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УКРАЇНЦІ У СКЛАДІ ВІЙСЬКА ПОЛЬСЬКОГО ПІД ЧАС 

РАДЯНСЬКО-ПОЛЬСЬКОЇ ВІЙНИ 1939 РОКУ 
 

З часу закінчення Другої світової війни минуло майже сімдесят 
років. Але багато її сторінок, зокрема участі в ній українців, доводиться 
переосмислювати. Довгі часи про участь українців в Другій світовій війні 
в СРСР, де проживала їх переважна більшість, говорити не було прийнято 
– підкреслювалося, що війну вів весь радянський народ. Однак необхідно 
пригадати, що українці пройшли через всю світову бійню, і через всі 
театри бойових дій. Маловідомою сторінкою світової історії є участь 
українців у складі Війська Польського у бойових діях під час радянсько-
польської війни 1939 року. Слід зазначити, що серед польських громадян, 
які проходили строкову військову службу в Війську Польськім було 
багато етнічних українців, адже у міжвоєнний період землі Галичини, 
Холмщини, Підляшшя, Західної Волині, Західного Полісся, Посяння та 
Лемківщини опинилися під владою Другої Речі Посполитої. 
Національний склад Війська Польського був неоднорідним: крім поляків 
та українців в складі армії знаходилися євреї та білоруси. Отже, вивчення 
теми участі українців у складі Війська Польського під час радянсько-
польської війни 1939 р., на мій погляд, може полегшити процес 
встановлення історичної справедливості по відношенню до етнічних 
меншин, що перебували у складі даного військового формування. 
Водночас дана тематика тісно пов’язана і з іншими маловідомими 
польськими військовими формуваннями, що існували в роки Другої 
світової війни та в складі яких перебували українці, зокрема з польськими 
військовими частинами на території Сирії, Єгипту та Лівії, а також 
Армією генерала Андерса (2-й Польський Корпус). 

Питання, пов’язані з участю українців у складі Війська Польського 
під час радянсько-польської війни 1939 року та їхньою подальшою долею, 
висвітлені в роботах наступних вітчизняних істориків: В. Ковалюк, 
З. Книш, А. Руккас [4–6]. Водночас проблематиці радянсько-польської 
війни 1939 р. та національному складу Війська Польського в даному 
військовому конфлікті, значної уваги приділяли такі польські історики, як 
В. Дример, Ц. Гжеляк, Я. Пєла, Я. Павлак, А. Гловацький, С. Ячинський, 
[7; 12–14]. З огляду на історіографію дослідження, проблематика 
радянсько-польської війни та національного складу Війська Польського, 
на мій погляд, є надзвичайно перспективною та потребує подальшого 
дослідження.  
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У даній статті розглядається питання перебування та участі 
українців у складі Війська Польського під час радянсько-польської війни 
у вересні 1939 року. 

В шеренгах Війська Польського у вересні 1939 р. воювали, за 
різними оцінками, від 150 до 200 тисяч українців. Більшість з них 
сумлінно виконали свій військовий обов'язок, чимало з них віддали своє 
життя у вересневій кампанії 1939 року. Згідно з даними українського 
історика Андрія Руккаса, станом на 1 вересня 1938 року у складі Війська 
Польського перебувало 38 контрактних офіцерів-українців. Усі вони 
представляли наступні роди військ польської армії, а саме: піхоту, 
кавалерію, артилерію, бронетанкові війська, авіацію, війська зв'язку, 
службу озброєння. Щодо військових чинів, то серед них було: 2 
підполковники, 17 майорів, 8 капітанів та 11 поручиків українського 
походження [1, c. 92].  

Слід зазначити, що попри офіційну заборону, нерідко солдати-
українці у Війську Польськім зазнавали утисків з боку польського 
військового керівництва через власну національну приналежність. 
Зазвичай від найнижчих офіцерських посад і до найвищих у Війську 
Польськім займали етнічні поляки. Українці переважно були рядовими 
солдатами. Ті ж контрактні офіцери-українці, що служили у польських 
збройних силах, мали значний військовий досвід. Більшість з них у 
минулому були підстаршинами у військових формуваннях УНР. Однак 
багато з них, розуміючи нелояльне ставлення з боку польського 
військового керівництва до українців, приховували власне українське 
походження [2, c. 20–21]. 

