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Tożsamości Białorusinów (w RB) w świetle badań socjologicznych

Nowoczesny  świat  to  świat  narastającego  upodmiotowienia  jednostek  i  całych 
zbiorowości,  zatem  także  rozbudowy  i  wzmacniania  się  ich  tożsamości.  Wielokulturowość 
współczesnego  świata  to  oczywiście  również  wielość  jego  tożsamości,  nie  zawsze  dobrze 
rozpoznanych, co prowadzi niekiedy do zderzenia kultur, sytuacji konfliktowych. Wśród dyskusji 
prowadzonych nad współczesnymi tożsamościami narodowymi stosunkowo słabo przebadane są 
upolitycznione formy tych tożsamości. Białorusini są przykładem zbiorowości tożsamościowo dość 
słabo  rozpoznanej  na  tle  Europy,  a  zarazem  regularnie  przypominającej  o  sobie  politykom 
naszego  kontynentu.  Niewątpliwie,  są  zarazem społeczeństwem interesującym dla  socjologa 
badającego problematykę współczesnych wspólnot1. Co najmniej z kilku względów. Wymieńmy 
tylko dwa. Po pierwsze, treści ich tożsamości zbiorowych są nietypowe w porównaniu z krajami 
Europy Zachodniej i  Środkowej,  podobnie  zresztą jak układ i  hierarchie ich  wspólnotowości. 
Celem  tego  artykułu  nie  jest  odnoszenie  się  do  teoretycznego  (metodologicznego)  wymiaru 
pojęcia tożsamości zbiorowej. Mimo iż ontologiczna podstawa posługiwania się tym pojęciem 
nasuwa  wiele  uzasadnionych  wątpliwości,  to  jednak,  jak  sądzę,  jego  zaistnienie  w  nauce 
przynosi  korzyści  poznawcze.  Białoruskie  tożsamości  zostaną  opisane  i  zanalizowane  w 
kategoriach dość ogólnych, aczkolwiek ich ewentualne rozbudowanie, a więc głębsze wejście w 
ich treści  może wzbogacić –  ze względu na wyraźną specyfikę społeczeństwa białoruskiego – 
naszą wiedzę o tożsamościach społeczeństw obszaru Europy,  pokazać możliwości  różnorakich 
(nietypowych) połączeń cech budujących europejskie wspólnotowości, a zatem mieć również do 
pewnego stopnia wymiar teoretyczny. 

Po  drugie,  analiza  białoruskich  tożsamości  może  mieć  także  znaczenie  bardziej 
praktyczne.  Białorusini  są  dostrzegalnie  odmienni  od  swych  unijnych  sąsiadów:  z  zachodu 
(Polaków)  i  północy  (Litwinów  i  Łotyszy).  Łączą  ich  silne  relacje  wspólnotowościowo-
tożsamościowe z sąsiednimi Rosjanami i  Ukraińcami. Dość powszechne nierozumienie realiów 
białoruskich,  kulturowych,  a  w  tym  przypadku  tożsamościowych,  przekłada  się  na  brak 

1 Spośród prac poświęconych tożsamościom zbiorowym Białorusinów na uwagę zasługują między innymi: О. Манаев, 
Становление  гражданского  общества  в  независимой  Беларуси.  Социологические  опыты:  1991-2000,  Минск 
2005; tenże, Становление гражданского общества в независимой Беларуси. Социологические опыты: 2001-2005. 
Книга вторая, Рига 2005; tenże, Становление гражданского общества в независимой Беларуси. Социологические 
опыты:  2006-2010.  Книга  третья,  Санкт-Петербуг  2011;  Л.Г.  Титаренко,  Национальная  идентичность  и 
социокультурные ценности населения в современном белорусском обществе, Минск, 2006; Л.И. Науменко, Т.В. 
Водолажская,  Этническая  и  гражданская  принадлежность  в  восприятии  населения  современной  Беларуси, 
Минск, 2006; Л.И. Науменко, Белорусская идентичность. Содержание. Динамика. Социально-демографическая 
и региональная специфика, ,  Минск 2012; Ю. Чернявская, Белорусы. От „тутэйшых” к нации, Минск 2010; G. 
Ioffe,  Understanding  Belarus  and  How Western  Foreign  Policy Misses  the  Mark,  Lanham, MD,  2008;  N.  Bekus, 
Struggle over Identity: The Official and the Alternative "Belarusianness", Budapest-New York  2010; P. Rudkouski, 
Powstawanie Białorusi, tłum. J. Bernatowicz, Wrocław 2009.
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skuteczności  polityki  prowadzonej  przez  Unię  Europejską  jako  całości,  bądź  przez  jej 
poszczególne kraje. Celem artykułu jest pokazanie treści białoruskich tożsamości: narodowych, 
polityczno-państwowych,  kulturowych,  społecznych  uwarunkowań  orientacji  geopolitycznych, 
ale także i przyczyn ich zaistnienia. Budują one postawy Białorusinów, które nie zawsze jesteśmy 
w stanie zrozumieć. Prezydent Aleksander Łukaszenka – którego obarcza się odpowiedzialnością 
za istniejący stan rzeczy – jest nie tyle jego przyczyną, ile skutkiem, co nie znaczy, że sytuacja 
musi być niezmienna. Kompetentne działania wobec tego wschodniego sąsiada Unii Europejskiej 
wymagają rzetelnej diagnozy.

1. Historyczne uwarunkowania
 

Rzeczpospolita Obojga Narodów – państwo powstałe w wyniku unii lubelskiej z 1569 roku – 
została rozebrana przez swych sąsiadów – Rosjan, Prusaków i Austriaków – między rokiem 1772 a 
1795. Znajdujące się w jej składzie ziemie dzisiejszej Białorusi zostały włączone w skład Rosji. 
Przed  rozbiorami  na  obszarze  dzisiejszych  państw:  polskiego,  białoruskiego,  litewskiego  i 
znacznej części  ukraińskiego wykształcił  się wspólny naród polityczny (ponadetniczny) zwany 
polskim narodem szlacheckim. Jego pozostałości na poziomie szlacheckich elit były obecne na 
Białorusi  aż  do  wchłonięcia  jej  przez ZSRS.  Grekokatolicka  większość chłopów białoruskich  i 
znaczna część drobnej, niezamożnej szlachty tegoż wyznania zostali zmuszeni w 1839 roku do 
przyjęcia prawosławia, co w przyszłości zadecydowało o przejściu społeczeństwa białoruskiego 
do  wspólnego  z  Rosjanami  kręgu  kulturowego.  Na  zajętych  ziemiach,  oprócz  polskiej  opcji 
narodowej, istniejącej zwłaszcza na poziomie elit, ale stopniowo rozbudowującej się także w 
miejscowym mniejszościowym środowisku katolickiego chłopstwa, władze rosyjskie inicjowały w 
środowiskach prawosławnych procesy utożsamiania się z rosyjskością. 

Ludność prawosławna stanowiła pod koniec XIX wieku na ziemiach białoruskich około 70% 
mieszkańców kraju,  a katolicka  niecałe 14%2.  Szybkiemu nasiąkaniu  prawosławnej  większości 
kulturą rosyjską towarzyszyło formowanie się ideologii  wyrażającej nowe położenie religijne, 
kulturowe,  polityczne  i  świadomościowe  tej  części  ludności  kraju.  Tą  ideologią  był 
zapadnorusizm,  zgodnie  z  którym  Białorusini  byli  odgałęzieniem  narodu  rosyjskiego  uległym 
wpływom  polskim,  katolickim  i  dlatego  też  różniącym  się  z  czasem  etnograficznie 
(dialektologicznie)  od Wielkorusów (czyli  Rosjan).  Dążono do likwidacji  tych wpływów wśród 
miejscowego ludu i „jego zjednoczenia z ludnością wielkoruską”. Białoruskość identyfikowano z 
prawosławiem,  odrzucano możliwość samookreślenia  się  Białorusinów w jakiejkolwiek  formie 
wykraczającej  poza  regionalizm  w  ramach  rosyjskości.  Zapadnorusizm  był  ideologią,  ale  i 
zarazem  elementem  świadomości  części  wykształconych  środowisk  ówczesnej  prawosławnej 
Białorusi,  głównie  duchowieństwa,  urzędników,  rodzącej  się  inteligencji.  Istniejące  między 
napływającymi  Rosjanami  a  ludnością  miejscową  dystanse  powodowały  skupianie  się 
zrusyfikowanych  środowisk  wokół  bliskich  im  elementów  kultury  regionalnej,  sprzyjały 
utrzymywaniu się – w ramach szeroko pojętej rosyjskości – lokalnego patriotyzmu, łączonego 
jednakże jednoznacznie z rosyjskocentryzmem i miłością do Rosji. Rosyjskość była bowiem dla 
nich czymś szerszym niż białoruskość. Rosjanie, wspierając zapadnorusizm, w jakimś stopniu 
rozbudowywali – zapewne niekiedy wbrew swoimi intencjom – białoruskość, nadając jej – co nie 
było  bez  znaczenia  dla  późniejszych  losów  Białorusi  –  pewien  wymiar  historyczny,  a  także 
kulturalno-językowy (mówiąc dokładniej – tak to rozumieli – etnograficzno-dialektologiczny). W 
pewnej mierze przyczyniła się do tego też rosyjska szkoła na Białorusi, działania miejscowych 
władz, prasy, instytucji kulturalno-oświatowych, naukowych. To wszystko dokonywało się przede 

2 Według obliczeń  Jerzego Turonka,  opartych na spisie z 1897  roku,  na obszarze Białorusi mniej więcej w jej 
dzisiejszych  granicach  ludność  prawosławna  stanowiła  70,36%  mieszkańców  kraju,  a  katolicka  –  13,46% 
(wyznawcy judaizmu – 14,00%) – J. Turonek, Odpowiedź na replikę Adama Hlebowicza, „Res Publica” 1990, nr 
12, s.  113;  М.Я.  Гринблат,  Белорусы.  Очерки происхождения и этнической истории,  Минск 1968,  s.  252, 
uważa, że pod koniec XIX wieku było wśród Białorusinów 75% prawosławnych i 25% katolików. 
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wszystkim w języku rosyjskim i prowadziło do zarysowywania się nowego typu białoruskości, 
odwracającego się od Europy i skierowującego ku Moskwie. Na początku wieku XX (do I wojny 
światowej), w okresie zaistnienia białoruskiego ruchu narodowego, Zapadnorusini przeciwstawili 
się mu, uważając go za „polską intrygę”.
        Ścieranie się w XIX stuleciu obu opcji – propolskiej (okcydentalnej) i  zapadnoruskiej 
(prorosyjskiej)  –  aktywnych  przede  wszystkim  na  poziomie  elit,  ograniczyło  możliwość 
formowania się narodu białoruskiego.  Aktywność różnych nurtów społeczeństwa białoruskiego 
została  ukierunkowana  etniczno-religijnie  (mówiąc  inaczej,  na  budowę  wspólnot  religijno-
kulturowo-regionalnych), a nie narodowo. Zostały wzmocnione podziały religijne (które zyskały 
wymiar  cywilizacyjny),  na  początku  wieku  XIX  nieistniejące,  ograniczając  w  ten  sposób 
możliwość  białoruskiej  emancypacji  narodowej.  Białoruski  ruch  narodowy,  powstały  w  swej 
nowoczesnej  formie  bardzo  późno,  bo  dopiero  na  początku  wieku  XX  i  do  pierwszej  wojny 
światowej  włącznie  bardzo  słaby,  elitarny,  opierał  się  przede  wszystkim  na  środowiskach 
miejscowych  katolików.  Budowana  przez  białoruskich  działaczy  ideologia  narodowa wyraźnie 
separowała  Białorusinów  od  Rosjan  i  Polaków.  Jej  twórcy  wywodzili  się  w  przytłaczającej 
większości – podobnie jak to było w przypadku ruchu zachodnioukraińskiego i litewskiego – z 
łacińskiego kręgu kulturowego i na ogół ze środowisk związanych z polskością, acz z czasem 
zdecydowanie  się  jej  przeciwstawiających.  Starali  się  budować  typ  tożsamości  narodowej 
analogicznej do polskiej, przejmować mechanizmy społeczne charakterystyczne dla zachodniego 
kręgu  kulturowego.  W  jakimś  stopniu  wyłaniali  się  z  polskości  i  rozwijali  w  sporach  z  nią 
(niekiedy bardzo ostrych). Umożliwiał im to Kościół katolicki oddzielony od władzy świeckiej i 
akceptujący narodowe pluralizmy.  Inicjatorami ukraińskiego ruchu narodowego w Galicji  byli 
grekokatoliccy duchowni. Na Litwie wkład Kościoła w litewskie odrodzenie narodowe był bardzo 
znaczny. Również w ruchu białoruskim w pierwszych jego dziesięcioleciach obecni byli księża 
katoliccy  przy  całkowitej  nieobecności  prawosławnego  kleru  (budującego  natomiast 
zapadnorusizm).  Duchowieństwo  prawosławne  było  tak  ściśle  podporządkowane  państwu,  że 
nigdy nie stało się inicjatorem i istotnym składnikiem ani białoruskiego, ani ukraińskiego ruchu 
narodowego.  Mechanizm  usytuowania  Kościoła  i  Cerkwi  w  społeczeństwie  i  wobec  władzy 
państwowej był zasadniczo inny. Katolicyzm białoruski okazał się jednak z czasem zbyt słaby 
(bowiem w społeczeństwie mniejszościowy), by być w stanie nie tylko przeciwstawiać się jako 
reprezentant polskości Rosjanom, ale i jednocześnie jako reprezentant białoruskości – Polakom i 
Rosjanom.  W  sytuacji  poczucia  zagrożenia  ze  strony  większościowego  prawosławia  i 
popierających go władz, większość katolików i Kościół wybrali opcję propolską. 

