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ема національних меншин у міжвоєнній Польщі є однією з найрозпрацьованих у 
польській історіографії. До неї зверталися також соціологи, демографи, 
політологи та педагоги. Бібліографія робіт складається з джерельних, оглядових, 

аналітичних, узагальнюючих досліджень, а також праць, в яких розглядаються певні складові 
життя представників окремих національних меншин. Наприкінці ХХ ст. склався навіть свого 
роду ієрархічний розподіл щодо вивчення непольського населення ІІ Речі Посполитої. За 
кількісними показниками домінують праці щодо жидів, німців, українців, білорусів.  

У працях польських вчених і політиків 20-х років ХХ ст., присвячених питанням 
національних меншин, головна увага приділялась українцям/русинам, жидам і німцям. 
Білоруси і литовці були на другому плані, а росіяни і чехи проходили під рубрикою “інші” 
народи.  

Метою нашої роботи є розгляд у хронологічній послідовності досліджень, присвячених 
росіянам у міжвоєнній Польщі. В одній із перших праць, яка присвячена нацменшинам, 
Малішевський Е. згідно “військового списку” наводить кількість 23.931, яку серед 
полонених та інтернованих склали особи “непольської національності, найвірогідніше в 
значній мірі росіяни”. І далі цей автор наводить статистичні дані про розселення росіян по 
території країни. “На Волині живе 10.084, тобто 0,7 %, найбільше в рівненському повіті – 
4.213; у віленській окрузі – 7.224, з яких в самому Вільно 4.092; на Поліссі 4.294, і нарешті у 
Варшаві 2.359 або 0,25 %” [1, с. 17]. Якщо скласти ці дані то вийде цифра 23.961 особа, тобто 
майже відповідна кількості (23.931) “полонених та інтернованих непольської 
національності”, про які говорить Малішевський. Якщо це ті самі люди, то чому така 
невизначеність у їх статусі? Але відомо, що за польськими законами колишнім полоненим та 
інтернованим заборонялось поселятися у східних прикордонних воєводствах. Отже може 
Малішевський, згадуючи про Волинь, Полісся і Віленський край, мав на увазі автохтонів? 
Тоді логічно буде додати ці обидва показники. Але це тільки припущення. Хоча з 
посиланням на емігрантські джерела, деякі дослідники оперують кількістю російських 
біженців на початку 20-х років у Польщі у 75 тисяч чоловік [2, с. 174]. Але знову ж тут 
йдеться про іншу категорію росіян – біженці. Тобто перед нами вимальовується проблема у 
визначені категорій росіян, які опинились на території Польщі, трактування їх статусу 
залежно від часу перебування в країні.  

Отже, щодо Польщі етнонім “росіяни” не був синонімічним слову “емігрант”. Тому, 
вивчаючи життя росіян у ІІ Речі Посполитій, варто дотримуватись принципу стратиграфії.  

У перші роки відродження польської держави на її території опинилися російські 
біженці, емігранти і корінні росіяни. Останні згодом отримали польське громадянство і 
статус національної меншини. Найчисельнішу і найорганізованішу, що зрозуміло з 
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особливостей їх релігійної приналежності, групу складали старообрядці-поморці. Саме 
збереження світопоглядної самоідентифікації цих росіян до ХХ ст. прислужилося тому, що їх 
життя стало предметом наукового вивчення дещо раніше, ще за часів ПНР і СРСР [3]. Зараз 
вивченням життя старовірів Польщі й Литви у міжвоєнний період займається Поташенко Г. 
[4]. 

