» вибудовува-
лась за територійним і виробничим принципом та значною мірою повторювала 
структуру ОУН, забезпечуючи до того ж максимальну конфіденційність і конспірацію 
членства. У спілкуванні членкині послуговувались псевдо і зчаста не знали справжніх 
імен товаришок; здебільшого знайомі були лише з членкинями своєї низової ланки 
та її провідницею, тоді як особи інших учасниць і керівниць підрозділів «мережі» за-
лишалися невідомими загалові. Такі застереження мінімізували загрози для організа-
ції загалом і звужували коло тих, хто міг бути потенційно зрадженим у разі арешту 
однієї чи кількох учасниць.

Що до формату залучення жінок до співпраці з повстанським рухом у межах 
національно-визвольних змагань, то їхня участь виявлялася на кількох рівнях:
1) повноцінна всебічна участь членкинь ОУН передбачала виконання відповідних 

досвідові функцій і повноважень в організації (створення первинних осередків 
«жіночої мережі», координацію роботи підрозділів «жіночої мережі» в підрайон-
ному, районному, станичному масштабі, забезпечення виконання завдань про-
відників ОУН та УпА); членкиню ОУН могли залучити до будь-якої роботи на 
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користь організації, за наказом зверхників могли перевести на нелеґальне (під-
пільне) становище, перекинути на іншу територію чи за кордон тощо;

2) часткова активна участь в окремих заходах ОУН-УпА без формального член-
ства — зв’язкові, провідниці, розвідниці, постачальниці припасів; до такої ді-
яльності зчаста залучали навіть дітей і підлітків віком 10–15 років; діяли за 
місцем основного мешкання та в околицях, у випадках загрози викриття та 
арешту найчастіше переховувались на власний розсуд;

3) допоміжна пасивна участь — забезпечення повсякденних потреб життєдіяльнос-
ті повстанських угруповань, виконання функцій «затилля» для бойових одиниць 
УпА, а саме: підтримка підпільників харчами, одягом, коштами, ліками й інши-
ми предметами першої потреби, прання білизни, надання власного житла для 
відпочинку, гігієни та лікування вояків, переховування пропаґандистської літе-
ратури, зброї, стратегічних запасів, створення міні-криївок на теренах власних 
обійсть тощо.
першим кроком на шляху до членства в ОУН був вступ до «Юнацтва» — під-

пільної молодіжної організації, що перебувала в підпорядкуванні ОУН та гуртувала 
молодь віком 15–18 років. На підставі статуту ОУН у 1929–1941 рр. «Юнацтво» 
стало центром підготовки свідомого поповнення лав ОУН. Від членів «Юнацтва» 
вимагалося дотримання трьох кодексів чеснот українського націоналіста: «Декало-
гу» (заповідей українського націоналіста), 12 прикмет характеру й 44 правил життя20. 
Структурно організація складалася з гуртків по 4–5 осіб, де кожен мав власні вузькі, 
чітко визначені функції: ідеологічний вишкіл, правила конспірації і розвідки, про-
паґанда, фінансово-господарські питання, медицина тощо. Настя петреній пояснює 
будову проводу «Юнацтва»: «Станична юнацтва, підрайонна юнацтва, яка включа-
ла 3–4 села, районова юначка вже мала 10–18 сіл, далі повітова або надрайонов» 21.

Юнок рекрутували насамперед серед учениць гімназій і старшокласниць: для 
роботи в «Юнацтві» ретельно добирали національно свідомих дівчат із сильним 
характером, організаторським хистом 22. під час зібрань дівчата не лише вивчали 
історію та географію України, знайомилися з ідеологічними засадами діяльності 
ОУН і дискутували на політичні теми 23, але й практично вчилися застосовувати 
основні прийоми конспірації та надання медичної допомоги, розповсюджували 
листівки, збирали інформацію тощо. У такий спосіб відбувалася цілеспрямована, 
методична та ґрунтовна (теоретична і практична) підготовка дівчат до повноцінної 
та різнобічної діяльності в ОУН.

чи не в кожній своїй розповіді жінки з різних теренів, пояснюючи витоки своїх 
політичних переконань і готовість до боротьби за незалежну українську державу, 
згадують про дитинство: національну свідомість у них змалку виховували як у роди-
ні, так і в молодіжних організаціях національно-патріотичного спрямування («Со-
кіл», «пласт», «Луг» й ін.). Сільські читальні, осередки «просвіти», недільні школи 
сприяли вивченню та поширенню української писемності й заохочували селян до 
знайомства з національною літературою, що давала знання про українську історію 
та формувала любов до рідної культури 24.

Оксана Кісь. Жіночий досвід участі в національно-визвольних змаганнях…
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Як свідчать біографічні дані сотень жінок-учасниць визвольних змагань, член-
кинями ОУН ставали ще до повноліття — деякі навіть у 15–17 років 25, і вже 
в 19–20 років на них зчаста покладали відповідальність за виконання керівних 
функцій різного рівня (повітові, районні, станичні тощо) в тій чи іншій ділянці 
роботи ОУН та УпА.

Функції та завдання
Спогади про жінок-учасниць повстанської боротьби засвідчують, що на прак-

тиці найчастіше їм доводилося поєднувати виконання цілої низки різних своєю 
природою функцій і завдань: дівчата виконували обов’язки зв’язкових, медсестер, 
розвідниць, кур’єрів, розповсюджували пропаґандистські матеріали, а крім того 
дбали про повсякденні потреби повстанців (їжу, одяг тощо) 26. Утім, нерідко автори 
біографічних нарисів та й безпосередні учасниці національного підпілля у своїх 
письмових спогадах обмежуються простим переліком цих функцій, не розкриваючи 
їх практичний зміст, умови й обставини виконання, або й взагалі зводять усе до тези 
«виконувала різні важливі/відповідальні завдання чи доручення» 27. За таких об-
ставин реконструювати роль жінок й належно оцінити значущість їхньої участі 
в контексті національно-визвольного руху вкрай складно. Тут належить зазначити, 
що матеріали жіночих спогадів, які записали дослідники способом глибинного 
інтерв’ю у форматі усної історії (навіть за умови їх літературно-редакційної обробки), 
є значно інформативнішими щодо функцій жінок в ОУН-УпА, кола обов’язків 
і способів їх виконання, обставин та контекстів їхньої участі. Особисті спогади до-
волі повно й різнобічно віддзеркалюють мотивацію та унікальний досвід кожної 
з колишніх підпільниць, а загалом є цінним джерелом для вивчення ґендерної спе-
цифіки суто жіночої складової повстанського руху.