Inną  kwestią  było  to,  iż  mniejszościowi  katolicy  próbowali  zbudować  prawosławnej 
większości  wspólnotę  (narodową)  o  treściach  nie  wypływających  z  kultury  prawosławnej. 
Białoruska idea narodu (ideologia narodowa) była zbudowana przez katolików i jest konstruktem 
kultury łacińskiej, przez co obcym prawosławnej większości i odrzucanym przez jej ludowe masy. 
Zawiera typ tożsamości i  mechanizmy społeczne nie wyrastające z kultury rosyjskiej, a więc 
kultury  z  czasem  przyjętej  na  Białorusi.  Mówiąc  inaczej,  katoliccy  Białorusini  zbudowali 
prawosławnej większości ideę narodu nie przystającą do mentalności większości Białorusinów. 
Zapadnoruskie  (dziś  trminologicznie  białoruskie)  poczucie  wspólnotowości  łączące  się  z 
małorosyjskością (dziś ukraińskością)) i wielkoruskością (dziś rosyjskością), dobrze mieściło się w 
pojęciu wschodniosłowiańskiej prawosławnej wspólnoty – terminologicznie wciąż ruskiej. 

Co  zrozumiałe,  dość  szybko  doszło  do  konfliktu  między  zorientowanym  na  wschód 
zapadnorusizmem a wyrastającą z kultury zachodniej narodową ideologią działaczy białoruskich 
(niezależnie od prawosławnych aktywistów w jej gronie). Aktywiści narodowi skupieni w latach 
1906-1915  wokół  gazety  „Nasza  Niwa”,  uwzględniając  białoruskie  realia  próbowali  połączyć 
ideologię  narodową z  klasową, socjalną,  tak  ważną  dla  białoruskich mas  chłopskich  (jak się 
okazało po rewolucji bolszewickiej – najważniejszą). Nie eksponowali również idei oddzielenia 
się w przyszłości od państwa carów. Ideologia ta nigdy nie została poparta wyraźnie przez masy 
chłopskie. „Wybory do Dumy rosyjskiej w 1907 r. – piszą Oleg Łatyszonek i Eugeniusz Mironowicz 
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–  były  miernikiem  wpływów  i  popularności  różnych  ugrupowań  działających  na  Białorusi. 
Całkowite  zwycięstwo  odniosły  tu  ugrupowania  rosyjskie  i  prorosyjskie  („zapadnoruskie”) 
odwołujące  się  do  haseł  podkreślających  wspólnotę  kulturową  prawosławnych  mieszkańców 
Imperium Rosyjskiego. Partie te zdobyły na Białorusi 36 mandatów (80,5%)”3. Na nich głosowała 
zdecydowana  większość  białoruskich  chłopów.  Konsekwencją  klęski  wyborczej  bloku  partii 
socjalistycznych – który nie zdobył ani jednego mandatu – było zaprzestanie działalności przez 
jednego  z  koalicjantów  –  Białoruskiej  Socjalistycznej  Hromady.  Dekadę  później  przegrała 
białoruska  wizja  narodu  z  klasowo-rewolucyjną  ideologią,  która  wybuchła  w  1917  roku  w 
Piotrogrodzie; podobnie było w Kijowie, w przeciwieństwie do Kowna i Warszawy. W Mińsku i 
Kijowie  przegrała  narodowa  wizja  solidaryzmu  ponadklasowego,  zakorzeniona  na  zachodzie 
kontynentu, na rzecz piotrogrodzkiej rewolucyjnej opcji państwa jednej klasy. 

Ludność  miejska  stanowiła  na  ziemiach  białoruskich  w  1913  roku  jedynie  11% 
mieszkańców kraju4. Miasta miały charakter żydowsko-rosyjsko-polsko-białoruski. W 1897 roku 
97,7% ludności ujętej w spisie jako białoruskojęzyczna mieszkało na wsi, a w słabo rozwiniętych 
miastach  tworzyła  ona  17%  mniejszość5.  W  tym  samym  roku  aż  86,5%  Białorusinów  było 
analfabetami6. Mińsk liczył w 1909 roku prawie 100 tysięcy mieszkańców, a ludności białoruskiej 
było w nim proporcjonalnie niewiele – jedynie 8,2%7, przy czym po białorusku mówiła głównie 
ludność biednych przedmieść (elity mówiły po rosyjsku i po polsku). Zajęte przez bolszewików w 
wyniku  rewolucji  ziemie  Białorusi  wschodniej  i  środkowej  zostały,  praktycznie  rzecz  biorąc, 
pozbawione  całkowicie  dotychczasowych  elit  (polskich  i  rosyjskich,  bowiem białoruskie  były 
statystycznie ledwie zauważalne). Ci, którzy nie zdążyli uciec, zostali wymordowani. Białoruś 
stała  się  krajem  chłopów  (z  czasem  pracowników  sowchozów  i  kołchozów)  i  stosunkowo 
nielicznych środowisk robotniczych. 

Lata 20., to okres tzw. białorusizacji, gwałtownego upowszechniania języka białoruskiego 
na  wszystkich  poziomach  budowanego  społeczeństwa  sowieckiego,  w  tym  w  szkolnictwie  i 
administracji.  Wydawało  się,  że  BSRS  jest  przynajmniej  namiastką  niepodległej  Białorusi. 
Sukcesy językowej białorutenizacji zarówno szkolnictwa jak i administracji były – w porównaniu 
z latami wcześniejszymi – statystycznie wręcz oszałamiające. Niewiele wolniejszy był odwrót od 
tych  sukcesów  poczynając  od  przełomu  lat  20.  i  30.,  co  świadczyło  o  tym,  że  przyjęcie 
białoruskiego  języka,  kultury,  a  tym  bardziej  świadomości  narodowej  było  bardzo 
powierzchowne. Odejście od nich nie wzbudziło masowych protestów społecznych, a Białorusini 
trafiający dziesiątkami a w całym okresie stalinowskim setkami tysięcy do sowieckich łagrów i 
rozstrzeliwani w masowych egzekucjach (przykładem położone pod Mińskiem Kuropaty będące – 
jak się szacuje – zbiorową mogiłą przynajmniej 100 tysięcy mieszkańców Białorusi), poddawali 
się  represjom,  rezygnując  z  białoruskiej  ideologii  narodowej.  Białoruskie  elity  kulturalne, 
polityczne,  narodowe  zostały  wymordowane  w  kilkudziesięciu  procentach.  Straciła  życie 
przytłaczająca  większość  (niekiedy  nawet  90%)  członków  niektórych  białoruskich  instytucji, 
środowisk twórczych (np. pracowników Białoruskiej Akademii Nauk, a także literatów). 

Kolektywizacja rolnictwa, wprowadzenie kołchozów i sowchozów, zniszczyło białoruskie 
chłopstwo.  Zabranie  byłym  chłopom  dowodów  tożsamości  uniemożliwiło  im  na  długie 
dziesięciolecia  swobodne  przemieszczanie  się  po  kraju,  przywiązało  do  ziemi  wzorem epoki 

3    O. Łatyszonek, E. Mironowicz, Historia Białorusi od połowy XVIII do końca XX wieku, Białystok (brak roku 
wyd.), s. 123.
4  Гісторыя Беларусі: У 6 т. Т. 4. Беларусь у складзе Расійскай імперыі (канец XVIII - пачатак XX ст.), Мінск 

2005, s. 369 (Tabela 12).
5 R.  Radzik,  Między  zbiorowością  etniczną  a  wspólnotą  narodową.  Białorusini  na  tle  przemian  narodowych  w 

Europie Środkowo-Wschodniej XIX stulecia, Lublin 2000, s. 140.
6  П.В. Терешкович, Этническая история Беларуси XIX - начала XX в. в контексте Центрально-Восточной 

Европы, Минск 2004, s. 115.
7  З.В. Шибеко, Минск в конце XIX – начале XX в. Очерк социально-экономического развития, Минск 1985, s. 
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pańszczyźnianej, uzależniło w pełni od władzy, w praktyce często od przewodniczącego kołchozu 
(sowchozu).  Jeśli  wziąć  pod  uwagę,  że  wciąż  przytłaczającą  część  mieszkańców  Białorusi 
stanowiła  ludność wiejska,  to  stwierdzić  można,  że  znacząca  większość Białorusinów żyła  w 
warunkach, które określić by można jako neofeudalne. Tym bardziej, że białoruska wieś była 
bardzo biedna, niekiedy żyła na pograniczu głodu. Za kradzież kilku kłosów zboża sądy lat 30. – 
zgodnie z prawem – mogły wydać wyrok kary śmierci, na ogół jednak zasądzały nie mniej niż 10 
lat  więzienia.  Represje  wobec  mieszkańców  Białorusi  były  niezwykle  dotkliwe,  likwidowano 
fizycznie  całe  środowiska  społeczne,  na  przykład  kułaków  (tzn.  zamożnych  chłopów).  W 
stosunkach społecznych charakteryzujących stalinizm należy szukać jednej z głównych przyczyn 
dzisiejszej białoruskiej bezwolności, uprzedmiotowienia, braku zaufania do innych, zamykania 
się w małych grupach. Także stosunku do władzy, bo dla białoruskiego chłopa władza przez wieki 
zawsze była obca – często nie tylko klasowo, ale i kulturowo, językowo i religijnie. Białorusini 
przez kilkadziesiąt lat zbyt dużo ryzykowali (często swoim życiem), wykraczając poza postawy 
pełnego  konformizmu  społecznego,  by  dzisiaj  łatwo  prezentować  swój  nonkonformizm, 
aktywizm. 

Mentalność  Białorusinów  jest  rezultatem  częstych  zmian  przynależności  państwowej 
(Wielkie  Księstwo Litewskie,  Rosja,  Polska,  Białoruś),  językowej (białoruski,  polski,  rosyjski), 
religijnej, (w kolejności historycznej: prawosławie, grekokatolicyzm, prawosławie, oprócz tego 
rzymski katolicyzm i odmiany protestantyzmu). Toteż Elżbieta Smułkowa (profesor slawistyki i 
zarazem pierwsza ambasador Polski  na Białorusi)  zauważa,  iż  „składnikiem owej tożsamości, 
wywołanej  przez  pamięć  zmian  przynależności  państwowej,  represji  i  wojen,  jest  pewne 
zobojętnienie  wobec  rodzaju  władzy  i  struktury  państwowej,  na  którą  nie  ma  się  żadnego 
wpływu, a której trzeba się podporządkować, i tym większa ucieczka we własny świat lokalny, 
rozumiany  jako  jedyna  wartość  stała”8.  Zmieniały  się  władze,  religie,  języki,  orientacje 
kulturowe – chłop białoruski nauczył się żyć, kiedy niejako ponad nim przewalały się historyczne 
burze. Unikał konfliktów, zamykał się w sobie. Nawet wówczas, gdy przechodził do miasta, co 
odbierał jako znaczący awans społeczny. Nie miał od kogo uczyć się aktywizmu społecznego. Nie 
natrafiał  na  mechanizmy  kreujące  tego  typu  postawy.  Po  drugiej  wojnie  światowej  do 
zburzonych  miast  (Mińsk  został  zniszczony  prawie  całkowicie),  pozbawionych  wymordowanej 
przez Niemców ludności żydowskiej, zaczęli masowo napływać chłopi z okolicznych wiosek. Do 
dzisiaj  trudno  znaleźć  w  Mińsku  przedstawiciela  białoruskich  elit  starszego  lub  średniego 
pokolenia,  który  nie  urodziłby  się  na  wsi  lub  jego  rodzice  stamtąd nie  pochodzili.  Zarazem 
przybywający ze wschodu rosyjskojęzyczni urzędnicy, aparat polityczny, inżynierowie, naukowcy 
upowszechniali wizję Białorusi jako odwiecznej części wielkiej ruskiej wspólnoty, niezbywalny 
składnik sowieckiej państwowości. Do Mińska napływało w latach 50. i 60. niekiedy nawet i po 
kilkadziesiąt tysięcy ludności  wiejskiej  rocznie. Nie posiadali  oni świadomości narodowej i  w 
miastach  też  jej  nie  nabywali,  nie  mając  szans  na  zetknięcie  się  z  białoruskim  ruchem 
narodowym i  ideologią  narodową.  Szli  do  rosyjskojęzycznych  szkół,  bo  białoruskie  zostały  w 
miastach  z  czasem  prawie  całkowicie  pozamykane.  Język  rosyjski  nie  unaradawiał  jednak 
Białorusinów,  nie  czynił  z  nich  ani  narodowych  Rosjan,  ani  narodowych  Białorusinów  – 
sowietyzował ich, uprzedmiotawiał. Mówienie po rosyjsku (w języku, który podobnie jak i polski 
bliski  jest  białoruszczyźnie)  traktowali  Białorusini  jako  oznakę  awansu  społecznego,  rosyjski 
uważali za język wielkiej kultury, mowę imperium, z wchodzenia w skład którego byli dumni. 
Niekiedy nie byli nawet w pełni świadomi przejścia z jednego języka na drugi (zmieniali go tak, 
jak zamienia się wiejską gwarę na bardziej literacki język miasta, w którym się zamieszkuje)9. 

