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Wystawa „Masza, Nina i Katiusza. Kobiety w Armii 
Czerwonej 1941–1945” (Mascha, Nina und Katju-
scha. Frauen in der Roten Armee 1941–1945).  
Bochum, 1 stycznia–31 marca 2012 r. 

 

UtoŜsamienie wojny z przemocą dominowało i dominuje nadal w krajobra-
zie medialnym XX w. Klasyczne wzorce heroizmu czasu wojny nakazują po-
tencjalnemu odbiorcy identyfikowanie bohaterów z siłą fizyczną oraz katalo-
giem cnót, definiowanych przez sytuację polityczną i kontekst kulturowy. 
Modele-stereotypy wypracowane przez społeczeństwa podlegają jednak pró-
bie w sytuacjach ekstremalnych, do których z pewnością moŜna zaliczyć czas 
wojny1.  

„Wojna jest jednym z najbardziej rygorystycznie przypisanych płci działań, 
jakie zna ludzkość”. Na przekór tej jednoznacznej opinii wydarzenia II wojny 
światowej trwale redefiniowały rolę kobiety w konfliktach zbrojnych, co mia-
ło niewątpliwie związek ze zmianami natury społeczno-politycznymi, jakie 
dokonały się w świadomości zbiorowej. Wojna stała się rzemiosłem dla zawo-
dowców, zajęciem dla profesjonalistów, nie tylko męŜczyzn2.  

Z kształtowaniem toŜsamości k ob i e t y w kontekście wojny moŜna się 
spotkać w licznych przykładach kultury wizualnej. Jedną z ciekawszych pro-
pozycji jest wystawa „Masza, Nina i Katiusza. Kobiety w Armii Czerwonej 
1941–1945” – projekt przygotowany w 2003 r. pod kierunkiem Petera Jahna 
z Niemiecko-Rosyjskiego Muzeum Berlin-Karlshorst (Deutsch-Russisches Mu-
seum Berlin-Karlshorst). Kuratorkami ekspozycji są Claudia Freytag i An-
drea Moll-Sawatzki.  
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19. Kobiety-Ŝołnierze Armii Czerwonej. 6 Armia 
Pancerna, 8 marca 1944 r. 

Do dyskusji na temat roli kobiet w szeregach Armii Czerwonej (dalej: ACz) 
powrócono w związku z siedemdziesiątą rocznicą ataku III Rzeszy na Zwią-
zek Radziecki. Wielość aspektów konfliktu stała się przesłanką dla zwrócenia 
uwagi na wydarzenia II wojny światowej równieŜ przez pryzmat doświadczeń 
czynnych zawodowo kobiet-Ŝołnierzy. Wystawę moŜna było ponownie obej-
rzeć w dniach 1 stycznia–31 marca 2012 r. w Bibliotece Uniwersytetu Zagłę-
bia Ruhry w Bochum, dokąd sprowadzona została na zaproszenie Katedry 
Historii Europy Wschodniej i Historii Płci. 

Ekspozycja stanowi pierwszą próbę rekonstrukcji historii prawie 1 mln 
radzieckich kobiet-Ŝołnierzy, które jako ochotniczki walczyły w Wielkiej Woj-
nie Ojczyźnianej. W 1941 r. ok. 500 tys. kobiet, z których większa część prze-
szła przeszkolenie wojskowe, zgłosiło się do słuŜby wojskowej. Szkolenia pro-
wadzone były przez Wszechzwiązkową Komunistyczną Partię (bolszewików) 
oraz organizację młodzieŜową Komsomoł. Kobiety stanowiły ok. 8 procent 
Ŝołnierzy ACz podczas wojny. Około 500 tys. było czynnych w słuŜbie me-
dyczno-sanitarnej, komunikacji i administracji. Ponad 300 tys. kobiet brało 
udział w walkach na froncie w większości w tzw. mieszanych pułkach. Około 
200 tys. kobiet słuŜyło w obronie powietrznej, m.in. w trzech samodzielnych 
pułkach Ŝeńskich. Kobiety były równieŜ aktywne w jednostkach bojowych – 
w zwiadzie, w obsłudze moździerzy, jako strzelcy wyborowi. Armia Czerwona 
była jedyną podczas II wojny światowej formacją, w której kobiety walczyły 
na pierwszej linii frontu. Wiele z nich poległo. Te, które trafiały do niewoli, 
przekazywano do obozów koncentracyjnych dla kobiet i poddawano obowiąz-
kowi pracy przymusowej. Nierzadko zdarzały się przypadki dokonywania na 
nich gwałtu i okaleczeń przez oprawców3.    
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20. Sanitariuszki kompanii piechoty podczas marszu. 
Front Leningradzki, 1944 r. 

