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формування індивідуальної  
та КолеКтивної пам’яті в еґо-доКументах  
про другу світову війну: ґендерний аспеКт

Останнім часом все більше зацікавлення в науці привертають проблеми форму-
вання та репрезентації образів минулого, їх закріплення, заміщення чи придушення 
в історичній пам’яті, механізмів трансформації пам’яті про минуле, принципів ре-
конструкції спогадів про минуле в масовій та індивідуальній свідомості. Історики 
намагаються осмислити, що саме з явищ та подій минулого зберігається і чому, як 
трансформується, витісняється, передається і яку роль відіграє у становленні гру-
пової ідентичності. Власне, ідеться про соціальне конструювання «не тих образів 
минулого “достовірних фактів” і “справжніх подій”, “як це було насправді”, а тих 
образів минулого, які набули соціальної значущості, оскільки суб’єктивно пере-
живаються як спогади та сприймаються як знання» 1.

пам’ять є одним з центральних конструктів у мові та культурі 2. У зв’язку з цим, 
вивчення формування та трансформації пам’яті викликає суспільний та науковий 
інтерес та привертає увагу дослідників різних галузей знань. пам’ять, таким чином, 
стає предметом міждисциплінарного дискурсу. Історики почали досліджувати пам’ять 
пізніше за інших, але їхня участь в осмисленні кола проблем пам’яті визнається все 
більш значущою 3. У сучасній російській історичній науці вивчення пам’яті зумовлене, 
передусім, переглядом колишніх теоретико-методологічних аксіом, застосуванням 
нових підходів, загальною антропологічною орієнтованістю та відкритістю до роз-
робок зарубіжних авторів. Царина зацікавлень і можливості істориків значно розши-
рилися, і в поле зору потрапила колективна пам’ять. Теоретичні побудови й конкрет-
ні дослідження про функціювання пам’яті в суспільстві розробили переважно фран-
цузькі й німецькі науковці в др. пол. ХХ ст. Завдяки працям М. Гальбвакса, п. Нора, 
Г. Вельцера, Т. Адорно, Я. Ассмана й ін. у зарубіжній історіографії було окреслено 
тематичні пріоритети досліджень історичної пам’яті 4. Усі праці, попри тематичну та 
часову різноманітність матеріалу, на основі якого досліджується пам’ять, об’єднує те, 
що головним предметом вивчення стають не події минулого, а пам’ять про них — 
окремих осіб і цілих спільнот. Звідси й поява різних уявлень про колективну й індиві-
дуальну, історичну, соціальну й культурну пам’ять, різних позицій щодо співзалеж-
ності пам’яті та історії.

Межі пам’яті визначити складно, пам’ять нескінченна, але вона зумовлена 
зацікавленістю окремої людини й суспільства, у якому вона живе. Не залишилось 
поза увагою дослідників також і те, що інформацію про минуле зчаста використовують 
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задля цілком конкретних потреб сьогодення. Можна прослідкувати, як влада ма-
ніпулює суспільною свідомістю та використовує то пам’ять про минуле, то його 
забуття 5.

2007 р. у Санкт-петербурзі відбувся міжнародний колоквіум на тему «Історична 
пам’ять та суспільство в Російській імперії та Радянському Союзі (кінець ХІХ—
початок ХХ ст.)», під час якого дослідники спробували узагальнити на теоретично-
му та практичному рівнях досвід вивчення пам’яті останніх десятиріч. У цьому 
сенсі показовою є стаття В. Розенберґа «чи є соціальна пам’ять “корисною катего-
рією історичного аналізу”?». Дослідник працює з такими поняттями, як колективна 
пам’ять, намагається виокремити особливості соціальної пам’яті, котра «має значну 
аналітичну владу для істориків щодо розуміння форм, у яких — через наратив — 
минулий досвід набуває сенсу» 6.

«Соціальна пам’ять безпосередньо пов’язана із вивченням ідентичності, куль-
турним конструюванням соціальних категорій і зв’язків, вона допомагає пояснити, 
як значення стають частиною індивідуального суб’єктивного та колективних подій, 
пояснити зв’язки між індивідами і групами» 7. Наративи про війну, таким чином, 
стають джерелом, яке допомагає розглядати проблеми динаміки взаємовідносин 
зафіксованих у колективній пам’яті уявлень про минуле, які зберігаються внаслідок 
дії традиції або запотребувані змінною суспільно-політичною реальністю. Еґо-
документи надають можливість прослідкувати не лише те, як радянське, а згодом 
російське суспільство ставилося до війни і як пам’ятає війну, але і те, чим є пам’ять 
про війну для людей різних поколінь.

