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ЖІНКИ В АРМІЇ Й НА ВІЙНІ: 
ВОЄННІ ШЛЯХИ І ДОЛЯ ЛЬОТЧИЦІ 

НАТАЛІЇ ФЕДОРІВНИ МЕКЛІН (КРАВЦОВОЇ)
Women in the Army and in the War: the War Paths 

and the Fate of the Pilot Natalia Fedorivna Meklin (Kravtsova)

У статті в контексті теми участі жінок у війні розглядається бойо-
ва діяльність однієї з «нічних відьом» — льотчиці 46-го гвардійського ніч-
ного бомбардувального авіаційного полку Н. Ф. Меклін (Кравцової), уроджен-
ки м. Лубни Полтавської обл., а також вплив служби в армії на її подаль-
шу діяльність.
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This article presents combat activity of Natalia Meklin (Kravtsova) in the con-
text of women’s experiences of the war. She was a pilot of the 46th Guards Night
Bombing Regiment, the so called «night witches». This group of Soviet Air Forces
from 1942 to the end of World War II bombarded enemy’s territories. “Night witch-
es” carried out almost 24,000 combat missions during the war, and threw over
3 thousand tons of bombs. 

While the main role of women during the First World War (1914–1918) was
to work in ammunition factories, in agriculture and replace recruited men on their
workplace, with the beginning of World War II, millions of women got involved
in combat activities. Some of them, especially in the Soviet Union, Germany and
Great Britain, served in anti-aircraft units, where they shot down enemy bombers,
scouted, translated, etc. Women-engineers participated in creating military air-
craft. Women-pilots, more than others, defied traditional beliefs about what a woman
can do on a war. 

Born on September 8, 1922 in the city of Lubny of Poltava region, Natalia Mek-
lin graduated from the Moscow Aviation Institute in 1941, a year after finishing
10th grade of school. In October same year, she applied to join the 588th Night
Bomber Regiment, founded by Marina Raskova. In 1942, after graduating from
Engels Military Aviation School, Meklin was sent to the Eastern Front of World
War II. At the age of 19 she was appointed squadron commander. She command-
ed bombardments in the Southern, Northern Caucasus, 4th Ukrainian and 2nd Be-
larussian fronts from a light bomber designed by Polikarpov Po-2. By the end of
the war, she made 982 night flights and dropped about 147 tons of bombs on a
territory under enemy control. On February 23, 1945, lieutenant Natalya Mek-
lin (Kravtsova) was awarded the title of Soviet Hero. Since after, for military serv-
ice, courage and pilot skills she was awarded many times. In October 1945, Na-
talia Meklin became a reserve officer. 

In 1947, she completed two yearly courses at Moscow State University, and
returned to military service. From 1948 to 1957 Natalia studied at the Military
Institute of Foreign Languages and subsequently worked as an interpreter until
retirement. In 1972, she became a member of the Writers’ Union. Natalia Mek-
lin (Kravtsova) wrote about 10 books about the war and about brave female pi-
lots at the front. She also co-authored the book with her colleague from the reg-
iment Irina Rakobolskaya «We were called night witches», they recalled combat
and the life experiences of female pilots during the war.
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On 5 June 2005, she died in Moscow and was buried in Troekurovskoe
Cemetery.

Women-pilots, as well as women in other kinds of military, were many. Each
of them has left its own imprint in history. Studying their experiences is impor-
tant, because it helps to understand that war was not homogeneous. Understand-
ing the real situation of women in war can help to avoid future conflicts.

Keywords: army, war, women, 46th Guards Night Bombing Regiment, pilot,
«night witch», Natalia Meklin, Poltava region.

«Я знаю, що жінка як воїн нічого цінного не може дати Батьківщині. Ми —
жінки — лише повинні подати приклад солдатам…, як слід рятувати Бать-
ківщину. Нехай ми всі загинемо — тільки б вони зрозуміли свій обов’язок
перед Батьківщиною!.. Ось усе, що нам потрібно» (Рычкова, М. 2001, с.
508), — такі слова М. Бочкарьової наводить М. Ричкова у спогадах, які на-
писала в Харбіні 1933 р. (ГАРФ. Ф. Р-5881. Оп. 1. Д. 458).

