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TOŻSAMOŚĆ NARODOWA MNIEJSZOŚCI BIAŁORUSKIEJ 
W POLSCE I CZYNNIKI JĄ KSZTAŁTUJĄCE

Lud białoruski jest dziwnie dobry i spokojny. 
Jest to materiał, z którego każdy rząd rozumny mógłbym zrobić, co by chciał.

Korespondencja z Wilna, „Dziennik Poznański” 1887,
za: O. Kolbe, Białoruś-Polesie, t. 52, Wrocław–Poznań 1968, s. 38.

Wprowadzenie

Mniejszości narodowe zamieszkujące w Polsce stanowią obszar badawczy 
od dawna eksplorowany i aktualizowany. Analiza źródeł zastanych wskazu-
je jednak na co najmniej dwie zmienne różnicujące realizowane badania. Po 
pierwsze niektóre z mniejszości są znacznie częściej i dogłębniej poddawane 
analizom niż inne; po wtóre większość dostępnych opracowań ma charakter 
socjologiczny. 

Na kanwie powyższej uwagi podjęto temat, który w swoim założeniu ma 
niejako równoważyć opisaną sytuację, tzn. dotyczy on mniejszości białoruskiej 
na Podlasiu, a zatem grupy narodowej stosunkowo rzadko badanej; po wtóre 
przyjęta analiza, oprócz koniecznych odniesień do socjologii czy ekonomii, 
ma charakter stricte politologiczny. Założeniem wyjściowym jest zatem nie 
sama deskrypcja wybranej mniejszości, ale uchwycenie i przedstawienie przy 
pomocy narzędzi politologicznych zmian dokonujących się w jej obszarze. 

Endogenne i egzogenne determinanty zmiany możliwe są do określenia 
dzięki instrumentarium takich subdyscyplin, jak systemy polityczne (m.in. 
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etnopartie) czy marketing polityczny (m.in. zachowania wyborcze). Przyjęte 
ramy czasowe, tj. okres 2015–2019 wynikają z cyklu wyborczego i pozwolą 
odpowiedzieć na pytanie na ile bieżąca polityka wpływa na przeobrażenia re-
lacji państwo–mniejszości narodowe, a wybory samorządowe z października 
2018 r. umożliwią ocenę aktywności lokalnych liderów.

Niniejsza analiza stanowi rezultat pierwszego etapu wieloletniego projektu 
badawczego1 i sprowadza się do oceny sytuacji wyjściowej, tzn. zastanego pola 
badawczego.

Na wstępie należy stwierdzić, że Białorusini jako grupa narodowa nie 
utrwalili się w polskiej pamięci zbiorowej. Na tle innych sąsiadów nadal po-
zostają stosunkowo mało znani, a fakt że nazwa Wielkie Księstwo Litewskie 
obejmowała w przeszłości zarówno Litwę, jak i – znacznie większą i ludniejszą 
Białoruś – może prowadzić do terminologicznych niejasności. Jak zauważa 
Ryszard Radzik „wiedza o dawnej świetności kultury białoruskiej (...) z cza-
sem zanikła w powszechnej świadomości polskich elit i nie pojawiła się nigdy 
wśród szerokich mas społeczeństwa polskiego”2. Po pierwszej wojnie świa-
towej Białoruś nie powołała własnego państwa, postrzegana była zatem jako 
jeden z elementów imperium radzieckiego, którego tożsamość trudno określić 
ze względu na brak wyraźnych cech dystynktywnych. Społeczeństwo białoru-
skie kształtowało się jako wspólnota pod silnym wpływem procesów sowie-
tyzacji, co niewątpliwie wpłynęło na narodową tożsamość. Odmienny model 
budowania struktury społecznej, brak intelektualnych elit przywódczych, 
a przede wszystkim wpływy ZSRR wykształciły specyficzny, tj. uległy stosunek 
jednostki do państwa, który wśród sąsiadów powoduje często konsternację 
i brak zrozumienia. Dokonując uproszczenia można stwierdzić, że identyfi-
kacja z miejscem („jestem stąd”) ma przewagę nad identyfikacją z państwem 
w rozumieniu formalnoprawnym („jestem Białorusinem”). Taka postawa im-
plikuje określone zachowania w relacjach rządzący–rządzeni wpływa także na 
przyjmowany system wartości realizowanych w ramach wspólnoty państwowej 
(zakres wolności jednostki, zakres ingerencji państwa w życie obywateli, poj-
mowanie sprawiedliwości społecznej, równości itp.). 

1  Projekt pt. Mniejszość białoruska w Polsce. Badania tożsamości i jej społecznych, poli-
tycznych oraz kulturowych wyznaczników (na przykładzie wybranych gmin w województwie 
podlaskim) realizowany w latach 2018–2020 przez badaczy z trzech ośrodków naukowych tj. 
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Biało-
stocki. Przewidywanym efektem końcowym projektu jest monografia dwujęzyczna.

2  R. Radzik, Białorusini. Między wschodem a zachodem, Lublin 2012, s. 13.
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Czy zatem jest zasadnym odnoszenie się do tej niedookreślonej tożsamości 
we współczesnych badaniach, zwłaszcza jeśli dotyczą one mniejszości narodo-
wej zamieszkującej teren innego państwa?