Зв’язок. Основним завданням дівчат різного віку було забезпечення зв’язку між 
осередками, підрозділами й керівниками ОУН-УпА, що перебували в підпіллі чи за 
кордоном. Зв’язковим належало виконувати функції кур’єрів, таємно доправляючи 
повідомлення (відомі під назвою «штафети» та «грипси») від одного осідку до іншо-
го. при цьому зміст повідомлень (які до того ж зазвичай було зашифровано) 
зв’язковим був невідомий: записку зашивали в одяг чи вплітали в косу дівчини. У разі 
затримання чи навіть імовірної загрози арешту повідомлення належало фізично 
знищити (часом навіть з’їсти). Спогади Олени Лабай дають доволі цілісне уявлення 
про те, як саме все відбувалося:

«У кожнім з тих сіл була зв’язкова хата. Зв’язкові мали різні завдання. Найчастіше ми 
носили штафети. Штафета — то був невеличкий аркушик паперу (…), який складався 
у маленький квадратик. Той папір був дуже тоненький, папіросний. Нам вже подавали 
готові, заповнені і складені штафети. Ми не мали права їх розкривати і читати, і я ніко-
ли так і не бачила, як на тій штафеті писалося. Ті штафети деколи запечатували, капа-
ли на той складений на квадратик папірець трохи воску, а по тім воску прикладали як 
печатку з годинника коліщатко, яке робило знак. Ту штафету найкраще було носити 
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в руках, то був найкращий випадок, коли попадешся в руки москалям (…) тоді можна було 
непомітно покласти до рота і ликнути. У разі, якби була велика облава, то штафету 
можна було передати на другий або ж на третій день. Але були штафети, на яких писали 
«алярм», то означало терміново, відразу в той самий день нести її в призначене місце (…) 
Я тих штафет переносила дуже багато, не раз на день могла нести навіть три штафети. 
Вдома через то навіть мама нарікала, що їй нема кому помагати. Дуже часто ми мали 
чекати на відповідь. Було таке, що штафета мала іти ще далі, в інше село, і треба було 
чекати, поки аж звідтам прийде відповідь» 28.

За всіма правилами конспірації користувалися системою явок та паролів. Інко-
ли особа отримувача записки була незнайомою, проте у випадку налагодження 
постійних каналів передавання інформації зв’язкові добре знали одна одну, хоча не 
знали інших ланок цього ланцюга та безпосередніх адресатів послання.

У своїх спогадах колишні зв’язкові відзначають, що виконання таких доручень 
вимагало від них чималої фізичної витривалості та міцної психіки, оскільки 
штафети доводилося доправляти незалежно від пори року чи часу доби, часто на 
значні відстані, бездоріжжям чи навіть лісом, повсякчас наражаючись на смер-
тельну небезпеку. Колишні зв’язкові парасковія Вінтоняк і Лариса Запорожан 
згадують:

«Ми розносимо повідомлення, навіть у різні області. Уночі, пішки, через ліси” 29; “По-
чали шукати надійну людину, яка могла б доставити вчасно “грипси”, тобто важливі за-
писки. Терміново. (…) Я дуже важко добиралася, йшла болотами, скрізь перестрілки. До-
бралася» 30.

про ризикованість та складність завдань, які доводилось виконувати дівчатам, 
свідчить хоча б випадок, що трапився з Марією Трач. Виконуючи доручення керів-
ників місцевого проводу ОУН, вона на Благовіщення 1941 р. перепливла ріку Сян 
з боку німецької зони окупації на більшовицьку й доручила пакет документів керів-
никам тамтешнього підпілля, а відтак повернулася назад, удруге вплав подолавши 
крижану ріку 31.

Безліч жіночих розповідей засвідчують, до якої кмітливості, хитрощів й артис-
тизму вдавалися дівчата-зв’язкові, щоб виплутатися із загрозливих ситуацій, у які 
вони зчаста потрапляли. Вигадуючи правдоподібні «легенди» про себе й мету своєї 
подорожі, удаючи затурканих селянок чи фліртуючи з ворожими вояками, їм вдава-
лося пробиратися крізь найщільніші збройні заслони. Ольга Скірка-Іванська роз-
повіла такий випадок:

«Це було влітку. Іду з поштою з Корманичів на Перемишль. Мене затримують два 
солдати-калмики. «Дєвушка, ти нє боїшся бандеровцев?» — «Боюся».—«Подвєзьом тєбя», — 
кажуть і пропонують сісти на фіру. Я сіла, їдемо. Вони веселі. Довкола повно більшовиків. 
Питають, кого ті везуть. «Она с намі работала в полє», — брешуть. І так провезли мене. 
Злізла з воза, подякувала, а навколо чаїлося ще стільки небезпеки…» 32
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Крім власне передачі інформації, дівчата також виконували функції кур’єрів, до-
правляючи за призначенням фальшиві документи (довідки, посвідки, паспорти тощо) 
для підпільників, а також ліки, канцелярське приладдя, радіоприймачі, батареї, одяг, 
зброю тощо 33. Настя петреній розповіла про випадок, який стався 1943 р.:

«Мені дали гроші на поїзд від Ямниці до Станіслава, від Станіслава аж за Коломию до 
села Матіївця і дали завдання їхати. Дали мені велику сумку, а що в тій сумці було, я не знаю. 
Мені сказали, де зійти, розказали, яка там буде дорога через луг, яка там буде хата голу-
бенько побілена. У хаті мене чекав хлопець, якому я мала сказати пароль. Коли отримала 
відповідь, то зрозуміла, що то наш зв’язковий. Звідти він передав мені теж повну сумку, 
очевидно, літературу. Я йшла вже до поїзда. Зайшла до залу, щоб купити квиток у касі, 
дивлюся, а там повно гестапо з собаками. Когось вони шукали. А я з сумкою! Але ж треба 
якось вийти, тримати себе! В мене і тепер мороз по шкірі, як згадаю. А тоді якось зібралася 
і повз ті собаки, гестапівці, підходжу до каси і беру квиток. Я мала тоді всього 16 років, але 
не думала нічого, окрім того, що маю виконати наказ» 34.

Розвідка та конспірація. Рівнобіжно із забезпеченням зв’язку та обігу інформації 
поміж підрозділами повстанців дівчата також виконували функції розвідниць, по-
відомляючи своїх провідників про пересування каральних загонів, арешти товаришів, 
доповідали про зради чи провокації, застерігали про загрози викриття чи наближен-
ня ворожих військ 35.

Місцеві дівчата зчаста використовувались як провідниці, що допомагали окре-
мим повстанцям, групам і загонам УпА таємно й доволі безпечно пройти невідомою 
місциною під час бойових походів і рейдів. Зазвичай дівчина-провідниця йшла на 
кількадесят метрів попереду групи повстанців, розвідуючи дорогу й сиґналізуючи 
їм, коли шлях був вільний. Наскільки ризикованою була така робота, свідчить ви-
падок, що якось стався з параскою процак:

«При необхідності переводила сотні незагроженими теренами. Було надзвичайно важко, 
звідусіль чигала небезпека. Під час одного такого переходу я мало не загинула. Після сильного 
дощу вода переповнила річку, надворі ніч — нічого не видно. Як завжди, я йшла попереду, за 
мною 4 хлопці, за ними сотня вояків. Ступила вперед — вода накрила з головою, ледь не 
втопилася» 36.

Завдяки тому, що до певного часу владні силові структури (польські, німецькі, 
радянські) ставилися до дівчат з меншою підозрою, ті могли порівняно легко роз-
відати дорогу, попередити про засідку чи облаву.

