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Тема «жінки з фронту» сьогодні викликає неаби-
який інтерес в українському суспільстві. Вели-

кою мірою таке зацікавлення зумовлене сучасними 
подіями — потребою зрозуміти, що може і що має 
робити жінка на війні. Реконструкція воєнного досві-
ду українок у минулому стала вимогою часу. Вже є 
чимало публікацій про жінок на фронтах Другої сві-
тової війни [20; 29]. А от про досвід українок у роки 
Першої світової війни відомо зовсім мало. Донедав-
на цю тему обминали й науковці, адже історію тієї ві-
йни тлумачили як винятково чоловічу справу. У стат-
ті йтиметься про участь українок у лавах легіону Укра-
їнських січових стрільців. Це дослідження є вступним 
до широкої теми «жінка і війна», а його мета — по-
казати долі жінок, які були в той час у війську й на пе-
редовій, запропонувати способи дослідження та ін-
терпретації воєнного досвіду українок в роки Першої 
світової війни. І таким чином створити простір для по-
дальших дослідницьких розвідок і дискусій.

В українській історіографії немає розвинутої тра-
диції писання про жінок у складі легіону Українських 
січових стрільців. Серед стрільчинь найбільше ін-
формації в наукових і науково-популярних виданнях 
можна знайти про Олену Степанів [32], Софію Га-
лечко, Ганну Дмитерко, інколи згадують про Ірену 
(Олену) Кузь і Ольгу Підвисоцьку [28]. Їхні жит-
тєві історії як ілюстративний матеріал майже без змін 
«переходять» з видання у видання [31, с. 127—130; 
34, с. 9, 22, 29, 123; 36, с. 13, 18, 37; 35, с. 15, 19, 
21, 24, 26; 50, с. 21, 35; 33, с. 10, 55, 59, 74, 77, 
102, 106, 121, 123, 167, 259]. Так в українській іс-
торіографії склалася традиція згадувати про жінок у 
війську, але не вивчати їх. Найбільше написано про 
Олену Степанів: видано спогади її самої й осіб, які 
були з нею пов’язані [39], досліджено наукову ді-
яльність [45], з’явилися друком і популярні біогра-
фічні буклети [30]; про О. Степанів розповідають 
також стенди на вуличних виставках 1. Трохи більше 
українки ставали об’єктами досліджень у працях іно-
земних авторів та українських істориків у еміграції. 
На потребу дослідження досвіду українок у роки 
воєн і революцій вказувала Марта Богачевська-
Хом’як [15, с. 172—195]. Поляк Марек Козубель, 
опираючись головно на спогади Ференца Мольна-
ра, реконструював історію декількох жінок [53]. На 
прикладі українок воєнний досвід жінок проаналі-
зував Христоф Хатчек «Від «залежної» жінки до 
1 Виставка «Люди свободи» в рамках Форуму видавців, 
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жінки-новобранки. Історичний розвиток перспекти-
ви австрійських військових жінок» [52].

Характерною рисою більшості публікацій є герої-
зація стрільчинь. Показовими в цьому плані є попу-
лярні інтернет-статті, які приписують цим жінкам ста-
тус легенд і героїнь. Це видно з назв публікацій: «Ле-
гендарна Степанівна з галицького грона», «Олена 
Степанів: жінка-науковець, дипломат і… воїн», «Від 
амазонок давнини до жінок-воїнів сьогодення. Жін-
ки з армії січовиків або як треба служити нації і дер-
жаві», «Український жіночий героїзм». Такі тексти 
здебільшого далекі від наукових підходів. Ось фраг-
мент: «Мабуть, таки Боже Провидіння зберегло для 
нас фотографії і не дало радянському сатанізму зни-
щити світлу пам’ять про неї. Вдивіться уважно у світ-
лину столітньої давності. Стримана, загадкова усміш-
ка галицької Мони Лізи. Архетип її обличчя — яв-
ний миротворець. Класичний вираз юної дівчини і 
майбутньої жінки. Жоден м’яз обличчя не напруже-
ний. Немає і тіні страху, хоча вирує війна. Ця дівчи-
на з минулого, чи, може, з майбутнього?». Нерідко 
автори вкладають у тексти власні уявлення про місце 
жінок на війні: «Жінка створена для сім’ї, для щастя 
материнства, для кохання. Війнами та боротьбою по-
винні займатися чоловіки. Та Олена Степанів цього 
не сказала тому, що якби можна було ще раз перегор-
нути сторінки життя і повернутися назад, її вибір зно-
ву зупинився б на тому дні, коли вона вступила в ряди 
Українських Січових Стрільців» [14, с. 86]. 