Тема жінок в армії, на війні у різні історичні періоди завжди привер-
тала увагу багатьох авторів, дослідників-фахівців і аматорів; публікації з
цієї теми є вельми різноманітними — від літературних творів та публіцис-
тики до наукових розвідок. Деякі аспекти проблеми дискусійні, трактують-
ся по-різному. Серед них виокремлюється тема участі жінок у Другій сві-
товій війні.

Серед останніх публікацій за темою слід назвати спогади жінок-ветера-
нів у книзі білоруської письменниці, журналістки, Лауреата Нобелевської пре-
мії з літератури 2015 р., уродженки м. Івано-Франківськ С. О. Алексієвич «У
війни — не жіноче обличчя» (Алексиевич, С. 2015). Книгу написано 1983 р.
За два роки вона вийшла окремим виданням, спочатку — в Мінську (Алек-
сиевич, С. 1985), потім (у 1988, 2004, 2009 та 2013 рр.) — у різних видав-
ництвах (Алексиевич, С. 1988, 2004, 2009, 2013, 2015). Загальний наклад до
кінця 1980-х рр. досягав 2 млн. примірників.

Книга складається з понад 200 розповідей-сповідей жінок-фронтовичок,
підпільниць та партизанок і вважається одним з найвідоміших творів, де вій-
ну вперше показано очима жінки. Твір перекладено 20 мовами та включе-
но до шкільних і вишівських програм багатьох країн. Останнє видання —
перше повне, де прибрано «поправки» цензорів та редакторів, додано нові
епізоди й відтворено всі купюри, вміщено сторінки щоденника, котрий пись-
менниця вела всі сім років, поки створювала книгу.

Найбільш знана з повістей про жінок на війні — «А зорі тут тихі…» ві-
домого письменника-фронтовика Б. Л. Васильєва. Ця історія п’яти дівчат, які
віддали життя в смертельному двобої з німецькими диверсантами, вперше
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побачила світ 1969 р. (Васильев, Б. 1969, с. 2–44). Її неодноразово переви-
давали в останні роки (разом із іншими творами письменника про війну) (Ва-
сильев, Б. 1986, 2005, 2011, 2015).

А. Драбкін і Б. Іринчеєв також надали у збірнику слово жінкам-фронто-
вичкам, які пройшли через усі роки війни, — випускницям Центральної жі-
ночої школи снайперської підготовки, льотчицям трьох жіночих авіаполків,
бійцям окремої жіночої добровольчої стрілецької бригади, жінкам-зенітни-
цям, санінструкторам, партизанам, командирам взводу розвідки (Драбкин &
Иринчеев, 2012).

2006 р. російською було видано «Французьку сюїту», авторка якої — урод-
женка м. Києва (1903 р.), французька письменниця Ірен Немировски (фр. Irène
Némirovsky; Ірина Львівна Немировська) (Немировски, И. 2006). Роман по-
бачив світ 2004 р. і був удостоєний літературної премії Ренодо, що стало уні-
кальною подією, оскільки цю премію отримують лише за життя. Авторка ж,
яка написала «Французьку сюїту» під час Другої світової війни, загинула в
Освенцимі у серпні 1942 р. Як відзначають літературні критики, роман Ірен
Немировски глибоко розкриває психологію людей під час ворожої окупації,
зокрема жіночу психологію, показавши їх не на фронтах війни, а в повсяк-
денному житті, «в тилу», «під фашистами».

2016 р. з англійської було перекладено і видано у Монголії, 2013 р. —
у Польщі, Китаї та Росії книгу американського письменника, лікаря, вче-
ного, антивоєнного активіста Джека Майера (Jack Mayer) «Хоробре серце
Ірени Сендлер» (Майер, Дж. 2013). Це — історія молодої польки, для якої
у 1942–1943 рр. особистим фронтом стало врятування з гетто в окупованій
Варшаві 2500 дітей.