Фактично, найважливішими навичками для дівчини, яка співпрацювала з УпА, 
було вміння дотримуватися конспірації в кожній справі, про що докладніше йти-
меться далі. Колишня підпільниця Надія Мудра у своїх спогадах наголошує на ви-
нятковому значенні конспірації для безпеки повстанців. Утім, саме ця практика 
є нині чи не головною перешкодою для написання всебічної і повної історії під-
пільної діяльності жінок в ОУН-УпА 37.
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Саме цього першочергово навчали юнок, пригадує Богдана пилипчук:

«У першу чергу вимагали конспірацію. Нам не велено було фотографуватися, нам велено 
було вивчити всі фабрики, ціле місто ми мусіли вивчити, ми мусіли вивчити всі переходи. Ми 
мусіли знати всі перехідні брами. Дуже часто, коли нас слідили, то ми заходили в перехідну 
браму, а виходили в другу. Виходимо на другу вулицю і вже губимо слід. То треба було вивчити 
в місті: хто де працює, всі заводи» 38.

Крім того, дівчата і жінки часто виявляли чималу винахідливість у тому, як не-
помітно пробратися до бійців, які потребували допомоги, як доправити повстанців 
(часто — зранених) у безпечне місце, замаскувати їх у власній оселі чи за її межами, 
як відвернути увагу карателів і змусити їх піти геть. Ольга Шимків-пущала розпо-
відала, як їй вдалося втекти під час облави:

«Я додому не пішла. Сусідка переодягнула мене на стару бабу, намазали лице попелом, 
голову зав’язала в хустину. Вдаючи кульгаву стару жінку, я пішла з відром по воду. Вдалося 
перейти через подвір’я до бічної вулиці. Там зустріла Ксеню. Вона (…) запропонувала мені йти 
до її дому (…) а коли до хати вдерлися енкаведисти, то побачили дітей зі старшою жінкою 
(це була я). Так я уникнула арешту…» 39

Настя петреній також вдавалася до подібного маскування:

«Я зброї не мала, але себе маскувала. Брала стару хустку, ще була стара капа з квітка-
ми, дуже стара, дуже рвана, облізла. І я носила її, маскувалася, ніби старша жінка. Пита-
ли, де йдеш — до міста. Щось в кошик покладу і так ходжу. За мною довго шукали, рідні не 
знали, де я. А я ходила, і не знала, де заночую, в кого опинюся»  40.

Просвіта та пропаґанда. Усі дівчата, які долучалися до діяльності ОУН-УпА, 
проходили освітньо-ідеологічний вишкіл за керівництва своєї провідниці: вони ви-
вчали історію та географію України, знайомилися з ідеологічною платформою та 
політичною програмою ОУН. Відтак кожна з них сама була зобов’язана постійно 
вести просвітницьку та пропаґандистську роботу серед мешканців, поєднуючи її 
з іншими завданнями. Саме так чинила Марійка Батринчук на псевдо «Казка», яка 
була надрайонною провідницею з пропаґанди. Вона зчаста бесідувала з учнями шкіл, 
учителями, пастухами на пасовищах, селянами на полях, у вечірні години — по 
хатах 41. Дівчат часто залучали до поширення пропаґандистської та націоналістичної 
літератури, антирадянських листівок, відозв, про що раз по раз згадують колишні 
підпільниці у своїх спогадах 42.

Деяких дівчат спрямовували на курси машинопису, після яких вони працювали 
в підпільних друкарнях, виготовляючи на друкарських машинках самвидавчі підруч-
ники для підпільників, інші інформаційні матеріали. Марія Ткач, для прикладу, 
працювала в редакції підпільної газети «Лісовик» 43. «У темних, вогких, холодних під-
земних бункерах і криївках, на примітивному друкарському обладнанні, за скупого 
освітлення, без елементарних життєвих вигод, вони продукували щоденно сотні 
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листівок й інших антикомуністичних матеріалів. Місяцями, у час масованих облав, 
не виходили на свіже повітря. А коли їх виявляли вороги — підривалися гранатами, 
стрілялися з пістоля чи вмирали в муках від прийнятої отрути», — так змальовує само-
віддане служіння дівчат у таємних друкарнях Б. Савка 44. Утім, самі вони не завжди 
сприймали свою працю так похмуро. Лариса Запорожан розповідала:

«Я працювала друкаркою, приносили мені матеріали, а я друкувала. Криївка гарна, на-
дійна була, господарі надійні. Там стояв верстатик, столик. Господиня ткала, а я друкувала. 
День, два дні, вночі доводилося, якщо терміново» 45.

Жінки-підпільниці на рівні з чоловіками стоїчно зносили всі труднощі, яких їм 
довелося зазнати в земляних друкарнях-криївках, усвідомлюючи виняткове значення 
покладених на них завдань. Утім, у спогадах натрапляємо й на згадки про суто житей-
ські незручності та обмеження, які дошкуляли жінкам: проблеми гігієни, пов’язані 
з фізіологією жіночого організму, нестача якісного й гарного одягу тощо 46.

Маємо також згадки про те, що дівчатам доручали придбання потрібного кан-
целярського і друкарського приладдя (зокрема, паперу) в містах і містечках та до-
правлення цих матеріалів до конспіративних квартир у селах, звідки їх забирали далі. 
Інколи в оселях селян робили схови, де зберігали резерв паперу чи інших друкарських 
матеріалів, тож у разі обшуку жінки вдавалися до різних хитрощів, щоб уникнути 
викриття та не припустити втрати таких цінних ресурсів.

Медично-санітарна допомога. Однією з найважливіших функцій, що її було по-
кладено майже виключно на дівчат і молодих жінок, було надання першої медичної 
допомоги, догляд і поточне лікування поранених та хворих повстанців. Медично-
санітарна служба УпА мала доволі струнку організацію та розгалужену мережу. 
первісно для цієї потреби було використано структуру Українського червоного 
Хреста (відновлено у Львові 1941), який після його офіційної ліквідації 1942 р. про-
довжував існувати підпільно як медично-харитативна референтура при УпА 47. Його 
діяльність значною мірою базувалася на використанні людських ресурсів «жіночої 
мережі» ОУН.

попри всі труднощі діяльності в умовах підпілля та конспірації, УчХ під керівни-
цтвом Катерини Зарицької мав струнку структуру, яка базувалася на територійному 
принципі (загальне керівництво здійснював крайовий провід, якому відповідно під-
порядковувалися обласні, окружні, повітові й районні проводи. На кожному рівні 
діяли чотири відділи: медичний, фармацевтичний, організаційно-господарський 
і харитативний, які відповідали за забезпечення певної ділянки робіт 48.

За браком фахових лікарів (ними в УпА зазвичай ставали колишні студенти-
медики) для створення й забезпечення сталої роботи УчХ було масово залучено 
членкинь жіночої мережі ОУН. У спогадах багатьох жінок маємо інформацію про 
те, що свого часу їх було скеровано на спеціальні медичні курси 49. Там дівчата про-
тягом кількох тижнів за керівництва фахових лікарів здобували базові знання з ме-
дицини (надання невідкладної медичної допомоги пораненим, знезараження, 
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перев’язування ран, зупинка кровотечі тощо), фітотерапії (лікування травами й ін-
шими народними засобами), а також навчалися запобігати епідеміям (здійснювати 
санітарний нагляд у військових підрозділах, щепити бійців і мешканців) та лікувати 
найпоширеніші хвороби, що дошкуляли підпільникам у лісах і селянам у часи вій-
ськової скрути (кишкові інфекції, простудні захворювання тощо).

