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У статті на основі архівних матеріалів охарактеризовано становище росій-
ської національної меншини у міжвоєнній Польщі. Подано статистичні дані 
кількості росіян у структурі населення, проаналізовано ставлення польських 
властей до російських емігрантів та біженців, визначено соціальний склад ро-
сійської меншини у Другій Речі Посполитій.
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Актуальність теми. Встановлення нових державно-територіальних 
кордонів в Європі по закінченню Першої світової війни значною мірою 
відбувалося без урахування етнічного складу та історичного минуло-
го окремих територій, в результаті чого в Центрально-Східній Європі 
з’явилося чимало багатонаціональних держав, для яких проблема націо-
нальних меншин стала однією з ключових у внутрішній та міжнародній 
політиці впродовж усього міжвоєнного двадцятиліття. 

Серед багатьох дискурсів міжнаціональних відносин у поліетнічно-
му суспільстві завжди актуальним є соціодемографічний аналіз його окре-
мих національних одиниць. Адже історичний досвід та сучасні наукові 
дослідження свідчать про те, що буття національної групи та перспективи 
її розвитку передусім залежать від двох взаємозумовлених факторів: наці-
ональної стратегії держави та сутнісних характеристик національності (а 
саме, її демографічного складу, рівня національної свідомості, соціально-
економічного потенціалу тощо)1. Чисельність, характер розселення, по-
ходження етнічної групи є однією з детермінант її статусної позиції у 
багатонаціональному середовищі та мають безпосередній вплив на її іс-
нування та розвиток. Відтак, соціодемографічний аналіз складу російської 
меншини є важливим аспектом загального дискурсу російського фактора в 
суспільно-політичному житті Польщі в 1920-х – 1930-х рр.

Відтак, серед основних завдань цієї статті можна виділити такі: 
1) проаналізувати динаміку демографічних показників у середовищі ро-
сійської меншини; 2) дослідити соціальну структуру національної мен-
шини; 3) охарактеризувати особливості правового становища окремих 
груп росіян; 4) визначити вплив соціодемографічних показників на особ-
ливості суспільно-політичного та економічного життя росіян в Польщі в 
1920–1930-х рр.

Джерельну базу нашого дослідження складають статистичні матері-
али 1920-х-1930-х рр., звітність польської адміністрації, правові акти та 
урядові документи. Дослідженню соціальних та етнодемографічних про-
цесів у Другій Речі Посполитій присвячена низка праць як вітчизняних, 
так і польських науковців. Це роботи Й. Томашевського2, М. Пап’єжин сь-
кої-Турек3, Дж. Ротшильда4, С. Макарчука5. Ці автори аналізують загальну 
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соціодемографічну ситуацію в країні, зокрема особливості етносоціальної 
стратифікації польського суспільства, імміграції, розселення тощо. Попри 
фундаментальний характер вищезазначених досліджень, соціодемографіч-
ній структурі російської меншини в Польщі у них приділено побіжну ува-
гу, а тому дане питання потребує ретельного та комплексного вивчення. 

Відроджена у 1918 р. Друга Річ Посполита постала багатонаціо-
нальною державою: з 27 млн. її населення 8,5 млн. не були поляками. 
Національний склад держави був представлений як великими національни-
ми групами, наприклад українцями (14%), євреями (8%), так і малочисель-
ними спільнотами6. До останніх належали саме росіяни, чисельність яких в 
Польщі впродовж міжвоєнного двадцятиліття не перевищувала 1%.

Простежити основні тенденції в динаміці чисельності та розселення 
російського населення в міжвоєнний період дозволяють результати двох 
польських державних переписів 1921 та 1931 років. Станом на 30 вересня 
1921 р. в Польщі проживало 56239 тис. росіян, що становило 0,2% усього 
населення країни. Зокрема, у Волинському воєводстві проживало 9450 осіб 
російської національності, тобто 0,65% від загальної кількості мешканців7. 
Як бачимо, показник російської присутності на Волині є значно вищим, 
порівняно із загальнодержавним, але якщо порівнювати його з довоєнним 
періодом, то він зменшився в чотири рази. Так, згідно загальноросійського 
перепису 1897 р. російськомовне населення у західних повітах Волинської 
губернії становило 40,041 чол., або 2,5% усіх жителів8.

