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Історія України ХХ століття містить чимало трагічних сторінок, 
серед яких – масові політичні репресії та ув’язнення, що їх зазна-
ли тисячі українців у радянський час. Протягом усього періоду іс-
нування СРСР влада уживала заходів для придушення будь-якої 
опозиції, спротиву, критики, нещадно репресуючи своїх реальних 
та уявних ворогів. Пік політичних репресій – за їх масовістю та за 
рівнем жорстокості – припадає на часи правління Сталіна, особли-
во – кінець 1930-х до початку 1950-х. У 1929 р. за особистим нака-
зом Й. Сталіна було створено спеціальну структуру для виконання 
покарань – Головне управління таборів (ГУЛаг). За деякими під-
рахунками, загальна кількісь громадян, які зазнали репресій у ви-
гляді позбавлення чи значного обмеження волі на порівняно великі 
терміни за період від 1920-х до 1953 року становить не менше 25-30 
мільйонів осіб [1]. Хоча встановити точне число жертв ГУЛАГу не-
можливо, однак складні статистичні підрахунки дозволили дослід-
никами встановити орієнтовне число загиблих у таборах і колоніях 
на рівні 13,2 мільйонів осіб [2, c. 319]. У кілька довоєнних років 
кількість українців серед в’язнів ГУЛАГу коливалася, їх частка ста-
новила близько 14% усіх невільників [3, c. 10–11]. У 1944-47 роках 
чисельність українців в таборах зросла у 2,4 раза і вони незмінно 
становили другу за чисельність національну групу в’язнів ГУЛАГу 
[4, c. 3]. На 1 січня 1951 року кожен п’ятий в’язень ГУЛАГу був 
українцем [4, c. 8]. У той самий час змінювався і гендерний склад 
ув’язнених. Якщо у 1930-х роках частка жінок серед в’язнів ГУЛА-
Гу була порівняно невеликою, то у воєнні і повоєнні роки їх число 
значно збільшилося: в 1941 році жінки становили 7,6 % загальної 
кількості, до літа 1944 – їх було вже 26% [5, c. 216–217], а на 1 січня 
1945 року їх частка сягнула 30,6%. У наступні роки кількість жінок, 
яких утримували в таборах та колоніях, постійно зростала [6]. 

Попри те, що масові та жорстокі політичні репресії і переслі-
дування українців за їх національні, політичні та релігійні переко-
нання є однією з найбільш болісних сторінок новітньої української 
історії, вітчизняна історична наука не пропонує жодного комплек-
сного дослідження життя українських політв’язнів ГУЛАГу. Ціл-
ковито невивченим залишається невільницький досвід українських 
жінок, тисячам з яких довелося відбути довгі роки у таборах. Нині, 
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коли немає жодних політичних перешкод для вивчення навіть най-
більш контроверсійних аспектів минулого, а у розпорядженні до-
слідників є різноманітні історичні джерела, настав час всебічно ви-
вчити життя українських жінок-політв’язнів.

Тривалий час тема політичних переслідувань була табуйованою 
в радянському суспільстві. Перші спроби публічного обговорення 
та висвітлення історії політичних репресій загалом та каральної 
системи ГУЛАГу зокрема на теренах колишнього СРСР з’явилися 
лише наприкінці 1980-х у контексті процесів загальної лібералізації 
часів Перебудови. На початку 1990-х, у час радикальних політич-
них змін суспільний інтерес до цієї теми стрімко зріс, її почали ак-
тивно обговорювати у ЗМІ. Саме тоді для колишніх політв’язнів чи 
не вперше з’явилася можливість розповісти про свій десятиліттями 
замовчуваний досвід. Саме цим можна пояснити тогочасний сплеск 
публікацій спогадів, мемуарів, щоденників, автобіографій, які роз-
кривають внутрішній світ табірного життя крізь призму особистих 
доль тих, хто вижив [7]. 

У пострадянських країнах вивчення історії радянської репресив-
ної системи посідає одне з центральних місць в історичній науці. 
Протягом останніх двадцяти років опубліковано велику кількість 
фундаментальних монографічних праць, які розкривають історію 
виникнення, структуру, функціонування системи ГУЛАГ, представ-
ляють детальну вивірену статистику щодо кількості в’язнів, їх со-
ціальних характеристик (статі, етнічності, соціального походження, 
освіти, фаху тощо), рівня смертності та захворювань у таборах, коло-
ніях і в’язницях, а також аналізують політичні, економічні, гумані-
тарні аспекти наслідків існування цієї системи та її вплив як на самих 
репресованих і їхні родини, так і на радянське суспільство загалом.