Зчаста дівчата, які пройшли такий медичний вишкіл, змушені були переходити 
на нелеґальне становище, щоб у таємних лікарнях («шпиталиках») різного рівня 
цілковито присвятити себе медичному доглядові повстанців. Спогади жінок засвід-
чують, що умови життя та лікування у таких підпільних «шпиталиках», розташованих 
у віддалених місцях або й у підземних криївках, були надзвичайно складними: бра-
кувало не лише медичних засобів, але й найпотрібнішого — чистого одягу, їжі, води, 
часом навіть повітря. В умовах постійних облав і каральних акцій, коли постачання 
«шпиталиків» переривалося, пацієнти й персонал зчаста потерпали від голоду, спра-
ги, тисняви, не кажучи вже про брак ліків. попри всі ці очевидні ризики та трудно-
щі, колишні підпільниці з величезною гордістю згадують про той свій досвід.

«Мене попросили доглянути хворого на тиф [офіцера] СБ “Карпатського” (…) Яка я була 
горда, що мені довірили доглядати леґендарного провідника! Як я зраділа, що перебуваю серед 
повстанців! (…) Надалі виникла потреба знайти молоду дівчину, яка б виконувала службу 
секретної зв’язкової в селах і таборах (…) Я все виконую із задоволенням і безмежно горда 
тим», — пише у своїх спогадах Ганна плечій 50.

В умовах підпілля і суворої конспірації придбання та постачання ліків та медичних 
засобів було вкрай складною справою. Фармацевтичний відділ УчХ дбав про те, аби 
через лояльних до ОУН-УпА лікарів та аптекарів і на чорному ринку отримувати для 
повстанців найпотрібніші медпрепарати, однак їх доправлення до місця, нагрома-
дження запасів і створення фармацевтичних схованок найчастіше покладалася на 
самих дівчат. Настя петреній пригадує, як взимку 1945 р. за дорученням провідниці 
УчХ поїхала до містечка по ліки й потрапила під облаву, через що тривалий час втіка-
ла селами від переслідувачів, переховуючись у випадкових людей, і врешті була таки 
заарештована 51. Крім того, дівчата мали самі виготовляти матеріали для перев’язок із 
домашнього полотна, а також заготовляти лікарські трави 52.

Далеко не завжди існувала можливість доправити пораненого на стаціонарне ліку-
вання до «шпиталика» (чи то через його власний критичний стан, чи то через загрозу 
арешту). У такому випадку хворого вояка доводилося утримувати та лікувати у приват-
ній садибі (безпосередньо в оселі, на стриху, у господарській споруді чи у спеціально 
обладнаній міні-криївці). Догляд пораненого ускладнювався, адже медсестра й лікар 
мали навідувати його, наражаючи таким чином не лише його, але й господарів оселі на 
ризик жорстоких репресій влади в разі викриття. Спогади колишньої медсестри-
підпільниці Катерини Обух дозволяють скласти доволі виразне уявлення про це:

«Коли почалися всі ті бої, багато ранених було, то вже було роботи — на цілий день. Якби 
то тільки в нашому селі, а то треба було і на другі села ходити. Насамперед був поранений… 
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один партизан. Він цілий рік лежав ранений… дуже погано гоїлося. Я до нього находилася — по 
два рази на день… На другім Наконечнім було дві криївки для ранених. Ті криївки робили в хаті, 
ставили другу стіну, між тими стінами ставили ліжко, залазилося зверху» 53.

У разі, коли поранений потребував більш фахової лікарської допомоги, та ж 
медсестра сама ходила по лікаря:

«Я два рази ходила до Бунова за дохтором. Я все ходила, бо то так: хлопці підуть — по-
падуть на засідку, і вже всьо. Мене випроваджали, казали: «Іди, ти приведеш». Я все його вдень 
переводила. Лікарі прийдуть, запишуть, шо тим раненим робити, і далі собі йдуть (…) Я все 
йшла вперед з мотикою або граблями. А ми вже домовилися, що я чи два рази кашельну, чи три, 
якби в випадку чогось, щоби вони знали, щоби втікали в ліс. Вони все мали коло себе зброю» 54.

Коли поранених вояків, що переховувались у селі, треба було доправити в без-
печніше місце, робили це найчастіше також дівчата. Та ж таки Катерина Обух роз-
повіла про кілька випадків, коли їй особисто доводилося потайки, на возі під збіж-
жям, вивозити важкопоранених повстанців до лісу чи іншого села 55. часом для 
маскування могли використати навіть гній 56.

Забезпечення «тилу». Продовольча допомога. Більшість дівчат і жінок у той чи 
інший спосіб було залучено до забезпечення їжею збройних утворень повстанців, 
що крилися в лісах. Ішлося не лише про періодичний збір продуктів для потреб УпА 
серед селян, але й про щоденне фактичне приготування гарячих страв та їх доправ-
лення до місць таборування підрозділів. Олена Лабай дуже докладно пригадує всі 
аспекти забезпечення повстанців харчами:

«Станична дала нашим дівчатам завдання збирати по людях молоко. Тоді в селі було багато 
молока, і його ніхто не шкодував (…) В селі була молочарня. То молоко ми пропускали через цен-
трифугу, зі сметани робили масло, яке потім топили і заливали у фляжки, а з молока робили сир 
і закладали в маленькі бочки. В млині нам давали муки, бо знали, що то для партизанів, ми пекли 
тістечка, а також місили макарони, потім порозстеляли на шкільному подвір’ї білі простирад-
ла і на них сушили на сонці той макарон (…) А в школі був п’єц, і в тому п’єцу ми пекли. Всі ті 
продукти складали в ящики і забирали. Говорили, що частину їх складували в наших лісах по 
криївках, а частину відсилали в Карпати, бо там на вишколах було багато людей» 57.

попри позірну тривіальність цієї справи, її практична реалізація вимагала не 
стільки кулінарного вміння, скільки знань та навичок конспірації. Зважаючи на 
значні обсяги страв (розрахованих часом на кількадесят вояків), слід було так про-
думати час та місце їх приготування, щоб це не привернуло уваги ворога й не ви-
кликало підозри 58. Катерина Гула підкреслювала:

«В ті часи варили їсти партизанам (…) то все робилося скрито, один день варили в нас, 
в інші дні — в інших хатах, і тоді потаємно носили партизанам в ліс чи в криївку» 59.

Те саме стосувалося зберігання продовольчих запасів та доправлення їжі до лісу. 
Розповіді жінок засвідчують, що дівчата виявляли неабияку винахідливість у маску-
ванні своєї діяльності, щоразу наражаючи себе на ризик.



113

Обійстя заможніших господарів часто ставали місцем, куди вояки з лісів при-
ходили, щоб перепочити чи переночувати, поїсти, помитися, змінити одяг тощо. 
Олена Лабай пригадувала:

«На наших дівчатах лежав ще обов’язок годувати партизанів, які вечеряли і снідали 
в селі. Боївка 6–7 осіб приходила до якогось господаря, і господиня готувала їм вечерю. Деко-
ли ми, дівчата, тій господині приходили допомагати (…) Партизани приходили їсти до людей, 
що жили троха багатше, що мали що їсти, і люди їм не шкодували (…) Їжа не була дуже 
вибаглива» 60.

