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A WORD CALLING IN FIGHT 
___________________________________________________________________________________________ 

Автор  розкриває  роль  преси  Спілки  польських  патріотів  у  створенні  польських  військових  формувань  на 
радянській території  в період другої світової війни.  

 
Автор  раскрывает  роль  прессы  Союза  польских  патриотов  в  создании  польских  военных  формирований  на 

советской территории  в период второй мировой войны.  
 
An author exposes the role of the Polish patriots Union press in the creation of Polish armed forces at soviet territory 

in the period of the Second world war.  
______________________________________________________________________________________________ 
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Постановка проблеми 
Висвітлення  питань  польської  преси  періоду 

Другої  світової  війни  на  території  СРСР    у  світлі 
теорії масових комунікацій. 

 

Аналіз останніх досліджень і публікацій 
За  останні  роки  міжнародна  журналістика 

привертає  все  більшу  увагу  дослідників  теорії  та 
практики  світових  систем  мас‐медіа.  Загальні 
тенденції  історії,  розвитку  медійних  процесів 
привертали  увагу  А.  Москаленка  [1],                                
А.  Чичановського,  В.  Шкляра  [2],  Д.  Дудик  [3],               
В.  Різуна  [4],  В.  Іванова  [5]  та  ін.  Однак  все  ще 
недостатнє  висвілення  польськомовної  преси  на 
теренах колишнього Радянського Союзу. 

У   вересні 1939  року після приєднання Західної 
України    до  складу  СРСР  розпочинається  хвиля 
репресій  проти  польської  та  української 
інтелігенції:  закриваються  державні  інституції, 
навчальні  заклади,  редакції  газет  і  журналів. 
Офіцери  колишньої  пільсудської  армії,  чиновники, 
адвокати,  лікарі,  вчителі,  артисти  опиняються  у 
сибірських таборах.  

Зміна ставлення до поляків відбувається з 1942 
року, коли армія  генерала Андерса вирушає через 
іранський  кордон  на  з’єднання  з  військами  
союзників.  Натомість  у  1943  році  виникає  дивізія 
імені Тадеуша Костюшка. 

 

Постановка завдання 
Велику  роль  у  формування  патріотчного  та 

бойовогодуху польської еміграції відіграли журнал 
«Нове  віднокрензі»  та  газета  «Вольна  польська», 
які практично й досі залишаються «білою плямою» 
і потребують детального вивчення. 

 

Виклад основного матеріалу 
Польські  антифашисти  в  Радянському  Союзі, 

згуртувавшись  навколо  редакцій  журналу  «Нове 
віднокренгі»  та  газети  «Вольна  Цольска», 
виробили  в  еміграції  програму  визволення 
батьківщини  від  ненависного  ворога,  програму,  
аналогічну  тій,  яку  висунула  в  окупованій  країні 
польська лівиця. Після  віроломного,  зрадницького 
виведення  з  СРСР  на  Близький  Схід  у  період 
напружених  боїв  на  радянсько‐німецькому фронті 

армії  генерала  Андерса,  сформованої  з  активною 
радянською  допомогою,  Ванда  Василевська  і 
Альфред Лямпе виступили з ініціативою створити в 
Радянському  Союзі  національні  військові  частини 
для  спільної  з  Червоною  Армією  боротьби  проти 
гітлерівських  поневолювачів.  Цю  ідею  широко 
підхопили  видання  СПП  журнал  «Нове 
віднокренгі»  і  газета  «Вольна  Польска».  Вони 
послідовно  пропагували  серед  читачів  лозунг 
всенародної  боротьби  з  окупантами,  розповідали 
про  розгортання  руху  опору,  партизанські  дії  не 
тільки  в  Польщі,  а  й  Югославії,  Чехословаччині, 
Бельгії,  Греції,  Норвегії,  закликали  співвітчизників, 
багато  з  яких  стали  жертвами  репресивних  дій 
системи сталінізму, із зброєю в руках взяти участь в 
боях  на  головному  –  Східному  фронті,  де 
вирішувалася  доля  другої  світової  війни,  а  також 
саме  існування  польського  народу.  Часописи  з 
номера в номер друкували матеріали про звірства 
нацистів,    вчинені  ними  убивства,  грабежі, 
насильства  на  окупованій  землі.  Такі  (публікації 
мали  велике  значення  для  мобілізації  поляків‐
емігрантів на  смертний бій  з ворогом.  І  вже через 
кілька місяців після того, як солдати армії Андерса 
висадилися  в  Ірані,  писав  у  журналі  «Нове 
віднокренгі» Стефан Вербловський, «пошта почала 
приносити  з  усіх  кінців  Радянського  Союзу  листи 
від  обійдених,  від  звільнених  з  армії,  від 
дискредитованих, від «недастойних» перебувати в 
Ірані,  від  тих,  які  поривалися  до  боротьби, 
вимагаючи  зброї,  бажаючи  створити  польські 
військові  частини  в  СРСР  і  швидше  взяти  участь  у 
боях спільно з Червоною Армією». 