W czasach tzw. nowych nacjonalizmów odpowiedź na powyższe pytanie 
wpisująca się w dyskusję nad tożsamością narodową i czynnikami ją kształ-
tującymi, wydaje się nader uzasadniona. Kryzysy sprawiają bowiem, że w po-
szukiwaniu wartości identyfikujących jednostkę łatwiejsze staje się sięgnięcie 
do tego, co „politycznie niepoprawne”, ale sprawdzone i zapisane w pamię-
ci zbiorowej, np. elementów nacjonalistycznych, patriarchalnych czy innych 
archetypowych i stereotypowych uproszczeń. W prowadzonych badaniach 
odniesienia do owych tradycyjnych elementów pamięci zbiorowej, zostaną 
poddane analizie zarówno w przypadku społeczeństwa polskiego (obraz Bia-
łorusina), jak i mniejszości białoruskiej (obraz Polaka).

Dla przedstawienia cząstkowych wyników opisywanych badań niezbędne 
jest wprowadzenie dwóch zasadniczych pojęć, tj. tożsamość i zmiana. Inne 
kategorie składające się na użytą siatkę pojęciową to: tożsamość narodowa, 
tożsamość regionalna oraz samoświadomość.

 Samo pojęcie tożsamości pozostaje niejednoznaczne, a w warunkach za-
chwianej stabilności systemowej przydaje mu się dodatkowych znaczeń. Na 
potrzeby niniejszego opracowania przyjęto za Anthony Giddensem rozumie-
nie tożsamości jako tego, co odnosi się do sposobu w jaki „ludzie rozumie-
ją samych siebie i co ma dla nich znaczenie”3. Pewne cechy nabywają więc 
pierwszeństwa przed innymi (np. narodowość etniczna). Socjologowie wy-
różniają tożsamość jednostkową (osobistą) i tożsamość społeczną, które są ze 
sobą powiązane chociaż różne zakresowo4. Można zatem przyjąć, że tożsamość 
społeczna ma charakter zbiorowy, tzn. opiera się na cechach, które sprawiają 
że jednostki są „takie jak inni”. Wieloraka tożsamość społeczna odpowiada 
współcześnie różnym aspektom życia jednostki, gdyż można być np. mężczy-
zną, ojcem, feministą, nauczycielem, ateistą, Polakiem. 

Tożsamość jednostkowa to z kolei wskazanie cech wyróżniających jednost-
kę „od innych”. Jak pisał przywołany już Giddens, jednostka pozostając w per-

3  A. Giddens, Socjologia, Warszawa 2006, s. 52.
4  Interesujące rozważania nad zakresem różnic pomiędzy identyfikacją „ze sobą” a „iden-

tyfikacją z innymi” można znaleźć m.in. u F. Ünala w The Construction of National Identity in 
Modern Times: Theoretical Perspective, „International Journal of Humanities and Social Scien-
ce”, czerwiec 2013, vol. 3, nr 11.
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manentnym dialogu z otoczeniem zaznacza swoją odrębność względem świata 
zewnętrznego. Koncepcja ta wywodzi się od interakcjonistów symbolicznych 
(zob. G.H. Mead, H. Blumer) opisujących społeczeństwo poprzez mechani-
zmy interakcji symboli w otoczeniu jednostki i wewnątrz niej. Herbert Blumer 
zakładał, że ludzi do działania motywują znaczenia, jakie mają dla nich rze-
czy, a znaczenia te pochodzą właśnie z interakcji, które z kolei człowiek może 
zmieniać (interpretować) w zależności od kontekstu.

Rozwój cywilizacyjny, a zwłaszcza procesy uprzemysłowienia wyzwoliły ludzi 
od życia w homogenicznych społecznościach, w których wzorce kulturowe prze-
chodziły z pokolenia na pokolenie. Sztywne ramy wynikające z przynależności 
do klasy społecznej czy grupy narodowej zostały poszerzone o tzw. nowe źródła 
sensu (np. płeć kulturową) i stały się bardziej elastyczne. Globalizacja sprawiła, 
że spektrum elementów, z których jednostka może budować swoją tożsamość 
jest ogromne, ale z drugiej strony ta niespotykana do tej pory różnorodność 
stawia przed człowiekiem konieczność stałego decydowania i aktywnego kształ-
towania siebie. W świecie uwolnionym od „matryc formowania tożsamości” co-
dzienne decyzje nabierają znamion nowych elementów budujących tożsamość.

Badanie poczucia tożsamości regionalnej Białorusinów zamieszkujących 
Podlasie, wymaga uwzględnienia zarówno rzeczywistych składowych regionu 
(m.in. historia, zamożność, afiliacje polityczne), jak i wyobrażeń na jego temat. 
Te ostatnie bywają zmitologizowane, zwłaszcza w zakresie przeszłości i jej oceny. 
Takie ujęcie jest niezwykle istotne dla budowania ciągłości pokoleniowej, a ta 
z kolei stanowi conditio sine qua non tożsamości traktowanej jako continuum. 
Jak zauważa J. Lipiec tożsamość oznacza pozostawanie ciągle sobą, czyli bycie 
kimś tożsamym ze sobą z przeszłości5. Tak rozumiana kategoria tożsamości im-
plikuje dookreślenie poprzez terminy bliskoznaczne, tj. samoświadomość czy 
autoidentyfikacja. Psychologicznie pojmowana samoświadomość jest bowiem 
konieczna dla poczucia własnej tożsamości, a co zatem idzie także poczucia 
odrębności (jej istotę właściwie oddaje angielskie słowo distinctivness). 