Марія Угрин також засвідчувала, що селяни охоче годували повстанців:

«Федір був у боївці, часто приводив до нас додому хлопців. Приходили і сільські хлопці, 
і чужі такі, що ми їх не знали, приходили. Мама вміли добре наварити, і в нас було з чого. 
Мама дуже переймалася, щоби дати всім хлопцям їсти, так що для них можна було дещо 
ліпше зварити, бо вони коли їли, а коли могли і по два дні голодні ходити» 61.

Важливо не забувати, що в селі життя кожного було повсякчас на видноті, 
тож загроза викриття й жорстокого покарання за допомогу повстанцям тяжіла 
над жінками та їхніми родинами щомиті. Це означало, що кожній з них повсяк-
час слід було виказувати надзвичайну обережність і пильність, тримати свою 
працю в цілковитій таємниці, що вочевидь формувало постійне емоційно-
психологічне напруження.

Турбота про одяг. Одяг партизанів, що більшість часу проводили у лісі, швидко 
нищився та бруднився. Саме на жіночу мережу було покладено головну відповідаль-
ність за забезпечення вояків УпА одягом. Окрім цілеспрямованого систематичного 
збору та закупівлі одягу, що було радше організованою справою відповідних струк-
тур УпА, самі селяни зчаста в разі потреби добровільно віддавали воякам власні речі. 
Ярослава полюга-Мельничук згадує: «Хлопці-упісти приходили до нас. Батьки допо-
магали партизанам, годували їх, дарували свій одяг» 62. Анна Милик-Мартинюк роз-
повіла про такий випадок:

«До моїх батьків часто заходили наші партизани поїсти, переночувати чи змінити бі-
лизну. Мама їм прала, давала дещо на дорогу. Якось зайшов “Граб”, мав розірвану штанину. 
Мама, нічого не кажучи, відразу вийшла до іншої кімнати і зі скрині вийняла татові ногави-
ці. “Граб” переодягнувся і пішов далі, а мама взялася латати його штани» 63.

Ремонт і прання одягу були цілковитою відповідальністю місцевих жінок та дівчат. 
Спогади Катерини Вітко-Стах дозволяють скласти уявлення про те, наскільки фізич-
но важкою та ризикованою ставала ця, здавалося б, повсякденна жіноча праця:

«Така проста справа, як прання білизни, в той час була дуже небезпечною і вимагала 
чимало відваги. Отримавши кілька мішків білизни, треба було розподілити їх між жінками. 
Треба було не тільки випрати, але й виварити, а не було ні порошків, ні мила, ні навіть від-
повідних умов для цього. А як непомітно висушити таку кількість прання? Жінки прали на 
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дерев’яних дошках. Це була тяжка і небезпечна праця. В кожну хвилину могло над’їхати 
військо і куди тоді з такою кількістю білизни? Наші жінки ніколи не відмовлялися, бо хто ж 
це зробить, як не вони?» 64

Бойові акції. Спогадів жінок, що безпосередньо брали участь у збройних сутичках 
чи воєнних операціях ОУН-УпА вкрай мало 65. З одного боку, це зумовлено насам-
перед порівняно незначною кількістю жінок, яких залучали до збройних формувань. 
Із іншого боку, вірогідно, більшість жінок-вояків загинуло в боях чи було страчено 
після ув’язнення. Тому відтворити, у якому саме форматі жінки брали участь у бо-
йових діях доволі складно. Однак маємо деякі розрізнені свідчення, які дозволяють 
почасти скласти уявлення з цього приводу.

Так, із розповідей колишніх підпільниць стає зрозуміло, що, на відміну від 
чоловіків-повстанців, жінки (за винятком провідниць вищого ранґу) рідко мали 
у своєму розпорядженні вогнепальну зброю для самооборони, попри те що ризику-
вали власним життям щоденно. Уважалося, що при затриманні й загрозі арешту без-
збройній дівчині легше буде виплутатися, вигадавши якусь правдоподібну леґенду.

Навіть ті, що володіли зброєю, рідко використовували її за призначенням. Схо-
же, дівчата покладалися не стільки на зброю, скільки на власну кмітливість і здатність 
обхитрити ворога. Колишня зв’язкова параска процак у своїх спогадах описує такий 
випадок:

«Підходжу я до тої хати. Закрито. Кругом більшовики. Бачу помітили мене. Що робити? 
Не маю права потрапити в руки ворога. В лацканах одягу, в підгинах плаття заховані шта-
фети, в кишені пістоль «шістка». Погляд падає на туалет, що стояв за хатою. Забігаю туди. 
Закриваюся, швиденько рву підкладку, всі дрібно порвані записки летять вниз — звідти ніхто 
не дістане. В останню мить викинула пістолет, про що пізніше дуже жаліла» 66.

Зрештою, пістолет розраховували використати не стільки проти ворога, скільки як 
останню можливість уникнути арешту й неминучих катувань. при цьому навіть зв’язкові, 
які не мали зброї, доправляючи особливо важливі повідомлення, отримували ампулу зі 
смертельною отрутою, яку слід було вжити в разі неминучого арешту. Маємо непооди-
нокі свідчення того, що, опинившись у безвиході, щоб запобігти можливій мимовільній 
зраді під тортурами, підпільниці свідомо чинили самогубство 67.

Схоже, дівчата взагалі не схильні були застосовувати зброю як засіб убивства, 
навіть коли йшлося про ворога. Колишня медсестра Катерина Обух розповіла:

«Прийшли вони і кажуть: “Може би ти [зрадника] Ванька застрелила. Треба його знищити” 
(…) Кажуть хлопці: “Ми тобі пістоль дамо, поїдеш і його застрілиш”. А я мала зброю, “шістку” 
таку, для себе, я все в кишені носила, бо у випадку чого щоби собі життя відняти, щоби живою не 
здатися. Я кажу: “Ви знаєте, хлопці, я все вам зроблю, но стріляти я не можу. Не можу”» 68.

Колишня медсестра Ярослава Крижанівська-Гасюк пригадує, як безуспішно 
намагалася опанувати зброю, необхідну їй під час небезпечних переїздів до поране-
них вояків:
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«Деколи сотенний “Бурлака” давав мені (…) жіночу зброю — маленький пістолет для 
самооборони. Правду кажучи, я була не дуже вправним стрільцем і вистрілила тільки один 
раз для практики» 69.

З окремих коротких згадок стає відомо, що інколи дівчата ставали особистими 
охоронцями провідників ОУН-УпА 70, парашутистками 71, навіть вояками й учас-
ницями бойових дій УпА 72. Утім, навіть беручи участь у військових рейдах, жінки 
не обов’язково поставали в ролі бійців. Розповідь Ганни Обух-Булавки про участь 
у поході засвідчує, що жінки не мали зброї та, вочевидь, не виконували функції 
вояків:

«В сорок семім році я з партизанами ходила за границю (…) прийшов до мене чоловік мій 
і каже: “Вирушаємо за границю”. Йшла нас ціла група, і було нас там дві жінки: я і провід-
ника Влодка Кунанця, жінка з двома дітьми, двома дівчатами (…) Було нас всіх двадцять 
двоє (…) Йшлис-мо разом, але то так було, що оден за другого дуже не знав, ніхто нікому про 
себе не розказував, і ніхто нікого не розпитував. Переважно всі мовчали, іно що командир 
“Довбуш” сказав, то було закон, то мали виконувати”» 73.