Того самого року переклали книгу американської письменниці Сари Мак-
кой — історію про молоду німкеню наприкінці війни, здатну «посеред спаз-
мів Другої світової» на самопожертву, на заборонене кохання «до ворога
нацизму» — еврейського хлопця, на подолання ненависті й страху (Мак-
кой, С. 2013).

Кілька років тому в циклі «Смерть на брудершафт», який складається з
десяти повістей в експериментальному жанрі «роман-кіно» (формат аудиок-
ниги — MP3 CD), що дає змогу поєднати літературний текст із візуальніс-
тю кінематографа, російський письменник грузинського походження Б. Аку-
нін (Г. Ш. Чхартишвілі) видав останню книгу циклу — «Батальйон ангелів»
(Акунин, Б. 2011). Її присвячено трагічній історії першого в Росії жіночого
батальйону смерті.

Відзначимо також, що у травні 2016 р. Український інститут національ-
ної пам’яті розпочав проект «Війна не робить винятків. Жіночі історії Дру-
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гої світової». В інституті підготували 12 історій жінок, які жили в часи Дру-
гої світової (Вербовська, М. 2016). На основі кожної історії було створено
інформаційний плакат. З усіма ними можна ознайомитися на сайті інститу-
ту (memory.gov.ua; також на сайті: www2.memory.gov.ua). Наприклад, істо-
рія Олександри Шулежко, яка врятувала від смерті й голоду 70 дітей, або іс-
торія Євдокії Лисенко — матері 16 дітей: коли почалася Перша світова вій-
на, вона провела до Червоної армії всіх десятьох синів, яких мала. Вони вою-
вали у різних військових підрозділах також під час Другої світової — в Ук-
раїні, Румунії, Болгарії, Угорщині, Чехословаччині й Німеччині. І хоча дех-
то з них повернувся покаліченим, всі залишилися живими.

Презентуючи проект в Інтернет-ресурсах, фахівець інституту В. Яремен-
ко повідомила, що «Історії відбирали у процесі опрацювання джерельного
матеріалу та шляхом консультацій із фахівцями, які досліджують жіночу іс-
торію війни», що «…репрезентовані різні жінки: ті, що опинилися у Черво-
ній чи Українській повстанській арміях і зі зброєю в руках йшли на ворога,
виносили з-під куль поранених, матері, що чекали своїх синів, а ще — жін-
ки, які під загрозою смертної кари рятували життя іншим…» (Вербовська,
М. 2016). В. Яременко підкреслила, що даним проектом інститут не планує
обмежуватися, оскільки має на меті «якомога повніше відтворити історію ук-
раїнських жінок…» (Вербовська, М. 2016).

До того ж є певна кількість Інтернет-матеріалів, які подаються з посилан-
ням на ще неопубліковані наративні джерела учасників, свідків подій Дру-
гої світової за участі жінок (спогади, щоденникові нотатки, історичні довід-
ки тощо). Наприклад, Інтернет-видання «Історична правда. Білоруський пар-
тизан», яке подає відомості про участь у бойових діях, у спротиві, допоміж-
них підрозділах, працю на оборонних підприємствах та урядових організа-
ціях жінок — представниць країн-учасниць Другої світової війни, інші сай-
ти подають тексти, що складені на основі щоденникових записів фронтови-
ків і стосуються ролі жінок в армії та війнах (таких, наприклад, як ветеран,
танкіст, конструктор В. І. Трунін та ін.).

Незважаючи на досить велику кількість різноманітних публікацій, тема
залишається недостатньо дослідженою, зокрема на загальноукраїнському та
регіональних рівнях. Тому, на нашу думку, студії будь-якого плану, кортрі її
стосуються, є важливими й, з урахуванням подій останніх кількох років на
Сході країни, актуальними.

Вважається, що вперше жінки з’явилися в армії в Афінах і Спарті (у грець-
ких військах) у IV ст. до н. е. Брали участь у походах Александра Македон-
ського. М. Карамзін писав про наших предків: «Слов’янки ходили іноді на
війну зі своїми батьками та чоловіками, не боячись смерті: так, при облозі
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Константинополя 626 року греки знайшли між убитими слов’янами багато
жіночих тіл. Мати, виховуючи дітей, готувала їх бути воїнами…» (Карамзин,
Н. 1830, гл. ІІІ).