Spośród rozlicznych teoretycznych modeli tożsamości jednostki na potrze-
by prowadzonych badań wybrano model interakcyjny. Jest to bowiem kon-
strukt zakładający, że tożsamość jest procesem kształtowanym i podtrzymy-
wanym przez społeczną interakcję (ujęcie meadowskie). 

Przechodząc na niższe szczeble analizy, tj. do tożsamości narodowej i tożsa-
mości regionalnej, przychodzi zgodzić się z koncepcją Marka Szczepańskiego, 

5  J. Lipiec, Podstawy ontologii społeczeństwa, Warszawa 1972, s. 124.
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który wyróżnia uniwersalne składowe właśnie tożsamości regionalnej. Zalicza 
do nich indywidualną identyfikację z regionem, funkcjonujący w świadomości 
podział na „my” i „oni”, przekonanie o istnieniu dziedzictwa kulturowego, 
poczucia przypisania do miejsc, związek z dziejami regionu (indywidualny 
i zbiorowy), wspólnotę gospodarowania (w wymiarze ekonomicznym), for-
my aktywności politycznej (poziom partycypacji, preferencje wyborcze) oraz 
istnienie charakterystycznych dla regionu form architektury (budownictwo 
tradycyjne)6. Właśnie powyższe czynniki (wzbogacone o wspólnotowość reli-
gijną) zostały uwzględnione w realizowanym projekcie jako wyznaczniki toż-
samości Białorusinów zamieszkujących Podlasie.

Drugi przywołany termin tj. zmiana zdefiniowany został za Piotrem 
Sztompką w sposób najbardziej podstawowy, tzn. jako „różnica pomiędzy sy-
tuacją w punkcie A i sytuacją w punkcie B”7. Tak szeroka zakresowo definicja 
pozwala potraktować tożsamość jako proces polimorficzny i prześledzić zbiory 
rozbieżności i podobieństw badanych zmiennych w przyjętej cezurze czasowej.

Dla opisania wzmiankowanej już sytuacji wyjściowej, czyli pierwszego 
etapu podjętego procesu badawczego, skoncentrowano się na trzech deter-
minantach przemian społecznych, tj. środowisku fizycznym, organizacji ży-
cia w wymiarze ekonomiczno-politycznym oraz czynnikach kulturowych 
(w tym religijnych). Analiza żadnego ze wskazanych elementów nie byłaby 
jednak możliwa bez rozpoznania historycznego. Ze względu na politologiczny 
charakter badań ograniczono je i – pomimo ogromnej złożoności dziejowej 
Podlasia – zaprezentowano w sposób syntetyczny.

Cele i metodologia badań

Celem podjętej w tej części badań analizy jest przybliżenie i określenie spe-
cyfiki mniejszości białoruskiej w Polsce. Mniejszość ta jest skoncentrowana 
w południowo-wschodniej części kraju, tj. na Podlasiu. Historycznie określe-
nie Podlasie obejmuje centralną i południową część obecnego województwa 
podlaskiego, północno-wschodni obszar województwa lubuskiego oraz frag-
ment województwa mazowieckiego. 

6  M. Szczepański, Społeczności lokalne i regionalne a ład kontynentalny i globalny, [w:] 
Kręgi integracji i rodzaje tożsamości, red. W. Wesołowski, J. Włodarek, Warszawa 2005, s. 132.

7  Zob. P. Sztompka, Socjologia zmian społecznych, Kraków 2005.
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Mapa nr 1. Położenie województwa podlaskiego na tle współczesnego podziału admi-
nistracyjnego Polski

Źródło: By Poznaniak – własna praca na podstawie: Historia Polski, Polska do 1586, 
Kraków 2007, s. 518, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=49530652.

Podlasie należy do najbardziej zróżnicowanych pod względem narodowo-
ściowym obszarów Polski. Jest to bowiem zarówno pogranicze państwowe, 
pomiędzy Polską i Białorusią, jak i wewnętrzne pogranicze etniczne, religijne, 
językowe i kulturowe. Na tę mozaikę składa się także różnorodność narodo-
wościowa: obok dominującej większości Polaków, na obszarze tym zamieszku-
ją także Białorusini, Ukraińcy, Litwini, Tatarzy, Cyganie, Ormianie, Rosjanie, 
Karaimi. 

Jednocześnie teren Podlasia to obszar o największym udziale mniejszo-
ści wyznaniowych w Polsce: blisko 38% ogółu mieszkańców jest wyznania 
nierzymskokatolickiego. Wśród wyznań mniejszościowych największy udział 
przypada prawosławiu (50%, a nawet 75% ogółu mieszkańców w poszczegól-
nych gminach). O sile prawosławia świadczy fakt, że Podlasie zamieszkuje 
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80% ogólnej liczby osób prawosławnych w Polsce. Ponadto zamieszkują tu 
zdecydowanie mniej liczne wspólnoty protestantów, muzułmanów, baptystów 
i Świadków Jehowy8. 