Ґендерні	аспекти

Особисті стосунки. Вагомим чинником, що посилював мотивацію жінок до 
членства в ОУН й активної участі в діяльності УпА, окрім світоглядних і політичних 
переконань, були особисті стосунки з чоловіками — членами ОУН та бійцями УпА. 
У спогадах жінок раз по раз трапляються розповіді про те, як дружина пішла в під-
пілля за чоловіком, дівчина заради коханого лікувала й переховувала повстанців, 
сестра носила їжу братам у ліс тощо. 

приявні матеріали недвозначно вказують на те, що абсолютна більшість ді-
вчат, які активно долучилися до боротьби, були юнками віком від 16 до 22 років. 
психофізіологічні особливості цього віку формували установку на романтичні 
стосунки з протилежною статтю. Крім того, маскулінність кожного звичайного 
вояка посилювалась дещо ідеалізованим образом відважного повстанця з влас-
тивим йому ореолом звитяги, мужності, що доконечно викликало захоплення 
дівчат.

припускають, що саме посилення репресій проти національного підпілля стало 
одним із вагомих чинників, що викликали співчуття цивільного населення та моти-
вували жінок до щораз активнішої підтримки повстанців 74. Особисті зв’язки фор-
мували в жінок особливу відданість, стимулювали їхню кмітливість і винахідливість 
у скрутних ситуаціях, додавали витривалості й терпіння зносити повсякденні труд-
нощі подвійного життя та тортури в разі арешту, штовхали на ризиковані й героїчні 
вчинки.

Буремні часи, війна й підпільна боротьба не зупинили плину життя з усіма його 
суто людськими проявами. Навіть у польових умовах, у часи цькувань і конспірації 
молоді люди продовжували закохуватися й навіть одружуватися 75. Так сталося 
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і з Марією Курочкою, яка стала членкинею ОУН у 17 років, а в 20 вийшла заміж за 
іншого члена ОУН. Уже за місяць по одруженні обоє вступили до лав УпА, а невдо-
взі чоловік загинув у бою 76. Одруження із жінками-однодумцями, які фактично були 
їхніми товаришками по боротьбі, було доволі поширене серед провідників ОУН-УпА 
різного рівня, та роль жінок все ж сприймалася як допоміжна та дорадча 77.

Трагічне материнство. У спогадах жінок-учасниць національно-визвольних 
змагань раз у раз зринає тема материнства. Оминаючи мовчанням обставини за-
чаття (бажаність чи небажаність вагітності, приступність контрацептивів, можливість 
переривання вагітності тощо), жінки розповідають про неймовірні труднощі, які їм 
довелося знести протягом вагітності, під час та після пологів.

Особливо важко доводилося тим, хто перебував на нелеґальному становищі або 
безпосередньо в бойових підрозділах УпА. підпільниці змушені були переховуватись 
по чужих оселях, постійно змінюючи місце мешкання, й часто здійснювати піші 
нічні переходи на значні відстані. Очевидно, що вагітність чи немовля суттєво змен-
шували мобільність жінки, збільшували ризик її викриття й арешту. показовою 
є історія Ірини Булат із с. Краківець. перебуваючи в підпіллі разом із чоловіком, 
вона завагітніла, тож у червні 1946 р., на шостому місяці вагітності, вийшла з лісів 
і надалі таємно мешкала по хатах лояльних до УпА селян, а у вересні вона народила 
донечку. протягом кількох місяців їй довелося поневірятися із немовлям на руках, 
утікати з-під арешту й переховуватися від переслідувань, неодноразово змінювати 
місце мешкання, у січневу хуртовину долаючи до 10 км бездоріжжям. Урешті вона 
змушена була залишити кількамісячну дитину під опікою чужих людей і таємно 
еміґрувати 78.

Ще гірше доводилося жінкам, вагітність і пологи яких проходили в польових 
умовах. Так сталося з Марією Курочкою, чоловік-повстанець якої загинув за два 
місяці по шлюбі. Упродовж усієї вагітності жінка продовжувала брати участь у бо-
йових акціях УпА, а коли прийшов час пологів, народила сина в тісній і темній 
земляній криївці, викопаній серед рівного поля, де переховувалося ще п’ятеро пар-
тизанів, до того ж і поранених. пологи прийняв один із них, на пелюшки подерли 
сорочки. Двотижнева облога блокувала криївку, тож повстанці й молода матір по-
терпали від спраги й голоду. Дитину виховали батьки Марії. Коли ж після її повер-
нення з 25-річного ув’язнення син не визнав її за матір, жінка збожеволіла 79.

Однак найтрагічніше складалася доля жінок, що у стані вагітності потрапляли 
до в’язниці. Ольга Бродюк-Душенко останні чотири місяці вагітності провела 
в польській в’язниці, де й народила сина. Згадуючи той час, вона з гіркотою описує 
суперечливі почуття: радість материнства й біль, який спричинило скрутне стано-
вище двох десятків матерів із немовлятами, котрим бракувало найнеобхіднішого 80. 
Катерина Вітко-Стах, якій довелося пережити ув’язнення в Ряшівській в’язниці, 
пригадує долю своєї подруги:

«В цій тюрмі була камера для матерів з дітьми, що народилися в неволі. Тут зустріла 
Марійку (…) Боже, яка це була бідна мати, як вона мучилися і терпіла з цим немовлятком. 
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Для дитини на харчування було призначене тільки сире холодне молоко, не було де і на чому 
його зварити чи хоча б підігріти (…) Під дверима розпачливий плач дитини і мами — дитин-
ка з голоду і холоду, а мама з розпуки, що не може нічим собі тут зарадити» 81.

природно, що за умови неповноцінного харчування та неналежних побутових 
умов діти часто хворіли. Оскільки утримувати дітей за ґратами тривалий час було 
неможливо, то вже по кількох місяцях кожна з них мусила віддати дитину чи то 
родині на виховання, чи у притулок 82.

Одна з польських в’язниць — Фордон — була призначена виключно для жінок, 
тож у ній був облаштований окремий корпус, де розташували притулок для дітей, 
народжених у неволі. Доглядали їх самі ж жінки-в’язні 83.

В умовах партизанки УпА проти чужинської влади жінка-матір опинялася перед 
украй складною дилемою: допомагаючи повстанцям, вона наражала на смертельну 
небезпеку власних дітей, а відмовляючись від допомоги, зраджувала власні пере-
конання та прирікала на поразку тих, хто боровся за незалежну українську державу. 
показовою в цьому сенсі є доля 37-річної вдови Ганни Свистун: мати п’ятьох дітей, 
вона була активною підпільницею, виконувала функції зв’язкової та кур’єра, була 
заарештована й зазнала катувань, а відтак пішла в підпілля, залишивши дітей на 
опіку старої матері. Ганна брала участь у бойових операціях УпА, була поранена під 
час облави, схоплена й засуджена до 25-річного ув’язнення, а по амністії таки по-
вернулася до своєї родини84. Такий самий вибір зробила й Катерина подольська, 
яка за чоловіком пішла в підпілля, залишивши двох малих дітей під опікою старих 
батьків85. Фактично, піднесення національної свідомості українських жінок в умо-
вах збройного протистояння зумовило зміни в ієрархії їхніх цінностей: жінки свідо-
мо жертвували своїми материнськими почуттями й обов’язками на користь націо-
нальної ідеї.