У сучасному російському соціумі особливого значення набуває вивчення пам’яті 
про Велику Вітчизняну війну. Війну, яку, за даними соціологічних опитувань, біль-
шість громадян Росії вважають найважливішою подією минулого століття 8. Образ 
війни в історичній пам’яті та комплекс уявлень про неї формувався внаслідок впли-
ву багатьох чинників. прямий вплив на пам’ять чинила офіційна політика пам’яті, 
що пропонувала та насаджувала єдиний радянський образ війни.

Слід зазначити, що в період «відлиги» бажання влади використовувати історію 
і пам’ять про війну для леґітимації режиму збіглося з бажанням суспільства згадува-
ти своє минуле. Це був час, коли суспільство було зацікавлене в тому, щоб дізнатися, 
як відбувалися події тієї війни. Історики здійснили велику пошукову роботу, під-
готували й опублікували низку важливих документальних публікацій наукового та 
науково-популярного характеру. Це уможливило складання узагальненого уявлення 
про історію Великої Вітчизняної війни, яке і було викладене в академічному 6-то-
мовику «Історія Великої Вітчизняної війни Радянського Союзу 1941–1945», виданому 
в 1960–1965 рр. 9 У сучасній Росії зростання інтересу до проблеми вивчення соціальної 
пам’яті про війну підготував ювілей перемоги 2005 р., як і значущість самої війни 
в долях громадян нашої країни. Було видано кілька праць, де було поставлено завдан-
ня вивчення пам’яті про війну, як і взагалі пам’яті як самостійної дослідницької про-
блеми. Серед них «пам’ять про війну 60 років потому. Росія, Німеччина, Європа», 
«Століття пам’яті, пам’ять століття. Досвід поводження з минулим у ХХ столітті», 
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«Війна і суспільство» 10. Окрім того, зміна суспільно-політичної та духовної ситуації, 
розпад єдиної державної ідеології, монополія держави на «історичну правду», пито-
ма для радянських часів, мітологізація багатьох сторінок минулого загострили інтер-
ес до історичної пам’яті в суспільстві.

Так склалося, що пам’ять про Велику Вітчизняну війну слугувала і слугує леґі-
тимації політичного режиму. На прикладі спогадів можна спостерігати, як змінюва-
лися, трансформувалися зміст і сруктура пам’яті. Автори тих спогадів, що містять 
певні раніше не вписані в загальноприйняту концепцію історії війни моменти, під-
креслююють: «Раніше про це не можна було говорити».

Еволюція політики пам’яті про війну також є важливою дослідницькою про-
блемою. Спогади фронтовиків є одним із джерел відображення історичної свідомос-
ті та історичної пам’яті про події 1941–1945 рр. Ці розповіді висвітлюють картини 
минулого й воднораз — зміст, структури та механізми передачі пам’яті в результаті 
роботи дослідника з усними спогадами як історичними джерелами.

Ж. Т. Тощенко, аналізуючи історичну свідомість та історичну пам’ять, підкреслює, 
що історичну пам’ять незрідка персоніфікують, і через оцінку діяльності конкретних 
історичних осіб формуються враження, судження, думки про те, що є особливою 
цінністю для свідомості й поведінки людини в конкретний період часу. Таким чином, 
на відміну від історичної свідомості, історична пам’ять а певним чином сфокусова-
на свідомість, яка відображає особливу значущість та актуальність інформації про 
минуле в тісному зв’язку з теперішнім і майбутнім 11.

Формування пам’яті про війну на реґіональному рівні зазнало прямого впливу 
загальнодержавної концепції війни. Героїчна картина війни, політизованість уявлень 
про неї, замовчування багатьох трагічних її сторінок і насадження мітів були влас-
тиві також для реґіональних уявлень про війну. Формування пам’яті здійснювали 
засоби масової інформації, архіви, музеї, реґіональна історіографія. Збереженням 
ретроспективного образу війни 12, відображеного у спогадах ветеранів, у радянські 
часи опікувалися також архівісти.