Саме від початку 1990-х поступово стають доступними й архіви 
КДБ та МВС, що дає змогу історикам вперше опрацювати офіційні 
документи та проаналізувати діяльність системи ГУЛАГу як дер-
жавної інституції [8]. Дослідники намагаються з’ясувати насампе-
ред число жертв радянської репресивної системи (ув’язнених і за-
гиблих у таборах), дослідити її розвиток протягом років існування, 
вивчити механізм функціонування та оцінити економічну ефек-
тивність системи примусової праці тощо. У цих роботах містяться 
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важливі дані про кількість жінок-політв’язнів, регламенти та умови 
їх утримання і роботи, смертності, тощо. Комеморативні практики 
набувають інституційної форми вже на початку 2000-х років, коли 
з’являються перші музеї, присвячені досвідові політичних репресій: 
“Государственный музей истории ГУЛАГа” (заснований постано-
вою уряду Москви у липні 2001 р.), Національний музей-меморіал 
жертв окупаційних режимів “Тюрма на Лонцького” (створений 
2008 р.), Меморіальний музей тоталітарних режимів “Територія 
Терору” у Львові (започаткований у 2010 р.), Проект “Віртуальний 
музей ГУЛАГу” (розробляється науково-інформаційним центром 
“Мемориал” з 2004 р.). 

Потрібно підкреслити, що протягом кількох десятиліть інфор-
мація про умови утримання радянських політв’язнів приктично не 
виходила за межі системи ГУЛАГ: навіть ті, кого звільняти, зму-
шені були під страхом покарання утримуватися від розголошення 
будь-яких відомостей про місця позбавлення волі [9, c. 1]. Пооди-
нокі свідчення про нелюдські умови життя та експлуатацію в’язнів 
у таборах почали з’являтися на Заході лише наприкінці 1940-х і на 
початку 1950-х років, коли з ГУЛАГу звільнили певну частину іно-
земних громадян. Саме вони першими оприлюднили свої спогади, і 
в них також містяться згадки про специфіку жіночої долі в таборах 
та окремі свідчення про українок. Особливо цінними щодо висвіт-
лення особливостей жіночого досвіду в ГУЛАГу є, вочевидь, спо-
гади жінок-іноземок, які побачили світ на межі 1940-50-х років [10]. 

На цьому тлі особливо вирізняються свідчення німкені Валлі Шліс, 
яка після звільнення свідомо записала та надіслала до Союзу укра-
їнок Америки свої спогади про п’ять років перебування у таборі у 
Воркуті разом з українками, яким вона пообіцяла розповісти світові 
про їхнє життя [11].

Для пізнання та розуміння повсякденного життя українських 
жінок в умовах політичного ув’язнення (насамперед у радянських 
концентраційних таборах системи ГУЛАГу) найважливішими та 
найбільш інформативними джерелами є документи особистого по-
ходження: мемуари, автобіографії, усні та письмові спогади колиш-
ніх полів’язнів. У них відображені не лише фактичні дані про умови 
праці, побуту, харчування, режим утримання, покарання в місцях 
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позбавлення волі (таку інформацію можна почерпнути з норматив-
них доментів, інструкцій, циркулярів, звітів тощо, які регламенту-
вали та віддзеркалювали діяльність таких інституцій). Цінність осо-
бистих свідчень полягає насамперед у тому, що з них досвідуємося 
про суто людський вимір такого досвіду – як сприймали жінки-
політв’язні своє становище й умови перебування, яким чином ви-
живали, як пристосовувалися, як облаштовували своє повсякдення, 
у чому знаходили розраду, як позначився цей досвід на їх здоров’ї 
та психіці, на подальших життєвих траєкторіях. 

Очевидно, що в Україні оприлюднення спогадів про перебуван-
ня у політичному ув’язненні стала можливою лише після здобуття 
незалежності. Початок 1990-х років позначений хвилею публікацій 
автобіографічного характеру різного формату – від коротких газет-
них заміток до збірників та окремих книг. Серед цих спогадів – не-
мало й жіночих [12].

Проте в середовищі української діаспори в Півнійчній Америці 
увага до долі українських жінок-політв’язнів не зникала протягом 
усього періоду існування цього явища. Про це свідчать не лише чис-
ленні громадські акції на підтримку жінок-політв’язнів, але й публі-
кації (насамперед публіцистичного, але також і біографічного плану), 
які є нині цінним джерелом для вивчення трагічного досвіду укра-
їнських жінок. Ця активність особливо зросла у 1970-80-х роках у 
зв’язку із хвилею репресій проти українських десидентів (національ-
но-налаштованої творчої та інтелектуальної еліти та правозахиників).