Це стосується також і тих старших жінок, сини яких пішли в партизани. У спо-
гадах годі шукати жодної згадки про те, щоб мати протидіяла вступу свого сина 
в УпА, хоча багато з них стали вояками у віці 15–16 років. Трагічною була доля 
матерів, уже дорослі діти яких пішли в підпілля та загинули чи були заарештовані й 
зазнали тортур. У спогадах жінок раз по раз трапляються розповіді про вбиту горем 
матір, сина якої вбили під час каральної акції, а вона не мала змоги навіть оплакати 
чи належно поховати його 86.

Материнські й загалом родинні почуття жінок були їхнім слабким місцем у разі 
арешту. За свідченнями радянських і німецьких слідчих, на допитах підпільниці 
трималися стійкіше за чоловіків, їх важче було переконати логічними арґументами 
чи зламати тортурами, тоді як погрози розправи над родиною виявлялися одним із 
найдієвіших важелів тиску на жінку 87.

Жіноча солідарність. Спогади колишніх учасниць визвольних змагань свідчать 
про надзвичайну солідарність, взаємну підтримку й допомогу, яку виявляли жінки, 
коли одна із них опинялась у скрутній ситуації. Жіноча мережа формувала в жінок 
почуття сестринства, коли подруги по борні ставали часом ближчими за родичів, 
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сусідів і друзів. Жінки не лише допомагали одна одній у виконанні завдань ОУН–УпА, 
застерігали одна одну про небезпеку, сповіщали про загибель рідних, давали притулок 
і ховали втікачок, підтримували матеріально (одягом, грішми) 88. Колишня підпіль-
ниця Ганна Обух-Булавка згадує, як вони з подругою, утікаючи від облави, у жовтні 
вплав подолали ріку й під зливою прибилися до хати самотньої старшої жінки.

«Вона нас попередівала, дала нам (…) суху одіж, то всьо наше попереполікувала, всьо на 
п’єц посушила. Дала нам теплої страви, молока спарила, бо ми були голодні, від рана нічого 
не їли. Відігрілисмо ся, наїлисмо ся, відійшлисмо від того всього. Там ми ще переночували на 
п’єцу…» 89

Особливо гостро проявлялася суто жіноча солідарність тоді, коли потрібно було 
доглянути дітей, які залишилися сиротами чи коли їхня матір була в ув’язненні чи 
змушена була переховуватись від переслідувань. Наявні матеріали засвідчують, що 
доволі поширеною практикою в часи національно-визвольних змагань був тривалий 
догляд чужих дітей 90. Фактично, можемо говорити про формування інституції со-
лідарного соціального материнства: в умовах спільної загрози українські жінки ві-
рогідно, почували певну спільність обов’язку й відповідальності за всіх дітей, роз-
глядаючи їх як «своїх», «наших».

перебуваючи у в’язниці, жінки підтримували одна одну, ділилися скупою їжею, 
одягом, гоїли рани, утішали, використовуючи будь-яку нагоду, щоб полегшити 
страждання подруги. Спогади жінок про це особливо щемні, сповнені щирої вдяч-
ності та співчуття. Катерина Вітко-Стах так згадувала про взаємодопомогу в жіночій 
в’язниці Фордон:

«Параскевія Гамівка сиділа з нами у Фордоні. Ми її називали «бабця» — добра, дбайлива, 
опікунча. Вона працювала в господарчому відділі тюрми (…), мала нагоду зустрічатися з на-
шими дівчатами. Часто щось передавала або полагоджувала «поштою в’язня», наражаючись 
при цьому на небезпеку. Часто передавала нам квашену капусту, яка була дуже потрібна (…) 
багато дівчат хворіло на цингу. “Бабця” дбала про нас і допомагала як і чим могла. У Фордо-
ні сиділо багато наших старших жінок і бабусь (…) вони теж робили все, щоб нам, молодим, 
було легше зносити і витримати неволю» 91.

Утім, жінки взаємно виявляли співчуття навіть тоді, коли формально були по 
різні боки протистояння. Колишня зв’язкова Ганна плечій із вдячністю пригадує 
двох жінок: просту прибиральницю в КДБ, яка стала мимовільним свідком катуван-
ня дівчини спрагою, зглянулася над нею і, ризикуючи, дала тій напитися, та дружи-
ну начальника того таки відділку КДБ, яка зі сльозами благала свого чоловіка-ката 
припинити тортури й відпустити дівчину 92. А Катерина Обух розповіла, що й сама 
колись намагалася попередити і врятувати від смерті жінку, якій СБ УпА винесла 
смертний вирок за співпрацю її чоловіка з НКВС 93.

Жінки — жертви війни. У сучасних публікаціях про долі жінок-підпільниць образ 
жінки-жертви фактично домінує. Типовим прикладом є книга Б. Савки, у якій зі-
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брано різноманітні документи та подано біографічні нариси про жінок-учасниць 
національно-визвольних змагань на Тернопільщині 94. перше, що впадає в око під 
час читання цих матеріалів, — це величезна диспропорція у висвітленні безпосеред-
ньої їхньої діяльності чи конкретної праці для підпілля, яким присвячено подекуди 
лише кілька рядків чи загальних фраз, і детальний опис тортур, страждань й агонії 
цих жінок на допитах та в ув’язненні, якому зазвичай відведено по кілька сторінок 95. 
В окремих випадках уся історія певної підпільниці починається з часу її арешту 
і зводиться до смакування найдрібніших подробиць її терпінь і поневірянь 96.

Водночас, переважно в опублікованих спогадах колишніх підпільниць, про-
стежується та сама тенденція: розповіді жінок про їхнє перебування у в’язницях 
і таборах обсягом детальності, емоційною напругою незмірно перевищують спо-
гади про участь у повстанській борні. Такий дисбаланс створює викривлене — ві-
ктимізоване — уявлення про жінок у національно-визвольному русі, гіперболізує 
образ жертви-мучениці й затирає, нівелює щоденну самовіддану працю та чималий 
практичний внесок жіноцтва в повстанську боротьбу.

З іншого боку, цивільні мешканці, і насамперед жінки, старші люди й діти, без-
посередньо не залучені до участі в ОУН–УпА, опинялися під перехресним вогнем 
воюючих сторін і насправді зчаста ставали мимовільними жертвами збройного 
протистояння.

Найбільш ризикованою була ситуація жінок, які не були членкинями ОУН, 
а лише в міру можливості й потреби допомагали повстанцям. Якщо під час облави 
й обшуку каральні органи знаходили в домі чи на обійсті партизанів, на господарів 
чекали неминучі жорстокі репресії. Найпоширенішою формою покарання за допо-
могу «ворогам держави» була депортація до віддалених північно-східних районів 
СРСР, що було не лише втратою батьківщини й майна, але й загрожувало хворобами 
та смертю в нелюдських умовах у дорозі та на місці поселення. Тож, свідомі таких 
ризиків, жінки зазвичай під час облави вдавалися до відчайдушних кроків і демон-
стрували неабияку винахідливість, маскуючи і приховуючи повстанців.