Більший відсоток росіян на західноукраїнських землях, ніж на ет-
нічних польських територіях, можна пояснити тим, що у ХІХ ст. царська 
влада проводила цілеспрямовану колонізацію цих земель вихідцями із 
Росії. Поразка польських повстань 1830-1831 та 1863-1864 років стала 
каталізатором масової міграції в Західну Україну російського елементу. 
Прагнучи прискорити політичну, економічну і культурну інтеграцію краю 
у загальноімперський простір, царська адміністрація обрала шлях руси-
фікації. Відповідно новоприбулі росіяни мали сформувати міцну соціаль-
ну базу російського самодержавства у цьому прикордонному, стратегічно 
важливому регіоні, в якому на той час ще домінували польські впливи. 
Контингент російських поселенців складали, в першу чергу, військові, 
чиновництво, дворянство, пізніше до них долучилися селянський і робіт-
ничий прошарок9. Однак військові події 1914-1921 рр., що безпосередньо 
розгорталися на волинській землі, поклали край внутрішній міграції ро-
сійського населення, а масова евакуація 1915 р. (до 1 вересня примусово 
вивезено 250 тис. чол.)10 зумовила суттєве зменшення російської групи на 
Волині, що й зафіксував польський перепис 1921 р. – 9450 чол. Аналогічна 
ситуація була й на решті польських територій. 

Звісно, російська меншина не погоджувалася із такою статистикою, 
називаючи її заниженою та упередженою, згідно якої «росіян у Польщі 
майже не виявлено»11. Недосконалість організації перепису, фальсифі-
кацію та маніпулювання його результатами польській владі закидали не 
лише росіяни, а й інші нації, особливо українці. «Чинники, від яких зале-
жало знехтування меншостевого питання, оперували зменшеними цифра-
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ми, чинники ж, які обстоювали інтереси меншостевого населення, оперу-
вали різними цифрами і тим давали можливість критично відноситися до 
їхніх висновків» – констатував один з місцевих часописів12. 

Варто наголосити, що для влади значний відсоток польського насе-
лення на етнічно непольських землях мав слугувати вагомим аргументом 
перед європейськими державами у справі демаркації державних кордонів 
(проблема Вільно, статусу Східної Галичини, населення якої бойкотува-
ло перепис) Польщі. Окрім численних зловживань польських урядовців, 
які бувало відмовлялися визнавати респондентів неполяками, «оскільки 
вони живуть у Польщі»13, підстави для маніпуляції статистичними дани-
ми подавали самі опитувані. Керуючись різними мотивами (побоювання 
виселення, ототожнення понять національності та підданства тощо), вони 
свідомо неправдиво визначали свою національність і, як правило, попо-
внювали категорію православних поляків. Як результат, серед неприродно 
високого показника – 62,425 поляків православного віросповідання – було 
чимало росіян, як і чехів, українців Волині14. 

На тенденційність першого польського рескрипту звернув увагу і 
польський дослідник В. Менджецький, який вбачає між реальними та ста-
тистичними даними різницю у 30%15.

Статистику перепису 1921 р. не можна абсолютизувати із врахуван-
ням того, що потужні міграційні процеси, які охопили повоєнний євро-
пейський простір, тривали й надалі. Потоки емігрантів, репатріантів, бі-
женців суттєво коригували демографічну картину Польщі після 30 вересня 
1921 р. Встановлення радянської влади в Росії, поразка у громадянській 
війні «білого руху» та інші негаразди породили потужну хвилю еміграції 
росіян, відомої в історії як «білої еміграції». Показовим є факт, що станом 
на 1921 р. у Польщі перебувало близько 85 тис. російських емігрантів, з 
них 42,500 чоловіків, 25,500 жінок, 17,000 дітей16, що свідчить про виму-
шений, переважно політичний характер міграції. 