Від середини 60-х рр. ХХ ст., після ХХ ювілею перемоги у війні 1941–1945 рр., 
завдяки відповідним розпорядженням в архівах спеціально формували фонди спо-
гадів учасників бойових дій, партизан та працівників тилу. У фонді Р-807 Держав-
ного архіву Краснодарського краю (ГАКК) зберігаються документи про бойові дії 
на Кубані, про шлях окремих дивізій та батальйонів, а також четвертого гвардій-
ського кубанського козачого кавалерійського корпусу, які брали участь у визволен-
ні реґіону. У цьому фонді є справи-спогади окремих осіб про події Великої Вітчиз-
няної війни. Основу фонду 1774-Р Центру документації новітньої історії Красно-
дарського краю (ЦДНИКК) «Колекції документів з історії Кубані» становлять 
спогади старих більшовиків, активних підпільників, учасників російських револю-
цій, громадянської війни. Надалі колекція поповнювалася спогадами про період 
відбудови народного господарства, колективізацію, Велику Вітчизняну війну 
(в основ ному вояків та командирів партизанських загонів і четвертого гвардійсько-
го кубанського козачого кавалерійського корпусу) 13. Дослідник може знайти в еґо-
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документах образ «індивідуальної війни», підкріплений відповідними ідеологічними 
настановами політики пам’яті.

Збиранням спогадів про війну практично відразу по її закінченні почали опіку-
ватися реґіональні музейні працівники. У Краснодарському крайовому історико-
археологічному музеї-заповіднику ім. Феліцина провадилась робота зі збирання та 
накопичення особових документів і письмових свідчень учасників Великої Вітчиз-
няної війни. Значна частина музейних колекцій містить матеріальні пам’ятки, до-
кументи, фотодокументи. Великого значення також надавали записові спогадів та 
свідчень очевидців. Музейні працівники сприяли популяризації знань про події та 
героїв війни в реґіональних ЗМІ, брали участь у формуванні історичної пам’яті про 
війну, створюючи музейні тематичні експозиції. Вплив історичних музеїв на цей 
процес триває і досі. через образи окремих фронтовиків у музейних та архівних 
колекціях формувався образ війни, що містив у собі також ідеологічні штампи. Цей 
образ давав можливість побачити головне: не військове командування і бойові дії, 
а людину воєнного часу.

Для збереження історичної пам’яті про війну багато здійснено шкільними му-
зеями та вчителями-ентузіастами, що провадили самостійну пошукову роботу із 
широким залученням школярів. Вочевидь, що таких музеїв у країні було створено 
чимало, під їх впливом формували пам’ять про Велику Вітчизняну війну в молоді. 
Крім того, доконечним стало запрошування до навчальних закладів до свята 9 трав-
ня учасників війни. пам’ять про війну та її комунікативних носіїв влада почала 
використовувати у виховних цілях, але з іншого боку, ця ініціатива влади узгоджу-
валася з бажанням зберігати пам’ять про війну, яке виходило від суспільства.

Реґіональні історики формували пам’ять про воєнний час передусім публікуючи 
джерела. Слід зазначити, що реґіональні дослідники приєдналися до процесу ви-
вчення війни на своїх теренах лише від 60-х рр. ХХ ст., від періоду хрущовської 
«відлиги». Оскільки в перше повоєнне десятиріччя формувалася загальнодержавна 
концепція війни на основі промов Сталіна, тиражування його версії війни в науко-
вій та науково-популярній літературі склало основу історіографічної концепції війни 
та основу офіційної версії пам’яті про неї 14. Дослідникам у реґіонах за умови пану-
вання єдиної ідеології нічого не лишалося, окрім можливості будувати свої праці 
в рамках уже усталеної традиції. Сам добір джерел про війну в «локальній перспек-
тиві» здійснювався під впливом сформованих уявлень. проте опубліковані джерела 
та передусім спогади про війну, листи з фронту давали можливість читачам само-
стійно розмірковувати про війну.

підвищений інтерес до проблеми трансляції образів минулого та до можливос-
ті вивчення неофіційної пам’яті спонукали науковців вести пошук джерел і адекват-
них методологічних практик. Виявилося, що одним з можливих методів досліджен-
ня індивідуальної та колективної пам’яті є методологія усної історії. Сприйняття 
минулого та його інтерпретація відбивається на усних інтерв’ю зі свідками подій. 
Історики, що застосовують усну історію, також вийшли на дослідження історичної 
пам’яті. Усні свідчення, які є репрезентацією образів минулого й виступають як 
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важливі елементи соціальної, політичної, етнічної, конфесійної свідомості та само-
ідентифікації особи, дають уявлення про колективну пам’ять. Вочевидь, що мето-
дологія усної історії сприяє дслідженням історичної пам’яті. Не є випадковим те, 
що ці два напрямки в сучасній історичній науці майже рівночасно ввійшли до віт-
чизняної практики та відкрили нові дослідницькі можливості.

