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Z definicji Unia Europejska to organizacją międzynarodową. Z drugiej jednak 
strony jest też „rodziną” 28 narodowych państw, które generalnie prowadzą 
niezależną politykę w wielu obszarach, ale wspólnie umówiły się, że w części 
dziedzin się dogadają, porozumieją i zharmonizują. 
W tym „duchu” zostało podpisanych mnóstwo umów międzynarodowych, trakta-
tów, z Traktatem o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej na czele. Porozumienia do-
tyczą między innymi współpracy gospodarczej, wspólnego rynku, handlu, polityki 
rolnej, czy fiskalnej. Państwa dobrowolnie podpisały te porozumienia i generalnie 
starają się do nich z lepszym lub gorszym skutkiem stosować.
Zmasowany napływ imigrantów do Unii Europejskiej spowodował, że wszystkie 
problemy Unii Europejskiej, o których mówi się od lat nagle nabrzmiały do wielkich 
rozmiarów. Jednocześnie nie da się ich szybko rozwiązać, a co gorsza, nie jest to 
łatwe zadanie. Nie możemy jednak zapomnieć, iż ponad półwiecza narody euro-
pejskie integrują się ze sobą. Narody o różnych kulturach, tradycjach, światopo-
glądach, władające różnymi językami. Integrują się w ramach Unii Europejskiej, 
bo wiedzą, że wspólnie, jako całość przy poszanowaniu wielu różnic, są w stanie 
odegrać większą rolę na świecie oraz żyć lepiej pod wspólnym „europejskim da-
chem”. Napływ uchodźców z ostatnich miesięcy wywołuje jednak obawę przed 
pierwszym tak dużym napływem Muzułmanów do Europy.
Wypowiedzi niektórych polityków utożsamiające islam z terroryzmem umacniały 
niekorzystny obraz wyznawców Islamu. W tej sytuacji pojawiła się potrzeba na-
ukowej dyskusji, opartej na głębokiej analizie i badaniach, która dałaby odpowiedź 
na pytanie, czy islam zagraża Europie, czy raczej ją wzbogaca.
Województwo podlaskie jest idealnym obszarem do badań, gdyż od 600 lat 
te tereny zamieszkuje mniejszość muzułmańska – Tatarzy. Muzułmański Zwią-
zek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej zrzesza 95% polskich muzułmanów 
pochodzenia tatarskiego, co stanowi około 5000 osób. Osób, które doskonale 
zasymilowali się ze społeczeństwem katolickim – przeważającym w naszym kra-
ju. W Białymstoku działa również ośrodek dla Czeczenów, których jest w Bia-
łymstoku około 1000 osób. Według danych Centrum imigranckiego od 15 lat 
Polska przyjęła od 50-70 tys. osób wykazujących tą narodowość i wyznanie 

Wstęp
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muzułmańskie. Ponad 10 tysięcy zostało tu na stałe. Obie te grupy są przykła-
dem, że Europa nie może zamknąć swoich granic. Jej siła leży w różnorodności, 
także religijnej i światopoglądowej. 
Publikacja powstałą, aby rozwiać mity na temat przedstawicieli świata muzuł-
mańskiego w naszym kraju.
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Z początkiem pojawienia się oraz w miarę rozwoju zorganizowanych 
społeczności ludzkich na podstawie analizy materii historycznej można 
dostrzec zjawiska typowe dla funkcjonowania większej liczby jednostek 
w obrębie danego terytorium. Mówiąc precyzyjnie, należy stwierdzić, że 
w ramach danej zbiorowości osób zawsze było można zauważyć istnienie 
kręgu osób, które odróżniają się od całości. Determinantami tego typu 
zachowań mogą być: aksjologia, postawa nonkonformistyczna, poczucie 
odrębności, jakie jednostka czuje wobec grupy, odrębna tożsamość oraz 
dążenie do realizacji określonych celów odmiennych niż u innych. Jednak 
sama diagnoza nie wystarcza na konstruowanie konkretnych tez dotyczą-
cych owego zagadnienia.
Warto tego dokonać poprzez analizę skoncentrowaną nie tyle na faktach 
historycznych, co na definiowaniu pojęć określających dane zjawiska oraz 
ich analizę wykraczającą poza deskryptywne znaczenie. Rozważania te 
mają na celu ukazanie teoretycznych podstaw powstawania i funkcjono-
wania mniejszości, – jako tej grupy odrębnej od całości z rożnych przyczyn. 
Najbardziej relewantnym aspektem rozważań będzie konstrukcja pojęcia 
mniejszości. Zatem, już na wstępie, trzeba wskazać potrzebę wnikliwej in-
terpretacji owego terminu. Rodzi się, więc wiele pytań związanych z owym 
zagadnieniem. Czy istnieje uniwersalna definicja mniejszości? Jaki jest 
proces i jego przesłanki dotyczące powstawania mniejszości? Czy można 
mówić o „powstawaniu” mniejszości? Jak kwestia mniejszości prezentuje 
się na tle historycznym? Co stanowi modus operandi mniejszości? Na jakim 
podłożu aksjologicznym są one położone? Czy są one bytem relatywnym, 
czy uniwersalnym?
W jakim stopniu są one skorelowane z czasem i przestrzenią? Oto niektóre 
z wątpliwości, jakie nasuwa analiza tematu rozważań. Poniższe rozważania 
mają na celu dogłębną analizę problematyki mniejszości bez poruszania 
kwestii ich praw, obowiązków, rodzajów, ich ochrony oraz gwarancji prze-
widzianych w poszczególnych systemach prawnych. 

1	rozdział
Mniejszości	-	historycznie
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Rys historyczny, geneza

Problematyka, jaką wywołują próby zdefiniowania mniejszości mieści się 
w sferze intelektualnej i można ją dostrzec na przestrzeni wieków. Za cza-
sów Arystotelesa społeczeństwo było podzielone na dominującą klasę 
biednych oraz bogatych. Stanowi to podwalinę do wnioskowania, iż w ów-
czesnym systemie politycznym władzę sprawowała mniejszość – klasa lu-
dzi o wysokim statusie materialnym. Wypadkową tego typu uwarunkowań 
społecznych byłoby wnioskowanie, iż zawsze władzę sprawuje większość, 
nawet w ustroju demokratycznym.
Jednak nie dzieje się tak, gdyż tego typu rozumowanie zostaje obalone 
poprzez rozwój i rozrost klasy średniej. W starożytnych poglądach filozo-
ficznych można dostrzec pewne refleksje na temat mniejszości, jednak nie 
zawsze są one wyrażane wprost. Warto przywołać,
Spośród filozofów greckich, Platona oraz Arystotelesa. Platon zdefiniował 
swoją własną wizję państwa opierającą się na jego funkcjonowaniu, jako 
„niezawodnego mechanizmu. Postulował on pozostawienie w państwie 
osób niezbędnych do jego bytu, przy czym podzielił te osoby na trzy kate-
gorie. Koncepcja platońska zakładała wizję państwa niesprawiedliwego, 
a wręcz totalitarnego. Arystoteles natomiast nie podzielał koncepcji pla-
tońskiej, co do wizji ustroju państwa. Dokonał on podziału na trzy podsta-
wowe formy ustrojowe w zależności od tego, czy władza sprawowana jest 
jednoosobowo, kilkuosobowo czy też przez wszystkich, a każda ewentu-
alność występowała w wariancie właściwym i zwyrodniałym. Starożytna 
Grecja pomimo rozwoju filozofii przeżywała wiele zmian ustrojowych, któ-
re w założeniach odzwierciedlały ówczesne koncepcje filozoficzne. W sta-
rożytnym Rzymie w ramach transformacji ustrojowych za każdym razem 
można dostrzec różnorakie tendencje związane ze sprawowaniem władzy.
Wypadkową powyższych rozważań jest pytanie o postrzeganie jednostki 
w przywołanych przykładach. Zarówno w Starożytnej Grecji i Rzymie po-
wszechne było niewolnictwo, dominacja ilościowa obywateli o niskim sta-
tusie majątkowym. Zatem realnie rządy sprawowane były przez mniejszość 
– bardzo często z pominięciem udziału większości społeczności. Śmiem 
twierdzić, że wówczas nie było możliwości na rozwój jakichkolwiek politycz-
nych form mniejszości wśród niezaangażowanych politycznie mieszkańców. 
Oczywiście pojawienie się chrześcijan w starożytnym Rzymie stało się nie 
lada wyzwaniem dla ówczesnej władzy. Była to realna mniejszość, która 
z upływem czasu stała się większością. Poza obywatelami prawa jednostek 
były rygorystycznie ograniczane przez sprawujących władzę. Okres śre-
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dniowiecza symbolizuje wiarę w pochodzenie władzy „z góry, co ograniczało 
jakiekolwiek możliwości podważania obowiązującego stanu. Zwrot w inte-
lektualnym postrzeganiu jednostki i jej praw nastąpił od XVIII do połowy XIX 
wieku z racji pojawienia się koncepcji i prądów intelektualnych w owej epoce, 
np. twórczość J.J. Rousseau. Jednostka przestała być postrzegana przed-
miotowo, stała się realnym uczestnikiem funkcjonowania społeczności, 
a przymiotem, który miał to gwarantować była pełna wolność. Oczywiście 
nie można zapomnieć o wszelkich konfliktach zbrojnych, które powodowały 
migracje ludności, a przecież przyczyniało się to do powstawania faktycz-
nych kategorii mniejszości rozumianych przez pryzmat aktualnej termino-
logii, których wówczas nikt nie definiował w takim rozumieniu. Dopiero XX 
wiek przyniósł realny przełom w tej kwestii. Wśród przyczyn powstawania 
mniejszości najczęściej podaje się trzy:

A. historyczną – jest związana z tworzeniem się państw na zasadzie teryto-
rialno-etnicznej, czego wynikiem jest np. fakt, iż byt narodu niejednokrot-
nie okazywał się mocniejszy niż rzeczywiście istnienie jego państwa;

B. polityczną – obejmuje ona podejmowanie decyzji na szczeblu międzyna-
rodowym, głownie po zakończeniu konfliktów zbrojnych dotyczących po-
działu geograficznego państw, ale najczęściej kierowano się interesami 
stron, które podejmowały takowe decyzje;

C. socjologiczną – która stanowi wypadkową masowych migracji ludności 
spowodowanych rozwojem ośrodków przemysłowych, a zatem wiąże się 
to z interesem ekonomicznym migrantów natomiast w XX wieku był to 
wynik I i II wojny światowej.

Większość a mniejszości

Oprócz prezentacji pojęć mniejszości pochodzących z rożnych gałęzi nauki, 
należy przyjrzeć się samemu słowu „mniejszość” i jego odbiorowi społeczne-
mu. Szkoda, że w tym względzie nie istnieje uniwersalny sposób określenia 
owego zagadnienia. Z jednej strony mamy do czynienia z mniejszościami XXI 
wieku, a więc ciężko posądzać ich przedstawicieli o kreowanie dobitnie ne-
gatywnego wizerunku, co rzutuje na całość. Z drugiej strony obecnie mniej-
szości czynią wiele dobrego dzięki swojej działalności. Niestety, tendencja 
pejoratywna ma realne szanse powodzenia, czego dowodem są słowa Gyula 
von Zathureczky’ego, który twierdził, że: słowo mniejszość jest niewątpliwie 
ujemnym, lekceważącym określeniem. Łączy się ono mimowolnie z innymi poję-
ciami, jak: gorszy, małowartościowy, mały, słaby, nieinteresujący, obcy, zbędny, 
zły relikt nierozwiązanej przeszłości, nieprzyjemna przestroga w teraźniejszości, 
obce ciało w jednolitym państwie narodowym. Oczywiście należy stwierdzić, 
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że wszystko zależy od polityki państwa, które kreuje warunki do społeczne-
go odbioru mniejszości. Mniejszość nie oznacza automatyzmu kojarzenia jej 
z zagrożeniem wobec większości i porządku politycznego.
Omawiana problematyka jest jednym z zagadnień podlegających spo-
rom, ponieważ odwołują się one do emocji u jednostek związanych z kon-
kurującymi w każdym człowieku pragnieniami wolności i przynależności. 
Różnorodność, jaką zapewniają mniejszości może wpływać budująco na 
istnienie społeczeństwa obywatelskiego oraz poczucia tolerancji, a także 
oddziałuje to na dojrzałe zrozumienie złożoności otaczającego jednostki 
świata. Powstaje, zatem pytanie dotyczące głównego fundamentu, który 
jednoczy wokół siebie jednostki, a wypadkową tego jest istnienie mniej-
szości. Jest to kwestia pierwotna, gdyż dopiero po jej analizie można zro-
zumieć problematykę związaną z definiowaniem mniejszości. Podstawową 
kwestię stanowi tu tożsamość jednostki.
Doktryna rożnie określa i tłumaczy owe pojęcie. Na uwagę zasługuje rozu-
mienie tożsamości mniejszości, jako tożsamości zbiorowej opartej na prze-
żywanej i zinternalizowanej tradycji, teraźniejszości i wspólnym dla grupy 
definiowaniu przyszłości. Zbigniew Bauman, badacz kultury postmoderni-
stycznej, uważa, że posiadać tożsamość to nie czuć potrzeby zastanawiania 
się nad nią, a świadomość czy też potrzeba posiadania tożsamości pojawiają 
się wtedy, gdy odpowiedź na pytania, „kim jestem?” I „gdzie należę?” Nie jest 
ani łatwa, ani prosta. Zatem tożsamość i potrzeba poczucia przynależności 
przez jednostki jest według nas głównym budulcem tworzącym mniejszości 
– oczywiście nie jedynym, ponieważ należy pamiętać o chęci zysku czy też 
identyfikacji. Jednak dwie pierwsze są najmocniejsze i w pełni autentyczne, 
gdyż pozostałe stanowią chwilowe i nieprawdziwe przesłanki.

Mniejszości kształtowały się od początków cywilizacji, a sposób ich po-
strzegania był uzależniony od epoki. Mówiąc o mniejszościach warto pa-
miętać, że socjologiczne ujęcie tego zagadnienia zostało już wypracowane, 
to brak unifikacji dotyczy definiowania owego pojęcia w prawie. Obecnie 
mniejszości rozpatruje się w odniesieniu do systemów demokratycznych, 
co jest znaczącym ułatwieniem. Reasumując, trzeba zauważyć, iż demo-
krację stanowią rządy większości ograniczone prawami mniejszości. Kon-
statując, można stwierdzić, że postrzeganie i podejście prawa oraz władzy 
do mniejszości tworzy wyznacznik, jakości demokracji.
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Ogólnie przyjęte jest, że dokonanie konstrukcji legalnej podmiotu praw 
i obowiązków pomaga w jego ochronie, ponieważ zabieg ten z reguły 
usuwa wątpliwości w odniesieniu do tego, komu przysługują owe prawa 
oraz czyje interesy są prawnie chronione. Zatem, nic dziwnego, że dok-
tryna, a szczególnie prawa międzynarodowego, usiłowała definiować 
pojęcie mniejszości. Jak twierdzi Grzegorz Janusz: współcześnie nie ma po-
wszechnie uznawanej w stosunkach międzynarodowych definicji mniejszości, 
który dalej pisze, że: stosowane w badaniach naukowych oraz wypracowane 
w działalności różnych organizacji międzynarodowych określenia mniejszości 
posługują się zbliżonym aparatem pojęciowym, wskazując na takie cechy cha-
rakteryzujące mniejszość, jak?

