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Анотація 

Про роль героїзму жінок різних країн і різних століть, як приклад для наслідування. 

Ключові слова: жінка, героїзм. 

 

Abstract 

About the role of heroism of women of different countries and different centuries, as an example for imitation. 
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Життя кожного з нас починається з жінки. З її турботи, ласки, вміння переливати досвід, з 

отриманих нею знань та з її безумовної любові. Кожна народжена людина є заручником жінки, яка її 

не лише народила, але й виховала. Гармонійність особистості, подолання дитячих комплексів і тривог 
— усе це в руках турботливої матері. Завдяки матерям світ отримав таких непересічних особистостей,  

як Уістон Черчілль, В. Белінський, В. Винокур та багато інших. 

Стати матір’ю — це найголовніший проект в житті кожної представниці слабкої статі. Поряд з цим 

проектом жінка може також реалізуватись у суспільстві. Прикладів такої самореалізації достатньо. 
У роки Другої Світової Лідія Постоловська стала директором Немирівського дитячого будинку, де 

перебували діти засланих до Сибіру і репресованих батьків. Що робить в умовах окупації ця смілива 

українка? - Йде на гешефт з німцями лише з однією метою, — щоб врятувати своїх вихованців, 
46 сиріт, які залишились, завдяки їй, живими. Ось приклад того, як одна людина може змінити світ. Її 

подвиг, попри власну непросту долю, є прикладом для наслідування. 

Про витривалість жінок писали поети, письменники, їхню мужність оспівували у піснях. 

У санітарно-медичних частинах під час Другої Світової було 80 тисяч жінок з усього Радянського 
Союзу. Мільйони працювали в тилу, вирощували урожай, щоб було чим годувати нашу армію. 

19 червня 1978 року у радянському посольстві у Брюсселі  посмертно нагороджена орденом 

Великої Вітчизняної війни I ступеня національна героїня Бельгії Шафрова-Марутаєва. 
31 січня 1942 року на подвір’ї Кельнської жіночої тюрми перед строєм есесівців Марину 

Олександрівну обезглавили за вбивство у Брюсселі двох високопоставлених німецьких офіцерів. Їй 

було всього 33 роки. 
Проста російська жінка, яку доля закинула до Бельгії, пожертвувала своїм життям для того, щоб 

бельгійський народ піднявся на боротьбу проти німецько-фашистських загарбників. Стійко 

тримаючись на допитах, вона заявляла, що, хоч і далеко від власної батьківщини, проте хотіла їй 

допомогти перемогти ворогів. 
- Але у вас двох дітей! Чи розумієте, що ви зробили? 

- А коли ви вбиваєте людей, чи думаєте про те, що у них теж є діти, які залишаються сиротами… 

Коли б я зараз перебувала на свободі – до останнього подиху продовжувалася б боротися проти 
фашизму. 

У Бельгії  Марію Олександрівну Шафрову-Марутаєву називають «Нашою Жанною д'Арк». 

Посмертно її нагороджено вищими бельгійськими військовими орденами. 
Вищих нагород Франції – ордена Почесного легіону, Військового Хреста з пальмами і медалі 

Опору – посмертно удостоєна і княгиня Віра Аполлонівна Оболенська – російська княгиня, яка  брала 

участь в опорі. Протягом майже трьох років вона виконувала відповідальні доручення підпілля. На 

пропозицію німців про співпрацю, Віра Оболенська відповіла: «Я майже все життя прожила у 



Франції, але я росіянка і ніколи не зраджу ні мою Батьківщину, ні країну, де я виросла»... За виняткову 

мужність під час допитів її назвали «Княгиня Нічого не знаю». 
Жінки нашої країни стали на відбудову  після того, як все було війною у ній зруйновано. 

Відбудовували сільське господарство, працювали на заводах та фабриках, а вдома працювали і 

виховували своїх нащадків. 
Жінки брали участь у військових діях в Афганістані. Не покинули чоловіків, коли почалася 

антитерористична операція.Надія Савченко, пілот  бомбардувальника СУ-24 / DR у складі батальйону 

добровольців намагалась врятувати поранених товаришів, потрапила в полон і декілька місяців 

перебувала у російській в’язниці. «Жінка-волонтер на фронті – це уособлення усіх жінок України: 
мам, дружин, дочок, сестер», - сказала Олена Мокренчук, волонтерка зі Сніжного з Донецької області. 

Наші сучасниці одразу відгукнулись на потреби захисників нашої Вітчизни. Ставши волонтерками, 

вони привозили їжу, одяг, подарунки та малюнки з усієї країни, щоб допомогти нашій армії.  
75-річна столична пенсіонерка Віра Адамович після Майдану, не змогла спокійно спостерігати по 

телевізору за подіями на Донбасі.Спочатку самотужки збирала і відправляла допомогу, а вже 

невдовзі до активістки долучився цілий батальйон волонтерок пенсійного віку. За тиждень жінки 

відправляють два-три  забиті речами, провізією та медикаментами автобуси. 
Історія знає чимало славетних імен жінок. Шарлотта Корде принесла себе в жертву заради 

врятування Франції, вбивши Жана-Поля Марата, одного з кривавих ідеологів французької революції. 

Жермена де Сталь боролась у далекому XVIII столітті за рівні права жінок з чоловіками. 
Назавжди ввійшли в незабутню пам’ять нащадків нашої країни імена княгині Ольги, Анни 

Ярославни, Роксолани, Марії Заньковецької, Марка Вовчка, Лесі Українки, Оксани Петрусенко,  

Зінаїди Тулуб, Ліни Костенко та багатьох інших українських жінок. Настя Присяжнюк, попри 
заслання, продовжувала збирати українські народні пісні в той час, коли українську мову всілякими 

методами намагались кинути у прірву забуття. Ліна Костенко писала про Україну так, що навіть той, 

хто замовк і заснув, не міг залишатись байдужим. Галина Сіра була головою колгоспу в одному з сіл 

на Ямпільщині і таким могутнім і процвітаючим став колгосп за часи  її керівництва, яким не був до 
неї і після неїніколи. Валентина Ратова, яка перебувала в німецьких концтаборах, коли їй 

запропонували вищу компенсацію за умови, якщо вона визнає себе людиною іншої національності, 

відмовилась від такої підступної пропозиції 
Таким чином,  жінка в суспільстві відіграє важливу  роль, проявляючи її в різноманітті нашого 

життя. Жінка  це особистість,  людина із своїми амбіціями і переконаннями. І хоча головна її роль 

як матері дуже важлива, але в будь-якій іншій сфері вона не менш  значуща і потрібна не менш ніж 

чоловіча.  
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