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АНТИФАШИСТСЬКИЙ РУХ ОПОРУ В УКРАЇНІ 
КРІЗЬ ПРИЗМУ ІСТОРИЧНОЇ АНТРОПОЛОГІЇ 

Проан.алнован.о стан висвzтлен.ня zcmopiї антифашистського руху Опору 

в Україні через призму історичноt· антропологіf. Зазначено, що історична 

антрополог~я с одним. з най.п.ерспективюиш;х напря.м.ів подальших досліджень з 

істор ії народної боротьби проти окупантів. Дослід:ж:ення в цій галузірозпочали 
ще радянські zcmopuкu, які вивчали повсякденюсть, матерzалt,-но-технічне z 
медичне забезпечення, культурно-освітню діяльність в партизанських: загонах . 

Збірни к наукових праць « Пл ея: науковий вісник» 

Їх справу продовжили сучасні вітчизняні науковці. Підкреслено, щ.о у ХХ'" і 
ХХІ ст . зросло значення аудіов ізуальної передач.J zнформ.ації (кzнематограф, 

телебачення, картографія, образотеорче і плакат не мистецтво, фотографія). 
Виникла аудіовізуальна антропологzя, в рамках якої історична реальнzст ь 

почала переосмислюмтися з пОЗШfій ~діоеізуального сприйняття. З '.ясомно, 
що в Украі"ю вже розпочалася активна розробка нового феномену. Об 'сктами 

досліднШjького інтересу вже стали пісенна творчість і антифаишстськи.й 
фольклор, фотодокументи, карти, бофони, нагороди, плакати, пошт. zвки, 

кси.rюгр афії, передсм.ерт ні листи, графіт і на тюремних стінах тощо . У рам. ках 
«антропQЛогzчного повороту>> найкраще опрацьованими залш.иают ься пшпання, 

пов'язані з діяльністю радянських партизанів та вояків УПА. {рунтовне 

висвітлення крізь призму історичної антропології Армії Крайоwї, сврейського 

Опору, цивільного спротиву залш.иасться справоюмайбут нього. 
Клю"ові слова: історіографія, історична антропологІя, аудиеzзуальна 

антроnQЛогія рух Опору. 

Характерною ознакою вітчизняної науки ХХІ ст. 

став поворот до антропоцентризму з його уваrою не до 

суспільств і держав, а безпосередньо до самої людини, 

оскільки окрім писаної історії Другої світової війюr 

функціонує ще й історія окремих учасників та свідків 

тогочасних подій. Отже, перспективним напрямом 

подальших досліджень з історії руху Опору ЮІНі постає 

історична антропологія, визначальЮІМИ ознаками якої 

є міждисциплінарність, перехід від історії подій до 

історії особистості, поrnяд на історичні явmца з точки 

зору учасників, фокусування на міжособистісній 

МІжгруповій взаємодії, досшдження повсякдениосп, 

соціальЮІХ практик, менталітету, психології і моделей 

поведінки, стратегій виживання, усної, локальної 

1 гендерної 1сторії. дУ'же точно вислошша суть 

антропологізації І. Грідіна: «Антропологізація історії , 

у тому числі й Другої світової війни, поясюоється 

прагненням віддати належне основному чнинику будь

якої війюr - людниі» [9, с . 184]. 
У таких дослідженнях на перпmй план виходить 

особистість, її почуття, самосприйняття та мотиващ.я. 

За словами Н. Яковенко, «не війна, а гама свідчень 
про війну; не інститути й форми влади, а уявлення 

про владу та своє їй підпорядкування; не церква, а 

сприйняття віри та прояви побожності ; не вчники, а 

клубок мотивацій і намірів довкола вчинків» [8, с . 22]. 
Такий підхід робить цікавими не лише визначЮІХ, а 

й звичайюrх людей, дає моЖJШвість брати до уваги 

батато окремих людських доль [23, с . 14]. Таким чниом, 
історичні події реконструюються не ШШІе через візію 

укладача документа або дослідника, що його вивчає, 

(тобто, «ззовні») , а й поrnядом учасника, свідка подій 

(тобто, «зсереднии») . Це збагачує джерельну базу та 

сприяє на основі порівюшьного аналізу архівних джерел 

та свідчень очевидців відтворенню об' єктивної картЮІН 

подій. 

Не можиа сказати, що в СРСР антропологічний 
шдХlд цілком відкидався, але він і не був у центрі 

уваги. Навіть у питаннях повсякденності дослідникам 

доводІШося вщшуковувати щеолоnчну складову, 

заявляючи, що, попри постійm злигодн1 1 понешряння, 
антифашисти ЖІШИ так, як личить радянським людям. 