A. pozostawanie w wyraźnej mniejszości w stosunku do reszty ludności w pań-
stwie oraz niezajmowanie w nim dominującej pozycji;

B. w miarę jednorodny charakter zbiorowości mniejszościowej;
C. legitymowanie się obywatelstwem kraju pochodzenia;
D. odrębne pochodzenie etniczne;
E. posiadanie specyficznych, odrębnych cech: kultury, tradycji, religii, języka; 

dążenie do kultywowania swych odrębnych cech narodowych i kulturowych, 
a tym samym odróżnienie się od pozostałej ludności w państwie w sposób 
wyraźny lub co najmniej dorozumiany;

F. samo kategoryzacja;
G. posiadanie przez mniejszość stosownej reprezentacji jej interesów wobec 

władz państwowych.
Pierwsze cztery grupy cech mają charakter obiektywny, a ich jednocze-
sne uznawanie za wystarczające jest właściwe dla decyzji o charakterze 
statycznym, czyli występowanie owych cech jest już wystarczające do 
stwierdzenie, iż dana grupa jest mniejszością. Zasadniczo wskazuje się, że 

Rozdział	2
Pojęcie	mniejszości	–	próba	
zdefiniowania
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piąta grupa także ma charakter obiektywny, ale coraz częściej mówi się 
o konieczności kultywowania zachowań w niej zawartych, skądinąd, po-
dobnie jak w przypadku trzech ostatnich grup specyficznych dla definicji 
dynamicznych, które są obecnie w przeważającej części stosowane.
Opartą na relacji mniejszość – większość definicję proponował Krzysztof 
Kwaśniewski, uznając, iż: mniejszość stanowi, zatem kategoria lub podgrupa da-
nej całości (grupy) społecznej, wyodrębnionej na podstawie wyraźnego kryterium 
(często terytorialnego), która ze względu na swoją liczebność nie może wytyczać 
celów i środków działania owej całości w sposób głównie przez siebie uznawany za 
najsłuszniejszy. Natomiast większość to taka kategoria lub podgrupa całości, która 
ze względu na swoją liczebność może wytyczać i realizować cele oraz przyjmować 
środki działania uznawane przez nią za najsłuszniejsze. Należy także wskazać, 
iż istnieje dychotomiczny podział na definicje prawnicze i socjologiczne. 
Pierwsze z nich występują głownie, jako definicje legalne, które często są 
dookreślone za pomocą zwrotów: narodowa, etniczna, natomiast definicje 
socjologiczne najczęściej operują ogólnym pojęciem „mniejszość”, aczkol-
wiek też niejednokrotnie są doprecyzowywane.
Oprócz definicji doktrynalnych należy przyjrzeć się definiowaniu mniej-
szości przez słowniki, leksykony, encyklopedie. Encyklopedia Brockhausa 
z 1971 roku w taki oto sposób definiowała mniejszości: Mniejszość (Mino-
ritat – niem., z łac.) to mało liczebna podporządkowana nadrzędnej jedności 
część. Według rodzajów jedności i obowiązujących kryteriów mniejszości 
rozróżnia się różne formy mniejszości (etniczne, religijne, językowe, społeczne 
i inne), natomiast w późniejszym wydaniu tej samej encyklopedii (1977 r.) 
stwierdzono następująco: Mniejszość to grupa narodowościowa (Volksgrup-
pe), która wyróżniona jest od większości narodu w państwie poprzez pochodze-
nie, język, religię lub kulturę (mniejszość narodowa). W podobnym znaczeniu 
rozumie to pojęcie Encyklopedia Popularna PWN, która stwierdza: Mniejszo-
ści, grupy ludności danego państwa różniące się od większości jego obywateli 
swą przynależnością narodową, językową, wyznaniową, rasową. Podczas ana-
lizy definiowania pojęcia mniejszości należy także wspomnieć o Encyklo-
pedii ONZ Edmunda Omańczyka, w której nie zdefiniowano owego pojęcia, 
autor ograniczył się do omówienia pięciu haseł związanych z zagadnie-
niami mniejszościowymi w XX wieku. Nie ulega wątpliwościom, że najbar-
dziej kompleksowo i rozlegle pojęcie mniejszości zdefiniowano w Słowniku 
Politycznym Pipesa, w którym czyta się: Pojęcie <mniejszość> używane jest 
w języku potocznym i naukowym w wielorakim znaczeniu. W istocie dopuszcza 
się rozróżnianie czterech znaczeń pojęcia:
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1. Całkiem ogólne (oraz w języku potocznym) – mało liczebna grupa. Przy 
tym nie interesuje [nas] jej socjalne położenie, lecz to, czy jest ona domi-
nującą politycznie, czy też podporządkowaną

2. Mniejszość jako trwała grupa ludzi, którzy odróżniają się od większości 
ludności, lub innej części ludności kraju, rasowo, kulturowo (językowo) 
lub religijnie (wyznaniowo).

W dwóch kolejnych punktach definicji znajdowały się odniesienia do mniej-
szości w szerokim sensie społeczno-politycznym, a nie etnicznym. Kolejny 
słownik wiedzy politycznej wydany przez Pipesa w ten sam sposób zdefinio-
wał problematykę mniejszości. Kolejną ciekawą i istotną próbą konstrukcji 
definicji mniejszości jest pojęcie zaproponowane we francuskiej Encyklopedii 
Larousse’a, które określa, że jest to grupa historycznie zamieszkała na określo-
nym terytorium, powstała tradycyjnie na zasadzie rasowej, językowej, religijnej, 
wywodząca się z określonego państwa, z którym jest zintegrowana. Jak można 
stwierdzić owa definicja nie odróżnia się znacznie od podanych poprzednio, 
ale wart komentarza jest jej ostatni element, czyli zintegrowanie z określo-
nym państwem, z którego się wywodzi. Otóż nie można w sposób uniwersalny 
stwierdzić, że mniejszość musi wywodzić się z określonego państwa, a także 
błędem jest tworzenie przesłanki zintegrowania z owym państwem, gdyż 
bez większej trudności można wskazać konkretne mniejszości, które, pomi-
mo pochodzenia, nie utożsamiają się z konkretnym krajem swego pochodze-
nia, a mimo to nadal nie tracą przymiotu mniejszości.
Interesujące jest podejście niemieckojęzycznej doktryny, gdzie poszuki-
wano jednoznacznego środka pojęciowego, a klasyczna definicja oparta 
według relacji większość – mniejszość autorstwa Emmericha Francisa za-
sługuje na większą uwagę, twierdził on, że mniejszość jest to grupa ludu, która 
wyróżniona jest poprzez charakterystyczne cechy spośród całości społeczeń-
stwa i znajduje się w specyficznym stosunku wobec większości. Również na 
podstawie powyższego paradygmatu definicję mniejszości zaproponował 
Peter Pernthaler, który określił ją, jako:

A. pewną grupę ludzi, która zdecydowanie wyróżnia się spośród ogółu społe-
czeństwa lub dominującej grupy. Jako cechy wyróżniające mniejszość będą 
występować m.in. język, przynależność narodowa, religia, rasa, kultura;

B. grupa w sensie socjologicznym, która jako taka wyłoniona jest pierwotnie lub wtór-
nie (tzn. poprzez umiejscowienie jej wobec większości). Pojęcie „mniejszość” byłoby 
uwypuklone w dalszej kolejności poprzez dodatkową charakterystykę grupy (grupa 
mniejszościowa, mniejszość narodowa, grupa narodowościowa itd.).
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W związku z powyższym autor cytatu wskazuje na to, iż członkiem danej 
mniejszości jest ten, który posiada cechy według wskazań punktu a) lub 
należy do grupy w ujęciu socjologicznym z punktu b).

Definicje mniejszości w prawie międzynarodowym

W prawie międzynarodowym także podjęto szereg prob. mających na 
celu zdefiniowanie pojęcia mniejszości, pomimo braku jednolitego ujęcia 
owej problematyki w aktach rządowych państw. W okresie początkowym 
funkcjonowania Ligi Narodów wypracowano definicję mniejszości, która 
stanowiła, że pod pojęciem mniejszości rozumie się krąg osób innej rasy, religii 
lub języka niż większość ludności wchodzącego w grę państwa. Mniejszości te 
są z kolei dwojakiego rodzaju: są obywatelami innego państwa lub są obywate-
lami wchodzącego w grę państwa. Jest to definicja mało precyzyjna, ale już 
ówcześnie zwracano
uwagę na to, że pojęciem tym zostali objęci także cudzoziemcy –co było 
bezpośrednim wynikiem opinii doradczej Stałego Trybunału Sprawiedli-
wości Międzynarodowej z 15 września 1923 r. w sprawie treści art. 4 trak-
tatu mniejszościowego, obowiązującego Polskę.19 Stały Trybunał Spra-
wiedliwości Międzynarodowej, odnosząc się do interpretacji konwencji 
grecko-bułgarskiej z 27 listopada 1919 r. wydał 31 lipca 1930 r. kolejną 
opinię, w której skonstatował, iż pojęcie mniejszość oznacza: „istnienie grupy 
osób, żyjących w danym kraju lub na danym obszarze, mających własną rasę, 
religię, język lub tradycje zjednoczonych identycznością tej rasy, religii, języka lub 
tradycji, wyrażającą się w poczuciu wspólnoty, a to w zachowaniu swych trady-
cji, utrzymywaniu wierzeń religijnych, nauczaniu i wychowaniu dzieci stosownie 
do ducha i tradycji swojej rasy oraz we wzajemnym wspieraniu się”.
System ONZ także nie przyjął tzw. definicji trójczłonowej, która została 
opracowana w 1950 r. przez Podkomisję do Zapobiegania Dyskryminacji 
i Ochrony Mniejszości. Natomiast efektem dyskusji podczas III sesji Podko-
misji w 1950 r. było przyjęcie w punkcie 32. Sprawozdania Rezolucji w spra-
wie definicji mniejszości dla celów ochrony przez Podkomisję do Zapobiegania 
Dyskryminacji i Ochrony Mniejszości Narodów Zjednoczonych. Wspomniana 
Rezolucja przyjęła tzw. trójczłonową definicję mniejszości, według której:

1. Pojęcie mniejszość odnosi się wyłącznie do tych grup społecznych, które 
nie stanowią grupy dominującej w państwie zamieszkania i które pragną 
w sposób stały utrzymywać swe etniczne, religijne lub językowe tradycje 
i cechy odróżniające je wyraźnie od reszty społeczeństwa;
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2. Mniejszość ta musi składać się z odpowiedniej liczby członków, by moc 
pielęgnować te odrębności;

3. Tworzący mniejszość muszą być lojalni wobec państwa, w którym za-
mieszkują.

Jak już stwierdzono, owa definicja nie została przyjęta, jako uniwersalna, 
zresztą jak dwie kolejne, zaproponowane przez specjalnego sprawozdaw-
cę Podkomisji Francesco, Capotortiego, który podczas pracy nad konwen-
cją dotyczącą ochrony osób należących do mniejszości najpierw zakreślił 
podmiot ochrony, jako: „Mniejszość etniczna, religijna lub językowa jest grupą 
mniejszą liczebnie od pozostałej ludności państwa, w którym zamieszkuje? Cha-
rakteryzuje się ona cechami kulturowymi, fizycznymi lub historycznymi, religią 
lub językiem, różnym od pozostałej części ludności, a w drugiej wersji, jako: gru-
pę mniej liczną od reszty ludności danego państwa, której członkowie – będąc 
obywatelami tego państwa – posiadają cechy etniczne, religijne lub językowe 
różne od cech reszty ludności i wykazują, choćby tylko implicite poczucie soli-
darności w dążeniu do zachowania własnej kultury, tradycji, religii, czy języka. 
Obydwie definicje nie zostały przyjęte przez społeczność międzynarodo-
wą, a szczególnie do pierwszej z nich były zastrzeżenia dotyczące braku 
odniesienia się do mniejszości narodowych. Wynikiem takiego stanu rze-
czy było zamieszczenie w 1979 r. przez Podkomisję w projekcie konwencji 
o prawach osób należących do mniejszości narodowych, etnicznych, reli-
gijnych, językowych kompromisowej definicji, która nie określała ogólnego 
pojęcia mniejszości, natomiast odnosiła się konkretnie do nomenklatury 
grup narodowościowych i etnicznych, ale także przywołano przesłanki 
prowadzące do uznania istnienia mniejszości, które były oparte na wcze-
śniejszych wersjach definicji. Jednak owa definicja, która miała stanowić 
kompromis, wywołała kolejną falę dyskusji i zgłaszania coraz to nowych 
propozycji, a jedna z ciekawszych pochodziła od Jules Dechenesa i określa-
ła mniejszość, jako: grupę obywateli państwa, stanowiącą liczebną mniejszość 
i niezajmującą pozycji dominującej, która posiada cechy etniczne, religijne bądź 
językowe inne od cech większości populacji oraz poczucie solidarności grupo-
wej motywowanej, choćby tylko implicite, zbiorową wolą przetrwania, a której 
celem jest zapewnienie sobie pozycji równej statusowi większości, tak faktycz-
nemu, jak i prawnemu”. Przytoczona definicja również nie została zaakcep-
towana i Grupa Robocza Komisji Praw Człowieka na sesji w 1986 roku 
postanowiła odłożyć pracę nad ową problematyką, a ostatecznie definicja 
ta nie została uwzględniona w projekcie konwencji. Późniejsze lata także 
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nie przyniosły efektu w postaci precyzyjnego i uniwersalnego określenia 
omawianego pojęcia, natomiast praktyka wskazywała, że w dokumentach 
dotyczących mniejszości na potrzeby każdego z nich zamieszcza się zapis 
o sposobie rozumienia mniejszości przez dany akt. Istotne znaczenie przy 
teoretycznym ujęciu omawianej problematyki mają bilateralne umowy 
między państwami, które w przeważającej mierze wymieniają konkretne 
przesłanki, które musi spełnić dana grupa, aby sygnatariusze uważali ją za 
mniejszość.

Definiowanie mniejszości w prawie wewnętrznym państw

Państwa, niezależnie od uregulowań międzynarodowych, wprowadzają 
i stosują własne definicje i pojęcia dotyczące mniejszości. Można wyróżnić 
cztery rozwiązania owej problematyki w wewnętrznych systemach praw-
nych:

 — pierwsze z nich, przy definiowaniu pojęcia mniejszości, pomija definiowa-
nie podmiotu ochrony w aktach prawa wewnętrznego; 

 — przy drugim sposobie nie mamy do czynienia ze wskazaniem konkretnej 
mniejszości, jako podmiotu ochrony, ale wskazuje się język danej (danych) 
mniejszości (grupy ludności) i tym samym pośrednio wskazuje się mniej-
szość;

 — w trzecim przypadku ustawodawca enumeratywnie wylicza grupy uzna-
wane za mniejszości bez ich definiowania;

 — w czwartym przypadku akty prawa określają podmiot, do którego pań-
stwo odnosi swoją politykę.