Тему жінок в УСС намагаються популяризувати 
нині в документальних фільмах. Головним їх персо-
нажем є Олена Степанів (див. на YouTube — Оле-
на Степанів; Люди свободи. Олена Степанів; Істо-
рична правда з Вахтангом Кіпіані: Героїчна Олена 
Степанівна; документальний цикл «Шлях до неза-
лежності: Перша світова»), про інших жінок майже 
не згадують. Таке повернення до теми жінки в Пер-
шій світовій війні (а також і Другій світовій) зумов-
лене сучасними подіями на сході України. Показо-
вим у цьому плані є пошук спільного між жінками 
УСС і тими, які воюють зараз. У мережі справж-
ньою сенсацією стала поява фото Ольги Підвисо-
цької, яку назвали двійником Надії Савченко: «Укра-
їнська льотчиця Надія Савченко і січовий стрілець 
Ольга Підвисоцька з Чорткова схожі як дві каплі 
води», «Двійник Надії Савченко воювала сто років 
назад у лавах січових стрільців», «Двійника Надії 

Савченко знайшли серед бійців легіону Українських 
Січових Стрільців часів Першої Світової». У стріль-
чинях з часу Першої світової війни вбачають пред-
течу Надії Савченко: «Попередниці Савченко: укра-
їнські жінки-військові 100 років тому».

Звідки можемо знати про жінок на фронтах Пер-
шої світової війни? Насамперед, з офіційних доку-
ментів, які фіксували кількість і подавали прізвища 
жінок на фронті [49, с. 145—155]. Військових по-
свідчень поки що не виявлено: їх або не було, або 
вони не збереглися. Найінформативнішими є особо-
ві джерела. Правда, джерел від самих жінок доволі 
мало. Із жіночих спогадових текстів найбільше ма-
теріалів залишила Олена Степанів [44], опубліко-
вано невеликі спомини й Ганни Дмитерко [24, 
с. 80—82; 25]. У спогадах жінки писали про шлях 
на фронт, воєнний побут, трохи про участь у боях, 
стосунки з солдатами; залишили відомості одна про 
одну [23; 21; 43]. В українців тоді не було традиції 
жіночих щоденників. Більшість матеріалів — це спо-
гади, написані вже з відстані часу й переосмислені 
під тиском пізніших життєвих і суспільних обставин. 
«Писання себе» в той час було більше притаманне 
для польок, на чий досвід і діяльність багато в чому 
орієнтувалися й українки. Тому, щоби зрозуміти 
українок на війні, треба брати матеріали й з поль-
ського боку. Наприклад, Александра Пілсудська 
[55] описала у спогадах не лише повсякденне жит-
тя жінки під час війни, а й проаналізувала національно-
політичні вподобання жінок, торкнулася питань ве-
ликої політики, яка знаходилася в руках чоловіків.

Про зовнішній вигляд усусусок, їхню поведінку 
на фронті більше йдеться в чоловічих текстах [2; 3; 
7; 8; 9; 13; 54]. На їх підставі можна з’ясувати став-
лення чоловіків до появи жінок у рядах стрільців. 
Повідомлення про відзначення українок медалями 
з’являлися в тогочасній галицькій пресі [19; 16; 38]. 
У часописах час до часу з’являлися відомості про 
місце перебування тієї чи іншої стрільчині [41; 42] 
або про події, які з ними відбувалися [37]. Німець-
комовні газети розмістили низку публікацій про Оле-
ну Степанів, а англійською їх передрукував часопис 
«Свобода» [56]. Збереглися з часу війни декілька 
листів самих усусусок і декілька листів до них; у них 
йшлося головно про повсякденні питання [12]. Є 
лист-опис загибелі Софії Галечко, написаний Оль-
гою Підвисоцькою до Івана Боберського [11]. Ін-
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формація про цих жінок трапляється в листуваннях 
знайомих чи близьких людей (до прикладу, Мілена 
Рудницька у листах до Володимира Охримовича не-
одноразово згадувала про Олену Степанів) [10]. 
Пошук відомостей про стрільчинь вимагає клопіт-
кого вивчення матеріалів, які стосуються УСС, а та-
кож комунікації з історико-краєзнавчими музеями 
тих місцевостей, звідки вони походили. Деякі мате-
ріали знаходяться в приватних колекціях.