Чималу роль у поширенні інформації про політичні репресії про-
ти жінок відіграли жіночі громадські організації на Заході. У їхніх 
періодичних виданнях (насамперед, у часописі “Наше життя” – що-
місячнику Союзу Українок Америки) періодично з’являються інфор-
маційні матеріали та спогади, які висвітлюють важку долю україн-
ських жінок-політв’язнів. Однак найбільшу цінність представляють 
окремі спеціальні видання, присвячені цій проблемі, підготовані та 
опубліковані силами жіночих організацій діаспори [13]. Видані ан-
глійською мовою, вони мали на меті насамперед привернути увагу 
світової демократичної громадськості до фактів політичних репре-
сій щодо українських жінок у СРСР, розкрити нелюдські умови їх 
утримання та жорстоку експлуатацію людини радянським режимом. 
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Виняткову цінність для дослідження повсякденного життя 
жінок-політв’язнів представляють матеріали усноісторичних дослі-
джень. Записи особистих спогадів жінок, які пройшли через систему  
ГУЛАГу, стало можливим лише у незалежній Україні. Співробітни-
кам Меморіального музею тоталітарних режимів “Територія Теро-
ру” вдалося записати кількадесят біографічних інтерв’ю з колиш-
німи політв’язнями, що нині зберігаються в архіві цієї інституції 
та доступні для наукового опрацювання дослідниками [14]. Окрім 
того, на окремі спогади українок про їхнє перебування у ГУЛАГу 
можна натрапити і в збірниках, архівах та колекціях спогадів науко-
во-дослідних установ поза межами України [15]. 

Від початку 2000-х років простежується нова хвиля зацікавлення 
до жіночого досвіду політичного ув’язнення, про що свідчить низка 
солідних публікацій спогадів колишніх невільниць. Кілька видань 
заслуговують на окрему увагу. У 2002 році виходить друком уні-
кальна збірка спогадів жінок-політв’язнів, підготована і видана си-
лами Світової федерації українських жіночих організацій (СФУЖО)  
[16]. У ній представлено різні аспекти досвіду понад сотні українок, 
які в різні роки зазнали політичного ув’язнення в СРСР. Цінність 
цього видання полягає в тому, що поруч з фрагментами спогадів 
розміщено короткі біографічні довідки про цих жінок та світлини, 
що допомагає скласти більш цілісну картину життя кожної з них. 
Розташовані у хронологічній послідовності (за роками винесення 
вироку), ці матеріали дозволяють простежити динаміку змін в умо-
вах життя політв’язнів. 

Іншим винятково цінним джерелом про досвід жінок-політв’язнів є 
видана в 2009 році збірка спогадів понад двадцяти учасниць повстання 
в’язнів у таборах Норильська у 1953 р. [17]. Ініціатором збирання та-
ких свідчень і рушієм цього процесу став колишній політв’язень Іван 
Кривуцький. Основу опублікованих у збірці матеріалів становлять 
листи до нього від колишніх невільниць, у яких вони й викладають 
свої спогади про ті часи. Їх доповнюють численні світлини, що мо-
жуть слугувати додатковим індивідуальним матеріалом для аналізу.

Значно рідше з’являються друком повноформатні автобіографії 
жінок-політв’язнів, з яких можемо почерпнути цінну детальну ін-
формацію про повсякденне життя у таборах ГУЛАГу, про стосунки 
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поміж невільницями та адміністрацією, про працю і дозвілля, про 
стратегії виживання та пристосування, врешті – про долі багатьох 
інших каторжанок, які загинули і не залишили по собі жодних спо-
гадів. Такими є насамперед автобіографії Ганни Позняк-Скрип’юк, 
Ганни Заячківської-Михальчук, Галини Коханської [18]. 

Спогади жінок-політв’язнів про перебування в радянських кон-
центраційних таборах доповнюють спогади українок, які у той 
самий період були засуджені та ув’язнені за співпрацю з україн-
ськими націоналістами на території Польщі. Багаті на інформацію 
є спогади, записані Марією Паньків серед українок, що й нині меш-
кають на теренах Польщі, які вона упорядкувала та опублікувала у 
двотомному збірнику “Віра, Надія, Любов” [19]. Ці матеріали слу-
гують не лише для порівняння умов утримання жінок-політв’язнів у 
різних системах покарання, але насамперед для виявлення спільних 
рис у стратегіях виживання, поведінці, повсякденних практиках, 
настановах, облаштуванні побуту та дозвілля, тощо українських жі-
нок в умовах позбавлення волі. Розлогі мемуари Анни Карванської-
Байляк містять більш деталізовані розповіді про життя українських 
жінок у польських в’язницях: у цих спогадах розповіді про конкрет-
ні випадки і події у тюрмі та авторські рефлексії дають більше жи-
вого матеріалу для аналізу про в’язничне повсякдення [20]. 