8     E. Smułkowa, Białoruś i pogranicza, Studia o języku i społeczeństwie, Warszawa 2002, s. 521-522.
9 Świadomość  potrzeby  opanowania  języka  o  wyższym  statusie  –  pisze  znawczyni  tej  problematyki  Elżbieta 

Smułkowa  –  w przypadku chęci  wyjścia  poza  wąski  krąg  <<małej  ojczyzny>>,  jest  jakby z  góry wpisany w 
poczucie białoruskiej tożsamości ludowej”: E. Smułkowa, Białoruś i pogranicza…, s. 521; o języku jako elemencie 
tożsamości Białorusinów piszę w oddzielnych tekstach: R. Radzik, Kim są Białorusini?, Toruń 2002, s. 124-146; J. 
Smolicz, R. Radzik, Belarusian as an Endangered Language: Can the Mother Tongue of an Independent State be 
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Oba były przecież „ruskie”, tyle że jeden chłopski a drugi miejski. Czuli się Białorusinami, gdyż 
tak nazywała się republika związkowa, w której mieszkali  i  tak mieli  napisane w dowodach 
osobistych  (byli  tzw.  „paszportowymi  Białorusinami”).  Była  to  świadomość  nazwy,  regionu  w 
ramach  ZSRS,  jego  specyfiki  etnograficzno-folklorystycznej,  w  bardzo  niewielkim  stopniu 
historycznej. Na to – i na nic więcej – pozwalały władze Moskwy i jej mińscy namiestnicy.  

Ponieważ przeciętny Białorusin nie stykał się, w warunkach szybko urbanizującego się i 
industrializującego po II wojnie światowej kraju, z własnymi narodowymi elitami i ich kulturą – 
nieświadom tej możliwości najczęściej też nie odczuwał takiej potrzeby – jego chłopski, klasowy 
świat nie został rozbity przez konkurencyjną wobec niego ideologię narodową, lecz częściowo 
przeniesiony  i  odtwarzany  –  przy  pewnych  modyfikacjach  –  w  realiach  białoruskich  miast. 
Nowoczesna  kultura  białoruska  nie  została  nasycona  wartościami  elitarystycznymi,  a  za 
posługiwanie się terminem „elity sowieckie” można było w latach stalinowskiego terroru trafić 
do łagru. Synowie chłopscy w przeciągu jednego pokolenia tworzyli białoruską klasę urzędniczo-
umysłową, zwaną co  prawda niekiedy  –  raczej  wzorem rosyjskim niż  polskim –  inteligencją. 
Przejmowała  ona  wzory  wyniesione  z  domów  rodzinnych  –  chłopskich,  lub  z  czasem  – 
robotniczych. Innych nie znano. Białorusini widzieli siebie aż do końca istnienia ZSRS, a nawet 
nico później, jako ludzi prostych, w zachowaniach, ubiorze, ze swej plebejskości czyniąc cnotę. 
Tacy byli  „swoi” w przeciwieństwie do innych – „obcych” („eleganckich” – niegdyś polskich i 
rosyjskich  panów,  niemieckich  najeźdźców).  W  przypadku  wielu  innych  społeczeństw 
europejskich, w tym polskiego, społeczności plebejskie, unaradawiając się wkraczały w świat 
narodowych  idei,  kultury  zbudowanej  przez  miejscowe  elity,  w  Polsce  w  znacznym stopniu 
szlacheckie  i  wywodzące  się  z  tego  stanu.  Atrakcyjny  świat  kultury  wyższej  stawał  się  ich 
światem, przy pomocy którego konfrontowali się z innymi narodami. Nie tracili swych odniesień 
klasowych, ale nie wypełniały im one ich wizji świata. Białorusini zostali tego pozbawieni. 

Nowoczesne społeczeństwo białoruskie zostało zbudowane, opierając się w swej masie 
nie  na  ideologii  narodowej,  lecz  sowieckiej10.  Sowieckość  upowszechniała  się  nie  obok 
świadomości  narodowej (jak było to chociażby w przypadku Litwinów, Łotyszy i  Estończyków 
wchłoniętych przez ZSRS w okresie II  wojny światowej i  okupowanych aż do 1991 roku),  ale 
zamiast  niej.  W  tych  warunkach  nowe  zideologizowane  kategorie  myślenia  wyznaczały 
przenoszącym się  masowo  do  miast  Białorusinom (często  dopiero  alfabetyzującym się)  sens 
życia,  porządkowały  im  nowe  otoczenie,  zakorzeniały  w  sowieckim  typie  wspólnotowości. 
Rozpadające  się  przedkapitalistyczne  struktury  sowieckość  próbowała  oprzeć  (udało  się  to 
jedynie częściowo) na względnie nowoczesnym systemie wartości i więziach (nowej, całościowej 
wizji społecznego świata). Mówiąc inaczej, Białorusini z opóźnieniem wychodząc z feudalizmu, 
zostali skonstruowani w swym nowoczesnym wymiarze opierając się nie na ideologii narodowej 
(wypełnionej insurekcyjnym etosem, narodową dumą, mitologią sukcesów i klęsk – jak było to 
chociażby w przypadku polskim), lecz klasowej w wersji sowieckiej, z jej roszczeniowym mitem 
założycielskim – wrogością do świata panów: ziemian i burżuazji. Siła więziotwórcza tego typu 
ideologii okazała się znacznie słabsza (wywołane bowiem zostały także procesy dezintegracyjne), 
dynamizm znacznie mniejszy, a skłonność do zachowania społecznych archaizmów większa niż 
było to w przypadku wspólnoty pierwszego typu.  

2. Tożsamości Białorusinów 

Prowadzone  tu  rozważania  poświęcone  będą  przede  wszystkim  tożsamościom 
Białorusinów  w  ich  wymiarze  zbiorowym,  przedstawianym  tu  w  uproszczeniu  w  ujęciu 

Made to Die?, “Iternational Journal of Educational Development” volume 24, issue 5, 2004, p. 511-528.

10 Zob. R. Radzik, Belarus Between the East and the West. The Soviet-Russian Option Versus the Nationalist Option in 
Belarusian Society, „International Journal of Sociology", Belarus: Between the East and the West (I), Fall 2001, vol. 
31, no. 3, s. 11-45.
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dychotomicznym. Pierwszy typ tożsamości, nazwany przeze mnie postsowiecko-zapadnoruskim, 
kształtował  się  przez  ponad  dwieście  lat  pod  wpływem  kultury  rosyjskiej,  drugi,  narodowy 
(okcydentalny), zaistniał niegdyś pod dostrzegalnym wpływem polskich sąsiadów i choć wyraźnie 
słabszy, ma historycznie znacznie dłuższą tradycję. Oba typy tożsamości  różnią się od siebie 
zasadniczo,  aczkolwiek  pierwszy  zdecydowanie  dominuje  nad  drugim.  Obecnie 
tożsamość/wspólnota/orientacja  określana  tu  mianem  postsowiecko-zapadnoruskiej  jest  w 
stosunku do narodowej znacznie mniej wyrazista, niejako rozmyta i niejednoznaczna, niekiedy 
wieloznaczna. Tak to przynajmniej wygląda z punktu widzenia zachodniego sąsiada Białorusi. 
Powstała  ona  przez  nałożenie  się  na  zmodyfikowany  w  okresie  ZSRS  zapadnorusizm  zbioru 
sowieckich wartości, idei i postaw, a przedrostek „post” wiąże się z wzmocnieniem po 1991 roku 
instytucjonalnego wymiaru białoruskości, związanego jednak raczej z władzą, a nie kulturą. 

Na poziomie tożsamości zbiorowych stopień uniformizacji społeczeństwa białoruskiego nie 
jest zbyt duży. Łączy się to z brakiem silnie wykształconej wspólnoty, która „porządkowałaby” 
tożsamościowe  wymiary  zbiorowości  Białorusinów.  Zatem  możliwe  jest  wyróżnianie  różnych 
tożsamościowych „orientacji”, z nadawaniem im charakteru typologicznego włącznie. Możemy to 
czynić łącząc cechy, które uznamy za ważne z interesującego nas  punktu widzenia. W BSRS 
praktycznie  całe  społeczeństwo  poddane  było  realiom  sowiecko-zapadnoruskim,  z  którymi 
władze Republiki Białoruś próbowały częściowo zerwać wraz z uzyskaniem niepodległości, ale nie 
były  to  próby  śmiałe  a  i  one  poniosły  klęskę  wraz  z  wyborem  na  prezydenta  Aleksandra 
Łukaszenki. 

Obecnie w ramach tej opcji kilkadziesiąt procent mieszkańców Białorusi odbiera się mniej 
lub bardziej w kategorii prawosławnej wspólnoty wschodniosłowiańskiej, „trójjedynego narodu 
ruskiego” (ros. триединый русский народ), odrębności „rosyjskiego świata” (ros. русский мир) 
łączącego  Białorusinów  z  Rosjanami  i  Ukraińcami.  U  źródeł  tej  wizji  mamy  do  czynienia  z 
przekonaniem  o  istnieniu  (jej  wzmocnieniu,  odrodzeniu)  paranarodowej  wspólnotowości 
obejmującej  „trzy  plemiona  jednego  ruskiego  narodu”.  Rosyjscy  historycy,  chcąc  udowodnić 
istnienie jednej wschodniosłowiańskiej wspólnoty poczęli niegdyś odwoływać się do takich pojęć 
jak „naród staroruski” (ros.  древнерусский народ) i  „jedyny (wspólny) naród rosyjski” (ros. 
единый  русский  народ). Przyjęta  dość  powszechnie  w okresie  zaborów (XIX  w.)  kategoria, 
według której Białorusin (ros. беларус) to zarazem Rosjanin (ros. русский), trwająca w czasach 
sowieckich, choć słabła po 1991 roku, to jednak nie zanikła. Niepodległości, którą Białorusini 
dostali w wyniku rozpadu ZSRS w 1991 roku, nie wywalczyli, ani nawet nie wymarzyli. Według 
badań przeprowadzonych w marcu 1991 roku przez jeszcze sowiecki WCIOM (Всесоюзный центр 
изучения  общественного  мнения),  jedynie  24%  etnicznych  Białorusinów  określiło  się  jako 
obywatele BSRS, a aż 69% identyfikowało się przede wszystkim jako obywatele ZSRS, co było 
rekordem wśród  narodów posiadających  własne  republiki  (np.  dla  Estończyków  wielkości  te 
wynosiły odpowiednio: 97% i 3%)11. W referendum 17 marca 1991 roku za przynależnością do 
jeszcze  istniejącego  ZSRS  opowiedziało  się  aż  83%  mieszkańców  Białorusi12.  Co  oczywiste, 
społeczeństwo białoruskie podlega ewolucji, także tożsamościowej. Niemniej jednak, nie są to 
zmiany ani szybkie, ani głębokie. Na zadawane kilkukrotnie przez badaczy IISEPS w poprzednim 
dziesięcioleciu  pytanie  „Czym  Białorusini  odróżniają  się  od  Rosjan?”  na  ogół  ponad  40% 
Białorusinów uważa,  iż  niczym nie  odróżniają  się  oni  od  Rosjan  (i  była  to  opcja  wybierana 
najczęściej), a w innych badaniach (VIII 2006) prawie 2/3 stwierdziło, iż Białorusini, Rosjanie i 
Ukraińcy stanowią trzy odgałęzienia jednego narodu13. Z kolei w marcu 2005 roku aż prawie 57% 
respondentów zgodziło się z Putinem, że Białorusini tworzą z Rosjanami jeden naród, a pozostałe 
11 „Новости НИСЭПИ" 2006 выпуск 2 s. 68. http  ://  www  .  iiseps  .  org  . (04.06.2012).
12  E. Mironowicz, Białoruś, Warszawa 2007, s. 293.
13 „Новости НИСЭПИ" 2006, выпуск 3,  s. 57-58.  Independent Institute of  Socio-Economic and Political Studies 
(ang.  IISEPS,  ros.  НИСЭПИ)  jest  instytucją  badawczą  niezależną  od  władz  państwa  białoruskiego,  formalnie 
zarejestrowaną  w  Wilnie  (po  jej  delegalizacji  w  2005  roku  na  Białorusi),  prowadzącą  od  lat  regularne  badania 
reprezentatywne społeczeństwa białoruskiego.