У Новий час уперше в Англії в 1560–1650 рр. почали формувати госпі-
талі, де служили жінки-солдати.

Перевдягнувшись у чоловічій одяг, жінки входили до складу флотських
екіпажів, брали участь у битвах проти турків і шведів при Чесмі (1779 р.) та
Гогланді (1788 р.). Легендою стала француженка Жанна д’Арк. У війні з На-
полеоном брала участь легендарна кавалерист-дівчина Надія Дурова. Відо-
мо, що під час цієї війни жінки брали участь у вилазках загонів самооборо-
ни селян проти неприятеля (Малишевский, Н. 2017).

Під час Першої світової війни в Англії жінок уже брали до Королівських
військово-повітряних сил, було сформовано Королівський допоміжний кор-
пус і жіночий легіон автотранспорту — 100 тис. осіб. У Німеччині, Фран-
ції, Росії багато жінок також стали служити у військових госпіталях і на са-
нітарних потягах (Урок-реквієм… 2016).

Під час Другої світової війни жінки служили в усіх родах військ у ба-
гатьох країнах світу: в англійській армії — 225 тис., в американській —
450–500 тис., у німецькій — 500 тис. (Алексиевич, С. 2009).

Відомо, що до війни 1941–1945 рр. жінки в частинах Червоної армії не
служили. Протягом війни воювало вже понад 1 млн. жінок (не менше їх бра-
ло участь у партизанському русі, підпільному спротиві тощо) (Алексиевич, С.
2009; Малишевский, Н. 2017).

Вже до серпня 1941 р. стало очевидним, що без жінок в армії не обійти-
ся. Першими на службу вступили жінки — медичні працівники: розгорта-
лися медсанбати (медико-санітарні батальйони), польові пересувні госпіта-
лі (ППГ), евакогоспіталі (ЕГ) і санітарні ешелони, в яких служили медсес-
три, лікарі й санітарки. Потім в армію почали призивати зв’язківців, теле-
фоністок, радисток, зенітниць. Жінки оволоділи «чоловічими» спеціальнос-
тями. Навіть виникла мовна проблема: у слів «танкіст», «піхотинець», «ав-
томатник» до того часу не було жіночого роду. «Жіночі» слова народилися
на війні, в армії. 200 тис. жінок нагороджені бойовими орденами, 90 стали
Героями Радянського Союзу, понад 200 удостоєні найвищого знаку солдат-
ської доблесті — Ордена Слави, котрий неможливо було отримати ні за які
заслуги, крім подвигу на полі бою, 4 — стали повними кавалерами цього ор-
дена (Малишевский, Н. 2017).

Жінки становили 25% усіх бійців протиповітряної оборони, які захища-
ли небо, воювали в трьох жіночих авіаційних полках (Женщины герои. 2016;
Малишевский, Н. 2017). Зокрема, 46-й гвардійський нічний бомбардуваль-
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ний авіаційний полк, де служили і наші краянки, створений у жовтні 1941 р.,
складався виключно з жінок. Формуванням керувала льотчиця М. М. Рас-
кова. Командиром полку до кінця війни була досвідчена льотчиця цивільної
авіації Є. Д. Бершанська, штаб полку очолювала І. В. Ракобольська.

Дехто з чоловіків іронічно називав жінок-льотчиць «Дуньчиним полком»,
пояснюючи, що ім’я у командира полку Бершанскої — Євдокія, Явдоха, Ду-
ня, — отже, і полк — «Дуньчин». Та й самі дівчата підсміювались над со-
бою: вони згадували, що іноді в населення містечок і сіл, поряд із якими ба-
зувалися, з продуктів можна було дістати лише кукурудзяні качани — ку-
курудзу їли, спали на кукурудзяних стеблах, самі називалися кукурузника-
ми (Аронова, Р. 1969a). Бо літали на легких «чотирикрилих» літаках У-2 з
малопотужними двигунами, що розвивали швидкість до 120 км/год.
(1944 р., після смерті конструктора М. М. Полікарпова, У-2 перейменува-
ли в По-2; за кодифікацією НАТО: Mule — «Мул») (Лебедев, Н. 1937; Ми-
халенко, К. 2008).