Потрібно зазначити, що у Війську Польськім до початку Другої 
світової війни активно діяла мережа нелегальних українських 
націоналістичних організацій. Польська військова адміністрація, ймовірно 
побоюючись активного розвитку українського національного руху, 
боролася з представниками українських націоналістичних організацій, 
зокрема, шляхом засудження [2, c. 22]. 

З нападом Вермахту на територію Польщі українці з етнічних 
українських земель Другої Речі Посполитої відчутно поповнили 
практично всі роди військ польської армії. Відомий діяч українського 
національно-визвольного руху Т. Бульба-Боровець так описував хід 
мобілізації: «Потяг набитий вояками та їхніми скриньками і торбами. Всі 
вони були українцями. На всіх станціях досідають нові вояки...» [4, c. 37–
38]. 

Найбільший відсоток українців у складі Війська Польського був у 
піхотних та кавалерійських частинах. У 30-й піхотній дивізії польської 
армії 80–90 % вояків походили з Поділля та Полісся; 13-а значною мірою 
була укомплектована уродженцями Рівного, Клевані, Дубного, Костополя, 
навколишніх сіл; 27-а – призовниками з Ковеля, Луцька, Володимира-
Волинського; 14-а – зі Львова, Коломиї, Калуша, Станіслава, Рави-
Руської, Кам'янки Струмилової; 17-а – з Бережан, Чорткова, Калуша; 25-а 
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– з Тернополя, Золочева. Українці з Волині становили близько 40% 
складу кавалерійської бригади тощо [5, c. 218]. 

Наступ німецьких військ розвивався за планом. Польські війська 
виявилися слабкою військовою силою порівняно з узгоджено діючими 
німецькими танковими з'єднаннями та люфтваффе. Українці активно 
реагували на поразки польської армії. Натерпівшись лиха та 
несправедливості від польської держави, українці в глибині душі раділи 
поразкам поляків, які завдавали їм німецькі війська. Однак фактів 
переходу українців на сторону німців теж не було. Ймовірно, українські 
вояки пам’ятали зраду Третього Рейху під час розбудови  молодої 
Карпатської України [2, c. 26–27]. 

З поразками Війська Польського у боях з Вермахтом польське 
командування та рядові польські солдати почали ще активніше проявляти 
своє негативне ставлення до українців в рядах польської армії. Досить 
часто лунали необґрунтовані звинувачення в бік українців, про їхнє 
небажання воювати за Польську державу. 

Потрібно зазначити, що українці у Війську Польськім з поразками 
армії не втрачали надії в майбутньому на створення власного 
національного військового формування. Однак швидкий відступ 
польської армії під тиском Вермахту, відсутність українського офіцерства 
та абсолютна невизначеність в майбутньому перекреслювала ці надії [2, 
c. 28]. 

Варто зазначити, що з початком війни ворожість українського 
населення до Польської держави ставала більш відкритою. У відповідь 
польська адміністрація проводила масові арешти серед цивільного 
українського населення. Тисячі українців опинилися в концтаборі 
«Береза-Картузька». Але найгірше розпочалося, коли відступаючі під 
тиском Вермахту польські частини почали розправлятися з українським 
населенням. За свідченням історика Петра Мірчука, найбільші збройні 
сутички українців з польськими військами й поліцією відбулися на 
території сучасної Львівської області [6, c. 586–587]. Зрозуміло, що для 
українців, що проходили військову службу у складі Війська Польського, 
участь у братовбивчій війні була неприпустимою. 

В середині вересня 1939 pоку німці в основному розгромили 
польську армію, приготування до наступу на східні території Другої Речі 
Посполитої розпочала Червона Армія. З військ Київського особливого 
військового округу було створено Український фронт. Командуючим 
було призначено командарма С. К. Тимошенка, членом Військової Ради – 
В. М. Борисова, начальником штабу – М. Ф. Ватутіна. До складу фронту 
було включено 5-у, 6-у, 12-у армії, командуючі відповідно 
І. Г. Советников, Ф. І. Голиков, І. В. Тюленєв. Армії мали 8 стрілецьких і 
3 кавалерійські корпуси, танковий корпус і 5 танкових бригад, усього 239 
тисяч чоловік особового складу, 1 792 міномети і гармати, 2 297 танків. 
Війська фронту прикривала авіація. З'єднання Червоної армії до переходу 
кордону одержали наказ наркома К. Є. Ворошилова не застосовувати 
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зброю проти тих польських частин, які не чинитимуть опору. 
Заборонялося обстрілювати і бомбардувати населені пункти [3, c. 39]. О 5-
й годині ранку 17 вересня 1939 р. формування Українського фронту 
вступили на західноукраїнські землі. Відбулось кілька сутичок на 
польських прикордонних заставах, але масштабних воєнних дій не було. 
Польський міністр закордонних справ Ю. Бек через пересувну 
радіостанцію, розташовану в с. Кути (поблизу румунського кордону), не 
забарився надіслати до своїх посольств депешу-протест проти вступу 
радянських військ на польську територію. Міністр констатував початок 
війни  [7, c. 125]. Однак протягом дня звідусіль надходили повідомлення, 
про те, що «радянські війська не стріляють». У той же день 
головнокомандуючий польською армією маршал Е. Ридз-Смігли видав 
наказ, у якому говорилось: «З більшовиками не битися, хіба що в разі 
нападу з їхнього боку або спроби роззброєння частин» [8, c. 35–36]. 