Założenia projektu ograniczają go do badania mniejszości Białorusinów, 
która najliczniej zamieszkuje właśnie te obszary (ponad 40 tys. osób, w tym 
w samym Białymstoku ok. 7,5 tys.)9. Gminy z największą liczbą Białorusinów 
w strukturze narodowej (ponad 40%) to: Czyże, Dubicze Cerkiewne, Orla, 
Hajnówka, Narew, Bielsk-Podlaski, Narewka, Kleszczele i to właśnie te tereny 
wyznaczają w sensie geograficznym pole badawcze. 

Metodologia badań ma charakter złożony (metoda historyczna, metoda 
porównawcza, analiza mikrosystemowa), ale podstawę empiryczną całego pro-
jektu stanowią badania terenowe przeprowadzone metodą sondażową z uży-
ciem kwestionariusza wywiadu jako narzędzia. 

Przyjęte na tym etapie badań hipotezy zakładają, że:
1. powojenne dzieje historyczno-polityczne wpłynęły zasadniczo na od-

czuwania tożsamości narodowej przez Białorusinów mieszkających na 
Podlasiu;

2. determinanty ekonomiczne w największym stopniu oddziałują na prze-
obrażenia w obrębie mniejszości białoruskiej na Podlasiu.

Historyczno-społeczne uwarunkowania tożsamości

Podlasie przez wieki pozostawało terenem walki o wpływy. W wiekach średnich 
stanowiło ono region pogranicza pomiędzy plemionami polskimi i ruskimi, 
co – jak uważają niektórzy badacze – znalazło swoje potwierdzenie w nazwie 
krainy wywodzącej się od określenia „Lach”. Inni wskazują jednak na etymolo-
gię nawiązującą do ogromnych lasów i krzaków, które gęsto porastają te tereny. 
Niezależnie jednak od pochodzenia nazwy, kolejne podboje i kolonizacje Pod-
lasia sprawiły, że stało się ono tyglem kultur i narodowości. To właśnie wpływy 
polskie (mazowieckie), ruskie, jaćwieskie, krzyżackie i litewskie złożyły się na 

8  Por. A. Sadowski, Pogranicze polsko-białoruskie. Tożsamość mieszkańców, Białystok 1995; 
K. Urban, Nierzymskokatolickie związki religijne w Polsce, Kraków 1990.

9  W myśl ustawy z 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz 
o języku regionalnym za mniejszości narodowe zamieszkujące na terenie RP uznaje się na-
stępujące mniejszości: białoruską, czeską, litewską, niemiecką, ormiańską, rosyjską, słowacką, 
ukraińską i żydowską. Z kolei za mniejszości etniczne uznaje się – karaimską, łemkowską, 
romską i tatarską.
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wielobarwną mozaikę, a miejsca takie jak  Drohiczyn, Tykocin, Łomża, Biały-
stok odgrywały ważną rolę w budowaniu poczucia geograficznej przynależności.

W 1513 r. utworzone zostało województwo podlaskie, przyłączone 56 lat 
później bezpośrednio do Królestwa Polskiego. W okresie potopu szwedzkiego, 
to na Podlasiu toczyły się jedne z najważniejszych starć, po których doszło do 
spustoszenia regionu najpierw przez Tatarów, a później wojska siedmiogrodz-
kie. Wspomniany już Białystok – dzisiaj miasto wojewódzkie – rozwijał się 
intensywnie od XVIII w., kiedy to stał się siedzibą magnackiej rodziny Bra-
nickich. Kolejny skok rozwojowy zawdzięczał Białystok przemysłowi włókien-
niczemu, ale wówczas pozostawał już w granicach cesarstwa rosyjskiego jako 
dar Napoleona dla cara Aleksandra I. W 1919 r. Podlasie znalazło się w gra-
nicach Polski, ale już w 1939 r. ziemie te zostały zajęte przez Rosjan. Zgodnie 
z koncepcją Stalina region ten miał po wojnie wchodzić w skład ZSRR, jed-
nak ze względu na postawę aliantów nie doszło do inkorporacji. Utworzone 
po II wojnie światowej województwo podlaskie tylko częściowo odpowiadało 
historycznym granicom dawnego Podlasia, gdyż część ziem weszła w skład 
także województw mazowieckiego i lubelskiego10.

 Białostocczyznę można zatem podzielić ze względu na podochodzenie lud-
ności, ale także w oparciu o odmienną sytuację administracyjną, polityczną, 
konfesyjną. Zachodnie krańce regionu były w przeszłości częścią Mazowsza 
i zasiedlała je w większości drobna szlachta. Część południowo-wschodnia 
została zamieszkała przez ludność ruską nadbużańską, a północno-wschodnia 
przez Białorusinów znad Niemna. Upraszczając mapę migracji można stwier-
dzić, że zagęszczenie sieci osadnictwa nastąpiło w XI w. Wówczas to książęta 
ruscy założyli swoje grody, takie jak wspomniany już Drohiczyn, ale także 
Mielnik czy Brańsk. Ostatecznie na początku XV w. utrwaliła się granica po-
między osadnictwem mazowieckim a wschodniosłowiańskim i jest ona istotna 
dla poznania specyfiki Białostocczyzny także dzisiaj. 

