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Dzieje wołyńskiej policji okresu międzywojennego

W 2019 roku, nakładem Wydawnictwa Instytutu Pamięci Na-
rodowej ukazała się książka będąca monografi ą formacji policyj-
nych Wołynia i województwa wołyńskiego w latach 1919−1939. 
Jej autorem jest Oleh Razyhrayev, ukraiński historyk związany 
ze Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Państwowym im. 
Łesi Ukrainki w Łucku. Autor jest doświadczonym badaczem 
m.in. kwestii związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym 
II Rzeczypospolitej, zwłaszcza jej obszarów wschodnich, ze 
szczególnym uwzględnieniem województwa wołyńskiego. Ma 
w swoim dorobku prace dotyczące Policji Państwowej1 oraz 
przestępczości i więziennictwa2, że wspomniane zostaną tu ty-
tułem przykładu teksty w języku polskim. W kontekście oma-
wianego opracowania zwraca uwagę zwłaszcza ukraińska mo-
nografi a jego autorstwa poświęcona formacjom policyjnym na 

1 O. Razyhrayev, Policja Państwowa II Rzeczypospolitej Polskiej wobec ruchu ko-
munistycznego na Wołyniu w latach 1926–1939, [w:] Komuniści w II Rzeczypo-
spolitej. Ludzie –struktury – działalność, red. M. Bukała i M. Krzysztofi ński, Rze-
szów 2015, s. 447–463; idem, Policja wobec zagadnienia ukraińskiego na Wołyniu 
w świetle interpelacji poselskich z lat 1922–1924, „Wschód Europy” 2015, t. 1, 
nr 2, s. 11–26.
2 Idem, Przestępczość kryminalna na południowo-wschodnich terenach Drugiej 
Rzeczypospolitej (Wołyń oraz Galicja Wschodnia) w latach 1921–1926, [w:] 
Metamorfozy społeczne, t. 6, Margines społeczny Drugiej Rzeczypospolitej, red. 
M. Rodak, Warszawa 2013, s. 161–183; idem, Więzienie Karno-Śledcze w Kaliszu 
1918–1939: wybrane problemy, „Polonia Maior Orientalis” 2018, t. 5, s. 61–79.
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Wołyniu w latach 1919−19263. Zatem, biorąc pod uwagę dotych-
czasowy dorobek Autora można uznać, że Oleh Razyhrayev 
jest historykiem wręcz predestynowanym do podjęcia tematu, 
jakiemu poświęcona została omawiana tu książka. Na zakoń-
czenie uwag wstępnych należy również dodać, że praca Oleha 
Razyhrayeva została wyróżniona w konkursie im. Władysława 
Pobóg-Malinowskiego na Najlepszy Debiut Historyczny Roku4.

Książka składa się z trzech rozdziałów. Pierwsze dwa prezen-
tują strukturę i zadania Policji Państwowej na Wołyniu w okre-
sie 1919−1939. Cezurą dzielącą materiał na dwie części jest rok 
1926. Ten wybór jest uzasadniony zmianami organizacyjnymi, 
jakie zostały wprowadzone w służbie policyjnej na terenie całe-
go państwa. Obie części zawierają wydzielone w podrozdziały 
fragmenty poświęcone rozwojowi organizacji terytorialnej Po-
licji Państwowej, a także zwalczaniu przestępczości politycznej 
(organizacji legalnych i nielegalnych) oraz kryminalnej. Roz-
dział obejmujący okres 1919−1926 jest rozbudowany dodatkowo 
o takie wątki, jak opis działań innych aniżeli Policja Państwowa 
struktur odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne w la-
tach 1919−1920, a także roli Policji Państwowej w ochronie grani-
cy polsko-sowieckiej przed utworzeniem w 1924 roku Korpusu 
Ochrony Pogranicza. Rozdział trzeci jest w praktyce rodzajem 
portretu zbiorowego funkcjonariuszy policji województwa wo-
łyńskiego. Oleh Razyhrayev przeanalizował takie zagadnienia, 
jak fl uktuacje stanu liczebnego, źródła rekrutacji, zasady szkole-
nia, warunki służby. Prócz spraw związanych z funkcjonowa-
niem na niwie zawodowej oddzielne ujęcie znalazły w rozdziale 
trzecim kwestie zaangażowania policjantów w życie społeczne 
i kulturalne, a także sprawa bardzo złożona, jaką był odbiór po-
licji w oczach – narodowościowo zróżnicowanego – społeczeń-
stwa województwa wołyńskiego. Zaznaczmy, że podział książki 
na podrozdziały II stopnia nie ma odbicia w spisie treści, a tak 