Варто зазначити й про те, що українці у Війську Польськім доволі 
негативно ставилися до наступу Червоної Армії та радянської влади 
загалом. В пам’яті багатьох українців, що проживали на території Другої 
Речі Посполитої, збереглися спогади про штучний голодомор українців, 
влаштований радянською владою у 1933 році. Звісно, і українська преса, 
яка мала право на існування в Другій Речі Посполитій, активно 
висвітлювала події, що відбувалися в Радянському Союзі [2, c. 38]. 

Негативне ставлення українців до радянської влади яскраво 
описане у книзі Зиновія Книша «За чужу справу», де розповідається про 
один з локальних боїв частин Війська Польського з Червоною Армією. 
Ось як автор описує участь українців Війська Польського у боях з 
Червоною Армією на початку вересня 1939 року: «Така лють нас вхопила 
на цей вид, що ми наче на команду посіяли вогнем. Перша почала наша 
група, почули це інші, долучилися й собі, настала пекельна пальба. 
Большевиків це заскочило неприготованими, счинилася паніка, кинулися 
в розтіч, ховалися в ровах і за танками, деякі просто бігли, не зважаючи на 
стріли. А ми б’ємо і б’ємо!» [2, c. 40]. 

Водночас варто зазначити і про посилення жорстокості польської 
адміністрації після того, як на територію Другої Речі Посполитої вступила 
Червона Армія. У Тростянець (Волинське воєводство) через два дні після 
того, як місцеві комуністи звели тріумфальну арку для зустрічі 
радянських військ, увірвалася польська військова частина, замордувала 
десятьох українців і підпалила село. У Турці (Львівське воєводство) селян 
закопували в землю, катували жінок і дітей. Селище Жукотин 
Турківського повіту (139 господарств) було спалене [9, c. 20]. Таких 
прикладів можна наводити безліч. Звісно, і в цьому випадку реакція 
українців, що перебували у складі Війська Польського була різко 
негативною. 

У міру того, як Військо Польське відступало і надходили радянські 
війська, жертвами дедалі частіше ставало польське населення, адже 
насильство породжує насильство. Про це йдеться у спогадах поляків, 
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яким пощастило врятуватися під час нападів розлючених українських 
селян [9, c. 37–38]. 

Неможливо оминути участь українських офіцерів у складі Війська 
Польського під час наступу Червоної Армії. Сім контрактних офіцерів-
українців служили у кавалерії. Одним із них був випускник польської 
військової школи майор Петро Дяченко із 3-го шволежерського полку, що 
дислокувався у місті Сувалки. 30 серпня 1939 р. під його керівництвом до 
Білостоку був відправлений надлишковий контингент резервістів, що 
залишився після проведення мобілізації [10, c. 194]. З початком наступу 
Червоної Армії польські кавалеристи рушили на північний схід у 
напрямку до литовського кордону. На своєму шляху вони неодноразово 
вели бої з радянськими військами, зокрема, в місті Гродно та біля села 
Козьдьовиці, де у бою знищили понад 20 радянських танків. В одному з 
боїв український офіцер був поранений. Після переходу на литовську 
територію польські вояки були інтерновані місцевою владою, а 10 березня 
1940 р. Петро Дяченко був виданий німецьким військовим [11, c. 146].  