Одним із важливих джерел нашого дослідження є усні інтерв’ю з учасниками та 
свідками подій Великої Вітчизняної війни на Кубані, які було проведено в рамках 
кількох проєктів Російського гуманітарного наукового фонду (РГНФ) у 2006–
2008 рр. Безпосередньо проведенню інтерв’ю передувала, як виявилося, доволі 
складна робота з пошуку інформантів. Ми співпрацювали з громадськими органі-
заціями, радами ветеранів, але далеко не всі учасники війни охоче погодилися 
співпрацювати з нами. Більшість наших інформанток — жінки 1920-х рр. народжен-
ня, пенсійного віку. Усе своє життя вони прожили в сільській місцевості, мають 
великі родини та домашнє господарство. Їм добре відома селянська праця. Багатьом 
від дитинства довелося працювати й допомагати батькам. Освіта в усіх приблизно 
однакова — кілька класів загальноосвітньої школи. На початку війни вони були 
молодими жінками або підлітками; лише одна інформантка була на той час заміжня 
та мала маленьку дитину. Усі оповідачки зазнали життя за окупації рідного селища 
або станиці. Їхні спогади містять емоційні оповіді про тяжкі робочі будні воєнного 
часу. Коли чоловіки пішли на фронт, на плечі жінок і підлітків лягли обов’язки з ви-
конання праці в колгоспі, примусової праці на окупантів та з господарювання вдома. 
Уся їхня молодість була сповнена тяжкої щоденної роботи.

Індивідуальна пам’ять, попри певну фраґментарність, здатна утримувати в сві-
домості людей основні історичні події минулого. З цієї перспективи усні спогади — 
історичне джерело з соціальної історії, повсякденнності, психології та ґендерної 
історії війни. І через багато років потому учасники бойових дій, свідки окупації 
Краснодарського краю (яка тривала від серпня 1942 р. до лютого 1943 р.), навіть діти 
та підлітки, можуть розповісти про різні боки життя під час війни, згадки про які 
важко віднайти в архівних джерелах.

Інтерв’ю свідчать про те, як офіційна історична версія чи свідчення інших осіб 
вплетено в офіційну пам’ять. Відбувається так зване «забуття джерела». Завдяки 
дослідженням пам’яті відомо, що людина може вбудовувати в історію свого життя 
відомості, епізоди й навіть цілі подієві ланцюжки, що походять не з її власного до-
свіду, а з інших джерел: з підручників, романів, розповідей інших осіб, з докумен-
тальних та художніх фільмів тощо. Усні свідчення дають можливість спостерігати 
також «забуття минулого» 15. Теодор В. Адорно цим терміном позначає прагнення 
підвести риску під минулим і, бажано, стерти його з пам’яті16. Забуття потрібне для 
тих, хто прагне примирення, а іноді й повного прощення за терміном давності.

Воднораз можна виокремити дві форми пам’яті про війну, які існують рівнобіжно: 
офіційну й неофіційну. Не можемо погодитися із дослідниками, які стверджують, що 
події, які не ввійшли до офіційної пам’яті про війну, опинилися в «колективному не-
свідомому» 17. Неофіційна пам’ять про війну, ставши частиною родинної пам’яті, існує 
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поряд із вихолощеною, зредагованою, героїчною концепцією війни. Неофіційна, але 
теж колективна пам’ять передається, вона впливає на сучасну молодь, громадян Ро-
сійської Федерації, на формування їхньої ідентичності. пам’ять, що її оприявнює усна 
історія, має значний потенціал виховання громадянської свідомості. «Жива історія», 
як іноді називають усну історію, ініціює діалог поколінь. Навіть більше, пам’ять про 
війну стала для російського суспільства практично світською релігією.