Źródła historyczne jako szczyt zasiedlenia współczesnego Podlasia przez Bia-
łorusinów wskazują czas przejęcia dóbr w Wielkim Księstwie Litewskim przez 
królową Bonę (1524 r.). Przez trzy dekady powstawały duże, zwarte wsie, a na 
początku XVII w. osadnictwo białoruskie dotarło aż do granic Puszczy Biało-
wieskiej i istotnie przesunęło owe granice poprzez intensywną wycinkę puszczy. 
Opisywany okres wzrostu tempa osadnictwa był zarazem czasem rozwoju go-
spodarczego, co w dużej mierze wynikało z funkcjonowania folwarków szlachec-

10  Zob. więcej: M. Tomkiel, Wojna mocarstw – Podlasie 1914–1915, Białystok 2015.
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kich. Kolejne wieki przyniosły zmierzch świetności i sprawiły, że ośrodki pro-
dukcji rzemieślniczo-przemysłowej stawały się na powrót osadami rolniczymi. 

Nawet zakładane w XVII i XVIII w. nowe miasta (m.in. Białystok i Suwałki) 
nie miały szans na intensywny rozwój gospodarczy, ze względu na brak zaple-
cza. Wprowadzenie granicy celnej pomiędzy Królestwem Polskim a cesarstwem 
sprawiło, że część zakładów przemysłu włókienniczego przeniesiona została 
na teren Podlasia, co z kolei przyciągnęło w te rejony fachowców oraz wpływ 
zachodnich wzorców kulturowych, głównie protestanckich. Wspominany już 
rozwój włókiennictwa był bardzo istotny, gdyż okolice Białegostoku były dru-
gimi po Łodzi specjalizującymi się w tej gałęzi przemysłu. „I wojna światowa 
spowodowała ogromne zniszczenia i upadek wielu osiedli miejskich. W 1915 r. 
Rosjanie wycofując się z tych terenów ewakuowali większość majątku ruchome-
go fabryk. Największe straty wojenne występowały w pasie wzdłuż Narwi, gdzie 
najdłużej utrzymywała się linia frontu. Niektóre miejscowości uległy całkowi-
tej zagładzie, inne poniosły wysokie straty (np. Nowogród, Śniadowo, Jedwab-
ne). Zaludnienie terenów obecnego województwa zmniejszyło się o około 40% 
w wyniku zarówno działań wojennych, jak i przymusowej ewakuacji ludności”11. 

Już ten skrócony rys historyczno-etnograficzny dowodzi jak złożona hi-
storia odpowiada za specyfikę badanego miejsca. Przywoływane powyżej śro-
dowisko fizyczne i jego przeobrażenia miały zatem zasadniczy wpływ na bu-
dowanie tożsamości Podlasia. Duże zalesienie terenu sprawiło, że mogły tam 
się rozwijać określone gałęzie przemysłu, co z kolei przyciągało na te ziemie 
najpierw włókienników, a później robotników leśnych. Po II wojnie światowej 
opisywane tereny stały się jednymi z najuboższych. Sytuacja spowolnionego 
rozwoju północno-wschodniej części Polski utrzymywała się przez dziesię-
ciolecia i dopiero wejście Polski do Unii Europejskiej i programy pomocowe 
dla najsłabszych gospodarczo regionów zmieniły częściowo ten stan rzeczy. 

Mając wiedzę na temat historycznych i gospodarczych determinantów roz-
woju wielokulturowości na Podlasiu, możliwym jest odniesienie się do poli-
tyczno-kulturowych przesłanek budowania tożsamości narodowej. W 1960 r. 
językoznawca Stanisław Glinka wyodrębnił na podstawie używanego języka 
teren etnograficznie białoruski. Uwzględniwszy używane (wówczas jeszcze po-
wszechnie) gwary wyznaczył jako jego granice: Kanał Augustowski (na pół-
nocy), ziemie na zachód od rzeki Brzozówki oraz osad Suchowola i Korycin, 
a na południu rzekę Narew.

11  https://www.wrotapodlasia.pl/pl/region_i_gospodarka/region/historia/.
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Religia jako spoiwo tożsamości 

Jakkolwiek wskazany obszar jest z perspektywy geograficznej rozległy, to jed-
nak procesy polonizacji spowodowały zatarcie u części Białorusinów poczucia 
odrębności. Najszybciej asymilacja dokonywała się na terenach wiejskich za-
mieszkiwanych przez ludność białoruską wyznania katolickiego. Religia okazała 
się w tym przypadku determinantem decydującym i silniejszym niż więzi języ-
kowe, bowiem polskość oznaczała synonim katolicyzmu. W ten sposób doszło 
do zaniku tradycyjnej kultury w etnograficznie białoruskich, ale konfesyjnie 
katolickich wsiach. Wobec opisanej sytuacji za kryterium wyznaczające granice 
obecności mniejszości białoruskiej na Podlasiu zaczęto przyjmować wyznanie 
prawosławne. 

