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Український народ пройшов довгий і 
складний шлях до своєї держави. З моменту її 
утворення наукова громадськість активно 
виявляє пошану до тих, хто боровся за свободу 
Батьківщини. У сучасній історіографії помітний 
значний інтерес до історії національно-
визвольних змагань українства на різних етапах і 
проти різних опозиційних сил. Проте роль 
жіноцтва у таких працях практично ніколи не 
розглядається, хоча заслуговує на увагу. Як 
зазначала дослідниця з діаспори Дарія 
Рихтицька: «Про героїчність жінки, а зокрема 
української, можна говорити у двох аспектах: 
героїзм одноразового вияву в обличчі смерті на 
полі бою… а є також геройство буднів, у яких 
наші жінки відзначаються небувалою силою 
витримки та посвяти…» [1]. Історичні розвідки 
про значення жіночих зусиль у національно-
визвольній боротьбі почали з’являтися у Великій 
Україні тільки з початку 1990-х років. 

Пропонована до уваги студія являє собою спробу 
дати історіографічний нарис сучасним досягненням 
на цьому шляху.  

Про участь жінок України в національно-
визвольній боротьбі українського народу 1648-
1654 рр. проти польських магнатів і шляхти 
йшлося у виступі В.А. Стокяло на одеській 
конференції 1994 р. [2]. Проте не можна сказати, 
що зміст хоча б скільки-небудь розкривав 
заявлену тему. За першим реченням: «В 
національно-визвольній боротьбі українського 
народу 1648-1654 рр. проти польських панів 
немало заслуг належить українським жінкам-
козачкам, селянкам, мешканкам міст України» 
буквально два слова про те, що вони, збираючи 
своїх чоловіків «у небезпечну дорогу», ділилися 
сімейними запасами продовольства, а потім 
разом із сім’ями тікали у ліси або слідували в 
обозі за озброєними загонами козаків. Практично 
увесь матеріал є переказом трилогії українського 
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В статье под углом зрения историографии рассматривается место и роль 
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подчеркивают, что женское движение возникло на волне национального 
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From a historiographic standpoint, the article reviews the place and role of women in 

the struggle of Ukrainian people for the national independence, that continued over            
3,5 centuries. The majority of researchers emphasize, that the women’s movement has 
arisen on a wave of national revival in conditions of absence of statehood, therefore the 
priority place in him was borrowed with national-liberation struggle. 
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«Історія»  

письменника М. Старицького «Богдан Хмельницький». 
Дивно, що літературний твір використовується в 
якості історичного джерела, аби стверджувати, 
що у боротьбі проти поляків діяли озброєні 
жіночі загони, давати характеристики одній з 
отаманш на підставі вигаданого літературного 
персонажу. Більша частина виступу присвячена 
опису долі Ганни Золотаренко – третьої дружини 
Богдана Хмельницького, знов-таки на підставі 
твору М. Старицького. Тобто тему означено, але 
не має історичного дослідження. Разом із тим, 
якщо підійти з іншого боку, перспективною була 
б студія про жінок, близьких до Гетьмана та їх 
вплив на його діяльність. Особливо це стосується 
пані Гелени (Мотрони) та кривд, нанесених 
Данилом Чаплинським, а також ролі Ганни 
Золотаренко на останньому етапі життя 
Б. Хмельницького, коли вона часом вела за нього 
справи і підписувала деякі документи. В цілому, 
що стосується участі жінок у національно-
визвольній боротьбі того періоду, то вона 
залишається практично недослідженою, хоча 
можна зустріти поодинокі згадування про їхні 
героїчні вчинки. Наприклад, про Олену Завистну 
(Зависну) – героїню оборони від поляків міста-
фортеці Буші. Коли її чоловік вирішив скласти 
зброю, оскільки більшість захисників загинула, а 
польське військо увірвалося на укріплення, 
жінка, палко кохаючи свого чоловіка, не 
вибачила йому зради. Власноруч убивши його, 
підпалила пороховий погреб. Від вибуху 
загинула сама, а з нею – багато ворогів [3]. 
Сестра волинського полковника Івана Донця 
стала кавалеристкою, не приховуючи своєї 
жіночої статі. Всю кампанію 1649 р. на Волині 
проти польських військ вона провела в боях, 
надихаючи своїм прикладом навіть досвідчених 
козаків [4]. Історики, якщо й згадують про 
жіноцтво о тій порі, то підкреслюють роль 
Берегині, яка сама поралася по господарству і 
давала раду дітям, таким чином готуючи нових 
борців, вихованих у національних традиціях. 