3 Idem, Польська державна поліція на Волині у 1919–1926 роках, Луцьк 2012. 
4 https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/konkursy-i-nagrody/najlepszy-debiut-histor/34886, Uro 
czyste-wreczenie-nagrod-laureatom-Konkursu-na-Najlepszy-Debiut-Historyczny-Ro.
html [dostęp 20.06.2020].
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wyróżnione fragmenty nie posiadają numeracji. Konkludując 
prezentację kwestii konstrukcyjnych można uznać, że struktura 
części zasadniczej książki jest dobrze przemyślana i proporcjo-
nalna. W formie aneksu załączony został zestaw biogramów 59 
funkcjonariuszy służących na Wołyniu do 1939 roku. Książka 
opatrzona została indeksem osobowym i geografi cznym.     

Zwraca uwagę materiał ilustracyjny. Publikacja została wzbo-
gacona o 49 zdjęć, które prezentują wyższych ofi cerów Policji 
Państwowej na Wołyniu, służbę i życie codzienne jej funkcjo-
nariuszy. Zdecydowana większość pochodzi z zasobu Państwo-
wego Archiwum Obwodu Wołyńskiego i można przypuszczać, 
że jest publikowana po raz pierwszy. Znaczną część należy więc 
choćby z tego powodu uznać za ilustracje interesujące. Niestety, 
w kilku przypadkach zdjęcia nie przedstawiają policjantów, ale 
żołnierzy międzywojennego Wojska Polskiego, którzy nie zosta-
li właściwie rozpoznani. Skutkuje to błędnymi podpisami. Inte-
gralną częścią tekstu są ujęcia tabelaryczne (jest ich 31), które po-
zwalają czytelnikowi na szybką orientację w takich kwestiach, 
jak profi l przestępczości na terenie Wołynia, dynamika obsady 
i ilość etatów służbowych, problematyka fi nansowa związana 
z Policją Państwową tego okręgu, stan uzbrojenia i wyposaże-
nia funkcjonariuszy.       

Omawiane wydawnictwo bazuje przede wszystkim na ma-
teriale pozyskanym w wyniku kwerendy archiwalnej. Autor 
przeprowadził poszukiwania w dwunastu instytucjach roz-
lokowanych na Ukrainie, w Polsce i na Białorusi. Główną rolę 
odgrywają zasoby trzech archiwów: dwóch ukraińskich – Pań-
stwowego Archiwum Obwodu Wołyńskiego w Łucku i Pań-
stwowego Archiwum Obwodu Równeńskiego w Równem oraz 
polskiego Archiwum Akt Nowych. To zrozumiały wybór, po-
nieważ oba archiwa ukraińskie, a zwłaszcza to mające siedzi-
bę w Łucku, dysponuje niezwykle bogatym zasobem między-
wojennych akt proweniencji administracyjnej. Tak dobrana 
i od razu podkreślmy – umiejętnie wykorzystana podstawa źró-
dłowa czyni książkę Oleha Razyhrayeva ujęciem nowatorskim 
i znacznie rozszerzającym naszą wiedzę przede wszystkim 
na temat funkcjonowania jednego z kluczowych organów ad-
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ministracji państwowej w województwach wschodnich II Rze-
czypospolitej. Czytelnik otrzymuje tu bardzo dużo uporządko-
wanego materiału faktografi cznego zarówno z dziejów instytu-
cji, jak i biografi i osób tam służących. 