Нерідко, однак, розправу з «поплічниками ворогів радянської влади» чинили на 
місці. Зі спогадів довідуємося про випадки, коли, намагаючись змусити здатися по-
встанців, які ховалися в домі та чинили збройний опір, карателі підпалювали буди-
нок, залишаючи його мешканців — жінок і дітей — без даху над головою й засобів 
до існування.

Що гірше, нерідко карателі використовували жінку як «живий щит» під час об-
лави чи обшуку, наражаючи її на ризик бути забитою самими вояками УпА. У деяких 
випадках матір під страхом розправи над її малими дітьми змушували вмовляти по-
встанців скласти зброю. Доволі типовим видається такий випадок, що стався 1944 р. 
на Тернопільщині:

«П’ять днів, оточені в бурті червоними військами, боронилися хлопці з місцевої боївки 
“Дуба”. На пропозицію здатися відповідали відмовою. П’ятого дня до них змусили піти матір 
двох малолітніх дітей Катерину Ткач. Крадучись за безборонною жінкою, вороги мали намір, 
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як тільки відкриється вихід, закидати його гранатами й увірватися в бурт (печеру). У пере-
стрілці, що зав’язалася, Катерину вбили, діти залишилися сиротами. Зазнавши невдачі, 
в бурт змусили йти дружину і матір Паньківих [постанців, що переховувались у печері]. Ді-
йшла. Вернувшись з печери, передала ворогам, що хлопці сказали «На муки ворогам не здамо-
ся». (…) Десять хлопців власноручно пострілялися» 97.

Співпраця з повстанцями вимагала від жінок значно більших психологічних зусиль, 
аніж від чоловіків. Якщо останні чітко позиціонували себе супроти чинної влади 
(польської, німецької, радянської), перебуваючи з нею у стані відкритого протисто-
яння (партизанки), то жінкам доводилося вести «подвійне життя», удаючи свою ло-
яльність до панівного режиму, з одного боку, і всебічно підтримувати тих, хто нама-
гався його зруйнувати, з іншого. Особливо тяжко доводилося тим, хто перебував на 
леґальному становищі, як-от вчителька Анна Коцур, про яку згадує Марта Гай:

«З початку вчительської праці робила Нуся кроки на двох дорогах. Одна — офіційна, 
в школі, друга — потайна, серед симпатиків ОУН-УПА. Вчити доводилося і тих, і тих. А були 
ще ночі і зустрічі з запільниками, були конспіративні завдання і посвист ворожих куль над 
дівочою головою…» 98

Крім того, в умовах постійних переслідувань і загрози арештів та вірогідності (до-
вільної чи мимовільної) зради, а відтак жорстокого покарання від СБ УпА 99, слід було 
постійно дотримуватися суворої конспірації, і це тримало повстанців у постійній 
психологічній напрузі, виховувало в них недовіру й підозру не лише до чужинців, але 
й у власному середовищі. через це фактично поступово розмивалися родинні зв’язки, 
дружні й сусідські взаємини, тобто руйнувалися традиційні соціальні мережі.

Одним із найважливіших чинників, що спричинився до втрати соціальної бази 
повстанців, стали масові депортації місцевих мешканців із Західної України на 
Схід 100. До кінця 1947 р. 26 644 родини (чисельністю 76 192 особи) було виселено 
з цих теренів на Далекий Схід, причому з них 35 152 осіб (тобто, майже половина 
депортованих) були жінки 101.

Таким чином, навіть не беручи безпосередньої участі в операціях УпА, жінки 
наражалися на подвійний ризик — бути покараними владою за співпрацю з по-
встанцями чи покараними повстанцями за лояльність до влади.

Висновки

попри те, що ідеологічно ОУН підтримувала традиційний розподіл ґендерних 
ролей (з особливим наголосом на материнсько-виховних і родинно-господарських 
функціях жінки), практика масованого залучення дівчат і жінок до участі у визволь-
них змаганнях фактично руйнувала такий ґендерний уклад. Для тисяч українок 
гасло «Нація понад усе!» докорінно змінило їхній світогляд й систему вартостей, 
відсунувши на другий план навіть родинні цінності та материнство. Здобувши нові 
знання (з історії, географії, національної ідеології, конспірації, медицини тощо) 
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й досвід політичної участі, жінки відчули себе громадянками, чий внесок у загально-
національну справу виходить за межі традиційних ґендерних ролей (матері, дружи-
ни, господині).

ОУН та УпА всебічно й повноцінно використовували весь потенціал місцевого 
українського жіноцтва, а також інтелектуальні й організаційні здібності, психоло-
гічні та поведінкові особливості, ґендерні стереотипи, спеціальні ґендерні навички 
(зумовлені традиційними ґендерними ролями й соціалізацією). Жінки були дуже 
вагомим ресурсом ОУН–УпА, якого були позбавлені збройні й каральні підрозділи 
польського, німецького та радянського урядів, і саме цей додатковий ресурс значною 
мірою забезпечив тривкість існування й посилював ефективність діяльності по-
встанців. Супроти масованої, різноманітної і багаторівневої участі жіноцтва у ви-
звольній боротьбі жоден уряд не виробив ефективних інструментів протидії. Лише 
масовані репресії супроти місцевих мешканців, депортації цілих родин фактично 
зруйнували соціальну й матеріальну базу повстанців. Це слід уважати одним із ва-
гомих чинників поразки національно-визвольного руху 40–50-х рр. xx ст.
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oksana kiS

Women’s experience of Participation in the national Liberation Movement
on West-Ukrainian Territories in 1940–1950s

The historical research on activities and struggle of the Organization of Ukrainian 
Nationalists (OUN) and the Ukrainian Insurgent Army (UPA) forbidden during the Soviet 
times turned into one of the most topical subjects in independent Ukraine. The women’s 
participation in and contribution to the underground national liberation movement on 
west-Ukrainian territories in the 1940s and up to the mid-1950s remains almost totally 
ignored in historical records. Publications tend to represent Ukrainian women mainly as 
helpless victims or self-sacrificing martyrs of ethno-political collisions. Based on 
the analysis of numerous women’s personal memories (both oral and written), this 
article explores the variety of women’s functions and roles in the clandestine 
organizations’ networking and operations. These narratives show that despite all 
the hardships, risks and losses women see themselves as important agents of the struggle; 
they are proud of their contributions considering them to be essential to the overall 
efficacy of the entire movement. Gender peculiarities of the guerilla are in the focus of 
discussion. The author argues that Ukrainian women’s experiences of participation in 
the OUN and the UPA undermined considerably the traditional notion of femininity as 
rooted primarily in the realms of motherhood and household. Although in nationalist 
discourse women’s contribution to the guerilla is usually seen as minor and auxiliary, 
the variety of experiences women have gained at that time has challenged and 
transformed considerably the way Ukrainian women imagine their membership and 
agency in the Nation.
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