Найбільшу групу російських емігрантів складали військові та їхні 
сім’ї. Лише наприкінці 1918 – початку 1919 рр. в Польщі перебувало 
1050 російських військових. Після остаточної поразки антибільшовицько-
го руху їхня кількість значно зросла. На території Польщі були інтерновані 
солдати російської армії генерала Балаховича та Перемикіна, фроловська 
дивізія вільних козаків17. Наприкінці 1920 р. кількість лише російських ко-
заків складала 6-7 тис. Більшість з них, 4400-5000 чол., було розміщено в 
спеціальних таборах для інтернованих. Так, бригада Сальникова разом з 
дивізією Трусова знаходилася у таборі Остров-Лом жин ський, а бригада 
Яковлєва – в Задунській Волі і Торуні18. 

Російські інтерновані солдати, яких часто супроводжували й члени 
їхніх сімей, складали серйозну проблему для польської влади. Якщо до під-
писання Ризького договору (1921) польська адміністрація співпрацювала з 
російськими військовими силами для організації спільної антирадянської 
діяльності, то опісля росіяни залишилися без будь-якої політичної підтрим-
ки з боку влади. Навпаки, під тиском Москви польський уряд прийняв рі-
шення про висилку з країни активних учасників антирадянської боротьби. 
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Польщу залишили Б. Савінков, який очолював у Варшаві «Народний союз 
захисту батьківщини і свободи», генерал С. Булак-Ба ла хо вич та інші керів-
ники російського руху. Серед майже 7 тис. російських офіцерів, що воюва-
ли на стороні поляків проти більшовиків, загинуло до 1,5 тис. чол., части-
на потрапила в полон, а до 70% вимушені були залишити країну. Відтак з 
Польщі емігрувало майже 4 тис. російських офіцерів19. 

Впродовж 1920-х рр. тривав процес повернення примусово еваку-
йованого у 1915 р. місцевого населення із прикордонних територій. Саме 
за рахунок репатріантів у період з червня по грудень 1921 р. населення 
лише Волинського воєводства збільшилося на 46344 особи, тобто на 3,1%. 
Репатріація росіян припала переважно на 1918-1919 рр. Тоді реєстраційні 
пункти на східному кордоні зафіксували повернення близько 100 тис. (ре-
альні цифри були значно нижчими) чол.20. 

На початку 1930-х рр. міграційні процеси продовжувалися, але тепер 
уже в іншому напрямку. Через «Велику депресію», яка особливо негативно 
позначилася на економічному розвитку Польщі та матеріальному станови-
щі її громадян, чимало росіян виїжджало з країни за кордон на заробітки. 

В цілому другий загальнопольський перепис, проведений у 1931 р., за-
фіксував перебування в Польщі 138,7 тис. росіян, що складало 0,4% від усьо-
го населення21. З них близько 90 тис. мали польське громадянство, а решта 
проживали як емігранти22. Найбільш заселеними росіянами були воєвод-
ства Віленське (43 тис.), Білостоцьке (35 тис.), Волинське (23 тис.), Поліське 
(16 тис.) та м. Варшава (4 тис.)23. У перших двох воєводствах росіяни прожи-
вали здавна і складали окрему етнорелігійну групу – «старообрядців». 

За законодавством Другої Речі Посполитої росіяни, що проживали в 
країні, ділилися на три групи: 1) тих, які проживали в Польщі до початку 
Першої світової війни; 2) тих, що емігрували до 12 жовтня 1920 р.; 3) тих, 
хто нелегально оселився в країні після 12 жовтня 1920 р. Перші дві катего-
рії користувалися правом вільного пересування, для третьої – його обме-
жено. Біженці, які не змогли довести свого права на політичний притулок, 
повинні були до 1 березня 1923 р. залишити територію Польщі24. 