Co jednak równie istotne, omawiana praca uzupełnienia 
naszą wiedzę także w innych obszarach. Uwaga ta dotyczy 
zwłaszcza aktywności nielegalnych ruchów politycznych, któ-
rych działalność miała wywrotowy charakter: Komunistycznej 
Partii Zachodniej Ukrainy i Organizacji Ukraińskich Nacjona-
listów (do 1929 r. Ukraińskiej Organizacji Wojskowej). Książka 
zawiera informację na temat stanu tych struktur, ich obsady, 
form aktywności. W odniesieniu do ostatniej z wymienionych 
spraw jest to o tyle jeszcze ważne, że Wołyń należy prawdopo-
dobnie uznać za obszar najdrastyczniejszych, warunkowanych 
inspiracją polityczną, wystąpień przeciw ładowi wewnętrzne-
mu. Zwłaszcza w odniesieniu dla okresu do 1926 roku można 
znaleźć tu interesujące szczegóły dotyczące interakcji admini-
stracji/policji z ośrodkami legalnego życia politycznego. Odnosi 
się to przede wszystkim do środowisk niepolskich, po wybo-
rach parlamentarnych w 1922 roku odgrywających na Wołyniu 
znaczną rolę. W książce podniesione został takie kwestie, jak 
poziom życia grupy funkcjonariuszy państwowych czy okolicz-
ności awansu społecznego. 

Książka O. Razyhrayeva budzi pesymistyczne refl eksje odno-
śnie do realiów, ale i możliwości polityki narodowościowej pro-
wadzonej przez władze państwa polskiego na Wołyniu. Rzuca 
również specyfi czne światło na warunki, w jakich wdrażany 
był tzw. „program wołyński”, którego uosobieniem był Hen-
ryk Józewski – z krótką przerwą wojewoda wołyński w latach 
1928−1938. Koncepcja ta, traktowana jest niekiedy do dziś jako 
wyraz względnie liberalnego wariantu polityki narodowościo-
wej obozu sanacyjnego. Tymczasem ustalenia O. Razyhrayeva 
dowodzą, że gestom pod adresem wołyńskich Ukraińców to-
warzyszyły niezwykle zdecydowane działania, mające na celu 
zapewnienie ładu społecznego. Wydaje się wręcz, że poczyna-
nia te były na tle innych obszarów II Rzeczypospolitej w naj-
większym stopniu naznaczone brutalnością. Prawdopodobnie 
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przypadkiem najbardziej spektakularnym była akcja likwida-
cyjna komórek Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy, jaką 
prowadzono stopniowo w ciągu kilku miesięcy na przełomie lat 
1935/1936. Według ustaleń O. Razyhreyeva podczas tych dzia-
łań w 83 wypadkach użyto broni, w wyniku czego zginęło 47 
osób (s. 222). Na boku pozostawmy, w jakim stopniu tak ostre 
postępowanie było uzasadnione. Przypuścić jednak można, że 
w żadnym wypadku nie wzmacniało ono poczucia łączności 
nie-Polaków z państwem polskim.    

Podsumowując powyższe uwagi mogę stwierdzić, że dzię-
ki wysiłkom ukraińskiego badacza ukazała się ważna praca 
na temat wewnętrznych dziejów II Rzeczypospolitej. Oparta 
na rzadko bądź nigdy dotąd niewyzyskiwanym materiale źró-
dłowym zawiera wiele nowych informacji nie tylko na temat 
funkcjonowania polskiej policji w okresie międzywojennym, 
ale istotnie uzupełnia wiedzę odnośnie do takich zagadnień 
z historii Polski lat 1918−1939, jak szerzej rozumiane bezpieczeń-
stwo wewnętrzne, dzieje ruchu komunistycznego czy zagadnie-
nia narodowościowe.
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