З точки зору джерельного матеріалу (головно че-
рез брак особистих текстів) образ усусусок та інтер-
претації їхньої діяльності мають переважно зовніш-
ню природу, інколи вони є стереотипними й схема-
тичними. Тому із залученням нових джерел цей образ 
буде неминуче змінюватися. Крім того, написане про 
цих жінок не можна зводити до одного знаменника, 
адже погляди на людину / подію могли суттєво від-
різнятися; кожну думку слід розглядати окремо. Це, 
зокрема, зауважив ще Осип Назарук, який опиту-
вав солдатів про Олену Степанів. Він зазначав, що 
відомості про вигляд, поведінку і характер жінки 
«властиво нічого не говорять», бо вони не 
«розв’язують нам тайни душі сеї дівчини», які спо-
нукали її піти на фронт [13, арк. 7].

Довкола історії усусусок сформовано декілька мі-
фів і легенд. Найвідомішим з них є твердження про 
те, що в офіційних документах було прийнято запису-
вати жінок під чоловічими іменами (мовляв, замість 
Олена Степанів писали Олег Степанів, замість Ва-
силина Ощипко — Василь Ощипко). Однак жоден 
документ цього не підтверджує; натомість Олена Сте-
панів, Софія Галечко, Ганна Дмитерко, Павлина Ми-
хайлишин, Стефанія Сіяк, Стефанія Новаківська впи-
сані під власними іменами в кни гах-реєстрах стріль-
ців, які були нагороджені медалями [4, арк. 104, 128, 
136; 5, арк. 20; 6, арк. 5, 14, 21 зв., 22]. Популярним 
також є переконання, що саме українкам належала 
першість бути на фронті. Утім, ще до початку війни 
Олена Степанів писала, що значний вплив на «оруж-
ну підготовку» її самої й подруг мала «зорганізована 
мілітарна робота серед польської суспільності» [44, 
с. 35], у тому числі польок. На відміну від українок, 
які мали конфлікти з командуванням, збройна участь 
на фронті польок була погоджена з Ю. Пілсудським 
ще на початку війни, хоча закони Австро-Угорської 
монархії цього й не дозволяли. У роки Першої світо-
вої війни жінки мали дозволене законом право вою-

вати тільки в Російській імперії (т. зв. батальйон смер-
ті М. Бочкарьової) та у Великії Британії (Британ-
ський допоміжний армійський корпус).

Історія жінок-українок з фронту — це сукупність 
індивідуальних історій; кожна з них мала власний до-
свід війни, власні мотиви (які спонукали брати до рук 
зброю, служити розвідницею чи бути медсестрою) й 
відмінні результати. Узагальнити ці досвіди доволі 
складно. По суті, історія «жінок з фронту» — це іс-
торія особистостей. Ким були ці дівчата? Інформація 
про них не лежить на поверхні. Деякі відомості (дата 
і місце народження/смерті, освіта, військове звання, 
сімейний стан) вдалося віднайти тільки про 15 жі-
нок 2. Однак навіть стосовно них поки не вдається 
заповнити всі ці графи. До прикладу, дата народжен-
ня або смерті відома тільки в 12 осіб. Хай там як, а 
вже навіть ці дані заперечують твердження про те, 
що в УСС були лише 16-річні дівчата. Насправді 
тільки четверо мали вік від 15 до 17 років (Ганна 
Бойчук-Гаврилюк, Ольга Підвисоцька, Катерина 
Філіповська, Василина Ощипко), інші ж були у віці 
20—27 років. Стрільчині походили з сучасних Львів-
ської та Івано-Франківської областей. За кордоном 
закінчили життя Ганна Дмитерко (м. Едісон, США) 
й Ірена Кузь (м. Відень, Австрія). Всі дівчата мали 
певну освіту, здебільшого були студентками вчитель-
ських семінарій у Львові, Чорткові, Коломиї, Сам-
борі, Перемишлі, Чернівцях. Дівчата служили у вій-
ську в різних рангах — солдатів (стрільці, старші 
стрільці), аспірантів (хорунжі), унтер-офіцерів (де-
сятники, вістуни) й обер-офіцерів (четарі).