Для росіян Польщі найбільш гострим впродовж усього міжвоєн-
ного періоду залишалося питання отримання громадянства. Малий 
Версальський трактат досить ліберально окреслив цю процедуру. Так, 
статтями 3 і 4 передбачалося надання громадянства колишнім підда-
ним Німецької, Австро-Угорської та Російської імперій, які до 28 червня 
1919 р. постійно проживали на території Польщі або земель, що ввійшли 
до її складу25. Проте, згідно ст.6 Ризького договору 1921 р. та «Закону про 
громадянство» від 20 січня 1920 р., право оптації особи на користь поль-
ської сторони потребувало підтвердження реєстраційним посвідченням. 
Для населення Західної Волині, наприклад, це був запис до міської, сіль-
ської чи станових громад. Знищення цих записів під час війни або взагалі 
відсутність таких записів позбавляло багатьох можливості отримати гро-
мадянство на загальних підставах26. 

Мали місце й адміністративні обмеження, зокрема циркуляр МВС 
Польщі від 28 серпня 1926 р., згідно з яким для задоволення прохання щодо 
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оптації обов’язковим стало попереднє рішення Головного ліквідаційного 
управління. Пізніше Верховний адміністративний трибунал визнав таку 
постанову неправомірною27. На місцевому рівні досить поширеним яви-
щем стало довільне тлумачення «букви закону», про що один з місцевих 
часописів і зазначав: «… у нашій адміністрації панує хаос, як при будівни-
цтві Вавилонської вежі»28. Як результат, частина росіян отримали польське 
громадянство не в законодавчому, а в адміністративному порядку, а частина 
не отримала його взагалі і проживала в Польщі як іноземці. Таке становище 
позбавляло особу не лише громадянських прав, а й ускладнювало вирішен-
ня багатьох соціально-побутових проблем (працевлаштування, отримання 
дозволу на лікарську практику, пенсійне забезпечення тощо).

Особливу категорію населення Речі Посполитої складали політич-
ні емігранти та біженці. Жоден з діючих польських законів не регулював 
юридичного становища російських біженців. Однак Польща прийняла за-
гальні засади міжнародних юридичних норм щодо політичного притулку: 
особи, які користувалися даним правом, могли проживати в країні безстро-
ково і в правовому статусі прирівнювалися до іноземців. Згідно статті 1 
«Закону про іноземців» від 13 серпня 1926 р. такими вважали «кожного, 
хто не має польського громадянства»29. Щодо них у польської влади було 
специфічне визначення «іноземці з невстановленою державною прина-
лежністю, що проживають на основі карт тимчасового перебування і нан-
сенівських паспортів»30.

Відтак на російських емігрантів поширювалися міжнародні правила 
т. зв. нансенівських паспортів, які посвідчували особу біженця та надавали 
право вільного пересування країною. До 1929 р. нансенівські паспорти ви-
давалися польським урядом лише у випадку виїзду біженця за кордон31. У 
Польщі в 1937 р. окремим законом введено спеціальні посвідчення для емі-
грантів, які зрівняли їх у правах з громадянами при працевлаштуванні32. 

Оскільки масовий потік емігрантів у 1914-1920 рр. з Російської та 
Османської імперій став дестабілізуючим чинником для післявоєнної 
Європи, то питання російських і вірменських біженців вирішувалося на 
міжнародному рівні. Турботу про їхню долю взяла на себе Ліга Націй. 
Лише вона, як наднаціональна інституція, могла стати гарантом прав і 
свобод для апатридів. Актуальності набуло питання про визначення пра-
вового статусу біженців. Згідно постанов Женевських конференцій 1922 і 
1926 рр. російським біженцем визнавалася «…будь-яка особа російського 
походження, яка не користується протекторатом уряду СРСР і не отримала 
іншого підданства»33. 