В . Кучер присвятив окремий підрозділ своЕі монографії 

побуту, господарському 1 культурному життю на 

території партизанських країв і зон [22, с . 122-137]. 
Серед 1ЮІІого, вш описав способи будівництва 

партизанських жител; прющнии розМІщення заrоюв на 

стоянках, їх укріплення та охорони ; діяльність тІШових 

1 господарських шдроздшш, заrотшельних команд ; 

участь партизанів у польових роботах та закладання 

ними продовольчих баз; роботу побутових майстерень 

79 



Випуск 124 ІСТОРИЧНІ НАУКИ Гілея

Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»80

і сільськогосподарських підприємств; медичне обслу-
го вування й організацію гігієни; культурно–освітню 
роботу і художню самодіяльність.

Значну частину своєї монографії присвятив «збере-
женню соціалістичних норм громадського і сімейного 
побуту» сільського населення окупованих територій 
А. Залеський [18]. М. Петров, М. Дудко, Н. Маєвська і 
Д. Скрипниченко описали організацію і роботу медичної 
служби в партизанських загонах, роль «Великої 
землі» в евакуації поранених, постачанні кадрами та 
медикаментами [34; 24; 38; 15].

Серед останніх українських праць, слід відзначити 
дисертацію А. Данілової, в якій авторка вперше 
спробувала охопити весь спектр повсякденних умов 
життя радянських партизанів: їх житлові умови, 
забезпечення продовольством та обмундируванням, 
суспільно–політичне життя, санітарно–гігієнічну та 
санітарно–профілактичну ситуацію в загонах, умови 
лікування в партизанському шпиталі, приватну сферу 
і дозвілля людей, гендерні і міжособистісні стосунки 
в колективі [12]. Складнішим, через обмеженість 
джерельної бази, але не менш важливим завданням 
майбутнього є всебічне висвітлення повсякденності 
підпільників.

Значним кроком уперед у розробці антропологічної 
історії міського населення, в тому числі і руху Опору, 
стали книги українських істориків А. Скоробогатова, 
В. Бубнова, В. Постолатія, А. Слоневського та 
Л. Яценка, М. Слободянюка та О. Лисенка [37; 40; 35; 
4; 39], колективна праця «Запорізький рахунок Великій 
війні» [19]. З цих праць можна дізнатися про різні 
аспекти повсякденного життя підпільників.

На жаль, поки Україні бракує таких досліджень 
щодо сільської місцевості та багатьох інших аспектів  
антропологічного напрямку. Винятком є праці О. Пере-
хреста, особливо важливою з яких є його монографія 
«Українське село в 1941–1945 рр.: економічне та 
соціальне становище». У ній автор розглянув особ-
ливості сільського життя в освітній, культурній, 
релігій ній, побутовій, медичній, господарській та 
інших сферах, висвітлив роль сільського населення в 
антифашистській боротьбі [30; 31; 32; 33].

Однією з унікальних і найцікавіших сторінок 
повсякденної історії УПА є спорудження криївок та 
бункерів. Розпочата в цьому напрямку робота [42; 
29] має дати відповіді на питання про авторство й 
особливості архітектури цих укриттів, типологію 
різного роду схованок, їх внутрішній простір і його 
функціональне призначення, способи освітлення, 
кана лізації та вентиляції, психологічні особливості 
тривалого існування у замкненому приміщенні. Про 
обмундирування, амуніцію та озброєння вояків УПА 
написали О. Дергай і Ю. Довган [13; 14]. Аналогічні 
сучасні розвідки необхідні і щодо представників 
радянського, польського, єврейського рухів Опору, що 
мали власні особливості в уніформі, відзнаках, видах 
зброї, будівництві різного роду споруд.

У межах «антропологічного повороту» від 
макроісторії до історії пересічної людини відбувається 
і так званий «візуальний поворот» (точніше – 
аудіовізуальний) – поняття, що виникло у культурології 
й уже з’явилося в історичний науці. Зростання значення 
і поява масових способів аудіовізуальної передачі 

інформації (кінематограф, телебачення, картографія, 
образо творче і плакатне мистецтво, фотографія) сприяли  
формуванню нового виду історичних джерел – аудіо-
візуальних. Історична реальність почала переосмис-
люватися з позицій аудіовізуального сприйняття, 
в контексті історії образів. Виникла аудіовізуальна 
антропологія. Антропоцентричний підхід зробив 
аудіовізуальне джерело не менш важливим, ніж джерело 
текстуальне. Адже воно репрезентує один з небагатьох 
способів дослідження важковловимих аспектів соціаль-
ного життя. При роботі з аудіовізуальним джерелом 
завдання дослідника полягає у реконструкції історичної 
реальності на основі оцінки образу, закладеного у 
джерело. Складність роботи з такими джерелами 
полягає в тому, що їх сприйняття ґрунтується не на 
логіці, а на чуттєвому досвіді.