Скільки жінок було в легіоні Українських січових 
стрільців? Спираючись на записи Олени Степанів, 
дослідники «вписали» в історіографію 33 жінки, од-
нак конкретних відомостей — де, коли й у складі яко-
го куреня / сотні вони знаходилися чи яке мали зван-
ня — не подають. Питання кількості насправді є 
складним, оскільки пойменного списку цих жінок не-
має. За спогадами Ганни Дмитерко, в 1913 р. більше 
30 пластунок увійшло до складу організації «Стріль-
ці ІІ» (до «Стрільці І» жінок не брали взагалі). Чи 

2 Серед них були: Анастасія Василик, Василина Ощипко, 
Ганна Дмитерко, Марія Голубович, Ірина Кузь, Катери-
на Філіповська, Олена Степанів, Ольга Підвисоцька, 
Павлина Михайлишин, Стефанія Сіяк, Софія Галечко, 
Стефанія Новаківська, Ганна Бойчук-Гаврилюк, Аделіна 
Куниська, Марія Бачинська-Донцова.
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всі вони пішли на фронт — невідомо. У березні 
1915 р. преса повідомляла про 27 жінок серед стріль-
ців: «є се майже виключно студентки семінарів пере-
миського ліцею та учительки» [18], а в квітні цього 
ж року — про 36 [40]. З пізнішого часу даних не-
має. Вочевидь, не всі жінки, яких згадували як учас-
ниць УСС, були на фронті. До прикладу, Марія 
Бачинська-Донцова (про неї згадувала Ірена Книш) 
справді була членкинею УСС, але в 1914 р. переїха-
ла до Берліна, де мешкав чоловік Дмитро Донцов. 
Подібною була ситуація Дарії Білинської-Навроцької, 
яка в перші дні виїхала до Моравії разом з мамою і 
бабцею, а до Львова повернулася щойно в 1916 р., 
де згодом вийшла заміж за старшину УСС — Оси-
па Навроцького. На сьогодні вдалося встановити 
прізвища 34 жінок, які ймовірно були на фронті 3. 

Мотиви й способи потрапляння жінок на фронт 
розкривають особові джерела. Найбільш інформа-
тивними в цьому плані є спогади Олени Степанів. Її 
розповідь про те, як фотограф запідозрив у ній жін-
ку (прийшла робити фотографію для легітимації в чо-
ловічому одягу), і через це вона потрапила до поліції 
і ледь не була відправлена до Талергофу — відома 
багатьом. У записах йдеться й про те, як завдяки Во-
лодимирові Старосольському їй вдалося врятувати-
ся і врешті-решт потрапити на фронт. Правда, в 
інтерв’ю віденській газеті під час двотижневої від-
пустки в 1915 р. цю історію вона обминула. Нато-
мість розповіла, що коли її підрозділ отримав наказ 
їхати до Стрия, «на львівській зелїзничій стації мала 
я перепалку з інспекційним офіцером і він мене не 
пустив, бо я мала обстрижене волосє» [47]. В істо-
рії з фотографом О. Степанів вказувала, що волосся 
підбирала і ховала під кашкет. Це приклад того, як 
можуть різнитися джерела залежного від місця й часу 
створення. Так само важко з’ясувати, коли О. Сте-
панів таки дісталася фронту. В інтерв’ю йдеться про 
дозвіл від 29 серпня, а в спогадах — про 2 вересня 
як день відправлення зі Львова до Стрия. У 1963 р. 
Ганна Дмитерко в посмертній згадці подала інформа-
3 Окрім згаданих 15-ти, до цієї групи належали: Анна 