Jak zauważa wybitny antropolog, religioznawca i badacz Podlasia – Wło-
dzimierz Pawluczuk: „działo się to przy tym zupełnie niezależnie od jakichkol-
wiek układów etnograficznych istniejących w obrębie podlaskich wyznawców 
tej religii. Etnonim Białorusini jako określenie własnej grupy etnicznej roz-
powszechnił się wśród ludności prawosławnej zamieszkałej zarówno na tere-
nach etnograficznie białoruskich (powiat sokólski, augustowski, białostocki, 
północna część powiatu hajnowskiego), jak i obszarach uważanych przez nie-
których badaczy za etnograficznie raczej północnoukraińskie (powiat bielski, 
powiat siemiatycki, część powiatu hajnowskiego)”12. 

Mówiąc jednak o prawosławiu na Podlasiu należy uwzględnić (na podsta-
wie danych Głównego Urzędu Statystycznego), że religia ta jest reprezentowa-
na na omawianym obszarze przez kilka Kościołów. Z danych GUS z 2016 r. 
(opracowanie przygotowywane jest co trzy lata) wynika, że do Wschodniego 
Kościóła Staroobrzędowego (nieposiadającego hierarchii duchownej) należy 
968 osób w trzech parafiach. Z kolei w ramach diecezji białostocko-gdańskiej 
do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego należy łącznie ponad 
220 tys. osób. 515 wiernych ma w województwie podlaskim Staroprawosławna 
Cerkiew Staroobrzędowców13. 

12  W. Pawluczuk, Światopogląd jednostki w warunkach rozpadu społeczności tradycyjnej, 
Warszawa 1972, s. 52.

13  Za: http://www.bialystokonline.pl/gus-o-religii-na-podlasiu-mieszkaja-u-nas-prote-
stanci-muzulmanie-oraz-wyznawcy-buddy,artykul,93232,1,1.html [dostęp: 26.09.2018].
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Dla prawosławnych Białorusinów wskazane powyżej tereny geograficzne 
Podlasie pozostają „immanentnie swoje”, ale nie można pominąć wpływu po-
lityki na takie odczuwanie tożsamości, możliwość jej afirmowania i umacnia-
nia w kolejnych pokoleniach. Dopiero bowiem październik 1956 r. przyniósł 
w powojennej Polsce zmianę polityki państwa wobec mniejszości narodowych. 
Przełom lat 50. i 60. stanowił czas największego rozwoju białoruskiego życia 
kulturalnego, czym zajęły się utworzone wówczas towarzystwa i instytucje. 
W tym samym roku na Uniwersytecie Warszawskim uruchomiono kierunek 
studiów „filologia białoruska”, co zostało odczytane jako legitymizowanie 
obecności białoruskiej elity intelektualnej. Ten stan rzeczy nie trwał jednak 
długo, gdyż w latach 70. władza diametralnie zmieniła stosunek do mniejszo-
ści narodowych. Zlikwidowano wiele placówek kulturalnych i etnograficznych, 
przestano wspierać zespoły taneczne, teatralne, chóry. Szczególnie dramatycz-
ny przebieg miały działania związane z budową zalewu Siemianówka, kiedy to 
zatopiono pięć białoruskich wsi o unikalnej kulturze obrzędowej. 

Położenie mniejszości białoruskiej na Podlasiu po 1989 r.

Transformacja ustrojowa i przemiany po 1989 r. zinstytucjonalizowały włącza-
nie Białorusinów w życie kraju i regionu, ale właściwy imperatyw budowania 
tożsamości i dbałości o nią miał charakter oddolny. Dzięki skoncentrowaniu 
terytorialnemu, lokalnym liderom opinii łatwiej było zainicjować tworzenie 
organizacji i stowarzyszeń (dziesięć na dwanaście działających stowarzyszeń 
ma swoje zarządy w Białymstoku) czy wydawanie tytułów prasowych (m.in. 
tygodnik „Niwa”, miesięcznik „Czasopis”, półrocznik „Białoruskie Zeszyty Hi-
storyczne”). 

Wejście Polski do Unii Europejskiej i programy wyrównywania szans roz-
woju województw przyczyniły się do poprawy kondycji ekonomicznej opisy-
wanego regionu, ale nadal piętrzą się tu liczne problemy. Najbardziej istot-
ne to kwestia demograficzna i obserwowany systematyczny spadek liczby 
ludności. Dotyczy to także mniejszości białoruskiej, głównie ze wsi prawo-
sławnych we wschodniej części województwa. Prowadzi to do przyspieszonej 
asymilacji w środowiskach miejskich, rozpadu kultury etnicznej, osłabienia 
więzi rodzinnych, terytorialnych, religijnych, narodowościowych. Najczęściej 
migruje ludność młoda, co jest szczególnie groźne dla przyszłości narodu bia-
łoruskiego na Podlasiu.
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W opracowaniu Sytuacja demograficzna Podlasia jako wyzwanie dla polityki 
społecznej i gospodarczej naukowcy, a także praktycy uczestniczący w dyskusji 
wskazali problemy demograficzne oraz omówili wyzwania stojące przed re-
gionem. Te najważniejsze to:

 – uwzględnienie potrzeb regionalnej polityki migracyjnej;
 – dostosowanie polityki rozwoju do specyfiki demograficznej wojewódz-

twa;
 – ustabilizowanie regionalnych rynków pracy;
 – przygotowanie regionu do rozwiązywania problemów starzenia się lud-

ności;
 – działania pronatalistyczne samorządów14.