Fundacja Edukacyjna Jacka Kuronia

http://www.iiseps.org/


Od tożsamości do wspólnoty ojczyzn
seminarium Uniwersytetu Powszechnego im. Jana Józefa Lipskiego w Teremiskach

ponad 7% nie było tą wypowiedzią zaniepokojone14. 
Ruska wspólnotowość łącząca Białorusinów z Rosjanami, ale też z Ukraińcami (wyjąwszy 

galicyjskich  unitów,  czyli  grekokatolików),  bardzo  silnie  skupia  się  wokół  prawosławia,  i  to 
zarówno  na  poziomie  ideologii,  jak  i  tożsamości  oraz  prezentowanych  postaw  (także 
politycznych  solidaryzmów).  Zdaniem  Włodzimierza  Pawluczuka,  białostockiego  socjologa, 
wywodzącego się ze środowiska prawosławnego, „prawosławie nie jest tylko religią, ale także 
typem kultury i jądrem określonej, odrębnej cywilizacji. Bytowoje chrystijanstwo – tak niektórzy 
myśliciele rosyjscy określają prawosławie. Chrześcijaństwo, którego istota nie jest w dogmacie 
wiary,  ale  w  bycie:  w  zwyczajach,  w  życiowych  preferencjach  i  wartościach,  w  sposobach 
odczuwania sensu, w charakterze wspólnoty, w krajobrazie, w stosunku do przyrody, do świata, 
do poezji, w sposobie bycia”15. To przednowoczesne rozumienie zsakralizowanej (niekoniecznie 
w sensie religijnym) ruskiej wspólnotowości hamowało i wciąż hamuje rozwój narodowy w ogóle, 
a ukierunkowany na białoruskość – w szczególności.  

Dodać można, że prawosławie silniej sięgało w głąb człowieka, jego sferę mistyczną i 
metafizyczną,  więc  i  emocjonalną.  Opierało  się  bardziej  na  przeżyciach.  Nie  zawierało  tak 
silnych, jak w Kościołach łacińskich, postulatów – i praktyk – przekształcania sfery społecznej. 
Ideologie  tworzone  na  gruncie  tego  typu  wspólnoty  nie  miały  tak  wyraźnego  kontekstu 
racjonalnego,  tym bardziej  scjentystycznego.  Świat  prawosławny  jest  bardziej  uduchowiony, 
sprzyjający  mitotwórstwu,  wolności  szukający  w  przeżyciach  wewnętrznych  jednostki, 
kolektywistyczny, nastawiony na bezpośrednie relacje międzyludzkie, silniej odwołujący się do 
kultury  ludowej  (wiejskiej)  i  przede  wszystkim  –  nastawiony  na  przekaz  oralny  (słowo  ma 
bardziej  niż  na  Zachodzie  budować  relacje  międzyludzkie  i  kreować  rzeczywistość  niż 
odtwarzać, opisywać ją).  Nie jest też tak jak Zachód racjonalny, nie opiera się na tradycji 
scholastycznej, umowie społecznej i prawie formalnym (zewnętrznym). W czasach najnowszych 
społeczeństwa tego kręgu kulturowego były bardziej ukierunkowane klasowo niż na łacińskim 
Zachodzie, co z kolei hamowało procesy narodotwórcze (zależność ta była dwustronna: trwanie 
klasowości  miało  zarazem  swoją  przyczynę  w  zbyt  późno  zaistniałych  procesach 
narodotwórczych, zwłaszcza na poziomie ludu). Prawosławie rosyjskie (głównie jest tu mowa o 
obszarze  poddanym  wpływom  prawosławia  rosyjskiego)  –  w  przeciwieństwie  do  Kościołów 
łacińskich na Zachodzie – nie stworzyło wielkich systemów teoretycznych, w tym odwołujących 
się do Boga, co widoczne jest chociażby w filozofii, znacznie słabszy jest też na jego gruncie 
cerkiewny odpowiednik „nauki społecznej Kościoła”, natomiast silna - uwarunkowana kulturowo i 
instytucjonalnie – tradycja podporządkowywania się Cerkwi władzy państwowej. 

Dzisiejsza  białoruskość jest  w znacznym stopniu  zsowietyzowaną etnicznością,  a  więc 
nałożeniem się na kulturę chłopską cech charakteryzujących sowieckość. W obszarze władzy 
Łukaszenka zastąpił – na poziomie państwa – niegdysiejszego pana, właściciela dworu (Polaka lub 
Rosjanina)  a  następnie  przewodniczącego  kołchozu  (sowchozu).  Chłopski  patriarchalizm 
wzmocniony został rosyjskim kultem silnej władzy despotycznej (tradycja samodzierżawia), co 
ułatwiało  budowanie  sowieckiego totalitaryzmu, a następnie  autorytaryzmu, ciążącego i  dziś 
Białorusinom. Anarodowa sowieckość hamowała – czym Moskwa była podwójnie zainteresowana – 
nie tylko rozwój narodowej podmiotowości Białorusinów, ale i  tożsamości  w ogóle, rozwijała 
postawy  społecznej  ambiwalencji:  rozziew  między  światem  ideałów  a  dotkliwych  realiów 
(idealizmem a materializmem), sytuowała pragmatykę zdecydowanie nad etyką, teatralizowała 
oficjalną sferę życia codziennego (rozbudowywała sferę zachowań rytualistycznych), normalność 
zamykając  w obszarze prywatności,  radykalnie  poszerzała  obszary  braku  zaufania  (nierzadko 
wręcz zastraszania), w konsekwencji czego wzmacniane były postawy dystansowania się od tego 
co  oficjalne,  rozumiane  jako  obce,  mogące  nieść  zagrożenia.  Wzmacniała  postawy 
antyelitarystyczne, kolektywizm, także chłopskie (etniczne, przedindustrialne) rozumienie czasu 
14 А. Соснов, Российско-белорусские отношения в зеркале общественного мнения, „Новости НИСЭПИ" 2006, 
выпуск 2, s. 114 (tabela 1). http://www.iiseps.org. (04.06.2012).
15 W. Pawluczuk. Ukraina. Polityka i mistyka. Kraków: Zakład Wydawniczy >>Nomos<< 1998 s. 125-126.
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nastawionego  na  „tu  i  teraz”.  Zamykała  Białorusinów  w  grupach  pierwotnych,  rodzinno-
towarzyskich, nastawionych na przeżycie i świat materii. Świat społecznych ideałów czyniła dla 
większości z nich światem obcym, odległym. W dwóch kolejnych badaniach w marcu-kwietniu 
2006  roku  Białorusini  pytani  „Czy  uważa  się  Pan/Pani  bardziej  za  współczesnego 
Europejczyka/Europejkę czy za człowieka sowieckiego?” częściej (52% i 46,1%) uznawali się za 
ludzi sowieckich niż za Europejczyków – 36,0% i 41,3%16. Jednakże sześć lat później, w badaniach 
z  czerwca  2012  roku  już  47,2  %  badanych  uznało  się  bardziej  za  Europejczyków  niż  ludzi 
sowieckich  (45,6%),  przy  ponad  pięcioprocentowej  obniżce  kategorii  „nie  wiem/brak 
odpowiedzi”17.  Na  zadane  w  marcu  2009  roku  pytanie  „Czy  czuje  się  Pan/Pani 
Europejczykiem/Europejką i  odczuwa swoją przynależność do kultury i  historii  społeczeństwa 
europejskiego?”, odpowiedziano: tak – 37,1%, nie – 52,8%18. W innych badaniach z lat 2010-2012 
Białorusini odpowiadali na pytanie o to, czy uważają się za bliskich bardziej Europejczykom czy 
Rosjanom19:

Tabela 1
Dynamika odpowiedzi na pytanie: „Czy uważa się Pan/Pani za osobę bliższą Rosjanom czy 
Europejczykom?”, %

Warianty odpowiedzi 03'10 12'10   12'11 
06’12

Rosjanom 74.5 69.9   68.0 
68,2

Europejczykom 19.4 29.6   25.8 
31,2

Brak odpowiedzi 6.1 0.5    6.2              0,6

Z  innych  badań  wynika,  że  Białorusini  są  w  coraz  mniejszym  stopniu  zwolennikami 
odbudowy ZSRS (w marcu 2012 już tylko 24,6%)1. Sympatię w stosunku do ZSRS i sowieckości 
przenoszą na Rosję. Są po prostu realistami. Jednakże utożsamianie się z Rosją nie jest już tak 
silne  jak  z  ZSRS,  zarówno  co  do  procentowej  wielkości  zwolenników tej  opcji,  jak  i  treści 
pozytywnych odniesień. Przypuszczać można, że poczucie bliskości do Rosjan ma silny wymiar 
kulturowy i pozbawione jest przynajmniej niektórych odniesień politycznych zawierających się w 
sowieckości. 

W prowadzonych  od wielu  lat  badaniach na temat  tego,  czy Białorusini  w przypadku 
zaistniałego wyboru woleliby łączyć się z Rosją czy wstępować do UE, wybierano do 2010 roku 
jednoznacznie  Rosję,  ale  w  ciągu  ostatnich  dwóch  lat  wskazywano  też  niekiedy  na  UE  (w 
czerwcu 2012 r. znów  43,6% za Rosją, a 39,8% za UE)20. W badaniach, które dotyczyły wyłącznie 
chęci łączenia się z Rosją opowiadano się do 2007 roku za takim zjednoczeniem, a od następnego 
roku częściej sprzeciwiano się temu21. W przypadku pytania o wstąpienie do UE, respondenci od 
połowy  ubiegłej  dekady  –  po  wcześniejszych  wielokrotnych  akceptacjach  tej  możliwości  – 
odpowiadają przemiennie: za lub przeciw22. Trudno stwierdzić, w jakim stopniu odpowiedziom 
na te pytania towarzyszyła refleksja, że zapewne zupełnie czymś innym byłoby łączenie się z 
Rosją, a czymś innym wejście w skład UE, zarówno jeśli  chodzi  o różne formy niezależności 
kraju, stopień posiadanych wolności, zamożności, kulturowej (narodowej odrębności), mówiąc 
16  „Новости НИСЭПИ" 2006, выпуск 2, s. 36. http://www.iiseps.org. (06.06.2012)
17  Tamże, 2012, выпуск 2, s. 24 – wersja elektroniczna.
18  Tamże, 2010, выпуск 2, s. 23.
19  Tamże, 2012, выпуск 2, s. 24 – wersja elektroniczna.
20  Tamże, 2012, выпуск 2, s. 21 – wersja elektroniczna.
21  Tamże.
22  Tamże.
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ogólnie – stopień posiadanej podmiotowości. 
Pozwalając sobie na wyraźne uproszczenie w opisywaniu relacji Białorusinów, z jednej 

strony – Rosją, a z drugiej – UE (Europą), można by stwierdzić, że z Rosjanami łączy ich kultura, 
język,  mentalność,  poczucie  bliskości,  a  z  Europą  przede  wszystkim  –  przesadą  byłoby 
twierdzenie, że wyłącznie – chęć życia w dostatku, czasami w większym spokoju, niekiedy (to 
jeszcze rzadsze i dotyczy głównie środowisk lepiej wykształconych) bycie człowiekiem wolnym, 
decydującym o sobie i losach swojego kraju. Niemniej jednak, opcja prorosyjska (tylko w części 
pokrywająca się z prosowiecką), nie tylko że jest opcją większościową, ale i treściowo znacznie 
silniej uwewnętrznioną niż opcja prozachodnia. Jest wynikiem znajomości kultury rosyjskiej (jej 
nierzadko silnego uwewnętrznienia), co w mniejszym stopniu odnosi się do znajomości realiów 
zachodnich. Z badań w grudniu 2011 roku wynika, że około 80% Białorusinów nie odwiedziło w 
ciągu ostatnich pięciu lat żadnego kraju UE23. Zarazem Białorusini pytani w marcu 2010 roku o 
to, czy uważają Rosję za zagranicę, odpowiadali: nie – 79,4%, tak – 17,4%, brak odpowiedzi (nie 
wiem) – 3,2%24.