W pierwszej grupie wymienionych regulacji można umieścić Litwę i Ło-
twę, do drugiej należy ustawodawstwo Szwajcarii, Szwecji oraz Włoch, 
natomiast do trzeciej grupy zalicza się system prawny Finlandii, Niemiec, 
Norwegii, Słowacji, Słowenii, a do czwartej grupy zalicza się ustawy mniej-
szościowe Polski, Austrii, Białorusi, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy i Węgier. 
Oczywiście, wymienione państwa stanowią wybraną grupę przeanalizo-
wanych krajów.
Podsumowując, należy stwierdzić, że o ile doktryna oraz słowniki zdefinio-
wały pojęcie mniejszości, o tyle w prawie międzynarodowym oraz usta-
wodawstwach wewnętrznych nie ma uniwersalnej definicji mniejszości. 
Droga do stworzenia uniwersalnego ujęcia owej problematyki jest długa 
i do dziś dyskusje nie zostały zakończone, a wypracowane kompromisy 
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uniemożliwiały dojście do jednej uznawanej przez wszystkich zaintereso-
wanych, siatki pojęciowej. Naturalnie, brak jednolitego pojęcia nie utrudnia 
skutecznej ochrony praw mniejszości.
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Fundamentalną wartością współczesnej Europy jest różnorodność jej 
społeczeństwa. Do istnienia owej różnorodności w znacznym stopniu 
przyczyniają się, występujące na „starym kontynencie, mniejszości. Wśród 
nich można wyróżnić m.in. mniejszości: narodowe, etniczne, religijne, ję-
zykowe i seksualne. Ich ochrona stanowi jeden z ważniejszych elementów 
zapewniających stabilizację, bezpieczeństwo i pokój w Europie. Obecnie 
niemal wszystkie państwa europejskie są wielokulturowe. Wyjątek pod 
tym względem stanowią jedynie: Andora, Monako, San Marino. W 2006 
r. liczba ludności Europy wynosiła ok. 494 mln3, z czego, według rożnych 
szacunkowych danych, mniejszości narodowe stanowiły od 9, 6% do 16, 
2% ludności, zamieszkującej od 8% do 19, 3% powierzchni kontynentu Eu-
ropejskiego. Niestety, przedmiotowa literatura nie zawiera pełnego sta-
tystycznego obrazu europejskich mniejszości narodowych i etnicznych. 
Powodem tego jest marginalne traktowanie mniejszości przez niektóre 
państwa Unii Europejskiej. Dane w tym zakresie nie są gromadzone m.in. 
przez: Belgię, Danię, Holandię, Finlandię, Hiszpanię, Irlandię oraz Niem-
cy. Istnieją również państwa, takie jak Francja czy Grecja, które zupełnie 
nie uznają istnienia mniejszości narodowych i etnicznych w obrębie swo-
ich terytoriów. Brak prowadzenia rzetelnych statystyk przez powyższe 
kraje jest argumentowany głownie prawem ochrony danych osobowych, 
dlatego informacje z nich płynące mają charakter jedynie szacunkowy. 
Wskazane państwa podają pewne wartości liczbowe jedynie z obowiązku 
przestrzegania Europejskiej Karty Jeżyków Regionalnych lub Mniejszo-
ściowych oraz Europejskiej Konwencji Ramowej o Ochronie Mniejszości 

3	rozdział
Europa,	jako	obszar		
funkcjonowania		
mniejszości
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Narodowych. Według Organizacji Mniejszości Europejskich (Eurominori-
ty), która zajmuje się promowaniem mniejszości narodowych i etnicznych, 
na kontynencie europejskim obecnie wyróżnia się ok. 300 mniejszości 
narodowych i etnicznych oraz wspólnot językowych Europejska polityka 
ochrony praw mniejszości narodowych, etnicznych i językowych opiera 
się głownie na standardach wypracowanych w ramach Organizacji Na-
rodów Zjednoczonych (ONZ), Rady Europy (RE), Unii Europejskiej (UE) 
i Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE). ONZ 
zainteresowała się problematyką ochrony praw mniejszości narodowych 
i etnicznych w latach 60. ubiegłego stulecia. Wyrazem tego było odniesie-
nie się do problemowego zagadnienia w Międzynarodowym Pakcie Praw 
Obywatelskich i Politycznych z 1966 r. Artykuł 27 dokumentu mówi, że: 
W państwach, w których istnieją mniejszości etniczne, religijne lub językowe, 
osoby należące do tych mniejszości nie mogą być pozbawione prawa do wła-
snego życia kulturalnego, wyznawania i praktykowania własnej religii oraz po-
sługiwania się własnym językiem wraz z innymi członkami danej grupy. (rys. 1)

Zapis ten jest jedyną powszechnie obowiązującą normą prawa między-
narodowego, wyznaczającą globalny standard w dziedzinie ochrony praw 
mniejszości. Treść Paktu odwołuje się również do: zakazu dyskryminacji 
(art. 26), prawa do wolności sumienia i religii (art. 18) oraz zakazu popiera-
nia nienawiści narodowej, rasowej lub religijnej (art. 20). Chociaż dokument 
podejmuje problem ochrony praw mniejszości narodowych i etnicznych, 
to nie wyjaśnia czym jest „mniejszość narodowa. Brak definicji sprawia, że 
nie wiadomo, które grupy należy objąć ochroną. W związku z tym, Pakt 
uprawnia państwa do swobodnego i indywidualnego decydowania o tym, 
które grupy społeczne, znajdujące się na jego terytorium, może uznać 
oficjalnie za mniejszość. W 1992 r. Organizacja Narodów Zjednoczonych 
przyjęła Deklarację Praw Osób Należących do Mniejszości Narodowych 
lub Etnicznych, Religijnych i Językowych. Obecnie dokument ten jest 
najważniejszym aktem ONZ odwołującym się do ochrony praw mniej-
szości narodowych, mimo że jego postanowienia nie tworzą wiążących 
obowiązków prawnych. Deklaracja ma charakter polityczny, a jej zapisy 
nawołują państwa m.in. do: ochrony w obrębie swoich terytoriów istnienia 
i tożsamości mniejszości; stworzenia warunków służących rozwojowi toż-
samości mniejszości; zapewnienia mniejszościom prawa do: korzystania ze 
swej własnej kultury, praktykowania swej własnej religii, używania swe-
go języka w sytuacjach prywatnych i publicznych; prawa stowarzyszania 
się, prawa do uczestnictwa w decyzjach dotyczących mniejszości; zaka-
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zu jakiejkolwiek dyskryminacji mniejszości; zapewnienia pełnej równości 
mniejszości wobec prawa; prawa rozwijania własnej kultury, tradycji, zwy-
czajów, języka. ONZ odwołuje się do ochrony praw mniejszości narodo-
wych i etnicznych w wielu innych dokumentach np.: Konwencji w Sprawie 
Zapobiegania i Karania Ludobójstwa, Konwencji przeciwko Dyskryminacji 
w Edukacji UNESCO, Międzynarodowej Konwencji w Sprawie Likwidacji 
Wszelkich Form Dyskryminacji Rasowej, Konwencji Praw Dziecka, Kon-
wencji Międzynarodowej Organizacji Pracy. 

rys. 1
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Wśród organizacji europejskich prawa mniejszości narodowych, etnicz-
nych i językowych są chronione przez Radę Europy, Unię Europejską 
i Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Pierwszym doku-
mentem RE, który w sposób bezpośredni odwołał się do ochrony praw 
mniejszości, jest Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka 
i Podstawowych Wolności z 1950 r. (EKPCz). Artykuł 14 Konwencji za-
wiera klauzulę antydyskryminacyjną, która zakazuje dyskryminacji m.in. 
ze względu na pochodzenie narodowe oraz przynależność do mniejszo-
ści narodowej. Zapis ten odegrał istotną rolę w procesie budowy syste-
mu ochrony praw mniejszości, gdyż na przełomie lat 40. i 50. Ubiegłego 
stulecia zwrócił uwagę na istnienie problemu mniejszości i zapoczątkował 
dyskusję na ten temat na poziomie europejskim. Nie rozwiązał jednak cał-
kowicie problemu ochrony praw mniejszości na kontynencie europejskim, 
gdyż zakazał dyskryminacji jedynie w zakresie regulowanym przez EKPCz. 
W 1992 r. Rada Europy przyjęła Europejską Kartę Języków Regionalnych 
lub Mniejszościowych. Głównym celem dokumentu jest powstrzymanie 
procesu zanikania jeżyków mniejszości i upowszechnienie ich stosowania 
w życiu publicznym.15 Zapisy, zawarte w Karcie regulują kwestie posłu-
giwania się językami regionalnymi i mniejszościowymi m.in. w zakresie: 
oświaty, kultury, mediów, sądownictwa karnego i cywilnego, ważności do-
kumentów w nich sporządzanych oraz kontaktów z organami administracji 
i służbami publicznymi. Należy zauważyć, że Karta nie zawiera indywidu-
alnych czy też zbiorowych praw mniejszości narodowych, etnicznych i ję-
zykowych, lecz jedynie obliguje państwa do ochrony jeżyków mniejszości 
w najistotniejszych sferach życia społecznego. 
Najważniejszym i najbardziej uniwersalnym aktem, regulującym kwestię 
ochrony praw mniejszości w Europie, jest Europejska Konwencja Ramo-
wa o Ochronie Mniejszości Narodowych, która weszła w życie 1 lutego 
1998 r. Dokument został stworzony przez Komitet Ministrów Rady Eu-
ropy, a jego celem jest: zapewnienie w państwach członkowskich oraz tych 
państwach, które mogą stać się stronami niniejszego dokumentu, skutecznej 
ochrony mniejszości narodowych i praw osób należących do tych mniejszości. 
Państwa, które zadeklarowały przyjęcie postanowień Konwencji Ramowej 
zobowiązały się do promowania pełnej i rzeczywistej równości osób, któ-
re należą do mniejszości we wszystkich aspektach życia gospodarczego, 
społecznego, politycznego, kulturalnego; zakazu dyskryminacji; promocji 
działań wspierających ochronę oraz rozwój kultury, tożsamości, religii i ję-
zyka mniejszości; zapewnienia wolności zgromadzania się, stowarzyszania, 
wyrażania opinii, myśli, sumienia i religii oraz używania języka. Słabą stroną 
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Konwencji jest brak skutecznego systemu kontroli przestrzegania, zawar-
tych w niej zobowiązań, w związku z tym, osoby należące do mniejszości 
są pozbawione organu, do którego mogłyby się odwołać w przypadku na-
ruszania ich praw. Wprawdzie mogą one składać skargi do Europejskiego 
Trybunału Sprawiedliwości w Strasburgu, jednak skarga taka może być 
wniesiona tylko z tytułu łamania postanowień, EKPCz, która w odniesieniu 
do mniejszości zawiera jedynie klauzulę antydyskryminacyjną. Instytucją 
Rady Europy, która chroni mniejszości narodowe, etniczne i językowe jest 
powołana w 1994 r. Europejska Komisja przeciw Rasizmowi i Nietolerancji 
(European Commission against Racism and Intolerance – ECRI). Jest ona 
niezależnym organem monitoringowym ds. zwalczania takich zjawisk, jak: 
rasizm, dyskryminacja rasowa, ksenofobia, antysemityzm i nietolerancja. 
Zadaniem Komisji jest dokonywanie przeglądu i ocena efektywności usta-
wodawstwa, polityki i Śródków podejmowanych przez państwa członkow-
skie Rady Europy w zakresie zwalczania rasizmu. Do jej kompetencji nale-
ży również przygotowywanie corocznych raportów opisujących sytuację 
przestrzegania praw mniejszości narodowych i etnicznych w państwach 
członkowskich RE.
Działania Rady Europy w zakresie ochrony praw mniejszości narodowych, 
etnicznych i językowych wspiera Organizacja Bezpieczeństwa i Współ-
pracy w Europie (OBWE). Ma ona formę zinstytucjonalizowanej konfe-
rencji o stałym charakterze, skupiającej 56 państw. OBWE za cel stawia 
sobie wzmacnianie bezpieczeństwa i współpracy pomiędzy jej członkami 
w trzech zasadniczych wymiarach: polityczno wojskowym, gospodarczo-
-ekologicznym i ludzkim. Podejmowane w ramach organizacji, ustalenia 
i decyzje mają status niewiążących deklaracji politycznych.
Kwestia mniejszości narodowych i etnicznych w działalności OBWE (do 
1994 r. KBWE) po raz pierwszy została poruszona w Akcie Końcowym po-
wołującym organizację w 1975 r. w Helsinkach. Jeden z artykułów doku-
mentu został poświęcony ochronie praw mniejszości narodowych. Zgonie 
z jego treścią: Państwa Uczestniczące, na których terytorium istnieją mniejszo-
ści narodowe, będą szanować prawo osób należących do takich mniejszości do 
równości wobec prawa, dadzą im pełną możliwość rzeczywistego korzystania 
z praw człowieka i podstawowych wolności i w ten sposób będą chronić ich 
uprawnione interesy w tej dziedzinie.
Aktem najwyższej rangi, chroniącym prawa mniejszości w ramach OBWE, 
jest Dokument spotkania kopenhaskiego w sprawie ludzkiego wymiaru 
KBWE z 1990 r. Na jego podstawie państwa są zobowiązane do zapew-
nienia mniejszościom takich warunków, które będę sprzyjały zachowaniu 
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ich narodowej tożsamości oraz zagwarantują im równość z innymi obywa-
telami w zakresie korzystania z praw człowieka i podstawowych wolności. 
Podczas spotkania w Kopenhadze państwa skonstruowały katalog praw 
mniejszości, zawierający m.in. prawa do:

 — swobodnego posługiwania się językiem ojczystym w życiu prywatnym 
i publicznym,

 — tworzenia i utrzymywania własnych instytucji,

 — wyznawania i praktykowania swojej religii,

 — nawiązywania i utrzymywania niezakłóconych kontaktów między oso-
bami należącymi do mniejszości w obrębie kraju, jak również w zakresie 
kontaktów trans granicznych,

 — dostępu do informacji w swoim języku,

 — stowarzyszania się w obrębie własnego kraju, jak również możliwość 
uczestnictwa w międzynarodowych organizacjach pozarządowych.

Ostatnim obszarem prawnym, regulującym ochronę europejskich mniej-
szości, narodowych, etnicznych i religijnych jest Unia Europejska. Choć 
problematyka mniejszości nie jest jednym z głównych celów integracji Unii, 
to przestrzeganie standardów międzynarodowych w tym zakresie jest dla 
niej ważne. Fundament normatywny UE odwołujący się do ochrony praw 
mniejszości, jest dość skromny. Należy tu wskazać:

 — art. 19 Traktatu o funkcjonowaniu UE, który to stwierdza, że Rada Unii Eu-
ropejskiej może podejmować środki niezbędne w celu zwalczania wszelkiej 
dyskryminacji, ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię 
lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną;

 — dyrektywę Rady 2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. wprowadzającą 
w życie zasadę równego traktowania osób, bez względu na pochodzenie 
rasowe lub etniczne;

 — art. 21 Karty Praw Podstawowych odwołujący się do zakazu dyskrymina-
cji m.in. ze względu na pochodzenie etniczne, język oraz przynależność do 
mniejszości narodowej;

 — art. 5b Traktatu z Lizbony mówiący o zwalczaniu wszelkiej dyskryminacji 
m.in. ze względu na rasę lub pochodzenie etniczne, religię.

Do powyższych rozwiązań należy dodać także liczne rezolucje Parlamen-
tu Europejskiego. Tu warto wskazać m.in.:
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 — Rezolucję o Wspólnotowej Karcie Jeżyków Regionalnych i Kulturach oraz 
o Karcie Praw Mniejszości Etnicznych;

 — Rezolucję o Środkach w Celu Popierania Mniejszości Językowych i Kul-
turowych;

 — Rezolucję o Językach i Kulturach Regionalnych i Etnicznych w Unii Euro-
pejskiej;

 — Rezolucję o Mniejszościach Językowych w Unii Europejskiej;

 — Rezolucję o Poszanowaniu Praw Człowieka w Unii Europejskiej.

 — Parlament przyjął również kilkanaście rezolucji w zakresie walki z ra-
sizmem, ksenofobią, antysemityzmem w państwach Unii Europejskiej.