Початкові  кампанії  в  пресі  СПП  за  створення 
польських  військових  формувань  в  СРСР  поклав 
лист Альфреда Т. (з прізвищами авторів редакціям 
доводилося  поводитись  обережно,  тому  що  за 
статтю,  надруковану  в  Радянському  Союзі,  могли 
поплатитися  рідні  в  окупованій  Польщі)  ‐  А.  Т. 
Вісліцького  з  Саратовської  області.  Це  була  перша 
публікація у виданнях польських антифашистів, яка 
прямо ставила питання про необхідність створення 
нової  польської  армії  і  її  спільну  боротьбу  з 
Радянськими  Збройними  Силами  проти  спільного 
дорога. 

1
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У  листі,  який  буквально  сколихнув  польську 
еміграцію,  розкидану  по  всій  території  СРСР, 
майбутній  політиковиховний  офіцер  авіаполку 
«Варшава»  звертався  до  читачів:  «Сьогодні,  коли 
весь  світ  здригається  від  гарматного  гулу,  коли 
наступив  момент  остаточної  розплати  з  німцями, 
коли  все  прогресивне,  все  людське  на  всіх 
континентах  і  в усіх країнах поринуло в бій, ми не 
хочемо залишатися пасивними споглядальниками. 
Певна річ,  нам  зрозуміле  значення  роботи  в  тилу, 
зрозуміло,  що  фронт  потрібно  забезпечувати 
зброєю і продовольством, але ми знаємо: шлях до 
батьківщини  і  свободи  прокладається  особистою 
участю  в  боротьбі.  І  ми  зовсім  не  вважаємо,    що 
для  цього  треба  воювати  в  лісках  Африки  чи 
фіордах  Норвегії.  Від  Великих  Лук  значно  ближче 
до  Польщі,  ніж  з  Торбрука».  Далі,  висловлюючи 
найзаповітніші  прагнення  і  сподівання  тисяч 
патріотів‐сщіввітчизників,  автор  з  оптимізмом 
писав,  що  знайдеться  той,  «хто  сформує  частини 
такої  Польської  армії,  котра  найпростішою 
дорогою,  через  Великі  Луки  і  Україну,  понесе  на 
батьківщину  польський  прапор  з  бойовим  гаслом 
«За  нашу  і  вашу  свободу».  Закінчувався  лист 
словами:  «Настав  час  цю  частину  створити,  ...про 
неї  мріють  багаточисельні  групи  поляків,  які  у 
самовідданій  праці  для  Радянської  держави 
вбачають  шлях  до  відродження  воскреслої  з 
мертвих  польської  держави.  Ми  вже  склали 
бойовий екзамен у Варшаві, у Польщі в 1939 році. 
Тепер  ми  хочемо  воювати  в  своїх  частинах  з 
польським  командуванням  за  рідну  польську 
землю». 

Публікуючи  лист  А.  Т.  Вісліцького,  редакція 
журналу  «Нове  віднокренгі»  переслідувала 
далекосяжну мету, а саме: сформувати громадську 
думку навколо проблеми,  яка  хвилювала багатьох 
співвітчизників,  спільно  знайти  шляхи  її 
розв’язання.    І треба сказати, вона не помилилася, 
адресуючись  до  своїх  читачів.  Підтвердженням 
цього  послужили  не  тільки  багата  редакційна 
пошта,  а  й  повсюдне  обговорення  поляками‐
емігрантами порушеної двотижневиком проблеми. 
На  зборах  і  мітингах  приймалися  рішення,  які 
схвалювали  пропозицію  про  необхідність 
створення на радянській території нових польських 
військових  формувань  для  боротьби  з  німецько‐
фашистськими загарбниками. 