Na  zdecydowanie  silniejszą  wśród  Białorusinów  opcję  prowschodnią  wskazują  wyniki 
reprezentatywnych  dla  całego  społeczeństwa  białoruskiego  badań  socjologicznych  z  kwietnia 
2006 r.25:

Tabela 3

Odpowiedzi na pytanie „Jaka jest Pana/Pani zdaniem historyczna droga rozwoju 
Białorusi? A jaka jest, według Pana/Pani,  historyczna droga rozwoju Rosji?”, (%)
Warianty odpowiedzi Białorusi Rosji
Wspólna droga rozwoju cywilizacji europejskiej        17.3 29.5
Powrót na sowiecką drogę rozwoju   25.5 19.2
Własna, oddzielna droga rozwoju   56.8 51.2
Brak odpowiedzi 0.4 0.1

W odpowiedziach najmniej Białorusinów wskazywało na wspólną z Europą drogę rozwoju 
Białorusi.  Nieco więcej  widziało  możliwość powrotu do realiów sowieckich,  niemniej  jest  to 
wielkość znacząco mniejsza  niż  procent  Białorusinów uznających się za  ludzi  sowieckich,  co 
świadczy  o  umiejętności  rozdzielenia  –  przynajmniej  przez  część  Białorusinów  –  własnych 
biografii,  wraz z pozostałościami sowieckości w jej różnych wymiarach społecznych, od wizji 
rozwoju Białorusi teraz i w przyszłości (przy całej czasowej nieokreśloności pytania). Większość 
pytanych widziało Białoruś między Europą a Rosją, opowiadając się za własną drogą rozwoju, co 
zapewne  było  w  jakimś  stopniu  skutkiem  izolacji  Białorusi  na  arenie  międzynarodowej  (w 
sytuacji, gdy poparcie dla Łukaszenki było wówczas w społeczeństwie białoruskim dość spore) i – 
mimo powyżej sformułowanego poglądu – sowieckiej izolacjonistycznej mentalności, być może 
też wynika z trudności odpowiedzi na tak sformułowane pytanie, a może też jest rezultatem 
myślenia w kategorii prawosławnej wspólnoty wschodniosłowiańskiej (oddzielnej cywilizacji), za 
czym przemawiałoby to, że większość Białorusinów przypisuje również Rosji oddzielność drogi 
rozwoju. Co ciekawe jednak, Białorusini widzieli Rosję jako zmierzającą w większym stopniu niż 
ich kraj w kierunku Europy, także mniej skłonną do powrotu do sowieckich realiów rozwoju. 
Wynika  to  zapewne z  tego,  iż  Rosja  jest  widziana jako  kraj  bogatszy  niż  Białoruś,  bardziej 
otwarty na świat, będący w partnerskich stosunkach z Zachodem, bardziej liberalny zarówno 

23  Tamże, 2011, выпуск 4, s. 56.
24  Tamże, 2010, выпуск 2, s. 48.
25 Tamże, 2006, выпуск 2, s. 36-37 – wersja elektroniczna.
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gospodarczo  jak  i  ustrojowo.  Zatem bardziej  przypominający  –  przynajmniej  pod  niektórymi 
względami – zamożny Zachód (Europę) niż ich ojczyzna. W konsekwencji tego występujące na 
Białorusi elementy westernizacji, obejmujące np. trendy muzyczne lub filmowe, dokonują się 
głównie za pośrednictwem Rosji i języka rosyjskiego, bowiem wówczas uważane są za „swoje” i 
w konsekwencji tego akceptowane. 

W wieku XX silna wspólnotowość na poziomie ogólnobiałoruskim nie została zbudowana 
ani przez rosyjskość, ani białoruskość, ani sowieckość. Ta ostatnia nigdzie nie budowała silnych 
wspólnot, które mogłyby potencjalnie konkurować z Moskwą w scentralizowanym, dość długo 
wręcz despotycznym (a okresowo nawet totalitarnym) państwie. Sowieckość raczej nastawiona 
była na ich dezintegrację, budowanie pionowych struktur władzy, konfrontowanie się jednostki 
bezpośrednio z władzą – podporządkowywanie się jej. Reprezentatywność struktur pośrednich 
była fikcją lub była bardzo słaba. Zatem sowieckość, w warunkach białoruskich nakładając się na 
etniczne struktury wiejskie, ułatwiła przetrwanie tak charakterystycznych dla kultury chłopskiej 
lokalizmów. Kontynuowała istniejący na poziomie ludowych mas białoruskich podział społecznego 
świata na, z jednej strony – sferę publiczną, władzy i państwa (niegdyś panów), a z drugiej – 
świat  „swój”,  wioski  (z  czasem kołchozu),  świat  lokalny,  prywatny,  ograniczony  do  rodziny, 
przyjaciół, więzi bezpośrednich. Konsekwencją tego jest między innymi małe zainteresowanie 
Białorusinów sprawami publicznymi, poza tymi, które dotyczą kwestii socjalnych.

Siła wspólnoty, jaką tworzą Białorusini nie jest zatem wielka. Świadczą o tym między 
innymi badania przeprowadzone w grudniu 2003 roku i sierpniu 2006, na pytanie „Powiedzcie, co 
jest bardziej ważne –  polepszenie sytuacji  gospodarczej Białorusi,  czy niepodległość kraju?”, 
Białorusini odpowiadali: polepszenie sytuacji gospodarczej – 62,6% (2006 – 48,5%), niepodległość 
– 25,4% (2006 – 41,9%), nie wiem/brak odpowiedzi – 12,0% (2006 – 9,6%)26. Dane te można – i 
słusznie  –  traktować  jako  wyraz  słabości  białoruskiej  wspólnotowości,  ale  zarazem wskazać 
można  na  to,  że  około  ¼  społeczeństwa  (a  w  2006  r.  ponad  40%)  emocjonalnie  traktuje 
niepodległość  państwa,  być  może  stanowiąc  bazę  potencjalnych  procesów narodotwórczych, 
które  w sprzyjających  warunkach mogłyby  ulec wzmocnieniu.  Nie  można  też  zapominać,  że 
część białoruskich środowisk intelektualnych jest w pełni unarodowiona (przykładem środowiska 
BNF-u)27,  nierzadko ich  świadomość  narodowa,  budowana ideologia  i  postawy,  mają  wyraźny 
wymiar okcydentalny. W innych badaniach, z grudnia 2008 roku, Białorusini pytani o to, czy 
osobiście  wygrali  czy  przegrali  w związku z tym, że Białoruś  stała się niepodległym krajem, 
odpowiadali: wygrałem – 39,9%, przegrałem – 19,4%, natomiast najwięcej – i to jest zaskakujące 
–  aż  40,7%  nie  miało  w  tej  kwestii  własnego  zdania28.  Białorusini  traktują  państwo  przede 
wszystkim jako wielką instytucję socjalną. 

Wiążąca  się  ze  stosunkiem  do  własnej  państwowości,  świadomość  historyczna 
Białorusinów  była  w  momencie  uzyskiwania  przez  nich  niepodległości  nadzwyczaj  słaba, 
ograniczała  się  głównie  do  okresu  sowieckiego,  eksponując  zwłaszcza  lata  tzw.  „wojny 
ojczyźnianej”.  Po  upadającym  ZSRS  Białorusini  odziedziczyli  przekonanie,  że  pierwszym 
prawdziwie białoruskim państwem była BSRS i dopiero w ciągu ostatnich dwóch dziesięcioleci 
tradycja ta uzupełniana jest o – przede wszystkim – Wielkie Księstwo Litewskie i, w mniejszym 
stopniu,  Księstwo  Połockie29.  Toteż  Białorusini  pytani  w  marcu  2012  roku  o  najważniejsze 
wydarzenia XX wieku, z których mogą być dumni w największym stopniu, na pierwszych dwóch 
miejscach  umieścili  „zwycięstwo  w  wielkiej  wojnie  ojczyźnianej”  (79,8%)  i  „uzyskanie 

26 Tamże, 2003, выпуск 4, s. 14; tamże, 2006, выпуск 3, s. 56.
27 Беларускі народны фронт (biał.),  (Białoruski  Front  Ludowy)  –  białoruska  partia  o  charakterze  narodowo-

chrzescijańskim, przechodząca w ciągu ponad dwudziestu lat szereg podziałów i modyfikacji nazw, której korzenie 
sięgają końca lat 80 XX wieku. Zawsze zdecydowanie opozycyjna wobec rządów Łukaszenki.

28  Tamże, 2010, выпуск 2, s. 23.
29 Zob. A. Ластовский. Специфика исторической памяти в Беларуси: между советским прошлым и национальной 
перспективой, „Вестник общественного мнения” 2009, nr 4.  
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niepodległości w 1991 roku” (35,9%). Na dalszych miejscach były kolejno: powojenna odbudowa i 
uprzemysłowienie  kraju,  powołanie  Białoruskiej  Republiki  Ludowej  (1918  r.),  wybranie  na 
prezydenta A. Łukaszenkę w 1994 r., powstanie BSRS, rewolucja październikowa 1917 r.30.

Świadomość  sięgająca  w  głąb  historii  jest  w  społeczeństwie  białoruskim  dopiero 
nabywana,  ma  jeszcze  słaby  wymiar  emocjonalny  i  nie  przekłada  się  na  masowe  postawy 
społeczne w ich wymiarze politycznym. Na przykład, powoływanie się niekiedy przez białoruskie 
elity narodowe na tradycję prawa magdeburskiego mającą łączyć Białoruś z Europą, zupełnie nie 
przekłada się na samorządowe postawy mieszkańców dzisiejszych białoruskich miast, bowiem 
tradycja  ta  przetrwała  jedynie  na  kartach  książek  stojących  na  półkach  niektórych 
uniwersyteckich bibliotek. Nad praktyką codziennych zachowań Białorusinów ciąży raczej żywa 
tradycja  BSRS  –  sowiecka  w  rosyjskiej  oprawie  językowo-kulturowej,  a  nie  narodowa  – 
białoruska. Przeprowadzane od kilkunastu lat badania socjologiczne dotyczących ideału polityka, 
pokazują  zanurzenie  białoruskiej  świadomości  historycznej  –  ale  i  dzisiejszego  oglądu  sfery 
polityki – w rosyjsko-sowieckim obszarze kulturowym, prawie zawsze politycznie autorytarnym, z 
domieszką  postaci  tak  silnych  jak  Thatcher,  bądź  zupełnie  innego  rodzaju  jak  Kalinowski 
(prochłopski przywódca antyrosyjskiego powstania 1863 roku na ziemiach litewsko-białoruskich). 
Na pierwszych trzech miejscach byli zawsze Rosjanie i Białorusini. W czerwcu 2012 roku pierwsza 
szóstka przedstawiała się następująco:  1/ Piotr Maszerow (I  sekretarz Komunistycznej Partii 
Białorusi w latach 1965-1980), 2/ Aleksander Łukaszenko, 3/ Władimir Putin, 4/ Piotr I, 5/ Kastuś 
Kalinowski, 6/ Katarzyna II31.

Na przełomie lat 80. i 90. XX wieku zaistniały obok siebie fundamentalnie sprzeczne wizje 
historii kraju: obok dotychczasowej – sowieckiej, z czasem ulegającej przemianom, pojawiła się 
wizja  narodowa.  Spowodowało  to  zaistnienie  specyficznego  historycznego  miszmaszu  na 
poziomie ich świadomości, literatury, kultury popularnej – w tym obrazkowej – co widoczne jest 
także na ulicach białoruskich miast, w których przed cerkwiami stoją pomniki Lenina, do Alei 
Niepodległości  przylega  popiersie  Dzierżyńskiego  i  przecina  ją  ulica  Lenina.  Ku  panteonowi 
białoruskich bohaterów zmierzają Kościuszko i Kalinowski, w centrum Mińska wybudowano przed 
laty pomnik Mickiewicza i jednocześnie z cokołów bynajmniej nie schodzą rewolucyjni siepacze. 
Na Białorusi  istnieje  od dwóch  dziesięcioleci  sytuacja,  którą  można  porównać do worka,  do 
którego  różne  siły  próbują  wrzucić  swych  bohaterów  –  postaci  nierzadko  fundamentalnie 
różniących  się  swym  podejściem  do  białoruskości,  o  zasadniczo  odmiennych  orientacjach 
politycznych i ideologicznych, niekiedy walczących ze sobą. To, kto znajdzie się w tym worku – 
lub z niego wypadnie – zależy od koniunktury politycznej. Nie ma żadnej spójnej wizji łączącej 
te  postacie,  a  więc  preferowanego  społecznie  systemu  wartości.  Zatem historia  w  wydaniu 
oficjalnym,  popularnym,  nie  uczy,  nie  mobilizuje,  nie  wyznacza  kierunków  rozwoju  i  nie 
tłumaczy logicznie świata teraźniejszego i przeszłego, uprzedmiotawia jednostki i społeczeństwo 
zamiast  je  dynamizować.  Jest  manipulacją  budowaną  na  użytek  władzy.  Obezwładnia 
społeczeństwo zanurzając je w niespójny świat mitów. 