Цісняк, Павлина Рис, Катря Пацулів, Марія Петруняк, 
Марія Ґіжовська-Крілик, Софія Худяк-Липкова, Марія 
Терлецька, Анна Лендюк-Цар, Наталія Рихвіцька, Емі-
лія Кушнір, Анна Кушнір-Плетінкова, Марія Фединяк-
Коник, Янка Коник, Марія Чмир-Косак, Софія Чмир-
Левицька, Софія Навроцька-Трач, три сестри Ориськів-
ни (їхні імена з’ясувати не вдалося).

цію, що вона разом з Оленою Степанів 1 вересня мала 
відправися зі Львова, але поїхала сама, бо ту виса-
див з поїзда сотник Д. Вітовський. Згідно зі спога-
дами самої О. Степанів, залишитися у Львові її зму-
сив Михайло Галущинський, який теж згадавав про 
цю ситуацію. Зрозуміло одне, що в той час жінці було 
доволі складно дістатися фронту, зокрема треба було 
здолати перепони з боку чоловіків-командирів.

Що стосується інших жінок, то джерела не пода-
ють відомостей з чийого дозволу вони потрапили на 
фронт. Можна припустити, що були змушені на шля-
ху до фронту долати перешкоди Ольга Підвисоцька, 
Ірена Кузь, Софія Галечко, бо мали твердий намір 
воювати; зрештою, воювали і навіть отримали вій-
ськові звання. До тих, які йшли на фронт як санітар-
ки, напевно, командування ставилося лояльніше, 
оскільки медична служба на лінії фронту мала ка-
дрові проблеми. Деякі жінки мали протекцію, бо ви-
йшли заміж за впливових чоловіків з УСС. До при-
кладу, Катерина Філіповська була дружиною очіль-
ника канцелярії УСС — Чайки, а Стефанія 
Козоріз  — дружиною одного з організаторів УСС 
Михайла Новаківського. Таких шлюбних пар серед 
січових стрільців було більше — жінки в такий спо-
сіб отримували ще й своєрідну гарантію власної без-
пеки у стосунках з чоловічим середовищем. 

Що спонукало дівчат іти до війська? Мотиви були 
різні, інколи — дуже особисті. Ірена Кузь, як ствер-
джує історик Володимир Старик, пішла до війська че-
рез батька, якого на початку війни ніби-то за зраду ін-
тернували до Талергофу, де він помер. Дослідник вва-
жає, що І. Кузь своїм прикладом хотіла довести 
протилежне: мовляв, батько був лояльним до цісаря і 
так само виховав доньку. Передрук статті з німець-
комовного видання говорить про те, що в дівчини «го-
рячим бажанєм було служити в полку, в якого рядах 
колись був її батько» [22]. А ось інший мотив: Софія 
Галечко на фронті переживала втрату нареченого  — 
Андрія Куровця. Підставою піти на фронт було й ба-
жання рівноправності з чоловіками. Цю позицію до-
бре зобразив Микола Угрин-Безгрішний у п’єсі «Со-
фія Галечко»: батько підтримав намір Софії піти на 
фронт, бо «доки українська жінка не стане на рівні з 
чоловіком, нам не надіятися ніякого добра для Украї-
ни» [46, с. 18]. Олена Степанів у спогадах перелічи-
ла багато причин такого вчинку жінок: молодечий по-
рив; заборони, які накладали на жінок; нудьга повсяк-
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дення і бажання незвичайних пригод; втеча від 
життєвих обов’язків. На допиті в 1950 р., свою участь 
на війні О. Степанів пояснила національним патріо-
тизмом: «я как украинка и чувствуя патриотизм к сво-
ему украинскому народу, в период Австро-Венгерской, 
а затем польськой оккупации всегда клонилась к укра-
инским националистическим движениям» [1, арк. 28]. 
Мотиви жінок були пов’язані насамперед з життєвою 
позицією, прагненнями чи страхами. Було розуміння, 
що війна закінчиться, а світ буде змінюватися; тому 
треба шукати своє місце в новому світі і реагувати на 
його виклики.