Міжнародна і внутрішня ситуація в сусідніх країнах змушувала Польщу подивитися на 
розв’язання питання національних меншин вже зі сторони геополітики. Тільки одне 
Люблінське з поміж усіх воєводств не мало кордонів з іноземними державами. Тому “легко 
зрозуміти яке значення може мати з точки зору внутрішніх і зовнішніх інтересів держави, не 
врегульоване, в сенсі позитивного ставлення до державності, питання меншин Речи 
Посполитої” [5, с. 23]. Влодарський Пьотр, який в 30-і р. активно висловлювався в справі 
розв’язання проблем, які виникли щодо меншин між Польщею і Лігою Націй, запропонував 
поділ національних груп за політичним значенням, а отже і відповідною послідовністю 
розв’язання проблем, пов’язаних з ними. На його думку, перед Польщею постало чотири 
проблеми: проблеми меншин (яку створюють чехи і росіяни); спеціально-меншинна проблема 
з міжнародним акцентом (жиди); меншинно-політична проблема (німці та литовці); 
національна проблема у прямому її значенні (українці та білоруси) [6]. Розв’язання першої 
проблеми, тобто становище росіян в Польщі, на думку автора, залежить тільки від самих 
поляків. Домагання чехів і росіян полягають тільки на тому, аби утримати рівноправність, 
якої вони досягли. Якщо чехи залишалися в колі уваги польських урядовців до 1939 р. (бо за 
ними стояла материнська держава, з якою у Польщі були постійно напружені стосунки), то 
інтерес до росіян з роками спадав. Еміграція зійшла на маргінес, а радянська Росія чи то 
СРСР вважав росіян поза кордонами країни своїми ворогами. 

Той самий Влодарський в середині 30-х рр. давав скупу соціальну характеристику вже 
100 тисячної російської громади. Вона складалась з колишніх російських чиновників, 
зрусифікованих міщан, людей вільних професій і селян, які компактно проживали тільки в 
містах східних воєводств країни. Хоча й представлені польські громадяни російського 
походження своїм послом в Сеймі Речі Посполитої, в політичному житті Польщі участі 
майже не беруть і впливу на нього не мають [7]. 

У міжвоєнний період життю росіян в Польщі присвячувались окремі статті в російській 
еміграційній пресі. До середини 90-х рр. ХХ ст. ця тема залишалась майже невідомою ані 
польській, ані російській історіографії [8]. У сплеску загального вивчення російського 
зарубіжжя, який розпочався наприкінці 90-х років ХХ ст. в Росії, дуже скромне місце посіла 
доля росіян в Польщі. Основною причиною було те, що тут майже не було представників 
класичної політичної чи військової еміграції. На відміну від країн Центральної (Чехія), 
Південно-Східної (Югославія, Болгарія, Румунія) і Західної (Франція, Німеччина) Європи в 
Польщі найчисельнішою групою росіян в роки стабілізації після Першої світової війни стали 
ті, хто не перетинав державних кордонів. Люди залишалися там, де й жили, – поза їх волею 
пересунулися державні кордони.  

Загалом, згадки про росіян в Польщі були лише вкрапленнями у роботах присвячених 
слов’янським національним меншинам [9]. У більшості досліджень про них навіть не 
згадувалось [10]. Якщо взяти, вживаний серед польських істориків розподіл на неслов’янські 
(німці, жиди) і слов’янські (українці, білоруси) національні меншини, то перші здомінують із 
значною кількісною перевагою у публікаціях і монографіях.  

Варто відзначити, що майже одночасно, після змін суспільно-політичного характеру в 
Польщі та Росії з’явилися піонерські роботи Станіславського В. [11] і Робкової Є. [12], які не 
просто були присвячені росіянам в ІІ Речі Посполитій, а намагалися закласти теоретичне 
підґрунтя вивчення проблеми.  

Польський історик уже в назві своєї праці розводить за статусом дві групи росіян у 
тогочасній Польщі: еміграція і національна меншість. У такій послідовності він і аналізує 
стан досліджень цієї тематики. Російська еміграція вивчена у західноєвропейських країнах, 
Чехословаччині та на Балканах [13]. Натомість польські дослідники у книгах з історії країни, 
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лише торкались, як зазначає Станіславський В., цієї проблематики. Навіть у роботах, які 
вважаються академічними, – росіянам присвячено декілька рядків, у кращому випадку – 
декілька сторінок [14]. Зацікавлення росіянами в ІІ Речі Посполитій здебільшого 
обмежувалось подіями польсько-більшовицької війни 1920 року. Цей період висвітлений у 
роботах Юзвенко А. [15], Карпуся З. [16], Гданського Я. [17]. Про колишніх російських 
офіцерів, які продовжували службу в польській армії, майже немає публікацій [18]. 