Demokracja  nie  jest  ustrojem,  o  którym  marzą  białoruskie  masy.  Społeczeństwo 
białoruskie  w  bardzo  znacznej  części  mocno  krytykowało  spory  partyjne  w  parlamencie 
pierwszej  połowy  lat  90.  (nazywając  posłów  darmozjadami)  i  zaakceptowało  likwidację 
parlamentu  jako  autentycznej  siły  ustawodawczej.  Demokracja  kojarzyła  się  wówczas 
Białorusinom  z  chaosem  (podobnie  jak  Rosjanom),  a  gospodarka  rynkowa  z  biedą,  groźbą 
bezrobocia i brakiem opieki socjalnej. Zmiany nastąpiły zwłaszcza w stosunku Białorusinów do 
zasad  gospodarki  rynkowej,  w  mniejszym  stopniu  do  demokracji.  Praktycznie  rzecz  biorąc, 
Białorusini  wycofują  się  z  masowego  poparcia  niedemokratycznych  władz  w  sytuacjach 
gospodarczych zawirowań,  a wraz z powrotem koniunktury wraca i  poparcie  dla Łukaszenki. 
Zatem  kwestie  socjalne  zdecydowanie  dominują  nad  ustrojowymi.  Jeśli  niedemokratyczna 

30 „Новости НИСЭПИ" 2012, выпуск 1, s. 18.
31 Tamże, 2012, выпуск 2, s. 27.
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władza  sprzyja  stabilizacji,  a  zwłaszcza  wzrostowi  gospodarczemu,  to  jest  popierana.  Stały, 
nawet  niewielki  wzrost  zamożności,  stabilizacja  społeczna,  regularnie  wypłacane  pensje  i 
emerytury  gwarantują  poparcie  przytłaczającej  większości  społeczeństwa  dla  prawie  każdej 
władzy. Zatem można by powiedzieć, że Białorusini zawarli niepisany kontrakt między władzą a 
społeczeństwem, które popiera władzę jeśli ta zapewnia mu określony poziom egzystencji. Byle 
wojny nie było i by było co do garnka włożyć – to istotny rys mentalności zwłaszcza starszego 
pokolenia  Białorusinów,  ciężko  doświadczonego  przez  historię.  Kryzys  gospodarczy  grozi 
unieważnieniem  tego  kontraktu,  co  przejawia  się,  jak  na  razie,  głównie  w  protestach  o 
charakterze werbalnym (i bardzo rzadkich protestach na ulicach Mińska). 

Ten  typ  zapadnoruskiej  a  następnie  (post)sowiecko-zapadnoruskiej  wspólnotowości 
zawsze nasycony był – pod wpływem Rosji i jej kultury – ogromnym dystansem do łacińskiego 
Zachodu jako zasadniczo wrogiego prawosławnej ruskości – wręcz kształtował się w opozycji do 
Zachodu  jako  cywilizacji  obcej.  Widać  to  chociażby  we wciąż  utrzymującej  się  niechęci  do 
NATO,  wynikającej  z  trwającej  dziesięciolecia  propagandy  ZSRR  i  wrogości  obecnych  władz 
Białorusi do tej organizacji.  NATO uosabia wszelkie zło i  obcość Zachodu. Stosunek do niego 
wskazuje też na niewiedzę Białorusinów, jak wygląda współczesny świat, zwłaszcza europejsko-
amerykański, trwanie kategorii podziałów tworzonych jeszcze w carskiej Rosji i wzmacnianych w 
okresie zimnej wojny. Białorusini zapytani w czerwcu 2006 roku, czy chcieliby wstąpić do NATO, 
odpowiedzieli: nie – 71,8%, tak – 14,9% (brak odpowiedzi/nie wiem – 13,1%)32. Najbardziej ścisłe 
stosunki  –  zdaniem Białorusinów –  powinna utrzymywać ich  ojczyzna z  Rosją33,  a  na  pytanie 
„Jakie wpływy w świecie mają, zdaniem Pana/Pani, Rosja, USA i Białoruś?”, odpowiedziano w 
czerwcu 2006 roku: „zasadniczo, pozytywne” – Rosja 68,3%, USA 26,1%; „zasadniczo, negatywne” 
– Rosja  9,5%,  USA 52,0%34.  Przypuszczać  można,  że  wszyscy unijni  sąsiedzi  Białorusi  (Polacy, 
Litwini, Łotysze) oraz Estończycy mają dokładnie odwrotną (w proporcjach) wizję co do jakości 
wpływów w świecie  Rosji  i  USA.  „Większość Białorusinów –  pisze  Jerzy Waszkiewicz  –  nadal 
traktuje  Zachód z  nieufnością,  mimo doskonale  rozumianych jego  przewag cywilizacyjnych  i 
gospodarczych. Na przykład, w 2006 r. 70% ludności wiejskiej, 67% małych miast, 52% większych i 
29 % mieszkańców stolicy wierzyło, że Białoruś znajduje się we wrogim otoczeniu. Wpojone im 
podejrzliwość i brak wzajemnego zaufania były bowiem nie pochodną ustroju sowieckiego, lecz 
jego istotną cechą, która trwale wyryła się w pamięci zbiorowej”35.

Opcja sowiecko-zapadnoruska uległa po 1991 roku dostrzegalnym modyfikacjom (stając 
się opcją postsowiecko-zapadnoruską). Wzmocnione zostały instytucjonalne formy białoruskości, 
zwłaszcza  na poziomie  państwa,  władzy.  Co prawda,  prezydent  Łukaszenka  zakreśla  granice 
republikańskie,  polityczne  (władzy)  między  Białorusią  a  Rosją,  ale  nie  buduje  granic 
kulturowych.  Granica  z  Rosją jest  łatwo przekraczalna,  prawie niezauważalna,  podobnie  jak 
między krajami UE. Co więcej, tym samym językiem mówi ludność po obu stronach granicy. 
Granicą separującą Białorusinów od sąsiadów – politycznie i kulturowo – jest jedynie granica z 
UE.  Również  wspólnotowość  Białorusinów  jest  dzisiaj  silniejsza  niż  w  BSRS,  mimo  wszystko 
bardziej postrzegalna jest odrębność od Rosjan, także terminologicznie (już to co rosyjskie nie 
jest automatycznie „nasze”), częściej mówi się o „narodzie białoruskim” przy całej treściowej 

32 Tamże, 2006, выпуск 4, s. 100; w kwietniu tegoż roku pytając o możliwość wstąpienia do NATO wzbogacono 
możliwość odpowiedzi uzyskawszy zauważalnie inne wyniki: przeciw – 46,2%; za – 14,4%; nie wziąłbym udziału 
w głosowaniu  – 22,6%; brak  odpowiedzi  –  16,8%. Co ciekawe,  nie  zwiększył  się  –  porównując  te  badania  z 
czerwcowymi  –  procent  zwolenników  wstąpienia  do  NATO,  lecz  zwolennicy  niegłosowania  obniżyli  jedynie 
procent głosujących przeciwko wstąpieniu do tej organizacji – tamże, 2007, выпуск 1, s. 54.

33 Tamże, 2007, выпуск 2, s. 19.
34 Tamże, выпуск 3, 2006, s. 3 (tabela 1).
35 J. Waszkiewicz, Co to jest sowieckość?, „Studia Białorutenistyczne” t. 2, 2008, s. 81 (autor powołuje się na sondaż 

socjologiczny,  przeprowadzony  przez  Ośrodek  Badawczy  Instytutu  Prywatyzacji  i  Zarządzania:  Ракова  Е., 
Растроение сознания. Социально-экономические ценности белорусского населения, „Белорусы и рынок”, nr 
43 z 07.11.2006 [nr 43], s. 23).
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nieokreśloności tego pojęcia. Nastąpiło częściowe otwarcie się Białorusi/Białorusinów na świat. 
Historia Białorusinów została „wydłużona” aż do Księstwa Połockiego z IX-X wieku. Komunizm 
przestał  być  oficjalną  ideologią,  aczkolwiek  pozostał  władzom  Białorusi  nawyk  do 
wykorzystywania  ideologii  jako  narzędzia  służącego  do  „porządkowania”  życia  społecznego, 
zwłaszcza politycznego, wzmacniającego postawy konformistyczne. Powszechnie wprowadzono 
w tym celu w zakładach pracy, szkołach, na uniwersytetach, przedmiot zatytułowany „podstawy 
ideologii  państwa  białoruskiego”  mający  zastąpić  wcześniejszy  marksizm-leninizm.  W 
podręcznikach do tego przedmiotu przedstawiana jest eklektyczna, postsowiecka wizja mająca 
w interesie władzy interpretować całokształt życia społecznego36.

Skrajną formą przedstawianego tu typu tożsamościowego jest neozapadnorusizm. Jest on 
bardzo wyraźnym nawiązaniem do dawnego zapadnorusizmu czyniącego z Białorusinów Rosjan 
poddawanych  przez  wieki  „opolaczeniu”  i  katolicyzacji.  Jest  to  opcja  raczej  marginalna  na 
mapie społecznej Białorusi,  aczkolwiek w niektórych środowiskach wpływowa, skupiająca też 
pracowników instytucji państwowych, szkół wyższych, także związanych z zapleczem naukowym 
prezydenta Łukaszenki.  Jej przykładem jest wypowiedź z 2009 roku Andrieja Gieraszczenki  – 
naczelnika Wydziału do Spraw Młodzieży jednej z dzielnic Witebska. „Ci, którzy spoglądają w 
stronę Europy – stwierdzał Gieraszczenko – mają korzenie polskie, unickie lub katolickie, albo po 
prostu  sprzyjają  korzystnej  dla  nich  koniunkturze  <<niepodległości>>,  zawsze  i  wszędzie 
podkreślają  swoją  nierosyjskość  i  europejskość  w  przeciwieństwie  do  <<rosyjskiej 
azjatyckości>>”. Jego zdaniem, białorusinizacja jest „niczym więcej niż usiłowaniem podziału 
wspólnego (jednego) narodu rosyjskiego i podsuwaniem Białorusinom myśli o tym, że nie są oni 
Rosjanami a ich dalszy pomyślny los związany jest z Europą, a mówiąc dokładniej – z katolicką 
Polską, a nie z Rosją”37. Podobne poglądy wygłasza znany na Białorusi ideolog, filozof, profesor 
Lew Krisztapowicz38 w pracy zatytułowanej „Białoruś  i  Rosja: historiozoficzna i  cywilizacyjna 
jedność”39. Można ją streścić w jednym zdaniu: całe zło przychodziło na Białoruś z Zachodu: 
katolicyzm,  jezuici,  polonizacja,  prawo  magdeburskie,  ciemiężący  lud  białoruski  feudałowie 
polscy i litewscy, a dobro z Rosji: prawosławie, wysoka kultura, wojska chroniące białoruskie 
zabytki wywożąc je do Moskwy, wreszcie – wraz z upadkiem Rzeczypospolitej – spełnienie marzeń 
Białorusinów na powtórne połączenie się z Rosją. „Nie było żadnych zasadniczych różnic między 
Ruskim  (Moskowitą)  i  Ruskim  (Białorusinem)”40 –  stwierdza  białoruski  uczony  przy  okazji 
omawiania wydarzeń wieku XVI.

Obecnie opcja postsowiecko-zapadnoruska ma szereg odgałęzień zarówno na poziomie 
oficjalnie  głoszonych  poglądów,  jak  i  wielości  tożsamościowych  wariantów.  Bywa  i  tak,  że 
wywodzące się z tego typu wspólnoty środowiska, nie zaprzeczając większości ich wspólnotowo-
tożsamościowych treści, eksponują jednak istniejące w ich ramach odrębności. Należy być też 
świadomym  tego,  że  ZSRS  wykształcił,  także  na  obszarze  wschodniosłowiańskim,  sowieckie 
patriotyzmy  mające  różne  wymiary:  państwowy,  lokalno-republikański  (w  przypadku 
Białorusinów niegdyś stosunkowo słaby), ogólnoruski z jego lokalnymi odmianami – kształtujący 
się  pod  wpływem  ruskiego  mesjanizmu  (misjonizmu),  niegdyś  religijnego  (prawosławnego), 
później  sowieckiego  (ideologicznego),  wyrosły  z  poczucia  bycia  dysponentem  imperium  i 
niekiedy rzekomych przewag (zwłaszcza kulturowych) nad Zachodem. 

Prezentowane  powyżej  badania  socjologiczne  pokazywały  siłę  opcji  postsowiecko-

36 Zob. R. Radzik, Białoruska wizja ideologii państwowej, „Studia Białorutenistyczne” t 1, 2007, s. 101 – 118.
37  http  ://  nn  .  by  /  index  .  php  ?  c  =  ar  &  i  =34939  . (13.02.2009). A. Gieraszczenko został przedstawiony jako członek Związku 

Pisarzy  Białorusi  (prorządowego)  i  przewodniczący  witebskiego  stowarzyszenia  „Dom  Rosyjski”  (organizacji 
głoszącej, iż Białorusini są częścią narodu białoruskiego).

38 L.  Krisztapowicz  jest  pracownikiem  Białoruskiego  Uniwersytetu  Państwowego,  zastępcą  dyrektora  Centrum 
Informacyjno-Analitycznego przy Administracji Prezydenta Republiki Białoruś.