Sytuacja demograficzna na Podlasiu, podobnie jak w całym kraju, pogarsza 
się z roku na rok; niekorzystnie kształtują się także prognozy dla regionu do 
lat 2030 i 2050. Na przestrzeni ostatnich lat liczba mieszkańców województwa 
podlaskiego zmniejszyła się o blisko 1,8% – w 2015 r. mieszkało tu 1188,8 tys. 
osób. Ma to związek ujemnym przyrostem naturalnym oraz ujemnym sal-
dem migracji wewnętrznych i zagranicznych na pobyt stały. Wskaźnik gęsto-
ści zaludnienia wyniósł 59 osób na 1 km2. Innym z problemów jest rosnąca 
mediana wieku mieszkańców, która wyniosła 40 lat. Sukcesywnie zmniejsza 
się odsetek dzieci i młodzieży (w wieku 0–17 lat). W końcu 2015 r. osoby 
te stanowiły 17,5% ogólnej populacji mieszkańców województwa – o 8,5% 
mniej niż w 2000 r. Zmniejsza się odsetek ludności w wieku produkcyjnym 
oraz wydłuża przeciętne trwanie życia, które przewidywane jest obecnie na 
poziomie 73,8 roku w przypadku mężczyzn oraz 82,6 roku dla kobiet. Różni-
ca między przeciętnym trwaniem życia kobiet i mężczyzn osiągnęła poziom 
blisko dziewięciu lat. 

Według prognozy ludności GUS na lata 2014–2050 obserwowany bę-
dzie systematyczny spadek ludności, przy czym tempo będzie coraz większe: 
w 2050 r. spadnie poniżej miliona. Spadek ten wyniesie nieco ponad 17% i bę-
dzie jednym z większych w Polsce. W strukturze ludności wzrośnie znacząco 
udział osób w wieku poprodukcyjnym. Przyczyni się to do obniżenia podaży 
pracy oraz obciążenia systemu emerytalnego. Wynikłe z tych procesów zmiany 
mogą okazać się istotną barierą funkcjonowania i rozwoju regionu15. Wśród 

14  J. Hrynkiewicz, A. Potrykowska (red.), Sytuacja demograficzna Podlasia jako wyzwanie 
dla polityki społecznej i gospodarczej, Warszawa 2017, s. 9. 

15  Zob. J. Hrynkiewicz, A. Potrykowska (red.), Sytuacja demograficzna Podlasia jako wy-
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potencjalnych negatywnych konsekwencji cztery wydają się być najistotniej-
sze: ubytek kapitału ludzkiego w wielkościach bezwzględnych; niekorzystna 
zmiana proporcji między osobami w wieku produkcyjnym a nieprodukcyj-
nym; konieczność sprowadzania „siły roboczej” z zagranicy, także spoza Eu-
ropy; mniejsza konkurencja na rynku pracy16.

Kolejnym wyzwaniem polityki społecznej Podlasia jest nasilający się ruch 
migracyjny. W latach 2005–2015 był obserwowany systematyczny ubytek 
ludności, a saldo migracji międzywojewódzkich wyniosło – 20 237. Najwię-
cej mieszkańców województwa podlaskiego wyemigrowało do województw 
sąsiednich – mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego. Czynnikiem, który 
najsilniej sprzyjał migracjom był brak pracy lub brak odpowiedniej pracy 
– 80%17. Zmiany miejsca zamieszkania – w województwie podlaskim dwu-
krotnie częstsze niż przeciętnie w Polsce – stanowią czynnik niesprzyjający 
budowie kultury zaufania. Tymczasem jawi się ona jako absolutnie konieczna 
do tworzenia się kapitału społecznego, który zwiększa szanse życiowe jedno-
stek, wzmacnia społeczności i chroni je przed „wykorzenieniem” oraz migracją 
w poszukiwaniu bardziej przyjaznych przestrzeni18.

Saldo ujemne obserwuje się także w odniesieniu do migracji zagranicz-
nych, których główną przyczyną, podobnie jak wyżej, jest kwestia pracy. Otóż 
stopa bezrobocia w województwie podlaskim w czerwcu osiągnęła 9,1%, 
podczas gdy dla całego kraju wyniosła 7,1%. Według danych GUS w czerwcu 
2017 r. liczba bezrobotnych wyniosła 42,6 tys. W ścisłym związku z tą sytuacją 
pozostaje specyfika regionu: rolniczy charakter, niska dywersyfikacja zawo-
dowa utrudniająca odnalezienie się pracownikom na lokalnym rynku pracy, 

zwanie dla polityki społecznej i gospodarczej, Warszawa 2017, [w:] E. Kamińska-Gawryluk, 
Sytuacja demograficzna województwa podlaskiego – stan obecny i perspektywy, [w:] Sytuacja de-
mograficzna Podlasia jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej, red. J. Hrynkiewicz, 
A. Potrykowska, Warszawa 2017, s. 20–30; D. Wyszkowska, Specyfika sytuacji demograficznej 
województwa podlaskiego na tle Polski, [w:] ibidem, s. 31–48; A. Bachanek-Komarowska, Ruch 
naturalny ludności w województwie podlaskim, [w:] ibidem, s. 49–61; E. Kramkowska, Specyfika 
procesów starzenia się ludności województwa podlaskiego, [w:] ibidem, s. 62–77.