Міжурядова угода від 30 червня 1928 р. про правовий статус росій-
ських і вірменських біженців фактично встановила юридичне рівноправ’я 
емігрантів та громадян. Однак Польща, ратифікувавши дану конвенцію, 
відмовилася визнати на своїй території чинність інституту представництва 
Верховного комісара, до компетенції якого входило виконання тих функцій, 
які традиційно покладаються на консульства. Своє рішення польська сторо-
на мотивувала тим, що офіційна діяльність представника Верховного комі-
сара була б порушенням умов Ризького договору. Її дипломати наголошува-
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ли на тому, що впровадження цього інституту не є доцільним, оскільки всі 
емігранти в Польщі користуються повнотою прав, наданих іноземцям34. 

Соціальна ніша російської меншини в польському суспільстві, по-
рівняно з довоєнним періодом, дещо звузилася, але її представники ще з 
попередніх часів мали відносно пропорційне представництво серед різних 
соціальних верств. Показник міського населення серед росіян, порівняно з 
іншими етнічними групами був досить високим. За підрахунками україн-
ського вченого С. Макарчука, станом на 1931 рік у містечках Волині про-
живало 13500 росіян, що складало 57% їхнього загалу35. Очевидно, зосе-
редження росіян у містах було пов’язано з особливостями їхньої етносоці-
альної структури, що сформувалася за попереднього режиму. Як правило, 
це були державні службовці, фахова інтелігенція (вчителі, лікарі, адвокати 
і т.д.), офіцери царської армії, священнослужителі, землевласники тощо. 

Однак у Другій Речі Посполитій росіяни втратили доступ до держав-
них посад, які значною мірою раніше забезпечували їм привілейоване ста-
новище в суспільстві. Працюючи в державних установах, росіяни займали 
виключно другорядні посади, що негативно позначилося на соціальному 
статусі російської меншини в цілому. Звільнені з державної служби, ко-
лишні чиновники та царські офіцери у пошуках засобів до існування ви-
ступили у незвичній для себе іпостасі дрібних торгівців, осіб, зайнятих 
фізичною працею36. Незначний відсоток росіян отримували прибутки від 
нерухомого майна чи капіталовкладень. Соціальні позиції російської мен-
шини похитнулися і через значну втрату ними земельних володінь. Якщо 
у 1896 р. росіянам належало 50,35%37 землі у Волинській губернії, то на 
1921 р. лише 32,7%38 великої земельної власності перебувало у їхньому 
володінні, що вдвічі менше ніж у поляків. Згідно офіційної статистики на 
червень 1921 р. 91% усіх вилучених польською владою земель належало 
національним меншинам. Як правило, це була власність російських по-
міщиків, особливо тих, які до 1 квітня 1921 р. не повернулися у свої воло-
діння39. Отже, порівняно з довоєнним часом соціально-економічні позиції 
росіян значно похитнулися. Соціальні привілеї, які вони отримували від 
царського уряду, відійшли у минуле, а натомість спостерігалася тенденція 
до поширення соціальної маргінальності та неухильного погіршення мате-
ріального становища російської меншини. 

Отже можна констатувати, що малочисельність російської меншини 
в Польщі, її дисперсне розселення та втрачені привілейовані соціальні по-
зиції в суспільстві об’єктивно зумовлювали її політичну маргінальність, 
впливали на специфіку буття в інонаціональному середовищі.
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В статье на основе архивных материалов дана характеристика положения 
российского национального меньшинства в межвоенной Польше. Поданы стати-
стические сведения количества россиян в структуре населения, проанализировано 
отношение польских властей к российским эмигрантам и беженцам, определено 
социальный состав российского меньшинства во Второй Речи Посполитой.
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