Жінки з легіону УСС, які опинилися на лінії фрон-
ту, отримали неоднозначні відгуки української громад-
ськості. Це сприйняття мало декілька контекстів, які 
перепліталися, — національний, соціальний і гендер-
ний. У цих площинах відбувалася й героїзація жінок  — 
як суспільством загалом, так і самими жінками зокре-
ма. Кому був потрібен розголос про воюючих жінок? 
Найперше в цьому були зацікавлені самі жінки: у та-
кий спосіб вони показували своє розуміння фемінізму, 
прагнули здолати традиційні обмеження, які суспіль-
ство накладало на жінку. Війна породила ілюзію про 
можливість швидко здобути рівноправність, подола-
ти упередження консервативного галицького суспіль-
ства. Поява в пресі новин про жінок у війську форму-
вала увагу до питання становища жінки в суспільстві, 
наче вивільняла жінку з традиційного чоловічого сві-
ту. А інформаційне «затишшя» в повоєнні роки якраз 
свідчить про консервативний опір, неготовність сус-
пільства бачити жінку поза домом.

Творення жінок-легенд відбувалося й з легкої руки 
чоловіків-командирів. Історії цих жінок ставили в 
приклад стрільцям як взірець мужності й честі. Пу-
блічне нагородження січовичок медалями за хоро-
брість мало на меті справити вплив на стрільців. Крім 
того, історії про участь жінок у реальних боях на пе-
редовій робили з легіону Січових стрільців легенду, 
а відтак забезпечували притік матеріальної допомо-
ги. Була потреба й у продовженні традицій жіночого 
чину в історії України, а також нових живих зразків 
для патріотичного виховання українського жіноцтва. 
У національній площині імена Софії Галечко, Ганни 
Дмитерко, Олени Степанів, Ольги Підвисоцької 
міцно поєдналися з образом українки-патріотки. І ні-
коли не йшлося про те, що випущена рукою жінки 
куля теж могла приности смерть по той бік фронту.

Були й такі, хто не пітримував культу жінки й патрі-
отки зі зброєю в руках. Захоплення таким образом жін-
ки переважало на початку війни, коли була нагальна 
потреба в мобілізації національно-патріотичних почут-
тів. Після війни «жіночий патріотизм» вбачали у гро-
мадській роботі, актуальною ставала діяльність тих жі-
нок, які займалися благодійністю, відбудовою госпо-
дарства й освітою для народу; а насамперед тих, які 
воліли залишатися вдома «дружиною, мамою, госпо-
динею» і не претендували на суспільний статус чолові-
ків, які повернулися з фронту. Потреба в образі вою-
ючої жінки-патріотки закінчилася разом з війною. Ка-
тегорично проти жінок на фронті виступали з двох 
причин: не допустити того, аби жінка виконувала ролі 
чоловіків; не допустити, аби жінка отримала високий 
суспільний статус. Підставою для цього були тради-
ційні уявлення про розподіл гендерних ролей. Михай-
ло Галущинський писав: «Я не міг і не можу сьогодні 
погодитись із тим, щоби жіноцтво виконувало активну 
військову службу. До того може склонитися якийсь хо-
робливий наклін, а що найменше гістерія. Тільки є поля 
для діяльності жіноцтва, тільки можуть вони доброго 
зробити для злагодження болю, спричиненого війною! 
А вже в моїй голові не могло й не може поміститись, 
щоб жіноцтво само завдавало біль» [2, арк. 52]. 