Перші розвідки про становище політв’язнів в СРСР з’явилися 
тоді, коли перша інформація про радянську систему покарань стала 
доступною дослідникам [21]. Зважаючи на високу засекреченість 
таких відомостей, чи не єдиним джерелом стали свідчення тих, кому 
вдалося вирватися за залізну завісу. Одною з перших звернула ува-
гу на становища жінок у системі ГУЛАГ українка Марта Чиж, яка 
в 1962 р. опублікувала свою оглядову працю, збудовану значною 
мірою саме на згаданих вище опублікованих особистих свідченнях 
та спогадах колишніх в’язнів [22]. Зважаючи на обмаль та малодос-
тупність (а також труднощі верифікації) інформації про радянську 
репресивну систему, за кілька десятиліть на Заході з’явилося бук-
вально кілька розвідок на цю тему, і лише одна з них безпосередньо 
стосувалася долі жінок-політв’язнів [23].

Початок 2000-х позначений новою хвилею наукового і суспіль-
ного інтересу до жіночого досвіду політичного ув’язнення в краї-
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нах соцтабору [24]. Окрім нових англомовних публікацій спогадів 
колишніх в’язнів ГУЛАГу [25], з’являються також перші наукові 
розвідки, у фокусі уваги яких – особливості життя жінок у таборах 
[26]. Потрібно зазначити, що згадані перші публікації не вирізня-
лися глибиною чи систематичністю аналізу явища, а швидше по-
рушували питання про потребу комплексного вивчення ґендерних 
аспектів табірного повсякдення, окреслювали тематичне поле таких 
студій та вказували на існування великого масиву джерел (насам-
перед, особистого походження), що дозволяють таке дослідження 
реалізувати. Ця тематика не залишає байдужими й наукову молодь, 
на що вказують студентські розвідки [27].

Нові інформаційні та комунікаційні технології дозволяють також 
розвивати та впроваджувати освітні медіа-проекти, щоб донести 
до широкого загалу жорстоку правду про те, як жили та виживали 
жінки-в’язні і каторжанки: електронні бази даних (фотодокументи, 
спогади, відеозаписи, інтерв’ю тощо), віртуальні виставки, доку-
ментальні фільми [28], а також джерельні матеріали (мапи, доку-
менти, статистика тощо) розкривають різні аспекти жіночого по-
всякдення в таборах [29]. 

Важливо, що протягом останнього десятиліття дослідники що-
раз більше уваги звертають саме на людський вимір цього історич-
ного явища, прагнучи осмислити особистий та колективний досвід 
тих, хто пройшов через систему ГУЛАГ. Характерно, що такий ви-
мір історії політичних репресій цікавить насамперед учених з країн 
Західної Європи та Північної Америки. Чи не найуспішнішим при-
кладом такого дослідження є праця американської дослідниці Енн 
Еплбом [30]. Авторка поставила собі за мету розкрити саме досвід 
людей, що опинилися у лещатах системи [31]. Тримаючи це у фоку-
сі своєї уваги, дослідниця успішно залучає та поєднує архівні мате-
ріали, дані найновіших досліджень, і спогади самих жертв, завдяки 
чому книга водноча є переконливою з погляду фактів та гуманіс-
тичною за своєю суттю.

У контекстій антропологізації історії ГУЛАГу поступово заяв-
ляють про себе жіночі та гендерні студії. Історики та антпологи з 
інших пострадянських країн переконливо демонструють обґрунто-
ваність такого підходу. Як свідчать дослідження досвіду політич-
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ного ув’язнення представниць прибалтійських націй, урахуван-
ня етнічного виміру дозволяє краще осягнути специфіку побуту 
жінок-політв’язнів, зрозуміти особливості обраних ними стратегій 
виживання, моделей поведінки в критичних обставинах, де їхні пра-
ва та можливості були вкрай обмеженими [32]. Ці розвідки можуть 
слугувати моделлю для українських досліджень про жіночий досвід 
політичного ув’язнення. Сучасникам практично нічого невідомо 
про повсякденне життя українок. Як вдавалося їм не лише вижива-
ти, але й зберігати свою гендерну і національну ідентичність, віру і 
людяність? Що означало бути українською жінкою в ГУЛАГу? Як 
пережите позначилося на майбутніх життєвих траєкторіях тих жі-
нок? Вивчення та осмислення цього досвіду є невід’ємною переду-
мовою успішного подолання тоталітарної спадщини та розбудови 
справді демократичного суспільства в Україні.
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