Autorzy projektu stworzyli dwa równoległe światy, prezentując dualizm 
codzienności kobiet-Ŝołnierzy w mundurach, przejmujących męskie role i peł-
nych poświęcenia dla kraju. Ekspozycja ma niewątpliwie równieŜ wymiar 
symboliczny – stanowi swoistą kronikę uczuć i emocji świata wewnętrznego 
kobiet-Ŝołnierzy, pełnych obaw przed zatraceniem kobiecości i bezpiecznego 
miejsca w społeczeństwie, równieŜ w rzeczywistości powojennej, w czasach 
zapomnienia i wykluczenia ich roli i dokonań z pamięci zbiorowej4.  

Twórcy wystawy świadomie zrezygnowali z prezentacji wyłącznie faktów 
historycznych. Zasadniczym ich celem była konfrontacja oficjalnych stereoty-
pów na temat wizerunku kobiety-Ŝołnierza ACz, który posłuŜył niemieckiej 
propagandzie do wykreowania postaci nieludzkiej kobiety z karabinem – 
Flintenweib, z subiektywnymi wspomnieniami czerwonoarmistek. Na wysta-
wie zaprezentowano fotografie, pocztówki polowe i dokumenty ze zbiorów 
Niemiecko-Rosyjskiego Muzeum Berlin-Karlshorst, Archiwum Państwowe-
go – Archiwum Zdjęć w Koblencji (Bundesarchiv–Bildarchiv Koblenz), Pań-
stwowego Archiwum Materiałów Filmowych i Fotograficznych w Krasnogor-
sku (Государственный архив кино-фотодокументов, Красногорск) i Central-
nego Muzeum Sił Zbrojnych w Moskwie (Центральный музей вооруженных 
сил, Mocква) oraz fragmenty wywiadów ze świadkami czasu, zebrane przez 
Swietłanę Aleksijewicz i opublikowane 1985 r. w Mińsku i Moskwie (Wojna 
nie ma w sobie nic z kobiety, Wołowiec 2010). Wystawa stanowi próbę odtwo-
rzenia faktów z perspektywy historycznej, na podstawie indywidualnych rela-
cji kobiet-Ŝołnierzy, które wspominają wojnę z perspektywy czasu, z dystan-
sem do samych siebie i minionych wydarzeń. Autorzy ekspozycji sporo uwagi 
poświęcili selekcji i doborowi materiału fotograficznego, który niejednokrot-
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nie jest na tyle sugestywny, Ŝe nie wymaga komentarza słownego. Wystawa 
obejmuje 46 tablic tematycznych. Losy kobiet-Ŝołnierzy powiązano logicznie  
z losami weteranek w rzeczywistości powojennej.   

„Czy chciałyśmy przypominać męŜczyzn na froncie? Początkowo bardzo. 
Pozwalałyśmy, Ŝeby ścinano nam włosy na krótko, zmieniałyśmy się mental-
nie. Ale później – juŜ nie!” – ekspozycja niewątpliwie stanowi wstęp do psy-
chosocjologicznego studium zachowań jednostek i grup w sytuacji zagroŜenia. 
Zwiedzający zderzają się z twarzami młodych kobiet – uśmiechniętych, cza-
sem powaŜnych, wyczerpanych, niekiedy zrezygnowanych i zdesperowanych. 
Niektóre fotografie są autentyczne – sytuacyjne, niektóre upozowane. Tajone 
lęki przed samotnością, śmiercią w osamotnieniu i zapomnieniem, przeplata-
ją się na ekspozycji ze zwierzeniami o marzeniach, pasjach i uczuciach. Ko-
biety-Ŝołnierze, na co próbowali zwrócić uwagę odbiorców autorzy, to przede 
wszystkim zwyczajne kobiety, uwikłane w brutalną wojenną codzienność. 
Wystawa w doskonały sposób pokazuje procesy uniwersalizacji wojny w od-
niesieniu do płci oraz emancypacji. Kobiety podczas ćwiczeń terenowych 
przed wybuchem wojny, w słuŜbie medycznej, w transporcie, podczas zabaw 
tanecznych, gry na instrumentach, z karabinem w dłoni. Obraz kobiety wal-
czącej nie wpasowywał się w ramy koncepcji społeczeństwa patriarchalnego, 
pomimo propagowanego powszechnie postulatu równości. Wykonując zada-
nia Ŝołnierzy w słuŜbie czynnej, pozostawały niedoceniane, przyjmując naj-
częściej role drugoplanowe – wspomagając męŜczyzn w walce.  