Боротьба за національне визволення 
посилилася наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. 
Сучасні історики пишуть про те, що жіноча 
участь знайшла своє втілення у літературній і 
громадській діяльності – від участі в жіночих 
організаціях та інших політичних партіях до 
боротьби із зброєю в руках в лавах січових 
стрільців [5]. Особливо виділяється період 1918-
1920 рр., коли Україна на короткий час набула 
державності [6]. Але в цілому проблемі участи 
жіноцтва в українському національному русі ХІХ – 
початку ХХ ст. належної уваги досі не приділено. 
Про це пише Л. Петришина у розділі «Гендерні 
тенденції українського національного руху ХІХ – 
початку ХХ століть» [7], призначеному «заповнити 
існуючу прогалину, показати вплив так званого 
«жіночого питання» на ідейне збагачення 
українського національного руху». Знайомство із 
змістом публікації показує перебільшення 
намірів над їх практичною реалізацією. Авторка 

обходить мовчанням участь українського 
жіноцтва у революційних подіях, в яких теж 
боролися за визволення, проте один табір 
прагнув національної незалежності, а другий – 
соціальної, тобто від класової експлуатації, однак 
у межах «єдиної і неділимої». Так само 
оминається участь жінок у громадянській і Другій 
світових війнах. Треба зазначити, що названим 
проблемам інші дослідники приділили досить 
суттєву увагу, проте відповідна історіографічна 
розвідка – це тема окремих студій. 

На сучасному етапі вітчизняними істориками 
потужно розробляється тема боротьби проти 
тоталітаризму в Україні. Що стосується участі в 
ній жіноцтва, то це питання поки що розроблено 
значно менше. Ті нечисленні публікації, що 
виявлено, показують, що проблема розглядається 
у певних хронологічних межах: 1930-ті роки,          
40-50-ті і 60-80-ті. Згадується, що на процесі 
СВУ у 1930 р. мужньо поводила себе 
письменниця і громадський діяч Людмила 
Старицька-Черняхівська [8]. Зазнали репресій 
представниці інтелігенції – носія української ідеї. 
За радянським кордоном видатна організаторка 
українського жіночого руху Мілена Рудницька 
вела свою боротьбу, що наголошується, зокрема, 
у виступі О. Красівського [9]. 

Особливо складним був період 40-х років, час 
Другої світової війни, коли за свободу билися з 
двома потужними ворогами. Радянські жінки 
взяли участь у захисті завоювань соціалізму, у 
визволенні України від німецьких окупантів. 
Жінки Західної України в лавах ОУН-УПА разом 
із чоловіками боролися проти фашизму і 
більшовизму, що висвітлюється у низці праць 
сучасних істориків [10]. Найбільш активна у 
цьому плані Леся Онишко вказує, що участь 
молодих українок в Організації українських 
націоналістів була започаткована ще до війни, 
оскільки вони не могли виносити утисків з боку 
польської влади, переслідувань українців, 
приниження їхньої національної гідності [11]. 
Тобто вона погоджується із твердженням відомої 
американської дослідниці історії українського 
жіноцтва Марти Богачевської-Хом’як про те, що 
у 20-30-х роках минулого століття молоді 
українки прагнули долучитися до боротьби за 
незалежність своєї держави, бо почувалися 
дискримінованими не як жінки, а як 
українки [12]. Потім спротив був спрямований 
проти радянської влади, яка прийшла на 
західноукраїнські землі у 1939 р. Пізніше 
боротьба йшла на два фронти. На основі 
зібраного матеріалу Л. Онишко показує, що 
завдяки психологічним особливостям, активній 
громадській позиції, відповідальному ставленню 
до праці, жінки посіли визначне місце в роботі 
політико-освітньо-виховній референтури, підпільного 
Українського Червоного Хреста, служби зв’язку 
ОУН. Вони вели активну пропагандистську 
роботу, працювали у розвідці, були вірними і 
надійними подругами своїх чоловіків-повстанців. 
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Причому, як зазначає Іван Крайній, в УПА жінок 
уберігали від участі у бойових діях (на відміну 
від радянської армії), вони виконували лише 
допоміжні функції. За зброю їм доводилося 
братися у виняткових випадках: відстрілюючись 
від переслідувачів чи приставляючи пістолет до 
скроні, аби не потрапити в полон [13]. 