Вивчивши літературу предмету, Станіславський В. задається питаннями: “Чи дійсно в 
міжвоєнній Польщі, яка знаходилась в першій сімці країн і де перебувало найбільше 
біженців, в житті російської еміграції протягом двадцяти років не помічено жодних явищ, які 
були б варті уваги історика? А якщо так – а відразу треба визнати, що життя “білих росіян” в 
Польщі було далеке від динаміки не тільки берлінської чи паризької колоній, а також 
празької та белградської – то чому? Невже ці питання не викликали зацікавлення? 
Припускаю, що найістотнішу роль щодо стану досліджень відіграли у ПНР цензурні 
обмеження. Чи однак тільки “запис” на дослідження російської еміграції спричинився до 
такого стану речей? Чому історики, такі відважні у спробах порушити багато цензурних 
табу, цю проблематику залишили і спокої? Чому навіть не спробували це зробити історики-
емігранти? 

Одним з основних обмежень може бути (і є) незадовільний стан джерельної бази” [19, 
с. 25].  

Цього ж року з’явилася стаття Збігнєва Карпуся, в якій автор також спробував 
визначити стан і перспективи розвитку досліджень російської еміграції в Польщі. До 1924 р., 
а ця дата є знаменною у житті російських емігрантів, тобто до року, як зазначив З. Карпусь, 
“остаточного врегулювання проблеми емігрантів з Росії в Європі, польська влада не 
дозволила утворити одну політичну організацію, яка б репрезентувала інтереси російської 
громади перед властями” [20, с. 97]. 

Проблема взаємостосунків “білої” російської еміграції з українцями та козаками в 
Польщі розглядалась Замойським Я. [21, с. 49–71]. Згадали про це і російські історики 
Доронченков А. [22] та Соцков Л. [23]  

Доронченков А. наводить спогади Мейснера Д., про те, що дехто з козаків “треба прямо 
сказати, не без лукавої участі іноземців заперечували навіть саму приналежність козацтва, в 
тому числі донського, до російського народу і виплеснули на Росію відро помий. Деякі 
“попови”, “старикови”, “бикодорови”, “колосови” та носії інших подібних прізвищ раптом, 
на загальне нерозуміння і здивування, виявлялися зовсім не росіянами. На чисельних 
публічних виступах вони на чистій російській мові, та іншої вони зроду і не знали, 
пояснювали, що Дон і Кубань – зовсім не Росія і що тільки “більшовицьке насильство” 
тримає ці області в її складі [24, с. 81–82]. Нарешті, в листопаді 1931 р., один із ідеологів 
вільного козацтва генерал Бикадоров заявив, що створення Казакії нездійсненно. Натомість 
він пропонує створення козацького поселення в Африці, в одній з колоній Франції. Відтоді 
генерал розпочав агітацію щодо організації Алжирської козачої станиці. Часопис “Вольное 
казачество” назвал генерала дезертиром. Тоді Бикадоров надрукував у газеті “Відродження” 
відкритого листа, де заявив що ідея Казакії для цього журналу є лише засобом отримання 
субсидій з іноземних джерел. Він назвав Казакію бутафорською і застеріг від використання 
козаків у ролі “гарматного м’яса” заради чужих інтересів [25, с. 84]. Некозацьке населення 
згідно планів підлягало покозачченю. Проти цього і виступили представники калмицької 
еміграції. Вони бачили Козакію сильною і міцною, заснованою на принципах 
громадянського і національного рівноправ’я, загальної та обов’язкової освіти і охорони 
здоров’я, відновлення економіки при відмові від “комуністичної системи господарювання”, 
піклування про армію як захисницю країни, миру з корінним “іногороднім” населенням 
Козацьких земель [26, с. 82]. Політична програма вільного козацтва полягала в тому, що це 
мав бути не партійно-політичний рух, а козацький державно-політично-національний рух. 
Козаки, а вірніше ті, хто стояв за ними, хотіли об’єднати цю галузку еміграції на засадах 
того, що ідея загальної держави це не ідея окремої партія. Метою боротьби мала стати 
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держава Казакія. Збройний шлях розглядався як основний. Деякі протиріччя в середовищі 
козаків полягали у виборі союзників у майбутній війні.  