Показово, що саме жінки в більшості не підтри-
мували усусусок. Безпосереднього осуду не було, 
однак навіть освічені емансиповані українки вважа-
ли, що «Мужчина — на фронт, жінки — до шпи-
талів. На фронті боротьба з ворогом — це обов’язок 
мужчин, поза фронтом не менше важна боротьба зі 
слабістю і смертю — це обов’язок жінки» [17, 
с. 338—339]. Відсутність відгуків про усусусок у 
приватних текстах українок могла свідчити й про те, 
що більшість з них не хотіла реагувати на зовнішні 
події, а бажала залишатися в звичному і зрозуміло-
му просторі «матері, дружини й господині». Певні 
розмови на цю тему між жінками можливо й відбу-
валися, але вони (у зв’язку з неписемністю) не за-
фіксувалися. Зрозумілою є тільки позиція громад-
сько активних жінок (як місцевих, так і емігранток): 
«нас природа призначила до инших цїлей, не дала 
нам на стільки сили і енергії, щоби з оружєм в руках 
стати проти свого ворога на поли борби» [26]. Ак-
тивістки заявляли про слабкість жіноцтва і заклика-
ли братися до громадської роботи або складати ма-
теріальні пожертви. Через пресу жіночі організації 
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популяризували думку, що місце жінки — не на 
фронті, а в тилу.

Що пропонували жінкам патріотично налаштова-
ні активістки? Насамперед — допомагати «своїм 
солдатам», проводити акції збору й розподілу про-
дуктів і товарів першої необхідності. Така діяльність 
у стосунку до війська отримала схвальні відгуки чо-
ловіків і загалу жіноцтва. Показовим прикладом 
«свідомости і патріотизму» стали жінки міста Хо-
дорова. Коли до міста заїхав військовий потяг, який 
віз солдатів на фронт, ходорівчанки «явилися з ко-
шичками повними яблок, хліба і яєць та з пуделка-
ми папіросок, і […] обділювали переїжджаюче вій-
сько сими артикулами» [48]. Цей вчинок викликав 
захват у солдатів, а цивільні, які були в той час на 
вокзалі, тлумачили його «як примір гідний наслїдо-
вання» [48]. Такі історії доволі часто з’являлися на 
сторінках преси. Іноді вони мали й характер критич-
ний — жінок осуджували за бездіяльність і безвід-
повідальність перед військом.

Якщо допомога жінок війську була на слуху трива-
лий час, то жінки-військові з’являлися на сторінках 
преси переважно на початку війни. Ці статті подава-
ли біографічні відомості про Олену Степанів, Софію 
Галечко, Ганну Дмитерку та Ірену Кузь, повідомляли 
про місце їх перебування (полон) чи відзнаки, які отри-
мали за службу. Ці повідомлення були дуже стисли-
ми, не творили цілості, не містили дискусійних твер-
джень. Винятком може бути хіба стаття «Як чужин-
ці одушевлюють ся українською героїнею» [51], в якій 
німецькомний професор захоплювався вчинками Оле-
ни Степанів. Виглядає, що в руках журналістів ці іс-
торії слугували радше своєрідними сенсаціями, які 
мали привернути увагу читачів. Газетярі не хотіли та-
кож відставати від закордонних видань, які писали про 
усусусок передовиці. Втім, жінки на фронті ніколи не 
з’являлися на перших шпальтах українських видань.

Яким був результат Першої світової війни війни 
для галицьких українок, які побували у війську й на 
фронті? Життя кожної з них склалося по-різному. 
Військова слава закінчилася разом з війною; після 
війни жінкам доводилося діяти відповідно до потреб, 
умінь, а також правил мирного часу. Олена Степа-
нів зайнялася викладацькою і науковою роботою. 
Ольга Підвисоцька з чоловіком переїхала до радян-
ської України, у 1937 р. була репресована і страче-
на. Ірена Кузь у 1917 р. демобілізувалася і поїхала 

до сестри у Відень, як далі склалася її доля — неві-
домо. Софія Галечко втопилася в 1918 р. під час ва-
кацій у Ольги Підвисоцької.