У польській військовій авіації служив капітан Сергій Нагнибіда. 
17 вересня, коли Червона армія розпочала свій наступ, різні підрозділи 3-
го авіаційного полку, де проходив службу капітан Нагнибіда, знаходилися 
у південних районах Тернопільського воєводства. Із 150 польських 
офіцерів лише небагатьом вдалося уникнути радянської неволі, серед них 
й капітану Сергію Нагнибіді, який наступного дня евакуювався до Румунії 
[12, c. 71, 80–82]. 

Уже до 20 вересня 1939 р. радянські війська зайняли Луцьк, Рівне, 
Дубно, Тернопіль, Бучач, вийшли до Львова [5, c. 225]. Солдати й офіцери 
регулярної польської армії в основному мирно та добровільно здавали 
зброю радянським військам. Серед цих польських вояків було близько 20 
тисяч рядових українців. Як уже зазначалося вище, більшість українців у 
Війську Польськім не мали бажання воювати за Польську державу [5, 
c. 226].  

Велику частину польських солдатів було взято в полон на території 
північно-східних воєводств Польщі, де розквартировувалися запасні 
військові одиниці, до яких були змобілізовані резервісти останньої хвилі 
(початок вересня 1939 р.). В результаті активних бойових дій на західному 
фронті проти німецького Вермахту польським військам на території 
Східних кресів було насправді складно протидіяти військам Червоної 
Армії. Більшість резервістів у вересні 1939 року навіть не отримали 
амуніції та зброї. Десятки тисяч польських військових (серед них і 
українці) з північно-східних околиць польської держави були захоплені в 
полон поблизу Сарн, Шацька, Ковеля, Рівного, Дубно, Тернополя, 
Барановичів, Новгорода, Ліди, Вільно та уздовж усього польсько-
радянського кордону. Більшість українських солдатів у Війську 
Польськім були узяті в полон військами Українського фронту. До цього, у 
вересні 1939 року більшість українських резервістів були змобілізовані 
III Військовим Округом, що знаходився на території Західної України. 
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Більшість українських військових, взятих у полон радянською армією на 
території Західної України, воювали з німецькими та радянськими 
частинами в районі Львова, Рівного і Тернополя [13, c. 176–177]. Загалом 
після нападу Червоної Армії на Польщу у вересні 1939 р. війська 
Українського і Білоруського фронтів взяли в полон 125 000 тисяч 
польських вояків [14, c. 19]. Однак дана цифра могла досягати і 400 000 
чоловік. Згідно радянських повідомлень, за першу половину жовтня 
1939 р. 5-та і 6-та радянські армії мали, відповідно 190 584 та 116 981 
полонених, а по 12-ій армії ця цифра наближалася до цього діапазону. 
Однак ці цифри відрізняються від даних підрахунків польського 
Міністерства оборони у Лондоні, зроблених у жовтні 1944 р. За цими 
даними, у радянському полоні знаходилося лише 181 000 польських 
військовослужбовців. На мою думку, така розбіжність полягає у різниці 
між загальною кількістю узятих в полон в період бойових дій, включаючи 
не лише військових, а й поліцію, і тією кількістю полонених, яка не 
підпала під звільнення аж до амністії 12 серпня 1941 р., проведеної в 
зв’язку з підписанням радянсько-польської угоди між Й. Сталіним та 
головою польського еміграційного уряду генералом В. Сікорським. Варто 
зазначити, що у серпні 1941 р. на основі амністованих польських 
військовослужбовців, що перебували в ув’язненні на території СРСР, 
постане Армія генерала Андерса (2-й Польський Корпус), національний 
склад якої був дуже різноманітним. Однак у 1939 р. більшість полонених-
рядових Війська Польського, в основному українці та білоруси, були 
звільнені незабаром після завершення, або ще й у ході вересневої 
кампанії. Ще 21 вересня 1939 р. маршал Г. І. Кулик, який перебував на 
українському фронті з контрольно-допоміжною місією, надіслав у Москву 
пропозицію звільняти військовополонених – українців та білорусів, тому 
що величезну масу полонених неможливо було прогодувати [8, c. 41].  