Однак результати бойової роботи льотчиць викликали вже зовсім інші по-
чуття: поваги та, навіть, подиву, що у свої слабкі руки, на свої плечі ці дів-
чата й жінки взяли такий тягар, що й дехто з чоловіків не витримував.

При формуванні в полку налічувалось 20 літаків. У-2 — літак, який не
створювали для бойових дій. До війни на цих машинах льотчики проходи-
ли навчання. За спогадами І. В. Ракобольської і Н. Ф. Кравцової, це був де-
рев’яний біплан з двома відкритими кабінами (одна за одною), зі здвоєним
керуванням — для льотчика і штурмана, без радіозв’язку та броньованих спи-
нок сидінь, які захищали б екіпаж від куль. На літаку не було бомбового від-
сіку, бомби підвішували в бомбоутримувачі прямо під площини літака. Не
було прицілів, льотчиці робили їх самі. Кількість бомбового вантажу зміню-
валась: у середньому — 150–200 кг. До серпня 1943 р. льотчиці не брали з
собою парашутів, щоб мати можливість узяти замість них додатково ще 20 кг
бомб. Однак за ніч літак іноді встигав зробити декілька вильотів, і сумарне
бомбове навантаження можна було порівнювати з навантаженням велико-
го бомбардувальника. Здвоєне управління іноді допомагало штурманам при-
водити на бази й саджати літаки після того, як пілоти гинули. Кулемети на
літаках з’явилися лише 1944 р. (Ракобольская & Кравцова 2005). В ході по-
точного виробництва У-2 вдосконалювався (Маслов, М. 2009; Маслов, М.
2016, с. 104). Під час війни кількість літаків у полку зросла до 45, на кінець
війни в строю було 36 бойових машин.

На фронті полк воював з травня 1942 р. В його складі на той час було
115 жінок, переважно від 17 до 22 років. Багато з них (штурмани полку і трьох
ескадрилій, начальники штабу й оперативного відділу та інші) до війни бу-
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ли студентками універ-
ситетів та інститутів,
факультетів математи-
ки, фізики, історії. За
три роки полк пройшов
бойовий шлях від Тере-
ка до Берліна. Бомбили
ворогів у передгір’ях
Кавказу, на Кубані, на
Таманському півостро-
ві, в Криму, в Білорусі,
Польщі й Німеччині.
Бомбили переправи,
вогневі точки, скупчен-
ня військ, залізничні

станції й ешелони, літаки. За стійкість і майстерність німці прозвали льот-
чиць «нічними відьмами». Льотчиці полку здійснили за роки війни майже
24 тис. бойових вильотів, скинули на ворога понад 3 тис. т бомбового ван-
тажу, 26 тис. запалювальних снарядів. За неповними даними, полк знищив
і пошкодив 17 переправ, 9 залізничних ешелонів, 2 залізничні станції, лі-
таки, баржі, 46 складів, 12 цистерн з пальним, 76 автівок, 86 вогневих то-
чок, 11 прожекторів і т. ін. Усього літаки полку перебували в повітрі 28 676 год.
(1191 неповних діб). Полк отримав почесне найменування Таманського Гвар-
дійського. Був нагороджений орденами Червоного Прапора і Суворова ІІІ сту-
пеню, відзначений 22 подяками Верховного Головнокомандування. Полк та-
кож зазнав тяжких втрат, загинула 31 льотчиця (за іншими даними — 32).
25 льотчиць і штурманів полку отримали звання Героїв, п’ять із них — по-
смертно (Магид, А. 1960, с. 17; Ракобольская & Кравцова, 2005; Чечнева,
М. 1976). Героєм — з врученням медалі «Золота Зірка» (№ 4855) — стала
і «нічна відьма» — лубенчанка Наталія Федорівна Меклін. В тексті наго-
родного листа, що зберігається у Центральному архіві Міністерства оборо-
ни в Подільську (ЦАМО. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 31), відзначається, що вона
особисто здійснила 840 бойових вильотів на літаку По-2. Її бойовий нальот
становив 1120 год., а загальний — 1450 год., нічних польотів — 1200 год.
У напружені ночі бойової роботи вона робила по 9–10 бойових вильотів. У
документах відзначається також, що вона скинула для знищення мотомех-
частин та живої сили ворога 132 т бомбового вантажу. В результаті точних
бомбових ударів у стані противника було викликано 178 потужних вибухів,
162 вогнищ займання. Знищено й пошкоджено три переправи противника,
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дві артбатареї, один
прожектор, три куле-
метні точки, понад бата-
льйон піхоти. І цей ре-
зультат показаний за да-
леко не повними дани-
ми, — лише те, що під-
лягало обліку. Н. Мек-
лин була активною учас-
ницею оборони Пів -
нічного Кавказу, роз-
грому нацистів на Куба-
ні, Тамані, Кримському
півосрові, в Білорусі та
Польщі (ЦАМО. Ф. 33.
Оп. 793756. Д. 31). Вона «…є сміливим безстрашним льотчиком. Її не ля-
кає ні вогонь зенітної артилерії, ні прожектори противника у досягненні по-
ставленої мети. Всі свої сили, всю свою бойову майстерність вона віддає
відмінному виконанню бойових завдань…» (ЦАМО. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 31).
За мужність і успішне виконання бойової роботи Наталію Федорівну також
відзначили 8 орденами і 12 медалями (Горобец И. и др. 1976, с. 197–199; Го-
робец И. и др. 1984, с. 222–225).