З відстані кількох років О. Степанів виступила 
проти жінок у війську: «не є я за масовою участю жі-
ноцтва у війську. Ні… рішуче я проти масової акції. 
Не такі це прості і самозрозумілі справи, як збоку 
може видаватися. Приходять все нові й непередбачу-
вані ускладнення. Зрештою, не мій це тільки погляд» 
[39, с. 97]. Хоча жінки не залишили спогадів про своє 
ставлення до війни, однак їхнє подальше життя дово-
лі промовисте. Ганна Дмитерко в 1919 р. вийшла за-
між за вістуна УСС Василя Ратича, деякий час по-
дружжя мешкало в Рогатині, згодом емігрувало до 
Америки, виховувало четверо дітей. Катерина Філі-
повська мала семеро дітей. Так громадська активність 
поступалася місцем сім’ї, зокрема материнству. Жін-
ки, які на початку війни були героїнями, після неї опи-
нялися в тіні чоловіків і домашніх клопотів.

Життя жінок на фронті мало не тільки героїчні бар-
ви. Війна відкривала можливості, змінювала звичне 
життя, була наповнена емоціями — страхом, розчару-
ванням, щастям і коханням. Історик, вивчаючи досвід 
цих жінок, вочевидь має брати до уваги декілька за-
вдань і дотримуватися низки дослідницьких правил: 
перше, шукати щоразу нові контексти / площини, в 
яких жінки діяли, переживали і проживали війну; дру-
ге, жіночі досвіди не можна узагальнювати, вони були 
індивідуальними; третє, ці жінки потребують не геро-
їзації, а розуміння; четверте, пошук і прочитання дже-
рел є невпинним процесом; п’яте, не можна порівню-
вати фронтовий досвід чоловіків і жінок. Для жінок 
фронт був місцем втечі від тієї реальності, яку не хо-
тіли приймати і яку надіялися змінити. Однак вираз-
ного розуміння, яким має бути майбутнє, також не 
було. Військо і фронт давали добрий досвід життя в 
чоловічому світі, але не розв’язували питання, де в 
ньому має бути жінка. Після війни жінкам з фронту 
довелося повернутися до старих і нових (породжених 
суто війною) проблем.
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ESCAPE AND RETURN:  
UKRAINIAN WOMEN IN THE RANKS  
OF THE UKRAINIAN SICH RIFLEMEN 
The topic of women’s participation in the Ukrainian Sich Rifle-
ment is almost unexplored. The service in the army became the 
case not only for men but also women’s during the First World 
War. This publication represents women in the army from the 
side of the everyday life, deconstructing so stereotypical judg-
ments about predetermined heroism and lack of doubt. The 
Great War has opened new opportunities for women and gave 
the opportunity to emphasize their personality (but not guaran-
teed it). The article outlines the dilemma that faced to women 
in the army. The path to the army was the way of escaping from 
traditional public attitudes for many of them, but women often 
returned to the old routine after the war end. The years were 
needed to change the view about the social status of women 
(including the women’s attitude). The author cautions against 
over-generalizations and proposes to study the individual expe-
riences, focuses on the changing life and views.
Keywords: women, Ukrainian, Ukrainian Sich Riflemen, the 
First World War, social tradition.
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БЕГСТВО И ВОЗВРАЩЕНИЕ: УКРАИНКИ  
В РЯДАХ СЕЧЕВЫХ СТРЕЛЬЦОВ
Участие женщин в легионе Украинских сечевых стрель-
цов является темой почти неисследованной. В годы Пер-
вой мировой войны служба в армии стала делом не только 
мужчин, но и женщин. Эта публикация представляет 
женщин в армии со стороны повседневности, деконстру-
ируя таким образом стереотипные суждения о заранее за-
данном героизме и отсутствии сомнений. Большая война 
открыла перед женщинами новые возможности, давала 
шанс (но не гарантировала) проявить свою личность. В 
статье идет речь о дилеммах, которые возникали перед 
женщинами в армии. Для многих из них путь в армию 
был способом бегства от традиционных общественных 
устоев, но окончание войны часто возвращало женщин к 
старой повседневности. Потребовались годы, чтобы из-
менить представления (в том числе и среди самих жен-
щин) об общественном статусе женщины. Авторка пре-
достерегает от чрезмерных обобщений и предлагает изу-
чать индивидуальные опыты, акцентирует на изменяемо-
сти жизни и взглядов.
Ключевые слова: женщины, украинки, Украинские се-
чевые стрельцы, Первая мировая война, общественные 
традиции.