W części ekspozycji, poświęconej tematowi kobiecej intymności, autorzy od-
nieśli się do róŜnych aspektów kobiecej egzystencji w armii, związanych z Ŝy-
ciem codziennym barier i ograniczeń. „Kobiety z karabinem” w oczach nie-
mieckiej propagandy stanowiły pod wieloma względami przykład raŜącej de-
generacji społecznej. Problemem wynikającym z róŜnic płci w ACz były przy-
padki naduŜyć seksualnych, nie tylko ze strony wroga, ale równieŜ ze strony 
Ŝołnierzy radzieckich. W 1942 r. wprowadzono przepisy, zabraniające intym-
nych relacji podlegających słuŜbie, jednak nie znalazły przełoŜenia w prakty-
ce. Rzadkością były związki małŜeńskie, znacznie częściej dochodziło do niepla-
nowanych przypadków ciąŜy. Opieką ginekologiczną zostały objęte dopiero  
w 1943 r. Na wystawie zaprezentowano m.in. prymitywne, samodzielnie wy-
konane przez ginekologów instrumentarium, wykorzystywane podczas poro-
dów i wykonywania zabiegów aborcji. W lipcu 1944 r. wprowadzono w ACz 
urlop macierzyński dla kobiet-Ŝołnierzy. Obejmował 77 dni, 35 dni przed uro-
dzeniem dziecka oraz 42 dni połogu. Wystawa skupia uwagę odbiorców rów-
nieŜ na psychofizycznych skutkach stresu wojennego. Badania prowadzone 
po zakończeniu wojny wśród weteranek wykazały, Ŝe 73% z nich ze względu 
na traumatyczne doświadczenia utraciło płodność, przejawiało zaburzone re-
lacje z płcią przeciwną i nie załoŜyło własnych rodzin. 

RECENZJE I OMÓWIENIA 



135 RECENZJE I OMÓWIENIA 

—————————— 
5 S. A l e k s i j e w i c z, Wojna nie ma w sobie nic z kobiety, przekł. J. Czech, Wołowiec 2010, 

s. 17. 

Wystawę kończy niezwykle sugestywna fotografia weteranki z lat dzie-
więćdziesiątych XX w., która stanowi klamrę spinającą dla podjętego tematu. 
W wymowny sposób komentuje losy tysięcy kobiet-Ŝołnierzy po zakończeniu 
wojny. WyraŜa jednocześnie złoŜoność procesu definiowanego w kontekście 
pamięci zbiorowej. Zdjęcie wykonano 9 maja podczas uroczystości z okazji 
rocznicy Dnia Zwycięstwa w Rosji. Kobieta trzyma w dłoniach zdjęcie, które 
przedstawia młodą kobietę-Ŝołnierza podczas defilady po zakończeniu II woj-
ny światowej. W dualizm wielu ludzkich tragedii autorzy wystawy w umie-
jętny sposób wpletli symbolicznie dualizm bytu jednostki – kobiety ze zdjęcia, 
chociaŜ przedstawiają tę samą postać, dzieli przepaść Ŝyciowego doświadcze-
nia – radość kobiety-Ŝołnierza z orderami na piersi ustępuje dramatowi powo-
jennych losów weteranki. Kobiety zostały zdemobilizowane w 1945 r. SłuŜba 
wojskowa nie dała im przepustek do kariery zawodowej, w wielu wypadkach 
kładła się takŜe cieniem na Ŝyciu prywatnym. Obecnie weteranki są oficjal-
nie zapraszane na uroczystości państwowe, tworząc w pamięci zbiorowej Ro-
sjan całościowy wizerunek Ŝołnierza ACz.  

Ekspozycja niewątpliwie zmusza do refleksji nad wieloma problemami, 
związanymi ze słuŜbą zawodową kobiet-Ŝołnierzy, w kontekście kulturowego, 
społecznie akceptowalnego podziału ról społecznych. Udział kobiet w wojnie 
nie sprawił, Ŝe stała się ona piękniejsza. Dobroć i piękno, które uosabia ko-
bieta, wykorzystano jako narzędzia przemocy, a kruchość ciała i bezbronność 
skonfrontowano z wzorcem nieustraszonego Achillesa. Kobieca wojna wydaje 
się jednak straszliwsza niŜ męska, jak konkluduje świadek czasu:  

„[...] męŜczyźni chowają się za historią, za faktami, wojna pociąga ich jako 
działanie i konflikt idei, interesów, a kobiety wychodzą od uczucia. Umieją wi-
dzieć to, co dla męŜczyzn jest zakryte. To inny świat. A sednem sprawy jest to, 
Ŝe tak cięŜko umierać [...], a jeszcze cięŜej zabijać i tego jeszcze bardziej się nie 
chce, bo kobieta daje Ŝycie…”5.  

Sytuacja ekstremalna – wojna – wyzwoliła w kobietach-Ŝołnierzach siłę, 
personifikując cechy standardowo przypisane męŜczyznom. Kobiety to zatem, 
jak starają się przekonać autorzy wystawy, Ŝołnierze tacy jak męŜczyźni.  

 
Joanna Lusek 