Свій перший бойовий виліт, як майже всі молоді льотчиці, Н. Ф. Меклін
здійснила з Євгенією Руднєвою. У щоденникових записах за 19 травня 1942 р.
Є. Руднєва відзначила: «Вчора здійснила с Натою [Меклін] її перші три бойо-
вих вильоти. Літає добре. Під час першого ж польоту були в прожекторах,
виводить плавно, спокійно…» (Ракобольская & Кравцова, 2005). За даними
різних джерел, командир ланки Наталія Меклін усього за війну піднімала лі-
так у небо 982 рази.

Коли війна розпочалася, Наталії не було ще й 19 років. Вона народила-
ся 8 вересня 1922 р. в м. Лубни на Полтавщині. До війни, мешкаючи в Луб-
нах, Смілі на Черкащині, Харкові й Києві, Н. Меклін отримала середню ос-
віту, 1940 р. закінчила з відзнакою київську СШ № 79. В старших класах за-
хопилася планеризмом. Записалась у планерну школу. Встигла закінчити пер-
ший курс МАІ. Однак уже з травня 1942 р. випускниця Енгельської військо-
вої авіаційної школи пілотів постійно у воєнному небі (Шкадов, И. ред. 1988).

Наталія Меклін (Кравцова) була прапороносцем полку і автором його гім-
ну — «Гвардійського маршу» (Аронова, Р. 1969a) (до речі, як і Наталія Мек-
лін, багато хто з дівчат на війні писав поезії; 2012 р. колишня начальник шта-

171

Фото 2. Н. Ф. Меклін 
у кабіні літака після успішного польоту



бу полку, а в мирному
житті — підполковник у
відставці, професор ка-
федри фізики космосу
фізичного факультету
МДУ — І. В. Ракоболь-
ська, як укладач, по-
сприяла виходу у ви-
давництві «Універси-
тетська книга» збірки
цих поезій).

Усе повоєнне життя
Н. Меклін також перебу-
вала «у перших рядах»,
маючи гаслом речення з