39 Л.  Е.  Криштапович.  Беларусь и Россия:  историософское и џивилизационное единство,  Минск:  Академия 
управления при Президенте Респблики Беларусь 2006.
40 Tamże s. 21.
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zapadnoruskiej,  ale  jednocześnie  wskazywały  na  zróżnicowanie  świadomości  i  postaw 
społeczeństwa  białoruskiego.  O  ile  przedstawiona  tu  w  uproszczeniu  tożsamość,  a  zatem  i 
budowana  przez  nią  wspólnotowość  miała/ma  charakter  integracyjny,  a  więc  łączyła 
Białorusinów z innymi w szerszą wspólnotę, i językiem jej elit jest rosyjski, to wspólnotowość 
narodowa  (okcydentalna)  ma  charakter  separatystyczny  względem  wszystkich  sąsiadów  i 
odwołuje  się  jednoznacznie  do  języka  białoruskiego  (co  nie  znaczy,  że  w  rzeczywistości 
białoruskiej nie mamy wielu przykładów odbiegających od tej zasady, można by też wyróżnić 
typy  pośrednie).  Jak  już  wspomniano,  jest  to  orientacja  zdecydowanie  mniejszościowa,  na 
poziomie aktywności społecznej wręcz elitarna. Opcja ta zaistniała pod wpływem kontaktów z 
kulturą  Zachodu.  Jej  elity  w  zdecydowanej  większości  reprezentują  obecnie  nastawienie 
jednoznacznie opozycyjne w stosunku do prezydenta Łukaszenki i na ogół wyraźnie – zwłaszcza 
werbalnie  –  orientują  się  na  Zachód,  co  w  realiach  białoruskich  ogranicza  możliwość 
upowszechniania  się  tego typu  wizji  wspólnotowości41.  Zarówno Rosjanie  jak  i  Zapadnorusini 
odrzucali/odrzucają  okcydentalną  wersję  narodu  białoruskiego,  która  niszczy  ideę  Rusi 
(nawiązującą do średniowiecznej Rusi Kijowskiej jednoczącej wszystkich Słowian wschodnich) i 
rozbija ruską wspólnotowość.  

Świat  Europy  łacińskiej  (zachodniej)  jest  w  porównaniu  wschodniosłowiańskim 
prawosławiem  bardziej  racjonalny,  opierający  się  na  skodyfikowanym  prawie,  mieszczański, 
indywidualistyczny,  odwołujący  się  do  słowa  pisanego  i  wolności  szukający  w  procesach 
przekształceń  świata  zewnętrznego  –  budujący  ją  poprzez  autonomizację  jednostki  wobec 
władzy,  potwierdzający  jej  upodmiotowienie  polityczne  i  –  poprzez  przestrzeganie  praw 
własności – ekonomiczne. W nauce głoszone tezy mają obudowę empiryczną, metodologiczną 
przez  formowanie  pozaideowych,  powtarzalnych  procedur  badawczych  uciekających  od 
prawosławnego „wczuwania się” w otoczeniu uduchowionego świata wzniosłych idei. Budowany 
w  oparciu  o  świat  wartości  zachodnich  naród  wyrasta  z  łacińskich  realiów  społeczno-
kulturowych, w ramach których mieściły się elity Białorusi przez około trzy wieki. Białorusini nie 
dysponują obecnie silnym społecznym zapleczem, na bazie którego ten typ miał szansę niegdyś 
zaistnieć, a które zlikwidowano w wyniku rewolucji bolszewickiej. Próba powrotu do tradycji 
sprzed paru pokoleń na przełomie lat 80. i 90. XX wieku natrafiła na wyraźne społeczne bariery. 
W realiach Białorusi opcja narodowa pojawiła się w sowieckim otoczeniu. Jej twórcy i aktywiści 
nie  mogli  mentalnie  wyjść  całkowicie  poza  tę  rzeczywistość.  Ciąży  im ona i  dzisiaj.  Zatem 
mechanizmy funkcjonowania tego środowiska mają w widocznym stopniu korzenie z epoki sprzed 
1991 roku.  Opcja zachodnia jest  silna w niektórych środowiskach intelektualistów, literatów, 
artystów,  ludzi  zajmujących  się  profesjonalnie  tworzeniem  i  upowszechnianiem  języka 
białoruskiego, opozycyjnych polityków i niektórych środowisk młodzieżowych. Czym bardziej się 
poszerza społecznie, tym jest słabsza. Jej zwolennicy widzą Białorusinów – a w każdym razie 
pragną by tacy byli – jako wspólnotę białoruskojęzyczną, oddzielną od Rosjan, zakorzenioną w 
kulturze  europejskiej,  zatem  odwołującą  się  do  swych  korzeni  okresu  Księstwa  Połockiego, 
Wielkiego Księstwa Litewskiego i I Rzeczypospolitej, natomiast w przyszłości – postulatywnie – 
państwa demokratycznego.

Obie opcje  na poziomie ich elit  są sobie  fundamentalnie wrogie. Odmiennie  pojmują 
Białoruś nie tylko narodowo, ale i politycznie, ustrojowo, wolnościowo, kulturowo. Odwołują się 
do innych faktów z historii Białorusi, mają innych bohaterów. Chyba nie można spotkać w Unii 
Europejskiej narodu, który tak bardzo różniłby się w interpretacji swojej historii, treści swojej 
wspólnotowości,  budowaniu wizji  przyszłości.  Nie znaczy to, że Białorusini są tożsamościowo 
przepołowieni i  że siła tego konfliktu jest bardzo duża. Ponieważ tożsamość Białorusinów na 
poziomie makrostruktur  społecznych (w tym narodowa) nie  jest  silna, a rusyfikacja przyjęła 

41 Wysoka nadreprezentacja polityków wywodzących się ze środowisk katolickich wśród osób kierujących państwem 
białoruskim w latach 1991 – 1994, a więc między zdobyciem niepodległości a dojściem do władzy prezydenta 
Łukaszenki, wzmacniała niechęć Białorusinów do polityki białorusinizacji separującej ich od Rosjan.
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raczej charakter językowy42 niż narodowy, Białorusini odnajdują się na co dzień na poziomie 
grup  małych.  Większość  Białorusinów  ścieranie  się  tych  wizji  mało  interesuje;  żyją  oni 
codziennością  a  świat  ideologii  i  polityki  jest  im obcy  –  dopóki  dotkliwie  nie  uderzy  w ich 
codzienny byt materialny. Spór przebiega głównie na poziomie elit i – po stronie narodowej – 
wąskich środowisk zaangażowanych opozycyjnie aktywistów. Co ważne, z badań socjologicznych 
wynika, że poszerzaniu się postaw – nazwijmy je w skrócie „proeuropejskich” – sprzyja młody 
wiek,  wyższe wykształcenie,  mieszkanie  w dużym mieście,  zwłaszcza na zachodzie  kraju.  O 
jeszcze jednej możliwości typologizacji tożsamości Białorusinów piszą bardzo interesująco Oleg 
Manajew (założyciel  IISEPS)  i  Jurij  Drakochrust.  Konstruują  oni,  odwołując  się  do  bogatego 
materiału  badawczego,  „socjalno-demograficzne  portrety”  Białorusinów  określających  swoją 
tożsamość narodową w oparciu o cechy przeciwstawne.  

„Jeżeli według płci – piszą białoruscy badacze – różnice między nimi są nieznaczne, to 
według wieku są one prawie kontrastowe (w socjologii takie różnice nazywane są „lustrzanymi” i 
mówią  o  obecności  bezpośredniego  i  silnego  związku  między  zmiennymi):  starsze  pokolenie 
wykazuje większe przywiązanie do swojego kraju (takiego, jaki jest) i jednocześnie odczuwa 
bliskość kultury rosyjskiej (w szerokim sensie – jako trybu życia i ustroju socjalnego). Młodsze 
pokolenie zaś na odwrót: prezentuje znacznie mniejsze przywiązanie do dzisiejszej Białorusi i 
jednocześnie odczuwa bliskość kultury europejskiej. Według poziomu wykształcenia występuje 
obraz podobny, lecz mniej wyrazisty. Wśród tych, którzy chcieliby żyć (lub pracować) w RB, i 
którzy szczycą się przynależnością do narodu białoruskiego (nazwiemy ich umownie <<dumnymi 
Białorusinami>>  lub  <<nacjonalistami>>),  według  statusu  socjalnego  także  ewidentnie 
przeważają emeryci, mieszkańcy małych miasteczek i  wsi, reprezentujący wschodnie regiony 
kraju, a wśród tych, którzy dali odpowiedź opartą o cechy przeciwstawne (umownie nazwiemy 
ich  <<rozczarowanymi  Białorusinami>>  lub  <<kosmopolitami>>)  –  są  głównie  pracownicy 
prywatnego  sektora  gospodarki,  uczniowie/studenci  i  gospodynie  domowe/bezrobotni, 
mieszkańcy  dużych  miast  reprezentujący  regiony  zachodnie.  Jak  już  wspomniano,  widoczna 
różnica  występuje  także  w  zestawieniu  według  narodowości:  przedstawiciele  narodu 
białoruskiego  skłaniają  się  bardziej  ku  <<nacjonalizmowi>>,  a  pozostałe  narody  –  ku 
<<kosmopolityzmowi>>.  W  rezultacie  typowy  <<portret  nacjonalisty>>  prezentuje  się  tak: 
wiejski  emeryt  z  niewysokim poziomem wykształcenia  ze  wschodnich  obwodów Białorusi,  a 
typowy <<kosmopolita>> to młody i wykształcony pracownik sektora prywatnego, mieszkający w 
dużym mieście na zachodzie kraju. (...).

Pod  względem  sytuacji  finansowej  różnice  prawie  nie  występują,  lecz  oceny  tego 
położenia różnią się znacząco: <<nacjonaliści>> oceniają sytuację jako stosunkowo stabilną i 
patrzą w przyszłość z optymizmem, a <<kosmopolici>> uważają, że sytuacja pogorszyła się i 
będzie się pogarszać dalej. Rzuca się w oczy, że pierwsza grupa z całkowitą lojalnością ocenia 
gospodarczą politykę władz państwowych, a druga nastawiona jest do niej krytycznie. 

Jeszcze bardziej kontrastowe różnice ujawniają się przy porównaniu politycznych warto-
ści tych typów. <<Nacjonaliści>> rzecz jasna stają się jednocześnie <<lojalistami>>, a <<kosmo-
polici>> – <<krytykami>> władzy białoruskiej i jej obecnej polityki. (...).

Prawie tak samo kontrastowe różnice występują także w zakresie wartości geopolitycz-
nych tych typów. Jeżeli <<nacjonaliści>> przejawiają sympatie ewidentnie prorosyjskie, to <<ko-
smopolici>> – prozachodnie (wrażenie robi zwłaszcza wybór najbardziej sprawiedliwego społe-
czeństwa wśród <<kosmopolitów>>). Zdumiewającą właściwością narodowej tożsamości Białoru-
sinów jest to, że najsilniej odczuwają dumę narodową i chcą żyć w RB ci, którzy uważają się za 
najbliżej spokrewnionych z Rosjanami! Niewątpliwie mówi to o <<bazowym>> charakterze blisko-
ści Rosjan w narodowej tożsamości Białorusinów. Głównym czynnikiem warunkującym tę bliskość 
42 Rusyfikacja  Białorusinów  po  rewolucji  bolszewickiej  miała  charakter  sowietyzacji  dokonywanej  w  języku 

rosyjskim,  która  co  prawda określała  Białorusinów jako  członków wspólnoty ruskiej,  ale  nie  rusyfikowała  ich 
narodowo. Była zatem stosunkowo powierzchowna, nie niosła wielu wartości i emocji charakteryzujących Rosjan, 
co umożliwia łatwiejsze niż w przypadku Rosjan przyjmowanie wartości typu zachodniego.
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jest wspólna historia, a drugie miejsce (według ujęcia procentowego) zajmuje wspólny język”43. 
Dodać można do tych rozważań uwagę, iż zasadniczym elementem wspólnej historii jest II wojna 
światowa, a w przypadku języka chodzi rzecz jasna o rosyjski. Patriotyzm prorosyjskich – i dodaj-
my:  postsowiecko-zapadnoruskich  –  „nacjonalistów”  nie  jest  patriotyzmem separatystycznym 
względem rosyjskiej kultury, języka czy historii, w przeciwieństwie do patriotyzmu elit narodo-
wych eksponujących odrębność białoruskości względem rosyjskości.