System instrumentów prawnych, chroniących prawa mniejszości naro-
dowych, etnicznych, językowych w Europie jest niezwykle rozbudowany. 
W 2011 r. Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej przedstawiła 
raport na temat poszanowania i ochrony osób należących do mniejszości 
w latach 2008-2010. Pokazuje on, że członkowie mniejszości europej-
skich, pomimo istniejących instrumentów prawnych w dalszym ciągu są 
narażani na dyskryminację w wielu aspektach życia społecznego. Do nie-
równego taktowania dochodzi m.in. z powodu: rasy, koloru skory, pocho-
dzenia etnicznego, języka czy przynależności do mniejszości narodowej. 
Z innego badania Agencji na temat mniejszości i dyskryminacji (EU-MIDIS) 
z 2009 r. wynika, że mimo faktu wstępowania mniejszości we wszystkich 
państwach członkowskich UE, wiele krajów nie prowadzi żadnych staty-
styk na ten temat. Brak danych utrudnia dokładne określenie wielkości da-
nej populacji mniejszości, jej potrzeb, stopnia dyskryminacji i wiktymizacji. 
Ponadto, raport informuje, że wśród dziewięciu obszarów życia społecz-
nego (takich jak: praca; poszukiwanie mieszkania; służba zdrowia/opieka 
społeczna; edukacja; korzystanie z: kawiarni, restauracji, baru/klubu noc-
nego, sklepu, banku) najwięcej przypadków dyskryminacji odnotowuje się 
w sferze zatrudnienia, najmniej zaś w pozyskaniu mieszkania. Za najbar-
dziej szkodliwą uznaje się dyskryminację w zatrudnieniu i edukacji ponie-
waż oba obszary mają zasadniczy wpływ na integrację społeczną oraz za-
pewniają swobodne i godne życie członkom mniejszości. Z badania wynika 
również, że państwa, które prowadzą statystyki w zakresie przestępstw 
na tle rasowym, rejestrują znaczący ich wzrost. Oczywiście, wskazane 
dane nie odzwierciedlają rzeczywistości, gdyż ogromna większość przy-
padków dyskryminacji i przestępstw pozostaje w ukryciu, ponieważ ofia-
ry nie zgłaszają incydentów odpowiednim instytucjom. Raport wskazuje 
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również na brak znajomości ustawodawstwa antydyskryminacyjnego. 
Około 43% respondentów nie jest świadoma, że takie przepisy istnieją, 
a 20% nie ma pewności.
Trudna sytuacja mniejszości narodowych, etnicznych, językowych i wie-
lu innych, trwająca do 2009 r., była skutkiem braku wiążących norm. Od 
chwili wejścia w życie Traktatu z Lizbony na poziomie Unii Europejskiej 
pojawiły się regulacje obligujące wszystkie państwa
Członkowskie do ochrony mniejszości europejskich, co powinno popra-
wić istniejący stan. Już w 2010 r. odnotowano pierwsze pozytywne sy-
gnały ze strony państw w zakresie wzrostu świadomości gromadzenia 
danych o istniejących mniejszościach.
W Europie funkcjonują także mniejszości seksualne, określane również 
mianem społeczności LGBT (grupa społeczna obejmująca: lesbijki, ge-
jów, osoby biseksualne i osoby trans płciowe). Wielkość populacji mniej-
szości seksualnych w Europie jest trudna do określenia, gdyż wiele osób 
pozostaje w ukryciu. Szacuje się jednak, że LGBT stanowią około 5% 
każdego społeczeństwa.
Prawa mniejszości seksualnych w Europie są chronione na podstawie 
instrumentów prawnych Rady Europy i Unii Europejskiej. Głównym na-
rzędziem prawnym RE przeciwko dyskryminacji, ze względu na orienta-
cję seksualną i tożsamość płciową, jest Europejska
Konwencja Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Jej art. 14 od-
wołuje się do zakazu dyskryminacji z wielu powodów. Choć wśród nich 
bezpośrednio nie występuje zakaz dyskryminacji ze względu na orien-
tację seksualną czy też tożsamość płciową, to orzecznictwo Europej-
skiego Trybunału Praw Człowieka wyraźnie jej zakazuje. Trybunał jest 
pierwszym organem międzynarodowym, który stwierdził, że przepisy 
karne penalizujące kontakty homoseksualne naruszają prawa człowie-
ka. W większości spraw, w zakresie dyskryminacji na tle orientacji seksu-
alnej lub tożsamości płciowej, orzekał o naruszaniu prawa do poszano-
wania życia prywatnego, a także rodzinnego w związku z art. 14 EKPCz.
Organami Rady Europy, które odgrywają istotną rolę w zakresie ochro-
ny praw mniejszości seksualnych w Europie są, Komisarz Praw Człowie-
ka oraz Zgromadzanie Parlamentarne, natomiast wśród instytucji RE, 
które nie mają statusu organów, Europejski Komitet Praw Społecznych. 
Komisarz jest niezależną instytucją, upowszechniającą wiedzę o pra-
wach człowieka oraz prowadzącą ich monitoring w państwach człon-
kowskich organizacji.39 Obecnie dyskryminacja LGBT stanowi jeden 
z głównych obszarów jego zainteresowania. W ramach swojej działal-



24

ności, w zakresie problemowego zagadnienia przygotowuje m.in. publika-
cje na temat problemów związanych z prawami człowieka w odniesieniu 
do orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej oraz raporty o sytuacji 
mniejszości seksualnych w państwach członkowskich RE. Z kolei, Zgroma-
dzenie Parlamentarne zachęca kraje członkowskie RE do podejmowania 
działań na rzecz zwalczania homofonii w szkołach, wśród pracowników 
służby zdrowia, policji, wojska, wymiaru sprawiedliwości, przedstawicieli 
zawodów prawniczych oraz sportowców. Organ ten przygotowuje rów-
nież niewiążące rezolucje i rekomendacje. Najważniejsze z nich to m.in.:

 — Rekomendacja 924/1981 – w sprawie eliminacji dyskryminacji na tle orien-
tacji seksualnej;

 — Rekomendacja 1470/2000 – w sprawie uznania prześladowania na tle 
orientacji seksualnej za przesłankę do udzielenia azylu;

 — Rekomendacja 1635/2003 – w sprawie zwalczania homofonicznych

Postaw w sporcie;

 — Rezolucja 1728/2010 – w sprawie uznania faktu, że orientacja seksualna 
jest istotnym aspektem tożsamości każdego człowieka.

Unia Europejska po raz pierwszy bezpośrednio odniosła się do kwestii 
orientacji seksualnej i ochrony przed dyskryminacją z jej powodu w art. 13 
Traktatu Amsterdamskiego (obecnie art. 19 Traktatu o Funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej). Zgodnie z jego postanowieniem: Rada, stanowiąc jed-
nomyślnie na wniosek Komisji i po konsultacji z Parlamentem Europejskim, 
może podjąć środki niezbędne w celu zwalczania wszelkiej dyskryminacji, 
ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religie lub światopo-
gląd, niepełnosprawność, wiek lub orientacje seksualną. Następnie Rada 
Unii Europejskiej w Dyrektywie Ramowej 2000/78/WE zakazała dys-
kryminacji ze względu na orientację seksualną w obszarze zatrudnienia 
i pracy oraz nałożyła obowiązek wdrożenia zasady równego traktowania 
w pastwach członkowskich. Zakaz dyskryminacji, ze względu na orientację 
seksualną LGBT, potwierdza również art. 21 Karty Praw Podstawowych, 
która obowiązuje we wszystkich państwach członkowskich UE. Przeciw-
ko dyskryminacji LGBT w Unii Europejskiej zdecydowanie opowiadają się 
Komisja Europejska i Parlament Europejski.
W 2006 r. PE przyjął rezolucję w sprawie homofonii w Europie, w której 
potępił wszelką dyskryminację, ze względu na orientację seksualną, rezo-
lucję o nasilającej się przemocy, powodowanej rasizmem i homofonią oraz 
w 2012 r. rezolucję w sprawie stanu praw podstawowych w Unii Europej-
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skiej, w latach 2010-2011, w której wiele uwagi poświęca mniejszościom 
seksualnym.
Według Denisa van der Veur, eksperta ds. mniejszości seksualnych 
w Agencji Praw Podstawowych UE, nasz kontynent jest światowym lide-
rem w dziedzinie równego traktowania LGBT. Z kolei, najmniej przyjaznym 
miejscem do życia dla osób o odmiennej tożsamości płciowej czy orien-
tacji seksualnej jest Afryka. Silne postawy homofoniczne przejawia aż 38 
państw afrykańskich. W niektórych z nich posiadanie odmiennej orientacji 
seksualnej podlega nawet karze śmierci.
Europa w porównaniu z Afryką charakteryzuje się wysokim stopniem po-
parcia i tolerancji dla mniejszości seksualnych, mimo że sytuacja w poszcze-
gólnych państwach przedstawia się różnorodnie. Najbardziej otwarte na 
mniejszości seksualne są państwa Europy Zachodniej. Wielka Brytania, 
Niemcy, Hiszpania i kraje Beneluksu stopniowo przyznają LGBT coraz wię-
cej praw, które przysługują osobom heteroseksualnym. Tolerancja krajów 
zachodnich względem mniejszości seksualnych wynika z wielu czynników 
m.in. historii, kultury, religii, polityki, większej świadomości istnienia i re-
spektowania praw człowieka, liberalizmu oraz wysokiego stopienia laicy-
zacji państwa. Zupełnie odmiennie przedstawia się sytuacja w Europie 
Środkowo-Wschodniej, gdzie status prawny LGBT jest w dalszym ciągu 
nieuregulowany i co pewien czas dochodzi do nowych zdarzeń dyskrymi-
nacji wobec osób
Należących do mniejszości seksualnych. Postawa państw wschodnich 
względem mniejszości seksualnych wynika przede wszystkim z silnego 
wpływu religii, szczególnie katolickiej i prawosławnej, na światopogląd 
społeczności zamieszkującej tę część Europy oraz sile powiązania państwa 
z kościołem.
W 2012 r. Międzynarodowe Stowarzyszenie Gejów i Lesbijek (In-
ternational Lesbian and Association (ILGA-Europe)), z siedzibą 
w Brukseli, opublikowało raport opisujący sytuację praw mniejszości 
seksualnych w Europie w 2011 r. oraz Tęczową mapę i ranking państ 
w Europy w zakresie prawodawstwa i praktyk administracyjnych, mają-
cych bezpośredni wpływ na sytuację przestrzegania praw człowieka osob 
GLBT. Ranking obejmuje 49 krajów europejskich ocenianych według kate-
gorii, m.in. pod względem: równouprawnienia, prawa do posiadania rodzi-
ny, wolności zgromadzeń i wypowiedzi, możliwości korekty płci metrykal-
nej przez LGBT). Skala oceny ma rozpiętość od 12 do 30 punktów, gdzie 
wynik 30 oznacza pełną ochronę praw i równość dla mniejszości seksual-
nych w danym państwie, natomiast – 12 rażące łamanie praw i dyskrymi-



26

nację. Według badań, liderami w dziedzinie poszanowania praw LGBT są 
Wielka Brytania, która w rankingu otrzymała 21 punktów oraz Hiszpania 
i Niemcy z wynikiem 20 punktów. Najgorzej sytuacja prezentuje się w Rosji 
i Mołdawii, oba kraje uzyskały po 4, 5 punktu. Polska, niestety znajduje się 
w czołówce państw, w których sytuacja prawna i polityczna LGBT jest bar-
dzo zła. Nasz kraj oceniono jedynie na 2 punkty, co tym samym przyznało 
nam 30. Miejsce wśród 49 państw. Obecnie jedynie w 25 krajach istnie-
je zakaz dyskryminacji z powodu orientacji seksualnej w pracy i dostępie 
do świadczeń społecznych. Zaledwie 3 państwa w swoich konstytucjach 
zawarły prawo antydyskryminacyjne względem mniejszości seksualnych. 
Ponadto, w 22 krajach zalegalizowano związki partnerskie par homosek-
sualnych, a w 9 jest dozwolona adopcja dzieci przez pary tej samej płci. 
Jedynie w 8 państwach zalegalizowano małżeństwa homoseksualne.
Z powyższych rozważań wynika, że sytuacja mniejszości na kontynencie 
europejskim jest trudna. Aby ją poprawić, państwa powinny, po pierwsze, 
uznać istniejące mniejszości za pełnoprawne grupy społeczne. Po drugie, 
podjąć odpowiednie kroki legislacyjne, gwarantujące ochronę praw mniej-
szości w obrębie swoich terytoriów. Po trzecie, podjąć zdecydowane dzia-
łania na rzecz przestrzegania zakazu dyskryminacji i wykluczenia mniej-
szości. Po czwarte, prowadzić, szeroko zakrojoną, edukację w zakresie 
tolerancji. Pewnym działaniem prewencyjnym w tym zakresie jest uczenie 
najmłodszych o istniejących w Europie mniejszościach, ich prawach, a tak-
że obowiązkach względem nich. Placówki oświatowe powinny przybliżać, 
kulturę, tradycję i obyczaje mniejszości, a także uczyć szacunku i tolerancji 
wobec odmiennych poglądów i postaw. Powszechnie wiadomo, że to, co 
nieznane, obce budzi strach i wrogie nastawienie. Dlatego „oswajanie” spo-
łeczeństw z mniejszościami od najmłodszych lat może być jednym z klu-
czowych działań, które sprawi, że w przyszłości Europa będzie miejscem 
przyjaznym dla wszystkich mniejszości.
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Prawosławie na Podlasiu

Podlasie jest regionem niezwykle zróżnicowanym pod względem naro-
dowościowym. Jednak istnieje wiele trudności w obiektywnym i jedno-
znacznym określeniu udziału poszczególnych narodowości we współcze-
snej strukturze etnicznej Podlasia. W konsekwencji spotykamy się z dużą 
rozbieżnością w szacunkach dotyczących liczebności mniejszości narodo-
wych zamieszkujących na tym obszarze, zwłaszcza najliczniejszych, czyli 
Białorusinów i Ukraińców. Do głównych przeszkód należy zaliczyć:

 — brak aktualnych, wiarygodnych danych statystycznych dotyczących 
struktury narodowościowej Podlasia;

 — stereotypowe utożsamianie przynależności wyznaniowej z narodową;

 — daleko posuniętą asymilację społeczności prawosławnej oraz jej bardzo 
małą aktywność społeczno-polityczną;

 — bardzo zróżnicowane i często nie w pełni ukształtowane poczucie tożsa-
mości narodowej, zwłaszcza wśród wiejskiej społeczności prawosławnej, 
czego konsekwencją jest występowanie rożnych, często złożonych, kate-
gorii przynależności etnicznej;

 — wykluczające się niekiedy poglądy naukowe dotyczące struktury naro-
dowościowej Podlasia, zwłaszcza w kwestii ludności ukraińskiej na tym 
obszarze.

Na pograniczach kumulują się mniejszości, co powoduje wzrost nierów-
ności, napięć i antagonizmów społecznych. Specyfiką północnowschod-
niej części Polski jest ciągle niewystarczająco poznane, a wpływające na 
procesy transformacji, zróżnicowanie religijne i narodowe mieszkańców. 
Jest to obszar historycznie długiego kontaktu kulturowego mieszkańców, 
przedstawicieli kilku grup narodowych – Polaków, Białorusinów, Litwinow. 
Ukraińców, Rosjan, Żydów, Talarów, Romów. Reasumując, obszar przygra-

Rozdział	4
Dobre	praktyki
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niczny, na którym dokonują się procesy kontaktu kulturowo-etnicznego, 
często nazywany jest pograniczem.
Jest to obszar, na którym występuje strefa przejściowa bogata w auto-
nomiczne całości kulturowe. Tym samym na obszarach przygranicznych 
następuje zasadniczy wzrost świadomości narodowej mieszkańców, co 
powoduje, że stały się one ważnym aspektem w kontaktach regionalnych, 
ale także między sąsiednimi państwami i ich narodami.
Sytuacja na pograniczach w dużym stopniu odzwierciedla, jakość stosun-
ków pomiędzy państwami i narodami, które oddziela dana granica.
Religia odgrywa bardzo ważną rolę w relacjach narodowościowych i kultu-
rowych na pograniczach. Zarówno w Polsce, jak i na Podlasiu jest ona nie-
jednokrotnie główną podstawą różnic narodowych i istotnym kryterium 
przynależności etnicznej. Niewiele jest regionów, w których nie dominują 
wyznawcy religii rzymskokatolickiej. Taka sytuacja ma miejsce na Podlasiu, 
gdzie wyznawcy religii prawosławnej są grupą zdecydowanie dominują-
cą, szczególnie na obszarach wiejskich, ale również, – choć w mniejszym 
stopniu – w miastach. Potwierdzają to w równej mierze szacunki A. Sa-
dowskiego (1995), K. Gossa (2001), jak i wyniki badań terenowych M. 
Barwińskiego (2004).Jednak dokładna liczba wyznawców prawosławia 
na Białostocczyźnie nadal jest kontrowersyjna. Poszczególne szacunki 
bardzo istotnie się różnią. K. Goss (2001) określa ich liczbę na ok. 165 tys. 
wiernych, A. Sadowski (1995) i K. Urban (1990) szacują ją na ok. 230-250 
tys., z kolei, opracowanie Głównego Urzędu Statystycznego (1997) na 
ok. 350 tys. Do całkowicie absurdalnych danych należy zaliczyć podaną 
w Atlasie wyznań w Polsce (1989) liczbę aż 622 tys. prawosławnych miesz-
kających rzekomo w byłym województwie białostockim (na 671 tys. ogółu 
mieszkańców ówczesnego województwa). Z uwagi na podstawową trud-
ność w określeniu struktury narodowościowej poszczególnych regionów 
Polski, czyli brak aktualnych danych statystycznych, głównym źródłem in-
formacji na temat zróżnicowania etnicznego i religijnego pozostają badania 
terenowe typu socjologicznego.