поряд із підвищеною увагою сучасних дослідників до проблеми співвідношення 
індивідуальної та колективної пам’яті про події минулого усе частіше вивчають пи-
тання про ґендерні особливості практик запам’ятовування та передавання досвіду. 
Харківська дослідниця О. Ф. Іванова на основі аналізу творів сьогоднішніх школярів 
про Голокост виявила ґендерні відмінності в механізмі запам’ятовування та фіксації 
тих чи інших подій минулого 18. Н. Л. пушкарьова в статті «Андрогінна чи Мнемозіна? 
(ґендерні особливості запам’ятовування та історичної пам’яті)» 19 на основі аналізу 
зарубіжної та російської літератури виділила близько десяти відмінностей чоловічого 
та жіночого образу історичного минулого. порівняння практик запам’ятовування 
відбувалося за критеріями методу та сюжетного контексту оповіді, просторового та 
часового заповнення наративу тощо. Для прикладу, дослідниці констатують, що «чо-
ловіки частіше позначають героєм оповіді державу, країну, а жінки — людей, народ 
і себе як їхню частину… У чоловіків “позитивні герої” — активні, “неґативні” — па-
сивні (тобто чоловіки накидають навіюваний їм ґендерний стереотип маскулінності, 
оцінюючи “героїв” розповіді). У жінок усі герої так чи інакше виявляють активність, 
просто ця активність різноманітна — усі їхні герої страждають, воюють, чинять опір 
(скажімо, якщо йдеться про війну — жінки багато говорять про те, як тил кував воєн-
ні перемоги, або як конкретна кожної з них родина переживала дні війни)» 20.

Здійснений нами аналіз реґіонального комплексу еґо-документів про Велику 
Вітчизняну війну з урахуванням приявної теоретичної літератури 21 дозволив виокре-
мити ґендерні особливості практик запам’ятовування, а також практик функцію-
вання та розповідання/переживання пам’яті про війну 22. Було встановлено, що, 
по-перше, відрізняється мова оповіді. Мемуаристи-чоловіки писали/розповідали 
значно більш стисло, стримано й менш емоційно, на відміну від жінок — авторок 
спогадів або інформанток. чоловіки претендують на всезагальність оповіді: часто 
події, у яких вони брали участь, оцінюють як ключові операції Великої Вітчизняної 
війни. Спогади жінок більш емоційні та менш подієві: вони рясніють епітетами, 
порівняннями, ліричними відступами, метафорами. Фактографічність чоловічих 
спогадів зашкодила їм як джерелу, оскільки їх зчаста редагували архівні працівники. 
Жіночі спогади виявилися більш автентичними, ніж чоловічі, хоча і в них маємо 
вплив соціального замовлення на героїзацію минулого. підкреслену емоційність 
жінок відзначають не лише науковці, але й самі мемуаристки, оскільки це відповідає 
найпоширенішим уявленням про жінку.

Жіноча психіка шукала інших шляхів адаптації до нелюдських умов війни. Ко-
лишній командир партизанського загону «Шторм» В. В. петренко згадував: «Що-
денний рейс по 18–20 км… така робота, видається, до снаги тільки фізично сильним 
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чоловікам, але з нею з честю справлялися жінки. Це були стійкі, мужні жінки, які 
несли тягар суворого життя в партизанському загоні від початку його організації та 
до останнього дня його існування, які брали участь у багатьох бойових операціях»23. 
Але все ж таки мемуаристи підкреслювали, що жінка не могла пристосуватися до 
цієї роботи, попри свою витривалість, яка значно перевершувала чоловічу, незважа-
ючи на свою здатність до адаптації, яка, за твердженнями психологів, була більш 
гнучкою, ніж у чоловіків. Вона не могла звикнути до війни.

по-друге, чоловіки та жінки по-різному вибудовували лінію своєї оповіді. Ме-
муаристи/інформанти надають всезагальності подіям, які описуються, незрідка 
підсумовують у глобальному масштабі, тому емоційний складник особистих спо-
гадів підпорядковується всезагальній значущості такої роботи. Наочно видно пере-
плетення колективної та індивідуальної пам’яті. У жіночих спогадах, навпаки, 
значної уваги приділено опису деталей, особистих емоцій, переживань. часто спо-
гади/розповіді жінок стосуються однієї конкретній події чи епізоду війни, який 
закарбувався в пам’яті назавжди.