Боротьбі емігрантських організацій проти режиму в Радянській Росії присвячено 
обмаль робіт. Це пояснюється специфічністю теми і закритістю архівів спецслужб. У 1996 р. 
(рік появи статей В. Станіславського, З. Карпуся, Т. Зєнкевича) надрукована праця 
Д. Зубарєва про діяльність “Союза защиты Родины и Свободы” Б. Савінкова і “Братства 
Русской Правды”. Остання характеризувалася як “найфантастичніша організація білого 
терору, про яку відомо найменше…” [27]. Автор був переконаний, що це була “цілком 
реальна (хоча, звичайно, вона про себе вдавала більше, аніж була насправді)”. Значним 
поступом у розкритті сутності “БРП”, плацдармом якого вважали Польщу, стала робота 
О. Будницького (2003 р.). Автор подав докази того, що ця організація була “одним з 
найвдаліших і тривалих літературних проектів (виділено – С. Т.)” Сергія Соколова 
(літературний псевдонім Сергій Кречетов). Вся діяльність зводилась до опису “подвигів” на 
сторінках журналу “Русская Правда”. Цей журнал “найяскравіший пам’ятник” терористичної 
думки в російській зарубіжній пресі, який “вражає перебільшеннями і недоладностями” [28]. 

Ставлення держави до православної церкви у міжвоєнний період досліджувала 
Папєжинська-Турек М. [29] і Ципін В. [30], Я. Замойски [31]. Держава, зовні толеруючи і 
ніби не втручаючись у внутрішньоцерковні стосунки, знайшла метод впливу на її 
представників – православне духовенство. “Особистий правовий стан православних 
священиків був неясним і важким. Дуже велика їх частина не мала польського громадянства, 
яке навмисно їм не надавалось, щоби в такий спосіб мати легкий тиск на них у вигляді 
погрози видалення чи виселення з країни. Без сумніву, це сильний і водночас легкий у 
застосуванні спосіб. Тому немає нічого дивного, якщо чиновники на місцях будуть не тільки 
захищати його, але й висловлюватись за необхідність його застосування. З іншого боку, не 
важко зрозуміти, що утримування такої значної частини православного духовенства в стані 
повної непевності у завтрашній день, тероризує їх і змушує до покори, але, однак, і 
налаштовує ворожо проти держави та її адміністрації, ускладнює консолідацію стосунків, що 
довго не може залишатися незмінною у такому ненормальному стані” [32, с. 46]. Як вважає 
Станіславський В., польська держава намагалася поширити контроль над церквою не тільки 
реалізуючі амбіційні плани її полонізації, а радше задля запобігання впливу московського 
патріархату, який ще мав формальні зв’язки з церквою в Польщі. Цим як прикриттям могли 
скористатися задля розвідувальних або пропагандистських цілей радянські власті Росії [33, 
с. 36]. 

Лаконічністю і водночас вагомістю висновків вирізняються серед інших тези згаданої 
вже Є. В. Робкової. 

Неординарність становища росіян в Польщі дослідниця пояснює трьома факторами. 
“По-перше, антиросійськими настроями притаманними польському населенню і 
антиросійською та антиправославною політикою польської влади. По-друге, економічною 
кризою, яка поглиблювалася протягом 20-х років і супроводжувалася падінням національної 
валюти, ростом цін, загостренням житлової кризи і зростанням безробіття, По-третє, 
прагненням польського уряду налагодити політичні і економічні стосунки з СРСР, що 
робило його вельми поступливим у тих випадках, коли СРСР чинив тиск з метою обмежити 
активність емігрантських організацій” [34, с. 16–17]. 