Historia

Początki tworzenia się na obszarze ziemi podlaskiej prawosławnej orga-
nizacji parafialnej odnieść trzeba najprawdopodobniej do XI w., Gdy za 
panowania Jarosława Mądrego zaczęto dokładać zdecydowanych starań 
dla umasowienia organizacji cerkiewnej. Według polskiego historyka A. 
Jabłonowskiego, opisującego sytuację wyznaniową w XVI wiecznym woj. 
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podlaskim, zakładanie cerkwi na Podlasiu rozpoczęło się oczywiście razem 
z postępowym podbijaniem i kolonizacją wschodniej części tej krainy przez 
książąt ruskich. Posuwano się, więc naprzód od Brześcia z biegiem Bugu, 
coraz głębiej, przechodząc, z kolei, na Nurzec, nim wkroczono ostatecznie 
w dorzecze Narwi. Pierwsze wzmianki o istnieniu na tym terenie cerkwi 
spotykamy jednak dopiero w XIII-wiecznym Latopisie halicko-wołyńskim, 
z którego treści wynika, iż na terenie obecnego Podlasia cerkwie istniały 
wówczas w: Drohiczynie, Mielniku (z cudowną ikoną Spasa-Zbawiciela) 
i Bielsku. Przez cały okres istnienia Rusi Kijowskiej i Halicko-Włodzimierskiej 
terytorium to było objęte jurysdykcją jedynie prawosławnych metropolii – 
kijowskiej i halickiej. Struktura terytorialna diecezji ustaliła się zasadniczo już 
w XIV w. Diecezja włodzimierska, z czasem zwana włodzimiersko brzeską, 
uchodziła za najstarszą i najbogatszą po diecezji kijowskiej, zaś jej biskup 
był tytułowany robotronik, a więc pierwszym po metropolicie. Pomimo po-
wstania w 1375 r., obejmującego Podlasie, biskupstwa katolickie oraz liczne 
kościoły katolickie we Włodzimierzu, w życiu miejscowej wspólnoty prawo-
sławnej nie dostrzegano regresu. Wręcz przeciwnie – wraz ze wzrostem 
ludności miejskiej i kolonizacji nowych terenów zaczęły pojawiać się kolejne 
cerkwie w miastach i wsiach. W okresie od końca XIV w. Do unii brzeskiej 
(1596) na terenie zasiedlonym przez ludność etnicznie ukraińską istniały 
bądź też powstały następujące parafie (podajemy je w porządku alfabetycz-
nym): Andryjanki, Biała (Podlaska), Bielsk – Narodzenia NMP (Preczystenś-
ka), Objawienia Pańskiego (Bohojawlenśka), Zmartwychwstania Pańskiego 
(Woskresenśka), Św. Trojcy (Trojićka), mona-ster św. Mikołaja z cerkwią Św. 
Mikołaja i Zaśnięcia NMP (Uspenśka), Boćki, Brańsk, Bukowicze (filia parafii 
w Nosowie), Chotycze, Chraboły, Ciechanowiec, Czarna Cerkiewna, Czyże, 
Dobryń, Dokudow (cerkiew z klasztorem), Dołha, Dołhobrody, Drohiczyn 
– Narodzenia NMP, św. Trojcy (z monasterem), morfaster Spaski (Przemie-
nienia), św. Barbary, św.  Eliasza, Zmartwychwstania Pańskiego, Dubicze 
Cerkiewne, Gnojno, Grodek nad Bugiem, Grodzisk, Hruzka (Gruzka, 2 cer-
kwie parafialne), Hodyszewo, Hola, Hołowno, Hołubia, Horodyszcze, Hry-
niewicze Duże, Jabłeczna (cerkiew i monaster), Jabłoń, Janow (Podlaski), 
Kijowiec, Kleniki, Kleszczele – św. Mikołaja, św. Jerzego, Kobylany, Kode-
niec, Kodeń – św. Michała, św. Ducha (na zamku Sapiehow), Kolechowicze, 
Kozierady (obecnie Konstantynow), Korczew, Kornica, Koroszczyn, Kosow 
Ruski, Kośna, Krześlin, Lebediow, Łazow, Łoknica, Łomazy, Łosice (dwie cer-
kwie), Łukowiec, Łukow (już w woj. lubelskim), Malesza, Miedzna (Między-
lesie), Mielnik (2 cerkwie), Międzyrzecz (2 cerkwie z kaplicami w Żabicach 
i Łukowisku), Milejczyce – św. Mikołaja, św. Barbary (z monasterem), Mo-
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kobody, Mordy, Narew (dwie cerkwie i monaster w okolicy), Nosow (dwie 
cerkwie), Nowe Berezowo, Opole (dwie cerkwie), Orla (2 cerkwie – Jana 
Złotoustego i filialna Szymona Słupnika), Ostromęczyn, Ostrow, Paprotnia, 
Pasynki, Paszenki (filia parafii w Jabłoni), Pawłow, Piszczac (Pieszczatka), 
Połu bicze (filia parafii w Horodyszczu), Proniewicze, Prochenki, Puchły, Ra-
dzyń, Rajsk, Rogacze, Rogow, Rozwadowka, Rudka, Rudno, Ryboły, Sasiny, 
Sawicze Ruskie, Seroczyn, Siemiatycze, Sławatycze, Sokołow, Suraż – Spasa, 
św. ap. Piotra i Pawła, Swory, Syczyna, Szostka, Telatycze, Tełuszki (Ciełusz-
ki), Tokary, Tykocin, Wesołka, Wisznice, Witulin, Włodawa (dwie cerkwie), 
Wohyń, Wysokie (Mazowieckie), Zabłudow, Żerczyce, Żurobice. Tak, więc, 
do chwili zawarcia cerkiewnej unii brzeskiej, istniało na tym terenie około 
stu dwudziestu cerkwi prawosławnych. Wymienione powyżej miejscowości 
oczywiście nie wyczerpują listy istniejących wówczas cerkwi. Wiele cerkwi 
istniejących w XVI w. Nie zostało uwzględnionych w dostępnych źródłach. 
Źródła z pierwszej połowy XVII w. Wymieniają następnych 25 cerkwi, które 
w tym okresie już istniały lub dopiero je fundowano. Na utrzymanie kleru 
cerkwie (zarówno wiejskie, jak i miejskie) otrzymywały ziemie. W królewsz-
czyznach nadania ziemi dla cerkwi były czynione w imieniu króla. Podobne 
nadania czyniła również prawosławna szlachta. Bogaci magnaci i szlachta 
oprócz przekazania ziemi, przyznawali często inne dochody, jak: odrabianie 
przez chłopów pańszczyzny, dziesięcinę z innych gruntów, stawy rybne, 
prawo do wyrębu lasu itd. Głównymi ośrodkami życia religijno-kultural-
nego Cerkwi Prawosławnej na Ukrainie i Białorusi były monastery, wśród 
których palmę pierwszeństwa dzierżyła Ławra Peczorska w Kijowie. Na 
Podlasiu głównymi ośrodkami były monastery w: Drohiczynie, Bielsku i Ja-
błecznej. Mniejsze znaczenie posiadały monastery w Narwi, Milejczycach 
i Dobudowie. W ścisłym związku z Podlasiem pozostawał także monaster 
w Supraślu. Najstarszym spośród prawosławnych ośrodków zakonnych był 
niewątpliwie drohiczyński monaster Spasski (Przemienienia Pańskiego) na 
lewym brzegu Bugu (stąd jego nazwa „za buski”), sięgający swymi począt-
kami XIII w.

Statystyki

Struktura wyznaniowa ziem obecnego woj. podlaskiego mierzona była 
kilkakrotnie przez aparat administracji państwowej – m.in. w 1897 r., kie-
dy to na obszarze Cesarstwa Rosyjskiego miał miejsce pierwszy w pełni 
profesjonalny spis powszechny, podobnie jak w 1921 r. i 1931 r. przepro-
wadzane przez władze II Rzeczpospolitej. Ukształtowana przez wieki hi-
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storii największym zmianom uległa w okresie II wojny światowej, kiedy to 
w wyniku zagłady żydowskiej grupy wyznaniowej, repatriacji około jednej 
czwartej społeczności prawosławnej i całości ewangelickiej powiększył 
się odsetek wiernych dominującej w państwie konfesji. W 1931 r. rzym-
scy katolicy stanowili 72,5% mieszkańców powiatów ówczesnego woj. 
białostockiego, których obszar pokrywał się z zasięgiem dzisiejszego woj. 
podlaskiego. Największym udziałem tej grupy wyznaniowej cechowała się 
północna i zachodnia część regionu.
Liczebnością wyróżniali się wyznawcy prawosławia – 137 tys. i 13,1%, któ-
rych najwięcej było w pow. bielskim – 45,2%, białostockim – 15,6% i so-
kolskim – 12,9% ogółu ludności, oraz wierni religii mojżeszowej – w skali 
całego obszaru odpowiednio: 127,9 tys. i 12,2%, w tym 39,2 tys. w stolicy 
województwa, gdzie stanowili 43% mieszkańców. 
Po II wojnie światowej przynależność religijna z przyczyn ideologicznych 
nie była mierzona przez państwo w spisach powszechnych. Kwestii tej nie 
uwzględniał także ostatni spis przeprowadzony w 2002. Stąd wszelakie 
dane, które są prezentowane obecnie w państwowych publikacjach (Rocz-
niki Statystyczne wydawane przez GUS) pochodzą z wewnątrzkościelnych 
oszacowań. Liczby takie obejmują tylko osoby zarejestrowane przez od-
powiednią wspólnotę, odwiedzane przez duchownych podczas wizyt 
duszpasterskich, czy też ochrzczone. Nie odzwierciedlają natomiast iden-
tyfikacji obywateli poczuwających się do członkostwa w poszczególnych 
związkach wyznaniowych, która wcale nie musi się pokrywać z faktem fi-
gurowania w oficjalnych rejestrach. O różnicach w zasięgu tego typu osza-
cowań świadczą doskonale dane zebrane od zarządzających placówkami 
oficjalnie działających związków wyznaniowych w woj. podlaskim w 1999 
oraz wyniki badań przeprowadzonych na reprezentatywnej dla całego 
województwa próbie w 2000 r., które obrazują tożsamość wyznaniową 
mieszkańców regionu.
Struktura wyznaniowa u progu XXI stulecia czyni Podlasie regionem 
wyróżniającym się największym w skali kraju odsetkiem wiernych in-
nych wyznań niż rzymskokatolicka. Wedle wspomnianych badań, osoby 
określające się, jako katolicy stanowią 85,6% mieszkańców województwa 
(około 1034 tys.), natomiast tych. Którzy zadeklarowali się, jako wyznawcy 
prawosławia jest około 145 tys., czyli 12% ogółu ludności. W trakcie badań 
terenowych z 2004 r., przeprowadzonych przez M. Barwińskiego, zdecy-
dowana większość ankietowanych deklarowała wyznanie prawosławne, 
dotyczy to głownie terenów wiejskich wschodniego i północno-wschod-
niego fragmentu obszaru badań. Największy odsetek prawosławnych 
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występuje w takich gminach, jak: Dubicze Cerkiewne (93% ogółu bada-
nych), Czyże (86%), Orla (85%), Hajnówka (82%) oraz Czeremcha (81%). 
W pozostałych gminach południowej i północnej części obszaru badań 
prawosławni respondenci również byli, pod względem wyznaniowym, ka-
tegorią zdecydowanie dominującą, stanowiąc od 64 do 77% ogółu bada-
nych. Przeważali oni także, choć bardzo nieznacznie, w Bielsku Podlaskim 
i Hajnówce. Jedynie w dwóch położonych najbardziej na zachód gminach: 
Dziadkowice oraz Boćki wśród respondentów dominowali katolicy. Przy-
należność religijna jest bardzo często w świadomości społecznej utożsa-
miana z przynależnością narodową. Jak pisze J. Wiatr: dla wielkiej ilości ludu 
polskiego, Polak przez lała rozpoznawany był po wyznaniu rzymskokatolickim, 
Ukrainiec unickim lub prawosławnym, zaś Niemiec po ewangelickim. Istnieją 
bardzo silne stereotypy „Polak-katolik”oraz „Białorusin- prawosławny”.
Interesujące rozważania można zauważyć u Barwińskiego w jego bada-
niach, zwłaszcza w wówczas, kiedy porównuje strukturę narodowościową 
i religijną respondentów. Już na pierwszy rzut oka, można doszukiwać się 
potwierdzenia stereotypowych zależności pomiędzy wyznaniem religij-
nym a tożsamością narodową. W jego badaniach gminy najbardziej „pol-
skie” (Boćki i Dziadkowice) są zarazem jedynymi „katolickimi” gminami 
na badanym obszarze, jednocześnie region najbardziej „białorusko-tutej-
szy” pod względem etnicznym (gminy: Czyże, Orla, Hajnówka, Dubicze 
Cerkiewne. Czeremcha) jest zdecydowanie „prawosławny”. Jednak re-
spondentów utożsamiających się z narodem polskim jest zdecydowanie 
więcej niż deklarujących się, jako katolicy zarówno w miastach, jak i na te-
renach wiejskich. Ogółem, jako Polacy określiło się ponad 55% badanych, 
a wyznanie katolickie zadeklarowało zaledwie 36% ogółu ankietowanych. 
Z drugiej strony liczba respondentów deklarujących się, jako prawosławni 
była zdecydowanie wyższa niż określających się, jako: Białorusini, „tutejsi” 
i Ukraińcy łącznie.
Porównanie deklaracji narodowościowych z wyznaniowymi, przepro-
wadzone przez licznych socjologów, pokazuje, że na badanym obszarze 
zachodzi bardzo silna zależność pomiędzy wyznaniem rzymskokatolickim 
a polską tożsamością narodową oraz tożsamością białoruską i ukraińską 
a wyznaniem prawosławnym. Wśród respondentów deklarujących się, 
jako katolicy zdecydowanie dominowali Polacy (ogółem 87,5%, w miastach 
ponad 90%). Wśród ludności rzymskokatolickiej obok Polaków znajdują 
się także „tutejsi”, chociaż skala tego zjawiska jest zdecydowanie mniejsza. 
Ogółem niespełna, co piąty respondent, deklarujący się, jako „tutejszy”, 
jest wyznania katolickiego. Można z dużym prawdopodobieństwem przy-



33

jąć, że są to osoby wywodzące się z polskiej grupy etnicznej, wśród których 
jest bardzo silne poczucie tożsamość terytorialnej i które z rożnych po-
wodów – podczas badań ankietowych unikały jednoznacznego określenia 
narodowego. Jednocześnie na terenach wiejskich żaden respondent, de-
klarujący się, jako Białorusin lub Ukrainiec, nie był wyznania katolickiego, 
a w miastach zaledwie czterech ankietowanych zadeklarowało zarówno 
białoruską tożsamość narodową, jak i wyznanie katolickie. Wyniki badań 
wskazują, że współcześnie kategoria „Białorusin-katolik” oraz „Ukrainiec-
-katolik” na badanym obszarze praktycznie nie istnieje. Tezę taką potwier-
dzają również badania E. Mironowicza (z 1992 r.) . Jednak o ile związek 
między wyznaniem rzymskokatolickim a przynależnością do narodu pol-
skiego na badanym obszarze jest bardzo silny, a stwierdzenie, że wyznaw-
cy religii prawosławnej zamieszkujący na Podlasiu, w całości należą do 
mniejszości białoruskiej, nie ma potwierdzenia w rzeczywistości. Wśród 
wyznawców religii prawosławnej, znajduje się bardzo duża grupa osób 
utożsamiających się z narodem polskim. Prawie, co drugi ankietowany 
z badań Barwińskiego, deklarujący się, jako Polak, jest wyznania prawo-
sławnego. Zachodzą tutaj istotne różnice pomiędzy mieszkańcami miast 
i wsi. W Bielsku Podlaskim i Hajnówce wśród Polaków przeważali katolicy, 
choć wyznawcy prawosławia, deklarujący się, jako Polacy, stanowili liczną 
prawie 40% grupę. Z kolei, na terenach wiejskich wśród ludności polskiej 
dominowała kategoria „Polak-prawosławny” (55%). Ponadto, wśród ogó-
łu ankietowanych prawosławnych najliczniejszą grupę stanowili (ponad 
40%) osoby o polskiej tożsamości narodowej. Podobne wyniki uzyskał 
w swoich badaniach A. Sadowski (w 1997 r.), który szacuje, że: przynajmniej 
połowa mieszkańców województwa białostockiego wyznania prawosławnego 
czuje się Polakami.
W dużym stopniu zaskakującą cechą pogranicza narodowościowo- reli-
gijnego na Podlasiu jest jego „bezkonfliktowość”. Pomimo bardzo dużego 
zróżnicowania religijnego, a zwłaszcza etnicznego mieszkańców Podlasia, 
jest to obszar, na którym nie występują na większą skalę konflikty pomiędzy 
poszczególnymi społecznościami etnicznoreligijnymi. W porównaniu z inny-
mi wielonarodowościowymi pograniczami na obszarze postkomunistycz-
nej Europy, Podlasie słusznie uchodzi za jedno z najbardziej „bezpiecznych. 
Z badań przeprowadzonych przez licznych socjologów możemy stwierdzić, 
iż ludność zamieszkująca północno-wschodnią Polskę cechuje się dużą 
wzajemną tolerancją bez różnicowania na narodowości i religie szczególnie 
„lubiane” lub wyraźnie „nieakceptowane” przez ogół społeczności. Wystę-
powanie, przyczyny i przejawy konfliktów są uzależnione w głównej
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Mierze nie od struktury narodowościowej, a od miejsca zamieszkania. 
Czynnikiem dzielącym mieszkańców w dużo większym stopniu niż naro-
dowość jest przynależność religijna. Bardziej konfliktowi są mieszkańcy 
miast, natomiast na terenach wiejskich spory występują na niewielką ska-
lę oraz – co bardzo istotne – swoim charakterem niejednokrotnie nie od-
biegają od typowych, „normalnych” sąsiedzkich konfliktów na obszarach 
jednorodnych etnicznie, religijnie i kulturowo. Do głównych przyczyn 
„bezkonfliktowości” podlaskiego pogranicza według Barwińskiego należy 
zaliczyć między innymi: jednorodność narodowościowo-religijną miesz-
kańców większości wsi Podlasia, podobieństwo codziennych zajęć, obo-
wiązków zawodowych, wspólne problemy ekonomiczne, brak nakładania 
się różnic ekonomicznych i socjalnych na zróżnicowanie religijne i narodo-
wościowe, bardzo małą
Aktywność społeczno-polityczną ludności oraz procesy polonizacji 
społeczności prawosławnej. Czynniki te bardzo skutecznie minimalizują 
zróżnicowanie i prowadzą do upodabniania się społeczno-kulturowego 
mieszkańców Podlasia.