16  Por. H. Wnorowski, Perspektywy rozwoju demograficznego województwa podlaskiego – 
wybrane konsekwencje ekonomiczne i społeczne, [w:] Sytuacja demograficzna Podlasia..., op.cit., 
s. 93–94.

17  B. Cieślińska, Migracje wewnętrzne ludności w województwie podlaskim z perspektywy 
socjologicznej, [w:] Sytuacja demograficzna Podlasia..., s. 106.

18  Na temat cech kultury zaufania i cech kultury nieufności zob. P. Sztompka, Kapitał 
społeczny, Kraków 2016, s. 162–164.
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najniższy stopień uprzemysłowienia w kraju, słabo rozwinięta infrastruktura 
komunikacyjna, niedoinwestowanie w sferze medycznej i socjalnej19. Skutkiem 
tego było ponad 2 mln migracji poakcesyjnych (do 2015 r.), a saldo migracji 
wyniosło minus 15,8 tys. Tak znaczące zjawisko migracji zagranicznej kreuje 
„niekorzystny wizerunek województwa podlaskiego na poziomach społecz-
nym i ekonomicznym jako regionu, w którym trudno jest zaspokoić potrzeby 
i rozwiązać problemy przy dostępnych zasobach i wsparciu lokalnych władz”20. 

Sytuację dodatkowo pogłębiają kolejne przyczyny bierności zawodowej 
ludności regionu w wieku 25–34 lata21.

Konkluzja

Czynniki historyczne, jak i bieżąca polityka wywierają wpływ na zmiany w ob-
rębie poczucia tożsamości Białorusinów w Polsce. Tożsamość ta jest zbudo-
wana na specyficznych zrębach, bowiem – co podkreślają zgodnie badacze 
– w znacznym stopniu opiera się na poczuciu „bycia tutejszym”. Taka kategoria 
autodeklaracji mieszkańców pojawia się w badaniach ankietowych, zwłaszcza 
wśród ludności posługującej się gwarami wschodniosłowiańskimi22.

Również opisane przeobrażenia ekonomiczne stanowią istotną barierę 
funkcjonowania i rozwoju regionu. Już wstępna analiza dowodzi, że opuszcza-
nie Podlasia przez ludzi młodych, wzrost liczby osób w wieku nieprodukcyj-
nym, malejąca konkurencja na rynku pracy ograniczają możliwości rozwojowe 
regionu. 

Oprócz programów wsparcia finansowego regionu, niezwykle ważna jest 
strategia działania lokalnych władz, które poprzez politykę bieżącą mogą 
wpływać na aktywizowanie mieszkańców, zachęcać inwestorów, a także bu-
dować i zarządzać wizerunkiem regionu. Oprócz walorów turystycznych to 

19  M. Anacka, J. Brzozowski, H. Chaupczak, Społeczne skutki poakcesyjnej migracji lud-
ności Polski. Raport komitetu badań nad migracjami Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2014, 
s. 47.

20  K. Winiecka, Migracje zagraniczne a polityka społeczna w województwie podlaskim, [w:] 
Sytuacja demograficzna Podlasia...,  s. 124.

21  Zob. Aktywność ekonomiczna ludności w województwie podlaskim, Narodowy Spis Po-
wszechny 2011, US w Białymstoku, Białystok 2014.

22  Zob. więcej: A. Gaweł, Niematerialne dziedzictwo kulturowe wsi podlaskiej – współ-
czesny stan zachowania oraz główne problemy jego ochrony, https://www.nid.pl/upload/ibloc-
k/298/2985ecb3ccfaaf6927593867c796d245.pdf [dostęp: 26.09.2017].
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właśnie zróżnicowanie narodowościowe jest wyznacznikiem odmienności 
Podlasia, a zatem ważną składową jego obrazu. Jak już zostało wspomniane 
we wstępie, determinanty polityczne mogą byś również czynnikiem konflikto-
gennym. Odradzanie się lokalnych nacjonalizmów po stronie polskiej czy też 
ukraińskiej świadomości narodowej wśród części społeczności prawosławnej 
stanowią potencjalne źródła napięć społecznych.

Summary

The subject of the Belarusian minority in Podlasie, in addition to references to so-
ciology or economics, is primarily of a political nature. The notions of identity and 
changes referred to have primary character for the conducted argument. The first 
of them is identity, which allows to indicate the distinctive features of the discussed 
minority in relation to other groups and cultural conditions of the region. The sec-
ond concept is a change that allows to trace the discrepancies and similarities that 
characterize the dynamics to which the social group under examination is subject. 
Among the determinants influencing the transformation of the Belarusian minority 
in Podlasie, three remain key: the physical environment, the organization of life in 
the economic and political dimension, and cultural factors, with particular emphasis 
on the importance of religion.
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change
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