Образний асоціативний ряд значною мірою форму-
вався під впливом візуальних образів засобів масової 
інформації, мистецтва, наочної пропаганди: телебачення, 
кінофільмів, театральних постановок, живопису, фото-
графій, поштівок, плакатів, карикатур, зустрічей з 
ветеранами. Вплив візуальних образів на формування 
історичної пам’яті про війну і рух Опору – актуальна і 
перспективна тема, яка поки що не знайшла належного 
висвітлення у вітчизняному історіописанні.

Осмислення нового феномену в науковому середо-
вищі, вироблення відповідних методологічних підхо-
дів зайняли певний час і розробка цієї тематики в 
Україні уже робить перші вдалі кроки [17; 10; 43; 
25]. В «Архівах окупації…» та нещодавно виданій 
«Ілюстрованій історії Києва» є сторінки, присвячені 
радянському підпіллю та самостійницькому рухові 
[2, с. 713–740; 20]. Першими помітними успіхами у 
цій царині стали чудові ілюстровані видання з історії 
українського руху Опору: «Українська Повстанська 
Армія. Історія нескорених», «Армія безсмертних. 
Повстанські світлини», «Бофони: грошові документи 
ОУН і УПА» та «УПА–«Захід» у фотографіях» [21; 1; 
42; 3; 27]. В останній з цих книг Н. Мизак опублікував 
понад півтори тисячі повстанських світлин, зібраних 
ним упродовж двадцятирічної пошукової праці. Кожна 
фотографія фотоальбому забезпечена анотаціями про 
рік і місце народження повстанця, дату його загибелі, 
псевдо.

Автори виданої в Чехії збірки «Українська 
Повс танська Армія інакше» дослідили творчість 
повстанських поетів, нагороди УПА, архітектуру 
українського Резистансу, образ українських повстанців 
у сучасній художній літературі. У вступному слові до 
цього видання зазначається: «Досліджуючи історію 
УПА… легенду чи дійсність… слід шукати у фольклорі, 
музиці, пісні, в образотворчому мистецтві, в архітектурі, 
побутовій культурі, а також у соціології, видавничій 
справі» [41].

У згаданому виданні також представлена і графіка 
Ніла Хасевича. Цей художник і вояк УПА фактично 
створив візуальний образ УПА. Він був автором 
безлічі агітаційних плакатів, поштівок, ксилографій, 
журнальних ілюстрацій і карикатур. Саме Хасевич 
розробив дизайн нагород УПА. З творчістю художника 
можна ознайомитися в ілюстрованих альбомах [7; 
28], а 103 оригінали його гравюр у 2008 р. передані 
на зберігання до Національного музею історії України 
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періоду Другої світової війни. Наукова розробка його 
життєвого і творчого шляху ще далека від завершення 
[11; 36; 16].

Продовжуючи студії в аудіовізуальному напрямку, 
необхідно також докласти зусиль для наукового аналізу 
пісенної та поетичної творчості радянських партизанів, 
вояків Армії Крайової, єврейського Опору. Спеціальною 
темою могли б стати передсмертні листи, записки, 
графіті на тюремних стінах, що їх писали засуджені 
на ув’язнення або смерть антифашистів. Ці написи є 
цінним джерелом для вивчення мотивації учасників 
руху Опору, особливостей їхнього патріотизму, також 
вони зосереджують увагу на особистих якостях 
партизанів і підпільників. Першими серед сучасних 
істориків зробили крок у цьому напрямку Т. Вронська й 
О. Лисенко [5]. Вони вперше у вітчизняній історіографії 
обрали за об’єкт дослідження написи на стінах в’язнів 
нацистських тюрем – унікальний комплекс джерел 
періоду Другої світової війни. Н. Мизак у своїй 
науково–популярній роботі [26] здійснив аналіз не 
тільки пісенної творчості членів ОУН і УПА, а й їх 
поезії, листів, публіцистики, колядок, малюнків, марок, 
вишивок та сувенірів. Завдяки матеріалам етнографічних 
експедицій студентів Національного педагогічного 
університету імені М. Драгоманова на Прикарпаття 
зібрано колекцію українських народних пісень про 
національно–визвольний рух 40–50–х рр. ХХ ст. [6].