Litwini w Puńsku

Województwo podlaskie charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem pod 
względem narodowościowym. Region ten zamieszkują aż cztery mniejszo-
ści narodowościowe i dwie etniczne. Wyniki Narodowego Spisu Powszech-
nego Ludności i Mieszkań z 2011 r. wskazują, że jedną z dominujących mniej-
szości na Podlasiu są Litwini (ok. 4,7 tys. osób). Ciekawostką jest fakt, że 
ludność tej narodowości zamieszkuje również regiony: centralnej, północ-
nej i południowozachodniej Polski (Warszawa, Gdańsk, Olsztyn, Szczecin, 
Wrocław). Szacunkowe dane obrazują, że obecnie w naszym kraju mieszka 
około 15 tys. osób pochodzenia litewskiego.
W województwie podlaskim największe skupisko mniejszości litewskiej 
znajduje się w gminie Puńsk. Gmina ta jest położona w północno wschod-
niej części województwa na Pojezierzu Wschodnio suwalskim. Należy do 
powiatu sejneńskiego graniczącego z Litwą. Centralne miejsce w gminie 
zajmuje Puńsk. Niewielka malownicza wieś, którą zamieszkuje około 1215 
mieszkańców, z czego 75% stanowią Litwini (w całej gminie 80%). Jest to 
ewenementem w skali kraju, gdyż mniejszość narodowa jest tam więk-
szością. Pod tym względem Puńsk jest miejscem niezwykle oryginalnym, 
nazywanym również „małą ojczyzną
ludności litewskiej”
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Pierwsze ślady osadnictwa Litwinow na dzisiejszych terenach Puńska 
i okolic datuje się na XV wiek. Wówczas krainę tę zamieszkiwali również 
Rusini i Polacy z Mazowsza. Jednak z upływem lat ruscy osadnicy ulegli 
polonizacji lub lituanizacji, wskutek czego od XVI w. Na obszarze tym po-
została ludność polska i litewska. Przez kolejne stulecia populacja na tym 
terenie uległa zróżnicowaniu w wyniku wymieszania się narodu polskie-
go i litewskiego. Nie obyło się również bez konfliktów. W 1919 r. Polacy 
i Litwini toczyli zacięty spor o Sadowię, który zakończył się rok później 
przyłączeniem Puńska i okolic do Polski. Mimo zaszłości historycznych, 
dziś mieszkańcy Puńska bez względu na to, jakiej są narodowości żyją 
we wzajemnym szacunku i życzliwości. Przyjazna koegzystencja jest do-
strzegalna na bardzo wielu płaszczyznach życia społecznego i zdecydo-
wanie powinna być promowania, jako dobry przykład funkcjonowania 
mniejszości w europejskim społeczeństwie obywatelskim.
Jak już wspomniano wcześniej, gmina Puńsk w przeważającej większo-
ści jest zamieszkała przez mniejszość litewską, która jest dwujęzyczna.
Język polski Litwini traktują, jako narzędzie do porozumiewania się z Po-
lakami, litewski zaś stanowi podstawowe kryterium ich narodowego sa-
mookreślenia. W gminie funkcjonują szkoły i przedszkola z polskim i li-
tewskim językiem nauczania. To właśnie tu znajduje się jedyne w Polsce 
litewskie liceum ogólnokształcące. Chętnych do nauki w języku litew-
skim nie brakuje. W roku szkolnym 2010/2011 na terenie powiatu sej-
neńskiego w dwudziestu placówkach edukacyjnych języka litewskiego 
uczyło się 660 uczniow. Podręczniki dla dzieci, które uczą się w języku 
litewskim, wydaje Wydawnictwo „Asura”.
Funkcjonuje ono w Puńsku od 1993 r., a jego działalność jest oficjalnie 
uznania przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Wydawnictwo zajmu-
je się również przygotowaniem i wydrukiem litewskich periodyków, ta-
kich jak: dwutygodnik „Asura”, kwartalnik „Suvalkietis”, kwartalnik „Šal-
tinis”, kwartalnik „Demesio” czy miesięcznik dla dzieci „Aušrele”.Wspiera 
także technicznie i finansowo działania turystyczne oraz kulturalne 
poprzez zamieszczanie informacji w Internecie czy wydawanie mate-
riałów reklamowych, takich jak broszury czy foldery. Przy wydawnic-
twie istnieje także niewielka księgarnia, która rozpropagowuje rodzime 
wydawnictwa oraz pozyskiwane z Litwy książki i nagrania muzyczne.
Obecność Litwinow w Puńsku jest dostrzegalna niemal na każdym 
kroku. Turystów odwiedzających tę miejscowość wita polsko litew-
ski napis „Puńsk – Puńska”. Nie tylko nazwa miejscowości występuje 
tu w dwóch językach, ale również nazwy ulic, szyldy w sklepach czy 
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restauracjach. Kończąc rozważania w zakresie dwujęzyczności, należy 
wspomnieć także o tym, że oba języki funkcjonują w rzeczywistości 
urzędowej. Wszelkie sprawy mieszkańcy załatwiają w języku polskim, 
jednak mogą posługiwać się jednocześnie językiem litewskim, który 
jest traktowany, jako język pomocniczy. Ponadto, Litwini mieszkający 
w naszym kraju mają urzędowe prawo do zapisu własnego imienia i na-
zwiska w języku litewskim.
Mniejszość litewska z Puńska niezwykle starannie pielęgnuje swoją odręb-
ność narodową, kulturę i tradycję. Nauka o obrzędach, tradycji i obycza-
jach przodków rozpoczyna się już we wczesnym dzieciństwie. Dzieci uczą 
się nie tylko w domu, ale odkrywają również swoją tożsamość kulturową 
dzięki funkcjonującym kołom zainteresowań prowadzonym w placówkach 
edukacyjnych. W ich ramach są organizowane m.in. zajęcia plastyczne, ar-
tystyczne i muzyczne, podczas których uczniowie poznają litewską sztukę 
obrzędową i tradycyjną oraz litewskie tańce i pieśni.
Polskich Litwinow charakteryzuje ogromne zamiłowanie do muzyki, 
zwłaszcza ludowych pieśni i tańców. Dlatego w gminie działa kilkanaście 
ludowych i folklorystycznych zespołów działających przy Domu Kultury 
Litewskiej. Tworzą je dzieci, młodzież, a nawet dorośli.
Bardzo często uczestnikami zespołów są całe rodziny, które wykonują od 
wielu pokoleń ten sam repertuar.
Przez cały rok w Puńsku mają miejsce liczne imprezy kulturalne. Wiele 
z nich ma charakter cykliczny. W maju jest organizowana Wiosna po-
ezji, w ramach, której odbywają się odczyty poezji i prozy oraz wystę-
py artystyczne. W przedsięwzięciu uczestniczą: dzieci, młodzież, poeci 
i znani literaci z Litwy. W czerwcu organizowany jest Zlot litewskich ze-
społów artystycznych, gdzie swoje talenty prezentują litewskie zespoły 
taneczne, kapele oraz chory. Z kolei, na przełomie lipca i sierpnia każ-
dego roku odbywa się Festiwal teatrów stodolnych. Podczas tej imprezy 
są grane liczne przedstawienia, które są przygotowywane głownie na 
podstawie litewskich, komediowych utworów literackich. Listopad to 
miesiąc Spotkań mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących 
Polskę. To tylko kilka przykładów popularnych imprez organizowa-
nych przez mniejszość litewską z Puńska, repertuar spotkań kultural-
nych propagujący litewską kulturę jest znacznie szerszy. Mniejszość 
litewska z Puńska szczyci się również tradycją regionalnego rękodzieła 
ludowego i pysznymi kulinariami. Turyści mogą podziwiać m.in.: tka-
ne na krosnach litewskie tkaniny; kolorowe hafty; wielkanocną sztukę 
obrzędową; wyroby kowalskie; drewniane rzeźby. Mogą skosztować 
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również przysmaków litewskiej kuchni regionalnej, czyli m.in. sękacza, 
kin Dziuka, chleba czy też miodu.
Litewską mniejszość charakteryzuje także wysoka aktywność społeczno- 
ekonomiczna oraz polityczna. W Polsce działa kilka litewskich organizacji 
o charakterze społecznym. Wśród nich najistotniejszą rolę odgrywają m.in.:

A. Stowarzyszenie Litwinów w Polsce – prowadzi działania w zakresie 
spraw związanych z: kulturą, oświatą, ochroną zabytków oraz działalno-
ścią wydawniczą;

E. Wspólnota Litwinów w Polsce – skupia litewskie organizacje, instytucje 
zajmujące się oświatą i kulturą oraz inne instytucje społeczne, reprezen-
tuje ich interesy w Polsce, na Litwie oraz w Światowej Wspólnocie Litwi-
now;

F. Towarzystwo Kultury Etnicznej Litwinów w Polsce – zajmuje się pielę-
gnowaniem kultury, tradycji i zwyczajów odziedziczonych po przodkach;

G. Towarzystwo Nauczycieli Litewskich w Polsce – dba o prawa nauczy-
cieli;

H. Towarzystwo im. Św. Kazimierza – prowadzi działania mające na celu 
łączenie zaangażowania religijnego swoich członków z działaniami na 
rzecz umacniania „litewskości” w Polsce.
Bardzo wielu Litwinow angażuje się jednocześnie w działalność samo-
rządową. W przeprowadzonych w 2010 r. wyborach samorządowych 
mniejszość litewska nie wystawiła swoich komitetów wyborczych. Repre-
zentanci mniejszości kandydowali z list lokalnych komitetów wyborczych. 
W wyniku wyborów trzech przedstawicieli mniejszości litewskiej zasiada 
w Radzie Powiatu oraz łącznie dziewiętnastu radnych, wywodzących się 
z mniejszości, zasiada w radach gmin Puńska, Sejn i Miasta Sejny. Nale-
ży wspomnieć również o Urzędzie Gminy Puńsk, gdzie pracują zarówno 
Polacy, jak i przedstawiciele mniejszości litewskiej, którzy wspólnie dbają 
o rozwój gminy i lepsze warunki życia dla całej społeczności. Z powyższych 
rozważań można wysnuć wiosek, że mniejszość litewska dobrze czuje się 
w Polsce. Według Wójta Gminy Puńsk, Witolda Liszkowskiego: stosunki 
między Polakami i Litwinami najczęściej układają się bardzo dobrze. Dowodem 
na to jest duża liczba projektów realizowanych wspólnie przez samorządy 
oraz wspólnoty z obu krajów. Liszkowski mówi również, że w przypadku, 
kiedy: pojawiają się problemy, można o nich rozmawiać, najczęściej bez poli-
tyków. Zwykli ludzie wiedzą najlepiej, co dla nich jest potrzebne. Puńsk bardzo 
dobrze współpracuje z samorządami z Polski i Litwy. Realizując wiele projektów, 
w tym z Unią Europejską, pragniemy ulepszyć życie naszych mieszkańców, bez 
względu na ich pochodzenie. Podobne zdanie ma Robert Wiktor z Litewskie-
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go Centrum Kultury Ludowej w Puńsku, który uważa, że: przedstawiciele 
mniejszości litewskiej nie odczuwają niechęci i nie czują się zastraszani. Choć 
Litwini z Puńska w życiu codziennym nie odczuwają wrogości ze strony 
Polaków, to w niedalekiej przeszłości pojawiły się niechlubne incyden-
ty, które mogą świadczyć o tym, że jest inaczej. W sierpniu 2011 roku 
nieznani sprawcy w 14 miejscowościach gminy Puńsk zamalowali białą 
i czerwoną farbą 28 tablic z nazwami miejscowości w języku polskim i li-
tewskim. Zdewastowali również jeden pomnik litewski, na którym farbą 
namalowano znak nacjonalistycznej organizacji Falanga. Akt wandalizmu 
został potępiony m.in. przez polski MSZ. W komunikacie resortu czytamy: 
Zamalowywanie napisów w języku mniejszości, czy na przykład zrywanie tabli-
czek z dwujęzycznymi napisami ulic jest niedopuszczalnym aktem wandalizmu 
stanowiącym nie tylko pogwałcenie polskiego prawa, lecz również godzącym 
w standardy ogólnie przyjęte w państwach demokratycznych.20 Zdarzenie zo-
stało potępione również przez władze litewskie oraz litewskie organizacje 
działające w Polsce. Czyniąc rozważania na temat Litwinow z Puńska, jako 
dobrej praktyki funkcjonowania mniejszości, nasuwa się pytanie:, Jakie 
problemy nurtują mniejszość litewską w Polsce?
Według Wójta Gminy Puńsk, jednym z głównych problemów, z jakimi 
boryka się mniejszość litewska, jest niewystarczająca kwota subwencji 
oświatowej na działalność litewskich szkół. Każdego roku do powyższego 
działania brakuje ok. 2 mln PLN. Gminie udaje się realizować
Nałożone na nią zadania, jednak mniejszość potrzebuje wsparcia z ze-
wnątrz w zakresie utrzymania tożsamości narodowej. Problem asymilacji 
mniejszości jest dostrzegalny coraz bardziej. Do niedawna jeszcze Litwini 
byli grupą najmniej podatną na asymilację językową i kulturową, głownie 
z uwagi na bardzo dobrze rozwiniętą działalność kulturową i oświatową 
oraz wsparcie ze strony państwa litewskiego. Ostatni Narodowy Spis Po-
wszechny Ludności i Mieszkań z 2011 r. wskazuje jednak, że przynależność 
litewską zadeklarowało o poł tysiąca osób mniej niż w 2002 r. Powodami 
tej sytuacji jest osłabienie na Sejneńszczyźnie szkolnictwa litewskiego oraz 
niesprzyjające warunki gospodarcze, które zmuszają młodych do migra-
cji do dużych miast. Robert Wiktor mówi, że mniejszość litewska w życiu 
codziennym nie napotyka na wielkie trudności. Największe problemy do-
tyczą edukacji i szkolnictwa, głownie w zakresie braku podręczników czy 
też błędów w maturalnych zadaniach. Według niego, mniejszość litewska, 
tak jak inne mniejszości, posiada problemy, lecz stara się je rozwiązywać 
własnymi siłami, często również posiłkując się pomocą zaprzyjaźnionych 
stowarzyszeń czy organizacji.
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Powyższe rozważania są dowodem na to, że mniejszość litewska dosko-
nale odnajduje się w naszym społeczeństwie. Świadczy o tym chociażby 
wszechobecny w Puńsku język litewski oraz wydawnictwa, szkoły, trady-
cja i liczne przedsięwzięcia kulturalne. My, jako społeczność lokalna, po-
winniśmy starać się zapewnić nie tylko mniejszości litewskiej, ale wszyst-
kim mniejszościom jak najlepsze warunki egzystowania. Ważne jest to, aby 
zapobiegać przejawom wszelkiego rodzaju dyskryminacji i nietolerancji, 
które najczęściej rodzą się z niewiedzy i braku informacji. Dlatego tak 
ważna jest w tym względzie, szeroko rozumiana, edukacja młodzieży i do-
rosłych.
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Historia