Загальний висновок полягає в тому, що в результаті атаки Червоної 
армії на Польщу у вересні 1939 року в лавах Війська Польського воювали, 
за різними оцінками, від 150 до 200 тисяч українців. Незважаючи на 
негативне ставлення до українців в шеренгах польських збройних сил та 
швидкий наступ радянських військ, переважна більшість українців у 
складі Війська Польського достойно виконала свій військовий обов'язок у 
вересневій кампанії 1939 року. Однак варто зазначити, що питання участі 
українців у складі Війська Польського в радянсько-польській війні 
1939 року, а також дослідження подальшої долі українців залишаються 
відкритими і потребують детального вивчення. 
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Пилипович Т. В. Українці у складі Війська Польського під час 

радянсько-польської війни 1939 року 
У публікації досліджено та проаналізовано участь українців у 

складі Війська Польського під час радянсько-польської війни 1939 року. У 
центрі уваги висвітлення маловідомих сторінок участі українців у якості 
військовослужбовців Війська Польського у вересневій кампанії 1939 року. 
За підрахунками вчених, в шеренгах Війська Польського у вересні 1939 р. 
воювали від 150 до 200 тисяч українців. В результаті активних бойових дій 
на західному фронті проти німецького Вермахту польським військам на 
східному кордоні було насправді складно протидіяти військам Червоної 
Армії. Більшість резервістів у вересні 1939 року навіть не отримали 
амуніції та зброї. Як наслідок, десятки тисяч польських військових, а серед 
них і українці, з північно-східних околиць польської держави були 
захоплені в полон уздовж усього польсько-радянського кордону. Однак 
переважна частина українських військовослужбовців Війська Польського 
виконала свій військовий обов'язок у вересневій кампанії 1939 року.  

Ключові слова: українці, військовослужбовці, радянсько-польська 
війна 1939 року, Військо Польське, військовополонені. 

 
Пилипович Т. В. Украинцы в составе Войска Польского во 

время советско-польской войны 1939 года 
В публикации исследовано и проанализировано участие украинцев 

в составе Войска Польского во время советско-польской войны 1939 года. 
В центре внимания – освещение малоизвестных страниц участия 



 
 
 

Вісник  ЛНУ  імені  Тараса  Шевченка  № 16 (275), 2013  

237 

украинцев в качестве военнослужащих Войска Польского в сентябрьской 
кампании 1939 года. По подсчетам ученых, в рядах Войска Польского в 
сентябре 1939 г. воевали от 150 до 200 тысяч украинцев. В результате 
активных боевых действий на Западном фронте против германского 
Вермахта польским войскам на восточной границе было на действительно 
сложно противодействовать войскам Красной Армии. Большинство 
резервистов в сентябре 1939 года даже не получили амуниции и оружия. 
Как следствие, десятки тысяч польских военных, а среди них и украинцы, 
с северо-восточных окраин польского государства были захвачены в плен 
вдоль всей польско-советской границы. Однако большинство украинских 
военнослужащих Войска Польского выполнило свой воинский долг в 
сентябрьской кампании 1939 года. 

Ключевые слова: украинцы, военнослужащие, советско-польская 
война 1939 года, Войско Польское, военнопленные.  

 
Pylypovych T. V. Ukrainians in the Polish Army during the Soviet-

Polish War of 1939 
This publication investigates and analyzes the Ukrainian participation in 

the Polish Army during the Soviet-Polish war of 1939.  
The article focused on the coverage of little known pages of Ukrainian 

participation as soldiers of the Polish Army in the September Campaign in 1939. 
According to scientists, in the ranks of the Polish Army in 1939 were from 150 
to 200 thousand of the Ukrainians. As a result of active combat operations on 
the western front against the German Wehrmacht the Polish troops experienced 
real difficulties put up resistance to the Red Army on the Eastern border.  

Most reservists in September of 1939 did not have the ammunition and 
weapons. As a result, tens of thousands of the Polish soldiers, and Ukrainians 
were among them, from the north-eastern suburbs of the Polish state were 
captured along the Polish-Soviet border. Soon after, in 1939, the majority of 
prisoners-ordinary of the Polish Army, most Ukrainians and Belarusians was 
released, or even during the September campaign.  

However, the Ukrainian part of the Polish Army, which would be in 
Soviet POW camps was liberated by the amnesty of August 12, 1941, held in 
connection with the signing of the Soviet-Polish agreement between J. Stalin 
and the head of the Polish government in exile, General V. Sikorsky. Later in 
August 1941 on the basis of amnestied Polish soldiers was formed the Army 
General Anders (2nd Polish Corps). Most of the Polish Army soldiers faithfully 
performed his military duty in the September Campaign in 1939. 

Key words: the Ukrainians, military, Soviet-Polish war of 1939, Polish 
Army, POWs. 
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