У висвітленні різних сторін життя російської громади не можна оминути контактів з 
представниками існуючого тоді ідеологічного русофільства. Але таких наукових досліджень 
досі не проведено. Хоча ця ідейно-політична течія Галичини у міжвоєнний період дещо 
еволюціонувала не тільки під впливом соціально-політичний змін, які відбулись в Європі 
після Першої світової війни, але й завдяки співпраці з російською еміграцією у межах нової 
Польщі. Донедавна історія “москвофільства” в Галичині обмежувалась в українській 
історіографії закінченням Першої світової війни [35]. Під впливом радянської історичної 
школи, яка взяла за дороговказ ленінську оцінку галицьких русинів, склалось хибне уявлення 
про цю культурно-політичну течію суспільного життя Галичини, Буковини і Закарпаття як 
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прояв минулого, який відійшов у небуття разом зі зміною соціальної формації. Проте, 
сучасні українські історики у своїх дослідженнях все частіше натрапляють на дотичні факти 
продовження діяльності прихильників загальноруської ідеї єднання слов’янських народів на 
теренах Галичини в міжвоєнний період [36]. У зв’язку з цим, недоречним видається нам 
вживання деякими дослідниками до вивчення цієї проблеми традиційного терміну 
“москвофільство” [37, с. 308–316]. Не завдаючи собі роботи, вони за інерцією говорять про 
це явище як про відродження “москвофільства”. Натомість, Москва, що опинилася тоді під 
владою більшовиків, не могла вже бути тим маяком, до якого роками прагнули православні 
Галичини, Буковини, Закарпаття і Лемківщини. Тому в основу їх діяльності в 20–30-і роки 
ХХ ст. лягла теза єднання руських народів навколо своєї віри.  

Переломним моментом у вивченні життя російської громади в Польщі, можна 
сподіватися, стала організація конференції в Торуньському університеті й видання її 
матеріалів у книзі “Російська еміграція. Долі та ідеї” [38]. Це було логічним продовженням 
досліджень життя української, російської і білоруської еміграції в регіоні Помор’я, яке 
велось вченими університету ім. М. Коперніка впродовж останніх років. Їх робота і заклики 
розширити географію досліджень знайшли відгук.  

Життя росіян у Поліському воєводстві цікавило дослідницю з Бреста Швайко В. [39, 
с. 165–168]. Її роботи, що почали з’являтися друком в кінці 90-х років у білоруських 
наукових виданнях, згодом значно розширились тематично і логічно завершились захистом 
кандидатської дисертації [40].  

Значний осередок росіян у міжвоєнному Вільно досліджують Зінкевич Т. [41] і 
Опацький З. [42, с. 309–322]. Основна увага приділяється студентству і Віленькому 
університету як “кресовому” академічному центру. В перші роки створення університету 
росіян тут нараховувалось 25 чоловік, православних – 81, що становило третю за 
чисельністю групу студентів за релігійним поділом [42, с. 318]. П. Лавринець досліджує 
літературне життя росіян у Вільно [43]. Росіянам у вільному місті Гданську та їх зв’язкам із 
співвітчизниками у Польщі присвячені статті Романова А. [44, с. 329–360].  

На Україні російська еміграція в Польщі цікавить не тільки автора цього огляду [45], 
але й харківського історика Йолкіна А. Його тематично різні за назвами статті написані на 
матеріалах Земскогородського комітету з Російського закордонного історичного архіву в 
Празі, який зараз знаходиться в Державному архіві Російської Федерації, і статей з 
емігрантської преси тих років [46]. 

Окремо треба згадати автора сайту в Інтернеті про російських емігрантів у 
Чехословаччині і Польщі Андрія Мозолю [47]. Завдяки його роботі дослідники цієї тематики 
з різних країн отримали можливість оперативно ознайомитись зі станом вивчення проблеми, 
розміщувати свої роботи на сторінках цього електронного видання. Окрім своєрідного 
координаційного центру сайт цікавий і працями самого А. Мохолі про російське 
шкільництво та літературне життя російської еміграції в Польщі [48]. 
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