Europę wschodnią, w tym ziemie polskie, od czasów średniowiecza pene-
trowali kupcy ze świata muzułmańskiego. Na stepach dzisiejszej Ukrainy 
już w IX wieku pojawiły się ludy tureckie wyznające islam. Kroniki donoszą 
o istnieniu osad muzułmańskich na Węgrzech w X wieku. W kilka wieków 
później rozpoczyna się historia islamu i osadnictwa tatarskiego w Polsce. 
Przyjmuje się, że pod koniec XIV wieku należy datować początek osadnic-
twa muzułmanów w Wielkim Księstwie Litewskim, będącym ówcześnie 
w unii z Koroną. Osadnikami byli Tatarzy ze Złotej Ordy. Przybysze dzielili 
się na jeńców i dobrowolnych emigrantów. Jeńcy pochodzili z wojen pro-
wadzonych przez Książąt Litewskich ze Złotą Ordą. Emigranci przybywali 
na Litwę w wyniku okresowych klęsk głodu i chroniąc się przed prześla-
dowaniami, jakie mogły ich spotkać w wyniku niekończących się walk 
o władzę. Pierwszy, odnotowany w dokumentach przypadek osadnictwa 
Tatarów, miał miejsce w 1397 roku. W ciągu XV i XVI wieku, napływały na 
Litwę kolejne fale osadników tatarskich. Od XVII wieku nastąpiło ograni-
czenie osadnictwa w związku z wojnami między Rzeczpospolitą a Turcją 
Osmańską oraz z ruchem kontrreformacji. Należy zauważyć, że z czasem 
osadnictwo tatarskie objęło nie tylko tereny Litwy, lecz także tereny Ko-
rony (Wołyń, Podole, południową Białoruś).
Tatarzy początkowo cieszyli się licznymi przywilejami. Bogatsi za otrzy-
maną ziemię zobowiązani byli do wystawiania na czas wojen wydzielo-
nych oddziałów zbrojnych dla Księcia. Mogli swobodnie wyznawać islam 
i zachowali organizację plemienną. Jednym z efektów unii Księstwa z Ko-
roną, było uznanie ich szlachetnego pochodzenia i przyznanie tytułów 
szlacheckich. Inaczej rzecz się miała z biedniejszymi Tatarami. Najczęściej 
bytowali w miastach trudniąc się rzemiosłem, zwłaszcza garbarstwem, 
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czasami furmaństwem, a także pośrednictwem w handlu ze Wschodem. 
Wielokrotnie zdarzało się, że wybranym, wykształconym Tatarom powie-
rzano misje dyplomatyczne na Krym i do Turcji, zatrudniano ich także, jako 
tłumaczy. Trudniejsze czasy dla Tatarów nastają w okresie kontrreformacji, 
pod koniec XVI wieku. Dochodzi do ograniczania dotychczasowych swo-
bód wyznaniom niekatolickim. Sytuacja prawna Tatarów, jako wyznawców 
islamu, pogorszyła się. Zakazano małżeństw z chrześcijankami, posiadania 
służby złożonej z chrześcijan, wprowadzono utrudnienia przy budowie 
i remoncie meczetów. Poważnym incydentem było spalenie, podczas roz-
ruchów, meczetu w Trokach (1609). Nasilają się polemiki religijne między 
Tatarami a chrześcijanami. Piotr Czyżewski wydaje drukiem „Alfurkan ta-
tarski” (1616), wielokrotnie wznawiany, co świadczyło o jego popularności 
(1640 i 1643). W odpowiedzi powstaje „Apologia Tatarów” (1640) spisana 
przez Azulewicza. W pierwszej połowie XVII w. z powodu wojen, ucier-
piały liczne meczety i domy tatarskie. Mimo tak ciężkiej sytuacji Tatarów, 
oddziały tatarskie trwały niezłomnie przy dowódcach i władcach polskich. 
Dopiero 1672 r. przelewa się czara goryczy, dochodzi do buntu kilku cho-
rągwi tatarskich w oddziałach polskich. Bezpośrednim powodem buntu, 
był brak żołdu. Buntownicy przyłączają się do Turków. Zdrada nie trwa 
jednak długo. Wielu powraca pod dowództwo polskie, za sprawą Jana III 
Sobieskiego, który stał się niekwestionowanym protektorem Tatarów. 
Aby ich pozyskać w porozumieniu z sejmem przywrócił im dawne prawa, 
a w zamian za zaległy żołd przyznał w 1679 roku ziemię w Kruszynianach, 
Nietupiach, Łużanach, Drahlach, Malawiczach i Bohonikach (Podlasie). 
Wszystkie te miejscowości znajdują się w obecnych granicach Rzeczypo-
spolitej Polskiej. W Bohonikach i Kruszynianach stoją zabytkowe meczety 
i funkcjonują wiekowe cmentarze muzułmańskie. Obok wspomnianych 
terenów, Tatarzy otrzymali nadania od króla w Lubelskiem (1681): Lebie-
dziewie, Małaszewiczach i Studziance. Jednak z tego osadnictwa pozosta-
ły obecnie wyłącznie ślady materialne (cmentarz) i nieliczni potomkowie 
dawnych osadników. „Bunt Lipków” był równocześnie poważnym wyda-
rzeniem historycznym, które zapoczątkowało odpływ Tatarów z terenów 
Rzeczpospolitej na ziemie należące do Turcji osmańskiej. Kolejna fala emi-
gracji miała miejsce w początkach XVIII wieku, kiedy to oddziały tatarskie 
stają po stronie pretendenta do tronu Polski Stanisława Leszczyńskiego, 
który przegrywa w starciu z Augustem II. Już w XVII wieku Tatarzy zatra-
cają swój język i zaczynają posługiwać się językami białoruskim i polskim. 
Zatracenie języka może wydawać się dziwne na pierwszy rzut oka, ale da 
się wytłumaczyć tym, że chociaż Tatarzy żyli w enklawach, czyli wśród 
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swoich, to brali za żony miejscowe kobiety, Białorusinki lub Polki. Po pol-
sku i białorusku spisano liczne manuskrypty o treści religijnej. Tatarzy są 
wiernymi sługami Rzeczypospolitej. Kiedy dochodzi do rozbiorów i wybu-
cha powstanie kościuszkowskie, poświęcają swe życie dla Ojczyzny. Biorą 
udział w kolejnych powstaniach niepodległościowych. Tatarzy w zaborze 
rosyjskim cieszyli się szczególnymi względami caratu. Rosjanie liczyli, że 
zdołają zanatagonizować Tatarów i Polaków katolików. Dlatego ułatwiali 
Tatarom dostęp na stanowiska w administracji wojskowej i cywilnej. I choć 
Tatarzy skorzystali z tych ułatwień, to równocześnie dbali o zachowanie 
dobrych stosunków z Polakami. W XX wieku niektórzy polscy Tatarzy an-
gażują się w szereg ruchów niepodległościowych. Aleksander Sulkiewicz 
w 1892 roku bierze udział w tworzeniu Polskiej Partii Socjalistycznej. Jest 
bliskim współpracownikiem Józefa Piłsudskiego. Ginie w 1916 roku jako 
żołnierz I Brygady Legionów. Rewolucja w Rosji w 1917 roku obudziła 
aspiracje niepodległościowe wśród ludów muzułmańskich. Aleksander 
Achmatowicz reprezentował Tatarów polskich w Wszechrosyjskiej Radzie 
Muzułmańskiej. W 1918 roku premierem Republiki Krymskiej był Tatar 
polski Maciej Sulkiewicz. Wielu Tatarów polskich działało we władzach nie-
zależnej Republiki Azarbejdżanu, do czasu aż została zlikwidowana przez 
bolszewików. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w granicach pol-
skich zamieszkiwało około pięć i pół tysiąca muzułmanów. Największe ich 
skupiska były w województwach Nowogródzkim, Wileńskim i Białostoc-
kim. Dominowali oczywiście Tatarzy. W okresie międzywojennym nastąpił 
rozwój działalności religijnej i kulturalnej. W 1925 roku powołano Muzuł-
mański Związek Religijny, skupiający wszystkich muzułmanów w Polsce. 
Stworzono stanowisko muftiego. Muftim został Jakub Szynkiewicz (1884 
– 1969), doktor Uniwersytetu Berlińskiego. Założono Związek Kulturalno-
-Oświatowy Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej. W 1933 roku utworzono 
tatarskie drużyny Związku Strzeleckiego, a od 1936 roku wszystkich mu-
zułmanów poborowych zaczęto przydzielać do I szwadronu 13 Pułku Uła-
nów Wileńskich. Jednostka ta brała udział w kampani wrześniowej. II woj-
na światowa głęboko zmieniła sytuację Tatarów. Liczne osady i meczety 
pozostały poza wschodnią granicą Polski. W 1945 roku repatrianci-Tata-
rzy osiedlili się na ziemiach zachodnich, w Gdańsku, Szczecinie, Gorzowie 
Wielkopolskim, ale już w latach sześćdziesiątych wielu z nich przenosi się 
bliżej starych osad tatarskich (Kruszyniany i Bohoniki), do Białegostoku. 
Od 1947 roku działa od nowa MZR. Z czasem w większych skupiskach 
Tatarów, powstają nowe gminy wyznaniowe: w Białymstoku, w Gdańsku, 
w Gorzowie Wielkopolskim. Życie kulturalne i religijne nie kwitło już tak 
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bujnie, jak przed wojną, a to z co najmniej dwóch względów. Inteligencja 
tatarska zginęła podczas wojny lub emigrowała na Zachód (na zawsze 
opuścił Polskę mufti Szynkiewicz). Kontakty ze światem muzułmańskim 
były utrudnione. Ocenia się, że po II wojnie światowej Tatarzy polscy co-
raz bardziej upodabniali się do ogółu ludności polskiej. Opuszczali wsie 
i udawali się do miast, przyjmowali w głębszym zakresie obyczaje polskie, 
zarzucali tradycyjny zawód: garbarstwo. Po wojnie dopiero w 1969 roku 
odbył się Wszechpolski Kongres MZR. Działania kulturalne na szerszą 
skalę rozwinięto na Podlasiu, gdzie od 1976 roku organizowano „Orienty 
Sokólskie”. Nowy etap w historii Tatarów polskich to lata osiemdziesiąte 
zeszłego wieku. Pojawiły się pierwszy raz, od okresu międzywojennego, 
czasopisma. W 1992 roku zarejestrowano Związek Tatarów Polskich. Od-
dano do użytku nowy meczet w Gdańsku i otworzono Centrum Islamu 
w Warszawie. Ale najpoważniejsze zmiany w ogólnej sytuacji Tatarów, 
mają miejsce już w XXI wieku – powstają nowe gminy wyznaniowe MZR 
w Centralnej i Zachodniej Polsce.
Tatarzy są obecni w Polsce od ponad sześciu wieków. Niegdyś znaczący 
w życiu społecznym, gospodarczym i militarnym kraju, obecnie są zapo-
mniani i tak nieliczni, że poza miejscami największych skupisk tatarskich 
mało kto pamięta o ich istnieniu w Polsce. W podręcznikach akademickich 
są zazwyczaj klasyfikowani jako grupa etniczno-wyznaniowa lub etnogra-
ficzna co może budzić pewne kontrowersje, jeśli uwzględnić obecną sytu-
ację tej grupy ludnościowej, a nie wyłącznie istotne skądinąd uwarunko-
wania historyczne. Regionem największej koncentracji ludności tatarskiej 
w obecnej Polsce jest obszar pogranicza polskobiałoruskiego, tak więc 
grupa ta nosi zapewne również niektóre cechy “ludzi pogranicza”. 

Język i religia

Język tatarski na ziemiach polskich zanikł ostatecznie w drugiej połowie 
XVIII wieku. Oryginalny język polskich Tatarów przynależał do grupy kip-
czackiej języków tureckich. Obecnie Tatarzy żyjący w Polsce posługują się 
językiem polskim, a tatarski rozwija się nadal tylko poza granicami naszego 
kraju, między innymi w rosyjskim Tatarstanie oraz w Turcji. Były podejmo-
wane próby uruchomienia kursu nauki języka tatarskiego wśród członków 
wspólnoty, ale bezskutecznie. Najważniejszą cechą wyróżniającą Tatarów 
na tle innych grup ludności jest ich religia – islam. Nie licząc imigrantów 
politycznych oraz przyjezdnych studentów z krajów arabskich, Tatarzy są 
w Polsce jedyną grupą wyznawców tej religii. Ponieważ teologia muzuł-
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mańska nakazuje odprawianie nabożeństw wyłącznie w języku arabskim, 
dlatego można by spodziewać się znajomości tego języka wśród ludno-
ści tatarskiej, a przynajmniej wśród muzułmańskiego duchowieństwa. 
Okazuje się, że dopiero w roku 1998 we wspólnocie tatarskiej pojawił się 
człowiek znający arabski. Jest to student, który powrócił ze studiów kora-
nicznych z Paryża, dokąd został wysłany przez swoją wspólnotę religijną. 
Tak więc wspólnota ta w zasadzie nie zna ani swojego języka ojczystego, 
ani języka swojej religii. Zdarza się, że polska wspólnota muzułmańska jest 
odwiedzana przez islamskich duchownych, pochodzących głównie z Turcji 
lub krajów arabskich. Mają oni za zadanie wspomóc polskich muzułmanów 
swą wiedzą teologiczną oraz językową. W roku 1998 wspólnota białostoc-
ka gościła przybysza z Turcji. Nabożeństwa muzułmańskie mają formę od-
czytywania arabskich słów i zwrotów zapisanych w łacińskiej transkrypcji 
fonetycznej w modlitewnikach zwanych chamaiłami. Aby umożliwić wier-
nym zrozumienie treści własnej modlitwy, tekst arabski jest uzupełniony 
przez polskie tłumaczenie. Jedynie kazania, tzw. hudba, głoszone są w ję-
zyku polskim, a dotyczyć mogą wyłącznie interpretacji zapisów Koranu. 
Liczba Tatarów zamieszkujących Polskę jest szacowana na zaledwie 3-5 
tysięcy osób. Tak znaczna rozbieżność może wynikać z przyjmowania róż-
nych kryteriów klasyfikacji. Spis polskich muzułmanów dokonany w 1983 
roku wykazał zaledwie 2100 wyznawców tej religii. Rocznik statystyczny 
RP [1998] podaje dla Polski liczbę 5148 wyznawców islamu, z czego 5043 
osoby należą do MZR. Ponieważ wśród innych grup jako Tatar postrze-
gany jest tylko muzułmanin, prawdopodobnie część członków wspólnoty 
tatarskiej mogła znaleźć się poza nawiasem tego zestawienia. Działacze 
ZTRP szacują, że w Polsce mieszka obecnie nawet 30 tysięcy osób pocho-
dzenia częściowo tatarskiego. Z racji obowiązków nałożonych przez fakt 
zamieszkiwania kraju o tradycji chrześcijańskiej oraz niewielkiej liczebno-
ści swojej grupy polscy Tatarzy są zmuszeni do dostosowania reguł Koranu 
do swojej specyficznej sytuacji. Muszą na przykład zaakceptować miesza-
ne, chrześcijańsko-muzułmańskie małżeństwa, choć Koran ich zabrania. 
Zazwyczaj większych szans na pozyskanie nowego członka wspólnoty 
upatruje się w sytuacji, gdy mężczyzna - muzułmanin poślubia chrześci-
jankę, niż w odwrotnej, gdyż Koran wyraźnie nakazuje wychowanie dzieci 
w wierze ojca. Wspólnota tatarska niechętnie patrzy jednak nawet na ta-
kie małżeństwa, jako że zdecydowana większość małżeństw mieszanych 
skutkuje opuszczeniem wspólnoty przez kolejną osobę. Tatarskie dzieci są 
wysyłane na koedukacyjne obozy wakacyjne, co jest jedyną szansą pozna-
nia muzułmańskich rówieśników, a więc podtrzymania ciągłości tradycji 
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tatarskiej w Polsce. Działania te, co należy podkreślić, są akceptowane 
przez zwierzchnie władze muzułmańskie jako jedyne rozwiązanie proble-
mu. Praktycznie nie istnieje natomiast problem emigracji wśród Tatarów 
i tym spowodowanego uszczuplenia ich wspólnoty.