по-третє, чоловіки та жінки по-різному підходили до опису свого бойового до-
свіду. Жінкам важливо було показати успішно виконане бойове завдання, у якому 
вони по-справжньому ставали вояками. Жінки не соромилися описувати свій страх, 
свої переживання й емоції, радість після вдалого завершення операції. чоловіки, на-
впаки, більше уваги приділяли не емоціям, а значенню вдало виконаного завдання 
для ходу війни. Неуважність щодо опису своїх почуттів зовсім не означає, що чолові-
кам не було страшно — багато хто з них уперше стріляв зі зброї безпосередньо під час 
бою. Річ у тім, що мемуари для фронтовиків — це передусім опис Великої перемоги 
та свого особистого внеску і лише потім рефлексія над своїми почуттями. У жіночих 
спогадах/розповідях, навпаки, частіше трапляються описові роздуми — вони пишуть 
про війну в цілому, про країну, про біди та нещастя, які їм довелося знести на своїх 
плечах. Емоційний опис природи, рідного краю міститься в письмових спогадах як 
чоловіків, так і жінок. Але цілі, яких прагнули досягти мемуаристи та мемуаристки 
в цих «ліричних відступах», були різними. чоловіки вдавалися до опису природи, щоб 
показати масштабність війни, її згубність для всього живого на Землі, велич і красу 
свого рідного краю, який німці хотіли завоювати. Жінки не підкреслюють краси сво-
го краю — для них це даність, вони переживають, що на їхню землю зазіхає ворог.

по-четверте, чоловіки і жінки у відмінний спосіб визначали своє місце як автора 
оповіді в самому тексті. Мемуаристи зазвичай намагалися ствердити свій особистий 
внесок у перемогу, намагалися описати подвиги бойових друзів. Для них війна — це 
справа всього життя, ключова подія цілої біографії. Колишні фронтовики підкреслю-
ють свій внесок у Велику перемогу. Фронтовички та мешканки окупованої території, 
навпаки, головними героями своїх оповідей подають не себе, а інших вояків — друзів, 
родичів, однополчан. Якщо жінка-мемуарист описує свою участь у війні, мова її опо-
віді стримана й менш значуща. Таким чином, «я» в жіночих спогадах розчиняється 
в «ми». С. Я. Тюрикова, яка до війни завідувала відділом дитячої літератури в районній 
книгозбірні, а 1942 р. стала бійцем Курганинського партизанського загону «Кубанець», 
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писала: «Дуже тяжко було втрачати своїх друзів, однополчан, але ще більше розпалю-
валась лють і прагнення помсти фашистам за загибель бойових друзів, ще частіше ми 
стали ходити на бойові операції 24. Реальним спонукальним мотивом участі в бойових 
діях багато жінок називали зовсім не «жіноче» почуття — помсти за загиблих. Мему-
аристки і в повоєнний час уважали, що помста за рідних і близьких, за свою Батьків-
щину була головним мотивом участі жінок у Великій Вітчизняній війні.

Відбувається своєрідне суб’єкт-об’єктне заміщення, коли суб’єкт мовлення — 
жінка відводить собі роль пасивного об’єкта в оповіді. Таким чином, проголошена 
рівність статей у радянській державі виявляється утопічною навіть багато років по 
тому. Об’єктні позиції жінки прослідковуємо й під час Великої Вітчизняної війни, 
коли відбувався розподіл трудових обов’язків з урахуванням ґендерного порядку, 
викшталтуваного радянською системою, і в повоєнний час, коли жінки писали спо-
гади, а також сьогодні — під час проведення інтерв’ю.

Жіночим спогадам властиве зміщення акцентів з особистого сприйняття до 
публічної царини. чимало уваги приділено опису подій, які, на думку оповідачок, 
мають важливіше значення, ніж їхній власний воєнний досвід. Так, Л. І. Авас, яка 
пережила концтабір, описує Краснодар часу окупації так: «Усі заводи були висадже-
но, усі великі будинки, усе… от театр, наприклад, драматичний — це ж найстаріший 
театр у нас у місті, красивий театр був, це де зараз філармонія, це був драмтеатр. Його 
також було висаджено, і спалено. потім, завод Седіна горів, і довго горів. Нафтопе-
реробний завод горів, уся Кубань горіла, здавалося. Тому, що нафта палає. Неба не 
видно було. Це ж влітку було, у серпні. Сонце таке, спека. Сонця і неба не видно 
було. Стояв такий дим, чорно було все. Ну що, усе горіло, усе горіло. МЖК [масло-
жиркомбінат] також дуже довго горів. Та взагалі великі заводи — вимірювальних 
приладів, потім, компресорний, «Жовтень»-завод, Темзаприлад. Усі заводи було 
висаджено, й усе горіло. Великі будинки горіли» 25. Сьогодні ветерани є частими 
почесними гостями шкільних класних годин. Щороку 12 лютого в міських школах 
відбувається урок пам’яті, присвячений черговій річниці звільнення Краснодара від 
оккупантів. Тому інформантка переповідає те, що їй неодноразово доводилося го-
ворити привселюдно. Її розповідь містить не лише особисто пережиті враження, але 
й інформацію, запозичену з інших джерел. Знання про війну, яке було сформоване 
пропаґандою та ЗМІ, в оповіді підкріплюється особистим досвідом.