„Interesująca jest także – kontynuują swe rozważania O. Manajew i J. Drakochrust – róż-
nica w podejściu obu grup do informacji. Zdaje się paradoksalne, że <<nacjonaliści>> znacznie 
mniej korzystają z Internetu, ale są całkiem zadowoleni z dostępu do informacji politycznej i jej 
jakości, podczas gdy <<kosmopolici>> na odwrót – regularnie korzystają z Internetu i uważają za 
absolutnie niewystarczający dostęp do informacji o obecnej sytuacji politycznej na Białorusi. 
Wytłumaczenie jest proste: pierwszy typ korzysta przeważnie z oficjalnych źródeł informacji 
(państwowych środków masowego przekazu) i <<żyje w ich dyskursie>>, a drugi przeważnie ko-
rzysta z alternatywnych źródeł, i <<żyje w zupełnie odmiennym dyskursie>>”44. 

„Głównym <<rozdzielnikiem>> tożsamości białoruskiej – zdaniem powoływanych badaczy – 
stał się prezydent Łukaszenka, akumulujący i wyrażający nastawienia i wartości większej (kon-
serwatywnej) części społeczeństwa białoruskiego, jednocześnie ignorujący, marginalizujący war-
tości i ograniczający życiowe perspektywy jego mniejszej (bardziej dynamicznej) części. Kto ak-
ceptuje prezydenta i jego politykę, <<akceptuje>> i kraj (identyfikuje się z nim), kto go nie ak-
ceptuje, <<nie akceptuje>> także państwa w jego obecnej formie (nie identyfikuje się z nim)”45. 

Orientacja „nacjonalistyczna” (wyróżniona przez Manajewa i Drakochrusta) mieści się – 
jak sądzę – w szeroko pojętej opcji sowiecko-zapadnoruskiej. Patriotyzm w BSRS wynikał z dumy 
bycia składnikiem wielkiego imperium i był obudowany białoruskimi lokalizmami – ale przecież 
nie  wymierzonymi  swymi  treściami  w  Moskwę.  Dzisiejszy  patriotyzm  członków  opcji 
„nacjonalistycznej” być może jeszcze silniej eksponuje białoruskie odrębności, ale w dalszym 
ciągu  łączy  Białorusinów  z  Rosjanami  w  ich  wspólnym  dystansie  do  Zachodu46.  Opcja 
„kosmopolityczna” też nie jest opcją narodową, lecz wynika z otwierania się zwłaszcza młodej i 
zachodniej  części  społeczeństwa  białoruskiego  na  Europę  (do  pewnego  stopnia  analogiczne 
procesy  zachodzą  wśród  młodzieży  polskiej).  Pierwsza  nigdy  nie  zbudowała  białoruskiej 
podmiotowości,  druga rezygnuje z  tego już  na  samym wstępie  swego zaistnienia  (pomijając 
opisywane wcześniej środowiska narodowe). 

Zwolennicy orientacji zwanej tu postsowiecko-zapadnoruską widzą naród (народ) inaczej 
niż jest to w tradycji europejskiej, a ich przeciwnicy z orientacji narodowej wykazują skłonność 
do  widzenia  narodu  białoruskiego  takim,  jaki  powinien  ich  zdaniem być,  a  nie  jaki  jest  w 
rzeczywistości,  co  nie  znaczy,  że  opcja  ta  jest  zawieszona w próżni  –  jest  po prostu  opcją 
mniejszościową. Białorusini są społeczeństwem zróżnicowanym ze względu na poziom tożsamości 
narodowej:  od praktycznie  pozbawionych refleksji  narodowej części  mieszkańców wsi,  do w 
pełni  świadomych  swych  różnych  wspólnotowych  przynależności  intelektualistów  Mińska.  Są 
czymś  więcej  niż  tylko  zbiorowością  etniczną,  choć  zarazem  czymś  mniej  niż  w  pełni 
uformowanym  narodem;  nie  osiągnęli  wyróżnionej  przez  Miroslava  Hrocha  fazy  C,  czyli 
wystąpienia  masowego  ruchu  narodowego47.  Nie  wydaje  się  też,  byśmy  mieli  w  przypadku 
białoruskim  do  czynienia  z  wyraźnym  kształtowaniem  się  wspólnoty  obywatelskiej,  która 
powinna charakteryzować się oddolną aktywnością typu samoorganizacyjnego znacznej części 
społeczeństwa,  umiejętnością  budowania  i  realizowania  ponadjednostkowych  celów  poza 

43 O. Manajew, J. Drakochrust. Właściwości współczesnej tożsamości białoruskiej. [w:] Tożsamości Białorusinów, red. 
R. Radzik, Lublin, Wydawnictwo UMCS 2012 (w druku).

44  Tamże.
45  Tamże. 
46  Nie każdy przecież patriotyzm musi mieć podłoże narodowe; istniał (istnieje) patriotyzm sowiecki.
47    Zob. M. Hroch, Social Preconditions of National Revival in Europe, Cambridge University Press 1985, s. 23; tenże, 
Evropská národní hnutí v 19. století. Společenské předpoklady vzniku novodobých národů, Praha 1986, s. 64-65.
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strukturami  państwowymi,  siłą  konstytuujących  tę  wspólnotę  więzi  moralnych  opartych  na 
zaufaniu, lojalności  i  solidarności48.  Białorusini  są, jak na razie, raczej społeczeństwem typu 
polityczno-państwowego, budowanego przez niedemokratyczne, autorytarne władze, w którym 
regionalizm BSRS (wcześniej była to charakteryzująca znaczną część ludności tzw. tutejszość) 
został podniesiony w RB na wyższy poziom państwowy. Większości tego społeczeństwa nie łączą 
ani silne odniesienia etniczno-narodowe (choć takie występują), ani obywatelskie (wolnościowe). 
Białorusini są wspólnotą  in statu nascendi. Kierunek jej rozwoju nie jest jeszcze przesądzony. 
Organizacje  pozarządowe (NGO)  są  marginalizowane  przez  władze  i  w  tej  sytuacji  skupiają 
stosunkowo nieliczne środowiska społeczeństwa białoruskiego.

Gdybyśmy  chcieli  zarysować  mapę  białoruskich  tożsamości  w  układzie  pionowym, 
stratyfikacyjnym, to na poziomie elit mielibyśmy z jednej strony (skrajności) neozapadnorusów a 
z drugiej narodową inteligencję, o której Walancin Akudowicz, białoruski intelektualista, filozof, 
poeta i eseista średniego pokolenia mówi w wywiadzie gorzko: „u nas na Białorusi, stało się tak, 
że my, inteligenci, istniejemy sami dla siebie. Dlatego jesteśmy tymi maleńkimi wysepkami. A 
całe to białoruskie morze, które nas oblewa, jest złożone z zupełnie innej materii. Mało tego, te 
wysepki, na których żyją intelektualiści, oddalają się od siebie”49. Wraz ze schodzeniem w dół 
drabiny  społecznej  na  ogół  słabną  białoruskie  tożsamości,  niezależnie  od  ich  orientacji. 
Białoruska  badaczka  Wolha  Huszczawa,  opisując  białoruska  wieś,  stwierdza:  „Na  podstawie 
analizy materiałów badań terenowych możemy dojść do wniosku, że narodowość i ojczyzna są 
dla  większości  informatorów kategoriami  narzuconymi przez świat  zewnętrzny,  podstawą ich 
tożsamości są wyznanie i lokalność. Są informatorzy o wyraźnej tożsamości narodowej, którzy 
odwołują się do historii swojego narodu, autostereotypu, rozważają o interesie narodowym, lecz 
jest ich zdecydowana mniejszość, a sama tożsamość narodowa jest ukształtowana przez czynniki 
zewnętrzne, głównie szkołę i środki masowego przekazu. Pojęcie „ojczyzna” wiąże się przede 
wszystkim z miejscem zamieszkania, z osobistym komfortem i dobrobytem, a nie ze wspólnotą 
wyobrażoną  i  sferą  symboliczną.   Najczęściej  ojczyzna  nie  jest  postrzegana  jako  wartość 
osobista, o którą należy dbać”50. 

Skutki zaistnienia przedstawionego tu układu tożsamościowego Białorusinów widoczne są 
w bardzo słabym zarysowaniu pojęcia interesu narodowego, czego konsekwencje dostrzegalne są 
w relacjach wspólnoty białoruskiej ze światem zewnętrznym (w polityce międzynarodowej), jak i 
polityce  władz  białoruskich  (na  przykład  w  jej  wymiarze  kulturowym)  wobec  własnego 
społeczeństwa.  Mówiąc  inaczej,  skutki  te  przejawiają  się  w  stosunkowo  niskim  poziomie 
upodmiotowienia Białorusinów, zarówno wobec własnych władz, jak i swych rosyjskich sąsiadów.

Sumując, można stwierdzić, że samoświadomość własnego wymiaru tożsamościowego nie 
jest  u  Białorusinów  wysoka,  ich  tożsamość  jest  na  ogół  słabsza  niż  innych  społeczeństw 
europejskich,  zwłaszcza  na  poziomie  wspólnot  ponadlokalnych.  Zdecydowanie  dominuje 
tożsamość  nasycona  bardzo  wyraźnie  wartościami  i  postawami  charakterystycznymi  dla 
zapadnorusizmu  i  sowieckości,  zmodyfikowanymi  w  latach  niepodległości,  niemniej 
jednoznacznie orientujących Białorusinów kulturowo na Wschód (Rosję). Tożsamość narodowa w 

48 Zob. P. Sztompka, Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Kraków 2007; R. Putnam, Demokracja w działaniu: 
tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, tłum. Jakub Szacki, Kraków 1995.

49 Ograbiony naród. Rozmowy z intelektualistami białoruskimi. Przeprowadzili M. Nocuń i A. Brzeziecki, Wrocław 
2007, s. 165.

50 W.  Huszczawa,  Ojczyzna  –  państwo  –  Białoruś  w  świadomości  mieszkańców  Brasławszczyzny,  „Studia 
Białorutenistyczne” t. 4, 2010, s. 133 (Summary); zob. też:  A. Engelking, „Nacja” i „nacjonalność” jako kategorie 
identyfikacji i tożsamości mieszkańców wsi na wschodzie Białorusi. [w:] Pogranicza Białorusi  w perspektywie 
interdyscyplinarnej/Памежжы Беларусі ў міждысцыплінарнай перспектыве, E. Smułkowa i A. Engelking (red.), 
Warszawa 2007; taż, The natsyas of Grodno region of Belarus: a field study. „Nations and Nationalism” 1999 5 (2) 
p. 175-206; taż,  Wokół białoruskiej „tutejszości”. Pytania stare i nowe. „Studia Białorutenistyczne” t. 3, 2009, s. 
47-62; zob. też E. Smułkowa. Białoruś i pogranicza…, zwłaszcza s. 517-529.
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jej  zachodnim  (okcydentalnym)  wymiarze  jest  znacznie  słabsza  (na  poziomie  postaw 
aktywistycznych  głównie  elitarna),  praktycznie  nieistniejąca  w  znacznej  części  środowisk 
wiejskich (ludności kołchozowo-sowchozowej), podobnie jak wyraźnie słabsze jest kulturowe i 
polityczne orientowanie się Białorusinów na Zachód (Europę). Te ostatnie postawy prezentują 
głównie środowiska na ogół nastawione opozycyjnie wobec prezydenta Łukaszenki. Państwo jest 
silnie  odbierane jako instytucja  socjalna,  a  zdecydowanie  słabiej  jako wartość autoteliczna, 
politycznie, kulturowo i narodowo wyróżniająca Białorusinów i nadająca tym różnicom znaczenie 
nadrzędne.  Poczucie  przynależności  do  wspólnoty  wschodniosłowiańskiej  („prawosławnej”, 
„ruskiej”)  jest  wśród  Białorusinów  nieporównanie  silniejsze  niż  na  przykład  Polaków  do 
wspólnoty słowiańskiej w ogóle, a do zachodniosłowiańskiej w szczególności. Prawosławie (nie 
tyle  jako wiara w sacrum, ile jako system wartości  i  postaw strukturalizujący świecki  świat 
społecznych  odniesień)  jest  dla  Białorusinów  bardziej  znaczącym elementem tożsamości  niż 
język. Świat bliski, wywołujący pozytywne emocje i budujący silne więzi, to świat rodziny i grup 
towarzyskich, świat lokalny. Ten zideologizowany, wiążący się z władzą i państwem, jest daleko 
bardziej obcy, potencjalnie represyjny, wyzwalający zdecydowanie mniej aktywizmu i chęci do 
kooperacji. Tożsamość społeczna, jako obszar podzielania wspólnych wartości z innymi, góruje 
nad  tożsamością  osobistą  eksponującą  nonkonformizmy  jednostki.  W  konsekwencji  tego, 
indywidualizm Białorusinów ma bardziej charakter pasywny (nawiązujący do chłopskiej tradycji 
„dorabiania się” na poziomie rodziny) niż aktywistyczny (typu elitarystycznej, np. szlachecko-
inteligenckiej  bądź mieszczańskiej  aktywności  w sferze publicznej).  Ważne jest  to,  co  „tu i 
teraz”: rodzina i materia. Władza i ideologie są zagrożeniem dla tego świata, niosą obcość i 
sztuczność. 
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