Услід  за  А.‐Т.  Вісліцьким  заклик  до  збройної 
боротьби  з  гітлерівськими  зайдами  підтримав  А. 
Майський, який перебував на фронті. Свій лист до 
редакції  він  закінчував  такими  словами:  «Ганьба 
тому  полякові,  котрий  забуває  про  помсту  за 
заподіяні  кривди  смертельним  і  споконвічним  
ворогам ‐  німецьким загарбникам». 

У  березневому  номері  журналу  увагу  читачів 
привернула  стаття  Зигмунта  Берлінга.  Це  була 
публікація,  яка  містила  не  тільки  правдивий  і 
оперативний  виклад  змісту  і  характеру 
антирадянських дій санаційної еміграції в Лондоні, 
але  й  глибокий  їх  аналіз  і  серйозні  узагальнення. 
«Коли  генерал  Сікорський  прибув  у  Москву,  ми 
почули  і  прочитали  слова  про  союз  з  СРСР,  про 
нову еру наших взаємовідносин, про міцну і сильну 
дружбу,  першим  виявом  якої  буде  братерство  по 
зброї, ‐ писав майбутній командир І піхотної дивізії 
імені  Тадеуша  Костюшка.  ‐  Кров,  пролита  в  ім’я 
великої  мети,  повинна  стати  міцною  і  дорогою 
печаткою  нашого  союзу,  найвірнішою  основою 
наших  майбутніх  добросусідських  взаємо‐
відносин».  Але,  продовжував  автор,  «авторитетні 
співвітчизники»  в  Лондоні,  чванячись  «етичними 
принципами»  поляка,  зламали  вірність  своєму 
слову, переслідуючи цілі, що суперечили інтересам 
народу.  На  його  глибоке  переконання,  в  ситуації, 
яка склалася, А.  ‐ Т. Вісліцький своєчасно поставив 
питання,  що «від  Великих  Лук  до Польщі  ближче, 
ніж від Африки». «Ми хочемо польського війська в 
СРСР! —  писав  3.  Берлінг.  ‐  Ми  хочемо  воювати 
пліч‐о‐пліч  з  Червоною  Армією  за  великі  цілі 
людства,  за  свободу  і  незалежність  нашої 
батьківщини». 

Тим  часом  потік  читацьких  відгуків  у  журнал 
«Нове  віднокренгі»  і  газету  «Вольна  Польска»  не 
мілів  і  не  припинявся.  Кампанія,  розпочата 
виданнями  СПП,  з  кожним  днем  набирала  дедалі 
ширшого розмаху,  приводила  громадську думку в 
рух, який, неможливо було зупинити. В дискусіях, у 
зіставленнях  різних  поглядів  серед  поляків‐
емігрантів  (навіть  тих,  яких  характеризувало 
прислів’я: «Краще мертвим, ніж червоним») дедалі 
виразніше  зріє  переконання  про  необхідність 
створення нової польської армії на території СРСР. 
  З  номера  в  номер  листи  про  необхідність 
створення    нової  польської  армії  для  боротьби  з 
ворогом  за  визволення  батьківщини  вміщувала 
газета  «Вольна  Польска».  Ці  хвилюючі  документи 
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відображали прагнення  польської еміграції в СРСР 
зі  зброєю  в  руках  «боротися  спільно  з  народами 
Радянського  Союзу»  за  остаточний  розгром 
фашизму,    який  сіяв  горе  і  смерть,  прирікав 
польський та інші народи на біологічне знищення. 