її нагородного листа: «Не шкодуючи своїх сил і самого життя…» 
(ЦАМО. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 31). Коли війна закінчилася, їй не виповнилось
ще й двадцяти трьох років. Вона була такою самою, як тисячі жінок, котрі
пройшли фронт, які ховали свої військові книжки, довідки про поранення, бо
необхідно було знову навчитись усміхатися, ходити на високих підборах, ви-
ходити заміж, народжувати дітей (Алексиевич, С. 2009), знаходити свою спра-
ву в мирному житті, нову роботу. Наталія, як і багато її бойових побратимок,
продовжила перерване навчання, закінчила Військовий інститут іноземних
мов і стала військовим перекладачем-референтом в інформаційному відділі
Управління Генштабу армії, потім працювала перекладачем у видавництві вій-
ськово-технічної літератури іноземними мовами, редактором. 1978 р. майо-
ра у відставці Н. Ф. Меклін (Кравцову) прийняли до Спілки письменників.
Вона — автор шести повістей, багатьох нарисів і оповідань (Горобец И. и др.
1976; Горобец И. и др. 1984; Шкадов, И. ред. 1988). Розповідала про війну:
по-своєму, по-жіночому. Чоловіки розказували про подвиги, про рух фрон-
тів і воєначальників. А Наталія Меклін та її бойові подруги — про те, як страш-
но перший раз убити або пройти після бою по полю, де лежать убиті — роз-
сипані, як картопля. Більшість — молоді (Алексиевич, С. 2009). Про те, як
доводилося відступати. Іноді з таким поспіхом, що не встигали навіть запас-
тися мапами нового району. Летіли на майданчики, розташовані, як казали
штурмани, «за обрізом карти». Як доводилося летіти в суцільній темряві, знаю-
чи лише курс і орієнтуючись тільки на зелені спалахи ракет. Як боялися на-
віть ворухнутися в тисняві кабіни, коли доводилося летіти в грозу. Про те, як
часто були голодними. Як одного разу, прилетівши на світанку на новий май-
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данчик, їли брукву про-
сто на грядках та незрі-
лі кавуни на баштані.
Й, оскільки води побли-
зу не було, вмивалися
теж соком кавунів. Як,
стомлені й голодні, тихо
плакали, стоячи на май-
дані та слухаючи, як на-
чальник штабу полку
читає наказ Наркома
оборони про відступ
(Аронова, Р. 1969b).

Наталія Федорівна
Меклін прожила 83 ро-
ки. В її житті були родина, цікава робота, класична музика (вона любила тво-
ри Бетховена, Шостаковича), балет (особливо, «Жизель»), література («Вій-
на і мир» Л. Толстого, «Сага про Форсайтів» Голсуорсі), улюблені кінофіль-
ми «Біле сонце пустелі», «Служили два товариші», «Тихий Дон» та улюб-
лені актори — Жан Габен, Софі Лорен, Галина Уланова (АПМАіК. Ф. 234,
235, 477, 478–480).

Але була й війна, яку вона пройшла, і яка її не зламала. Як не заламала
волі інших українських героїнь, бойових подруг Меклін (Кравцової): гвар-
дії лейтенантів Віри Білик (Белик) (1921–1944 рр.), Євдокії Носаль
(1918–1943), Євгенії Рудневої (1920–1944 рр.) — родом із Запорізької обл.,
гвардії майора Поліни Гельман (1919–2005 рр.) — з Житомирщини, полтав-
ки Катерини Андріївни Олійник та інших наших краянок. У кожної з них —
своя доля, своя історія подвигу. Й усі вони, як подвиг і доля льотчиці-урод-
женки міста Лубен на Полтавщині Н. Ф. Меклін (Кравцової), свідчать про
те, що дослідження цього аспекту історії є важливим, оскільки допомагає зро-
зуміти, що війна не є чимось однорідним, а розуміння реального станови-
ща жінки на війні може допомогти уникнути майбутніх конфліктів.
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КИЇВСЬКА СТРАТЕГІЧНА НАСТУПАЛЬНА ОПЕРАЦІЯ
Kyiv Strategic Offensive Operation

У статті розглядається одна з найважливіших військових операцій —
Київська, яка поклала початок звільненню України від німецьких військ під
час Другої світової війни. Автор робить висновок про те, що за військово-
політичним та стратегічним задумом Київська наступальна операція не має
аналогів серед військових операцій всесвітньої військової історії.

Ключові слова: Київська стратегічна наступальна операція, Друга світо-
ва війна, Правобережна Україна.

The article considers one of the most important military operations — Kyiv
strategic offensive operation, which laid the foundation for the liberation of Ukraine
from German troops during the Second World War.
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