Таким чином, одним з важливих і перспективних 
напрямів подальших досліджень з історії руху Опору 
можна вважати історичну антропологію. Радянські 
історики доволі багато уваги приділили дослідженню 
побуту, господарського і культурного життя на території 
партизанських країв і зон. Були описані способи 
будівництва партизанських жител; принципи розміщення 
загонів на стоянках, їх укріплення та охорони; діяльність 
тилових і господарських підрозділів, заготівельних 
команд; участь партизанів у польових роботах та 
закладання ними продовольчих баз; робота побутових 
майстерень і сільськогосподарських підприємств; медич-
не обслуговування й організація гігієни; культурно–
освітня робота і художня самодіяльність. Побачили світ 
і праці, присвячені «збереженню соціаліс тичних норм 
громадського і сімейного побуту» сільського населення 
окупованих територій, питання організації лікування 
поранених і хворих в умовах партизанських рейдів, 
медичної евакуації, санітарно–протиепідемічної та про-
фі лактичної діяльності.

Помітним кроком уперед можна назвати наукову 
розробку спорудження криївок та бункерів вояками 
УПА. Розпочата в цьому напрямку робота дає відповіді 
на питання про авторство й особливості архітектури цих 
укриттів, визначає типологію різного роду схованок, їх 
внутрішній простір і його функціональне призначення, 
способи освітлення, каналізації та вентиляції, психо-
логічні особливості тривалого існування у замкненому 
просторі. Проведення аналогічних досліджень необхідне 
і щодо представників радянського, польського, єврейсь-
кого рухів Опору, що мали власні особливості у будів-
ництві різного роду споруд.

Поява аудіовізуальних способів передачі інфор мації  
(а відповідно, і перевага образних чинників сприй няття,  
пам’яті, мислення, творчості, поведінки людей) під-
штовх нула істориків до поглибленого вивчення цих 

явищ. Вплив візуальних образів на формування 
історичної пам’яті про війну і рух Опору – актуальна і 
перспективна тема, яка поки–що не знайшла належного 
висвітлення у вітчизняній науці. Осмислення нового 
феномену в науковому середовищі, вироблення відпо-
відних методик зайняли певний час, але в Україні вже 
розпочалася активна розробка цієї тематики. Об’єктами 
дослідницького інтересу вже стали фотодокументи, 
карти, бофони, нагороди, плакати, поштівки, ксилографії 
тощо. Продовження студій в аудіовізуальному напрямі, 
дасть змогу також проаналізувати пісенну та поетичну 
творчість радянських партизанів, вояків УПА та Армії 
Крайової, єврейського Опору.
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Anti-fascist Resistance movement in Ukraine through the prism 
of historica1 anthropo1ogy 

Тhе article attempts to analyze the s tate of coverage ofthe history ofthe anti
fasczst Reszstance movement in Ukraine through the prism ofhzstorical an.thropology. 
It is noted that historical anthropology is one ofthe most promising directions for 
}Urther research оп the history ofthe people's stmggle agamst the occupiers, since 

Збірник наукових праць « Пл ея: науковий вісник» 

it transfers the attention of scientists from the history of events to the history of 
personalitzes, focuses оп interpersonal and mter~group mteraction. Stud~es in 
this area were begun Ьу Soviet historians who studied everyday Jife, material and 
medical supp ort, cultural and educational actzvities in partzsan detachments. 
Their business was continued Ьу modern domestic scientists . It is emphasized that 
in the 20th and 2 1st centuries the ~mportance of aшiiovzsual information transfer 
{сіпета, television, cartography, graphic and poster art, p hotography) increased. 
There was an audiovzsual anthropology, w ithm which histoncal reality began to Ье 
reinterpreted from the standpoint of audiovisual p erception, in the context of the 
hzsto:ry of zmages. It is establzshedthat active development of а new phenomenon has 
a/.ready begun in Ukraine. Objects of research interest hav e already become song 
wntmg and antz-fasczstfolkiore, photo docwnents, maps, bophones, awards, posters, 
postcards, woodculs, death letters,graffiti оп prison walJs etc. Іп theframeworkofthe 
«anthropologzcal turnaround>> zssues related to the actzvities ofthe Soviet partzsans 
and the ИРА soldiers are better studied. DetaJled coverage t hrough the pmm ofthe 
hzstorical anthropology ofthe Armza Krajowa, the Jewzsh Reszstance, czvil reszstance 
remains а matter ofthejid;ure. 

Кeywortls: hzstoriography, hzstoncal anthropology, audzovzsual anthropology, 
Resistance movement. 
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