Підсумки кампанії,   яка упродовж трьох місяців 
тривала  на  шпальтах  видань  СПП,  підбив  і 
узагальнив  у  газеті  «Вольна  Польска»  в  статті 
«Хочемо  боротися  зі  зброєю  в  руках»  публіцист 
Віктор  Грош.  У  цій  статті    викладені  погляди 
широких  кіл  еміграції  про  її  намір  сформувати 
польські  частини.  Всебічно  обґрунтовуючи  свою 
думку,  він,  зокрема,  писав  у  тижневику:  «...Ми 
вважали  і  вважаємо,  що  сотні  тисяч  поляків,  які 
проживають  у  Радянському  Союзі,  мають  право 
брати безпосередню участь у  збройній боротьбу з 
ворогом.  Ми  знали  і  знаємо,  що  поляки  з  СРСР 
прагнуть до цієї боротьби, спонукувані всією силою 
патріотизму,  всією  силою  ненависті  до  окупантів. 
Ми  хочемо  самі,  власним багнетом  завдати  удару 
по ворогові за муки і пролиту кров поляків, за руїни 
Варшави,   розтоптану  польську  культуру,  за 
приниження, за обпльовування польського імені». 

Незабаром  після  цієї  публікації    від  імені 
польських  прогресивних  діячів  Ванда  Василевська 
звернулася  з  листом  до  уряду  дозволити 
формування  військової  частини,  яку  польські 
антифашисти  розглядали  як  зародок  нової  армії, 
утворення,  яке  б  спиралася  на  кращі  традиції 
польського народу, на союз і дружбу з СРСР. 

 Москва не забарився з відповіддю і дала згоду 
на  створення  польського  військового  підрозділу. 
Виступаючи  28  квітня  1943  року  по  радіо,  Ванда 
Василевська з радістю повідомила співвітчизникам 
про те, що «ми найближчим часом зможемо пліч‐
о‐пліч  з  Червоною  Армією,  під  польським 
прапором… виявити зі зброєю в руках нашу любов 
до Польщі, право на Польщу». 

Через  десять  днів,  8  травня  1943  року,    в 
радянській  пресі  і  на  сторінках  газети  «Вольна 
Польска»  на  видних  місцях  було  опубліковане 
історичне комюніке ‐ офіційне повідомлення уряду 
СРСР  про  згоду  на  формування  дивізії  імені 
Тадеуша  Костюшка.  Надрукувавши  на  першій 
сторінці  повідомлення,  тижневик  водночас 
роз’яснював читачам, що у створюваній військовій 
частині знайдеться місце для кожного поляка, який 
ненавидить  гітлерівських  окупантів  і  прагне 
безкомпромісно  боротися  за  визволення 

батьківщини.  При  цьому  «Вольна  Польска» 
особливо  підкреслювала  необхідність  виховання 
майбутніх  костющківців  у  дусі  демократії  і 
братерської польсько‐радянської дружби. 

Переважна  більшість  поляків,  з  ентузіазмом 
зустріла  повідомлення  про  дозвіл  на  формування 
дивізії  імені  Тадеуша  Костюшка  і  заклик  газети 
вступати  в  ряди  новостворюваної  польської 
військової частини. До центру формування дивізії ‐ 
села  Сельці  на  Оці  з  найвіддаленіших  куточків 
Радянського  Союзу  потягнулися  тисячі  поляків‐
добровольців.  

Прибуваючи  в  Селецький  табір  під  Рязанню, 
майбутні  воїни  дивізії  імені  Тадеуша  Костюшка 
відразу  відчували,  що  вони  є  солдатами  нової 
армії.  «Про  це  свідчили  факти,  з  якими  ми 
стикались  на  кожному  кроці  в  ході  бойової  і 
політичної підготовки, ‐ згадував через багато років 
генерал  броні‐інженер,  заступник  міністра 
національної  оборони  ПНР  по  тилу 
М.Обеджіньський.‐  Лозунг  на  брамі  табору 
«Гостинно  просимо,  вчорашні  блукачі,  нинішні 
солдати!»  об’єднував  людей  найрізноманітніших 
соціальних  верств.  Назавжди  зникла  панська 
бундючність у ставленні офіцерів до підлеглих, що 
була  характерна  для  армії  в  передвоєнні  роки. 
Саме  ім’я  Тадеуша Костюшка,  на  честь  якого  була 
названа  І  піхотна  дивізія,  підкреслювало  її 
народно‐демократичний  характер.  Широка 
пропаганда  ідей  дружби  та  радянсько‐польського 
братерства  по  зброї  являла  найкрасномовніше 
підтвердження,  що  сформоване  з  ініціативи  лівих 
сил  Військо  Польське —  це  дійсно  армія  нового 
типу» [ 5,с.15‐16]. 