Muzułmanin

Bycie Tatarem zawsze znaczyło bycie muzułmaninem i - zdaniem członków 
tatarskiej wspólnoty - tak powinno pozostać. Ta silna identyfikacja tożsa-
mości grupowej z religią ma swoją uzasadnioną przyczynę. Otóż od kiedy 
polscy Tatarzy utracili swą odrębność językową, a z czasem także przestali 
różnić się od Polaków wyglądem zewnętrznym z racji małżeństw zawiera-
nych od pokoleń z Polkami, jedynym wyróżnikiem członków tej wspólnoty 
stała się religia. Każdy polski Tatar zapytany o jakikolwiek świecki aspekt 
życia współczesnego Tatara prędzej czy później przechodzi w swoich roz-
ważaniach do kwestii religijnych. Można wnioskować, że te dwa elementy 
są ze sobą nierozłącznie związane. Polska wspólnota tatarska stara się za-
tem o utrzymanie swojej odrębności religijnej, aby zachować tym samym 
grupową tożsamość. Z drugiej strony można spotkać się z Tatarami uskar-
żającymi się na tą właśnie odrębność, która jest przyczyną częstego po-
strzegania ich jako egzotycznego elementu polskich kresów wschodnich. 
Nie czują się oni z tym dobrze, choć niektórzy twierdzą, że tylko dzięki 
zainteresowaniu obcych ich odrębnością Tatarzy wciąż istnieją. To zainte-
resowanie pogłębia i podkreśla istniejące różnice, na których Tatarom tak 
zależy, tak więc w pewnym sensie jest ono kosztem ponoszonym na rzecz 
zachowania własnej tożsamości. Większość polskich Tatarów mieszka 
w Białymstoku, stanowiąc jednocześnie najprężniejsze grono wyznawców 
islamu na terenie naszego kraju. Ich liczbę szacuje się na 1800 osób. Nawet 
działacze ZTRP przyznają, że nie są w stanie precyzyjniej określić tej licz-
by. Jedną z przyczyn jest brak w Białymstoku chociażby jednej świątyni, 
gdzie białostoccy muzułmanie mogliby zgromadzić się w jednym czasie. 
Korzystają oni z domu modlitwy urządzonego w starej, wiejskiej chacie 
stojącej na placu pomiędzy blokami osiedla mieszkaniowego zbudowane-
go ponad dwadzieścia lat temu. Większość pozostałych członków wspól-
noty tatarskiej mieszka na obszarach wiejskich Podlasia, gdzie znajdują się 
dwa spośród trzech istniejących w Polsce meczetów – w Kruszynianach 
i Bohonikach, a także w pobliskiej Sokółce i Suchowoli. Meczety te zbudo-
wano pod koniec XVII wieku, kiedy tatarscy żołnierze otrzymali nadania 
okolicznych gruntów jako formę wypłaty zaległego żołdu. Poza terenami 
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Podlasia gminy muzułmańskie funkcjonują w Gdańsku, gdzie w 1990 roku 
ukończono z funduszy pochodzących z Arabii Saudyjskiej budowę nowego 
meczetu, a także w Warszawie oraz Gorzowie. W Gdańsku brakuje jednak 
muzułmańskiego cmentarza, w Warszawie brak meczetu oraz duchowne-
go - imama, a w Gorzowie wszystkich tych trzech elementów. Po Polsce 
rozrzucone są tatarskie domy modlitwy w liczbie ośmiu choć działacze 
MZR mówią zaledwie o dwóch zlokalizowanych w Białymstoku i Warsza-
wie, co potwierdza Berdychowska podczas gdy w czasach największego 
rozkwitu wspólnoty tatarskiej samych meczetów było w Polsce niemal 
400. Poza granicami Polski po II wojnie światowej znalazło się 17 mecze-
tów spośród tych, które były wcześniej na jej terytorium. Do dziś pozosta-
ło zaledwie pięć - reszta została zdewastowana. Oba podlaskie meczety 
z racji swojej długiej historii stanowią miejsce pielgrzymek wiernych, lecz 
i tu problemem jest brak miejsca – każdy z nich jest w stanie pomieścić 
nie więcej niż około stu osób. Poza tym ich lokalizacja w miejscowościach, 
gdzie wspólnota tatarska liczy 7 osób (Bohoniki) i 2 osoby (Kruszyniany), 
a także odległość od innych skupisk muzułmanów powoduje, że nawet na 
piątkowe nabożeństwa nie przybywają oni regularnie, lecz zazwyczaj zale-
dwie jeden raz w miesiącu. Wspólnota muzułmańska w Polsce zachowała 
do dziś obrzędowość różniącą się często znacznie od typowej dla kultury 
europejskiej opartej na podstawach chrześcijańskich. Śluby, wesela, po-
grzeby, obrzęd nadania dziecku imienia stanowiący swoisty odpowiednik 
katolickiego chrztu mają wyraźne cechy wspólne z tradycją, wśród której 
Tatarzy obracają się od wieków, niemniej jednak do tej pory zachowały 
się między innymi obrzędy rytualnego zabijania bydła przed świątynią 
w pierwszy dzień jednego z najważniejszych muzułmańskich świąt - Kur-
ban Bajram. Muzułmanie do celów religijnych posługują się własnym ka-
lendarzem, w którym dni liczone są od roku ucieczki Mahometa z Mekki 
do Medyny – 622 r n.e. Jest to kalendarz księżycowy z rokiem trwającym 
354 dni. Zgodnie z nim mamy obecnie, od kwietnia 2000, 1421 rok is-
lamski. Miesiące mają swoje islamskie nazwy – Ramadan na przykład to 
dziewiąty, święty miesiąc postu. Święta muzułmańskie co roku przypadają 
na inne dni kalendarza chrześcijańskiego, co powoduje, że post obowiązu-
jący w Ramadanie od wschodu do zachodu słońca w Polsce może trwać 
nawet ponad 17 godzin. Inna sprawa, że nie jest on przestrzegany przez 
znaczną część wyznawców z powodu konieczności wykonywania pracy. 
Wśród polskich Tatarów są zarówno ludzie bardzo religijni, wypełniający 
wszystkie nakazy i przestrzegający zakazów, jak też ludzie nie przejmujący 
się specjalnie nawet tymi najbardziej rzucającymi się w oczy regułami Ko-
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ranu, jak np. zakaz spożywania alkoholu. Muzułmanie polscy często oba-
wiają się izolacji w miejscach pracy i śmieszności, na jaką mogliby narazić się 
w oczach kolegów z pracy czy szkoły, gdyby chcieli punktualnie w południe 
modlić się zgodnie z regułami swojej religii. W efekcie niektórzy modlą się 
w swoich domach po południu, aby “nadrobić zaległości”, jak się wyrażają, 
niektórzy nie czynią nawet tego. Zdaniem członków ZTRP, podczas Ra-
madanu większość polskich muzułmanów przestrzega zakazu spożywania 
wieprzowiny i alkoholi wysokoprocentowych. 

Koran

Zapisy Koranu, którego bardzo stary egzemplarz do dziś można obejrzeć 
w Domu Kultury w Sokółce, mówią też wyraźnie o karach, jakie mogą 
spotkać muzułmanina za nieprzestrzeganie prawideł wiary, lub też nie-
wiernego za znaczące wykroczenia. Są wśród nich zapisy o usprawiedli-
wionym morderstwie, obcinaniu rąk za kradzież, świętej wojnie za wiarę 
i tym podobne. Polscy muzułmanie uważają, że w swojej sytuacji muszą 
przede wszystkim stosować się do zapisów prawodawstwa państwa, 
na terenie którego mieszkają, zaś dosłowne rozumienie i stosowanie po 
dziś dzień umieszczonych w Koranie zapisów w niektórych krajach połu-
dniowo-zachodniej Azji uważają za niewłaściwe. Twierdzą, że islam jest 
bardzo pokojowo nastawioną do otoczenia religią, a napięcia na Bliskim 
Wschodzie, na Kaukazie lub w centralnej Azji są wynikiem podejścia skraj-
nie fundamentalistycznego, które przecież w każdej religii istnieje w mniej 
lub bardziej wynaturzonej postaci. Od takiego podejścia Tatarzy odcinają 
się jednoznacznie, zaś zapisy Koranu każą rozumieć jako sposób rozwią-
zywania problemów trapiących muzułmanów kilkanaście wieków temu. 
Świadectwem pokojowego współistnienia religii islamskiej i chrześcijań-
skiej może być tatarski ród Tarkowskich, wywodzący się z dagestańskiej 
Tarki (obecnie Machaczkała). W Polsce mieszka obecnie księżna Elżbieta 
Tarkowska, spadkobierczyni tradycji sięgającej średniowiecza. Tradycja 
ta już od kilku pokoleń jest wyraźnie polska, jako że ostatni Tarkowscy - 
muzułmanie przeszli na katolicyzm jeszcze w XIX wieku. Działacze ZTRP 
utrzymują, że struktura rodziny polskiego Tatara nie różni się niczym od 
typowej dla przeciętnego mieszkańca tego regionu, poziom zarobków od-
powiada polskiemu w tym samym rejonie kraju, poziom wykształcenia czy 
struktura agrarna gospodarstw też nie wykazuje żadnych istotnych różnic. 
Zbadanie zgodności z prawdą tych stwierdzeń to kwestia przyszłości, wia-
domo natomiast na pewno, że nie istnieją już zawody, w których Tatarzy 
specjalizowaliby się, jak miało to miejsce jeszcze w okresie międzywojen-
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nym. W tamtym okresie czasu zawód ogrodnika, rymarza, szewca, garba-
rza czy hodowcy koni w tej części Polski kojarzył się powszechnie właśnie 
z ludnością tatarską.

Przyszłość

Tatarzy tworzą niewielką grupę, bez możliwości i aspiracji państwowych, 
wyodrębnianą w statystykach od dawna, acz pod różnymi szyldami. 
W okresie międzywojennym dla przykładu Tatarzy byli uważani za mniej-
szość narodową, podobnie było zresztą w pierwszych latach po wojnie. 
Obecnie nie spełniają oni podstawowych kryteriów będących wyróżnika-
mi mniejszości narodowej. Nie korzystają z własnego języka, sami o sobie 
mówią, że są Polakami tatarskiego pochodzenia i trudno tu mówić o świa-
domości narodowej odrębności. Przyznają też, że obecnie nie stanowią 
narodu ani nie są mniejszością, którą można by określić przymiotnikiem 
“narodowy”. Jedynym wciąż aktualnym wyróżnikiem jest ciągłość tradycji 
i kultury podtrzymywana, jak już wykazano, w znacznej mierze dzięki od-
mienności religijnej. Nawet jednak ta odrębna kultura ma obecnie więcej 
cech wspólnych z chrześcijańską, niż można znaleźć różnic między nimi. Co 
istotne, tradycja muzułmańska jest kultywowana w dużym stopniu dzięki 
znacznemu nakładowi pracy ZTRP, którego głównym celem jest podtrzy-
mywanie grupowej tożsamości Tatarów oraz odwoływanie się we wszel-
kich działaniach do tatarskiej historii właśnie w celu zachowania ciągłości 
tradycji. Działacze Związku twierdzą, że tatarska młodzież nie jest zain-
teresowana własną odrębnością kulturową i w większości przypadków 
jej dążenia są dokładnie przeciwne, niż oczekiwania starszych członków 
wspólnoty tatarskiej i pokładane w niej nadzieje. Jednak wzorce zacho-
wań, w tym wzorce kulturowe, są czerpane z polskich przecież mediów, 
otoczeni Polakami młodzi Tatarzy wcale nie chcą być inni. 
W okresie przedwojennym na obecnym polskim Polesiu mieszkało kilku-
nastu Tatarów, dziś mieszka tam tylko jedna osoba pochodzenia tatarskie-
go. Muzułmańskie cmentarze w Studziance i Lebiedziewie są porośnięte 
chwastami, a napisy większości nagrobków są niemożliwe do odczytania. 
Mieszkańcy obu podlaskich wsi, w których znajdują się meczety, wyliczają 
kolejne pogrzeby swoich ziomków, w których ostatnio brali udział – dane 
z roczników statystycznych dezaktualizują się w szybkim tempie. Opiekę 
nad świątyniami sprawuje coraz węższa grupa ludzi – z przyczyn natury 
ekonomicznej na praktyki religijne pozostaje coraz mniej czasu. W lu-
dowych zespołach tatarskich występują już tylko ludzie starsi wiekiem, 
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młodzież nie garnie się do nich. Aktywni członkowie Związku są bardzo 
nieliczni - codzienna egzystencja nakłada na każdego wiele obowiązków 
i działalność wspólnotowa podupada. Zgodnie z danymi MZR w zachod-
niej części Polski, w muzułmańskiej gminie gorzowskiej, tradycja tatarska 
nie odgrywa już niemal żadnej roli, a praktyki religijne nie mają miejsca. 
W zasadzie tylko w Białymstoku z racji stosunkowo dużej liczebności gru-
py tatarskiej, oraz w Gdańsku, z racji pobudowania nowej świątyni, prak-
tyki religijne mają regularny charakter. Prognozy na przyszłość nie rysują 
się zatem zbyt optymistycznie. Potwierdza to analiza nietatarskich wy-
powiedzi na ten temat, których większość skłania się ku stwierdzeniu, że 
z czasem nastąpi pełna asymilacja tej grupy. Nawet niektórzy tatarscy pu-
blicyści przyznają to mniej lub bardziej otwarcie. Co więcej, spotkałem się 
również z wypowiedzią osoby z kręgu ścisłego kierownictwa ZTRP utrzy-
maną w tonie rezygnacji z powodu braku realnych perspektyw podtrzy-
mania tatarskiej kultury i tradycji w perspektywie czasowej najbliższych 
kilkudziesięciu lat. Jedynym zdaje się ratunkiem jest zainteresowanie Tata-
rami kogoś z zewnątrz, co pozwoliłoby na przynajmniej czasowe podtrzy-
manie tatarskiej tożsamości. Niemniej jednak upływ czasu robi swoje. Tak 
więc być może pokolenie obecnych 40-50-latków rzeczywiście ma jeszcze 
wyraźne cechy determinujące odrębność Tatarów, lecz ciągłość tradycji 
może zostać przerwana w bardzo niedługiej perspektywie czasowej.  
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Białostockie biuro jest częścią ogólnoeuropejskiej sieci informacji powoła-
nej w 2005 roku przez Komisje Europejską. Naszym celem jest dostarcza-
nie wszystkim zainteresowanym rzetelnej, bezpłatnej informacji na temat 
Unii Europejskiej, jej struktur, prawa, funduszy i innych.

Od stycznia 2014 roku na terenie Polski funkcjonuje 30 regionalnych 
punktów sieci Europe Direct.

Realizując swoją misje, współpracujemy z lokalną administracją, uczelniami 
wyższymi, organizacjami pozarządowymi i szkołami. Prowadzimy warsz-
taty i spotkania adresowane do szerokiego grona odbiorców, uczestni-
czymy w imprezach i wydarzeniach organizowanych w mieście i regionie. 
Wspieramy przedsięwzięcia o charakterze europejskim.

Mieszkańców województwa podlaskiego zapraszamy do korzystania z 
oferowanych przez nas usług, o których informacje odnajdziecie Państwo 
na niniejszej stronie.
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