по-п’яте, стиль опису воєнної повсякденності залежить від ґендерної приналеж-
ності мемуариста. У «чоловічій» картині війни повсякденність — тло для опису бойо-
вих завдань. Мемуаристи з-поміж колишніх партизан констатують труднощі, пов’язані 
із нестачею їжі, зношеністю одягу. побутові подробиці поступаються місцем опису 
своєї роботи на війні. Жіноча картина війни рясніє подробицями побутового життя.

І не лише тому, що жінки перебували в тилу чи на окупованій території. Жінці-
вояку було важче звикнути до нових умов воєнного життя, відсутність мінімальних 
побутових умов змінювала звичний уклад її життя. Армійська дисципліна, однострій, 
більший на кілька розмірів, чоловіче оточення, надзвичайні фізичні навантаження — 
усе це було нелегким випробуванням. потім був і сам фронт — зі смертю і кров’ю, 
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із щохвилинною небезпекою та «страхом, який постійно переслідував, але прихо-
вувався» 26. Жінка-берегиня домашнього вогнища створювала затишок й у воєнно-
му житті, тому її картина війни сповнена менших побутових сюжетів, описів проблем, 
з якими їй доводилося поратися. Жінки в партизанських загонах особливо гостро 
переживали труднощі, пов’язані із побутоваим хаосом. «після зарахування до пар-
тизанського загону я з дозволу командира стала готувати харч для всіх партизан. 
попервах було дуже важко: не було то ложок, то солі, то ще чого-небудь» 27. Що-
денна боротьба із такими «дрібницями», як відсутність продовольства, посуду та 
інших потрібних у господарстві речей, надовго залишилися у пам’яті жінок, які за-
знали цих труднощів. «У нас були такі важкі умови, що у всіх партизан, і в мене також, 
була заздрість до вбитих, але піти з лісу, кинути бити фашистів ніхто не думав. Також 
ніхто не сумнівався в тому, що ми переможемо» 28. Мемуаристки підкреслююють, 
що подолання труднощів загартовувало жіночий характер, робило жінку, як і інших 
партизан, витривалішою та сильнішою 29. Можна уявити, наскільки великі були 
труднощі та емоційне навантаження, яке лягало на жіночі плечі, якщо багато деся-
тиріч по тому в спогадах з’являється страшна фраза «була заздрість до вбитих».

Еґо-документи про Велику Вітчизняну війну відіграють велику роль 
у громадсько-політичному житті сучасного російського суспільства. Застосування 
міждисциплінарного підходу для її дослідження дозволяє виокремити особливос-
ті індивідуального сприйняття безпосередніх учасників і свідків Великої Вітчиз-
няної війни, прослідкувати на рівні окремої особистості переплетіння індивіду-
альної та колективної пам’яті, виділити ґендерні особливості механізмів 
запам’ятовування та передавання пережитого досвіду.
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irina reBrova

individual and collective Memory in ego-documents of World War ii:  
Gender aspect

The attempt to analyze the regional (South of Russia) complex of ego-documents of 
World War II is done in this paper. On the base of participants’ and eye-witnesses’ written 
and oral stories about the War the images of their experiences can be reconstructed. These 
images are interwoven into the fabric of social memory. These stories can reveal the past, 
the structure and mechanisms of memory transition. Narratives of war became the useful 
sources for understanding the dynamics of relationship between collective past and present 
reality. Ego-documents provide the possibility to scrutinize Soviet and Russian society’s 
attitudes towards the War and the ways of remembering it, as well as generational 
differences in memory of the collective past. The evolution of the state politics of WWII 
memory is another important problem to be studied. Ego-documents are gender-marked 
sources. Here we tried to show the difference between male and female memory practices. 
Gender peculiarities have considerable impact on language of narration, on the themes’ 
selection and main points of story-making.