Перша  піхотна  дивізія  формувалася  за  штатом 
гвардійської стрілецької дивізії Радянської Армії ‐ у 
складі  трьох  піхотних  і  артилерійського  полків, 
навчального  і  санітарного  батальйонів,  зенітно‐
артилерійського  дивізіону  і  п’яти  окремих  рот. 
Командиром  дивізії  президія  Спілки  польських 
патріотів  призначила  полковника  довоєнної 
польської армії 3. Берлінга, а на посаду заступника 
командира  з  культурно  ‐  освітніх  питань  ‐  діяча 
польського  робітничого  руху,  публіциста  В. 
Сокорського,  якому  було  присвоєно  звання 
майора. 

Створюючи національні збройні сили, СПП чітко 
сформулювала  покладені  на  них  завдання.  В 
«Ідейних  директивах  польському  військовому 
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з’єднанню»  відзначалося,  що  метою  польських 
військ  є:  спільна  з  Червоною  Армією  боротьба 
проти  гітлерівської Німеччини;  визволення Польщі 
від  фашистської  окупації;  відновлення  суверенних 
прав і незалежності польської держави; зміцнення 
братерством  по  зброї    непорушної  дружби  між 
польським  народом  і  народами  СРСР  та  всіма 
слов’янськими  народами;  будівництво  вільної, 
демократичної  і  сильної  Польщі.  А  в  «Тимчасовій 
інструкції  про  культурно‐освітню  службу  в 
польській дивізії  ім.  Т. Костюшка»,  в розробці якої 
найактивнішу участь брали голова правління СПП у 
СРСР  В.  Василевська  та  інші  антифашисти, 
висувалися  такі  вимоги  до  політичної  роботи  в 
дивізії: 

‐ виховання польських воїнів у дусі ненависті до 
німецьких  поневолювачів,  переконання  в 
необхідності  збройної  боротьби  з  гітлерівськими 
загарбниками  пліч‐о‐пліч  з  Червоною  Армією  за 
повернення  суверенітету  і  незалежності  польської 
держави,  за  створення  парламентарно‐
демократичного ладу у вільній Польщі; 

‐  виховання  солдатів  і  офіцерів  у  дусі 
прогресивних  істо¬ричних  традицій  боротьби 
польського  народу  з  німецькими  загарбниками,  в 
дусі відданості народові і бойовому прапорові; 

‐      роз’яснення  кожному  рядовому  і  офіцерові, 
що лише в союзі з СРСР можливий розгром ворога і 
визволення Польщі; 

 ‐   виховання польського народу в дусі дружби з 
російським  народом  та  іншими  вільнолюбними 
народами [6]. 

Приступаючи до створення дивізії імені Тадеуша 
Костюшка,  а  згодом  інших  частин  і  з’єднань, 
польські  патріоти  добре  усвідомлювали  ту  істину, 
що  виконати  надзвичайно  важливу  місію, 
покладену на них, ці формування зможуть лише в 
тому випадку, коли вони будуть армією, котра «не 
відірвана від народу, як сила старої постійної армії, 
а як найтісніше з ним зв’язана...». Редакції журналу 
«Нове  віднокренгі»  і  газети  «Вольна  Польска» 
відразу  ж  після  згоди  Кремля  на  створення 
польської  військової  частини  ‐  чітко  визначились 
щодо  природи  та  історичного  призначення 
майбутньої  армії  ‐  армії  нового  типу,  армії  для 
нової  Польщі.  «Наше  військо,  військо  поляків  у 
СРСР,  яке  на  своїх  багнетах  повинно  принести 
визволення  Польщі,  повинне  бути  виховане  в 
глибокій  повазі  до  демократії..,  ‐  писав  у  статті 

«Якого ми хочемо війська?», надрукованій в газеті 
«Вольна Польска», Віктор Грош. ‐ Військо польське 
в  СРСР  повинно  бути  вихованим  у  дусі  глибокої 
польсько‐радянської  дружби,  в  дусі  союзницької 
вірності Радянському Союзові... Військо Польське в 
СРСР повинно бути захищеним з ідеологічної точки 
зору від отруйних стріл гітлерівської «ідеології»...» 