Часом оповідь про жінок – учасниць 
національно-визвольної боротьби тих років 
відзначається особливою емоційністю, як це має 
місце у Дарії Рихтицької. Проте, можна 
висловити думку, що однією з вад вітчизняної 
історіографії є відірваність від мікроісторії з її 
увагою до життя простої людини, сповненого 
різноманітних обставин і переживань. Частково 
цей недолік перекривається виданням спогадів 
учасників подій, як наприклад, мемуарів Марії 
Савчин, яка перебувала у підпіллі понад дев’ять 
років (1944-1953 рр.) [14], а також інших жінок, 
які вирили, що їх боротьба не була марною, а 
стала фундаментом незалежної України [15]. 
Свою роль відіграють праці істориків, присвячених 
висвітленню життя та боротьби видатних дочок 
України. Окремі праці присвячені Людмилі 
Старицькій-Черняхівській [16], Надії Суровцевій [17], 
Ользі Басараб [18], Катерині Зарицькій [19], 
Олені Телізі [20]. Також видані книги, в яких 
йдеться про багатьох інших подвижниць 
українських національно-визвольних змагань [21]. 
Серед них переважають праці документально-
публіцистичного плану, як, наприклад, книга 
Дмитра Юсипа «Корона і вінок терновий». 
Подібні студії є дуже важливими у справі 
патріотичного виховання молоді.  

Багато з жінок, які боролися за національне 
визволення України, зазнали репресій, стали 
політв’язнями. Хоча по це й вийшли декілька 
публікацій [22], проте фундаментального 
дослідження поки немає. Тема могла б бути 
розкрита по багатьом аспектам не тільки 
політичної, а й соціальної історії, історії 
культури, ментальностей і, звичайно, жіночих 
студій. До недостатньо вивчених відноситься 
проблема руху шістдесятників і дисидентів в 
Україні в цілому, і участі в ньому жінок, зокрема, 
хоча поодинокі розвідки наявні [23]. Особливо 
цінною можна вважати статтю Ольги 
Самборської, в якій показана не тільки доля 
політув’язнених жінок, а й тих, хто залишався до 
певного часу на волі і намагався підтримати 
своїх рідних, знайомих і незнайомих, тих, хто 
перебував за гратами або у психлікарні. Жінки 
брали участь у правозахисній діяльності, у роботі 
Української Гельсінської групи, намагалися 
привернути увагу світової громадськості до 
порушення прав людини в Україні, а це 
руйнувало образ найпередовішого суспільства 
«найвищої демократії». 

Матерів і дружин політв’язнів інколи 
порівнюють з дружинами декабристів, і це ще 
питання: кому було важче. Адже декабристки не 
боролися за визволення усього народу і скинення 
влади, а тільки підтримували своїх чоловіків. 
Українки ж відважилися на речі серйозніші і 
небезпечніші, чим зумовлювали постійне 
переслідування і навіть репресії проти самих 
себе. За часів «боротьби проти українського 
буржуазного націоналізму» вони продовжували 
справу збереження національного духу і 
формування національної свідомості, тобто вели 
роботу, що «підривала основи існуючого ладу».  

Роль жіноцтва у формуванні національної 
свідомості є важливою темою, яку не залишали 
своєю увагою автори з діаспори [24], а ще більше 
вона стала притягати дослідницький інтерес в 
Україні з того часу, коли про це відкрито стало 
можна говорити. З цього приводу висловилися 
І. Дейнега, О. Кривоший, О. Луценко і В. Луценко, 
Т. Старченко, О. Шевченко [25] та інші. Якщо 
коротко, то головна ідея: саме жінка є відповідальною 
за збереження національної свідомості, в цьому її 
високе призначення і велика відповідальність, бо 
вона – Мати і має готувати свідомих українців. 
Однак не може не постати питання: чому ж 
останні не виявляють свою свідомість у зміцненні 
національної держави, яка має забезпечити 
існування і розвиток усього українства? Де 
відбувається збій, що раз по разу виявляє себе в 
історичних подіях і нинішніх кризах? Можливо, 
тут є що дослідити не тільки історикам, але й 
фахівцям з історичної психології. 

У суспільно-політичному житті України вже 
століття з чвертю, від появи перших власних 
організацій, значну роль відіграє жіночий рух. 
Більшість його дослідників підкреслюють, що 
він виник на хвилі національного відродження за 
умов бездержавності, тому пріоритетне місце в 
ньому посідали національно-визвольні змагання. 
Від початку яскраво виявилося його національне 
спрямування, особливо у західноукраїнських 
землях. Як писала М. Крушельницька: «Новий 
тип відродженої, вільної жінки, що працею своїх 
рук здобуває собі і своїм дітям можливість 
життя, не злякається матеріальної нужди. Свою 
освіту, своє знання й усе своє життя віддасть для 
добра загалу в ім’я великої ідеї відродження 
нації» [26]. На сучасному етапі жіночі організації 
продовжують традиції, закладені Наталією 
Кобринською, Оленою Доброграєвою, Міленою 
Рудницькою та багатьма іншими жінками, які 
докладали зусиль для об’єднання жінок заради 
визволення України, вбачаючи у цьому запоруку 
власного визволення. Досвід попередніх 
поколінь має усвідомлюватися із врахуванням 
новітніх умов розвитку країни і світу, в яких 
провідними тенденціями є прагнення до 
незалежності та демократії. 
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