Інший автор Стефан Вербловський на  сторінках 
двотижневика «Нове віднокренгі», підкреслював у 
статті «Сон про шпагу», що армія, яка «буде битися 
за  нову  Польщу,  повинна  бути  новою.  Армія,  яка 
буде  боротися  за  демократичну  Польщу,  повинна 
бути  за  самою  своєю  сутністю  глибоко 
демократичною. Армія, яка буде битися за свободу 
Польщі,  повинна  бути  втіленим  символом  єдності 
народу в боротьбі. Вона повинна бути з народом, з 
тими,  хто  залишився  на  Віслі  і  Варті,  вона  буде 
зв’язана з ними на життя і на смерть». 

Аналогічні  думки  висловлювали  в  пресі  СПП 
упродовж  травня‐  червня  1943  року  в  матеріалах 
«Бесіда з толковником Берлінгом», «Виступаємо на 
боротьбу»,  «Поляки  в  Америці  дарують  прапор 
дивізії ім. Т. Костюшка», «Не віддамо землю, звідки 
наш дід», «Ця дорога найкоротша».  

Редакції  часописів  розгорули  справжню 
інформаційну війну з опонентами. Саме про такі дії 
пише  сучасний  дослідник  масових  комунікацій 
В.Різун:  «Метою  інформаційної  війни  є 
послаблення  моральних  і  матеріальних  сил 
супротивника,  посилення  власних.  Вона 
передбачає  заходи  пропагандистського  впливу  на 
свідомість  людини  в  ідеологічній  та  емоційній 
галузях» [7, с.34]. 

Завдяки  організаторській  і  пропагандистській 
діяльності  СПП  та  її  преси  серед  емігрантів, 
допомозі,  яку  надавав  СРСР  польським  патріотам, 
формування  дивізії  імені  Т.  Костюшка  відбувалося 
швидко  і  чітко.  На  кінець  травня  1943  року  в  її 
складі  налічувалося  понад  15  тисяч  солдатів  і 
офіцерів.  А  в  533‐ю  річницю  битви  під 
Грюнвальдом, де об’єднані сили слов’ян одержали 
перемогу,  костюшківці  вже  приймали  присягу.  На 
урочисту  церемонію  прибули  почесні  гості,  серед 
них  голова  правління  Спідки  польських  патріотів 
Ванда  Василевська,  генерали,  члени  військових 
місій  союзників,  журналісти  з  багатьох  країн, 
акредитовані в Москві. В цей день воїни поклялися 
до  кінця  виконати  свій  обов’язок  перед 
батьківщиною  і  польським  народом,  «зберегти 
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союзницьку вірність Радянському Союзу», який дав 
їм зброю для боротьби із спільним ворогом, 

З  палкою  промовою  на  мітингу  виступила 
голова правління СПП    В.Василевська. «Солдати! ‐ 
звернулась  вона до  присутніх.  ‐  Сьогодні  ви даєте 
урочисту  клятву  Вітчизні,  польській  землі  і 
польському  народові,  який  там,  далеко,  чекає 
ваших гвинтівок, ваших дій. Я вірю, що незабаром 
наш прапор,  який майорить  сьогодні  над  першою 
дивізією,  підніметься  інад  вільною  воскреслою 
Польщею». 

До середини серпня 1943 року 1 піхотна дивізія 
імені  Т.  Костюшка  стала  повністю  організованою 
тактичною одиницею. Солдати оволоділи сучасною 
зброєю,  найновішими  принципами  ведення  бою, 
що  базувалися  на  досвіді  регулярних  військ 
антигівтлерівської каоліції. 

 

Висновок 
Таким  чином,  завдяки  пресі    та  організаційно‐

політичній  діяльності  польських  патріотів 
закладались    структурні  основи  нової  польської 
арімйї.  А попереду ще були кровопролитні бой  за 
визволення Варшави та штурм Берліна. 

Зрозуміло,  що  польська  журналістика  певною 
мірою  знаходилась  у  ідеологічних  рамках,  за 
визначенням Р.Хариса « борючись зп виживання в 
умовах  гри  без  правил»[8]  і  вела  інформаційні 
війни з опонентами – лондонським емігрантським 
урядом,  гебелівською  пропагандою,  засуджувала 
злочини  фашизму.  Разом  із  тим  утверджувались 
принципи патріотизму та ідеї нової Польщі. 
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