
Słowiańska kolonizacja 

współczesnego pogranicza polsko -

białoruskiego

Ewa Joanna Borodzicz

Ewelina Giczan

Maria Magdalena Leszko

opiekun naukowy: dr Artur Konopacki



Geneza osadnictwa

Obecne województwo podlaskie

to obszar nachodzenia się na siebie

ludów słowiańskich i bałtyckich.

Traktowane jest także jako mozaika

ludności polskiej i ruskiej, a ziemie

te są granicą między Słowianami

Zachodnimi i Wschodnimi.





• Zasiedlanie się ziem pogranicznych stanowiło
istotny etap w dziejach osadnictwa ziem
polskich, wpływający na zbliżanie się do siebie
narodów: polskiego, ruskiego i litewskiego;

• Najżywszy okres osiedlania się na tych
terenach przypada na koniec wieku XIV, przez
wiek XV i XVI, aż do połowy wieku XVII;

• Różnorodne grupy etniczne i społeczne:
mazowiecka drobna szlachta, uciekinierzy
z Prus i Jaćwieży, chłopi i bojarzy ruscy, luźni
osadnicy litewscy;



• początek trwałego osadnictwa – koniec XIV –

koniec wojen z Litwą, pokonanie Krzyżaków.

Utrwalenie się władzy politycznej i granic

politycznych;

• koniec trwałego osadnictwa – potop

szwedzki, zniszczenia Tatarów, wymiana

ludności.





Rys dziejów osadnictwa od końca 

XIV do połowy XVII
• Mazowsze wschodnie – większość wsi

powstała w połowie XV; proces zasiedlania
rozpoczął się w połowie XIV a zakończył na
początku XVI; w większości drobna szlachta;

• Podlasie – pod władzą Litwinów; 2 podokresy:
mazowiecko-drobnoszlachecki (1391-1444;
pierwsze lokacje miast) i chłopsko-ruski (II
poł. XV w- XVI; zajmowanie pod wsie
puszczy);



Rys dziejów osadnictwa od końca XIV 

do połowy XVII c.d.
• Ziemia goniądzka – między Biebrzą a Narwią;

w pobliżu Goniądza - drobna szlachta mazowiecka
od XIV/XV; część południowa – ludność mazowiecka
i ruska; część północna – szlachta rusko-litewska;
ok. 1500 r. nadanie ziem radziwiłłom – ożywiona
kolonizacja polska ruska i litewska do drugiej połowy
XVI w;

• Ziemia rajgrodzka – pod władzą Litwinów; nowe
osadnictwo najwcześniej (XV) z Mazowsza (drobna
szlachta); ok. 1500 nadanie ziem Glińskiemu a potem
Radziwiłłom; 1571 powrót do króla; zasiedlenie
szlachtą mazowiecką, chłopami polskimi, ruskimi
i litewskimi;



Rys dziejów osadnictwa od końca XIV 

do połowy XVII c.d.
• Ziemie między Narwią i Supraślą – początek kolonizacji

w pierwszej połowie XV; kompleksy dóbr z ośrodkami
miejskimi; w wielkich latyfundiach i dobrach średnich
ludność ruska w XVI-XVII w; większość ziem pokrywała
puszcza;

• Brześć – był najstarszym i największym ośrodkiem
grodowym nad środkowym biegiem Bugu, który wg XV-
wiecznego historiografa polskiego Jana Długosza stanowił
bramę do ziem ruskich;

• Drohiczyn - gród równorzędny w stosunku do Brześcia,
który w źródłach historycznych pojawia się już
w początkach XI w. Metryka drohiczyńskiego grodu także
sięga pierwszej połowy XI w.



Czynniki wpływające na 

kształtowanie się osadnictwa

• Specyficzna struktura społeczna,

• Różnorodna przynależność etniczna,

• Przynależność polityczna, administracyjna
i kościelna,

• Narodowość osadników,

• Podział społeczny osadników,

• Obszary przemieszczania.



„Cztery narody”

• polski – od zachodu wzdłuż Bugu, Narwi

i Biebrzy,

• ukraiński – od Bugu i Polesia,

• białoruski – od Niemna i Wołkowyska,

• litewsko – jaćwieski – od Niemna.



Dwa etapy kolonizacji

• W średniowieczu na obecnych terenach

Podlasia mieliśmy do czynienia zarówno z

osadnictwem mazowieckim jak i ruskim.

„ Grody pełniły funkcje polityczno – administracyjne,

mazowieckie założono w Łomży, Wiźnie, Tykocinie i

Święcku, natomiast ruskie osadnictwo grodowe

powstało w Drohiczynie, Bielsku, Brańsku i Surażu.”



Różnice etapów kolonizacji

Etap mazowiecki

• Data: koniec XIV – połowa 

XVI wieku,

• Mazowszanie: drobna szlachta 

i częściowo mieszczanie,

• Teren osadnictwa: cały zachód, 

wschodnie Mazowsze,  część 

właściwego Podlasia -ziemie 

za Narwią i Biebrzą, a także 

część ziem południowej 

Jaćwieży,

Etap ruski

• Data: XV i XVI wiek,

• Ludność ruska: chłopi i 

mieszczanie, ludność ruska 

mieszała się z mazowiecką i 

osadnikami litewskimi,

• Teren osadnictwa: cały 

wschodni pas pogranicza 

wzdłuż puszczy, pas od 

Bugu przez Boćki, 

Kleszczele, Bielsk i Narew,



Różnice etapów kolonizacji c.d.

Etap mazowiecki

• Charakter osadnictwa:  

nadawanie mazowieckiego 

charakteru na zajmowanych 

ziemiach poprzez wpływy 

religii katolickiej, granice 

nie stanowiły barier 

w procesie osiedlania,

• Miejsca osiedlania: Miasta 

na Mazowszu i części 

Podlasia.

Etap ruski 

• Charakter osadnictwa: 

brak zwartych językowo 

obszarów, zatracanie 

kontaktów z terenami 

macierzystymi, uleganie 

szybkiej polonizacji 

(rzadziej lituanizacji),

• Miejsca osiedlania: stare 

grody ruskie i miasta na 

północ od Narwi – rusini.



Inne etnosy zasiedlające Podlasie

• Uciekinierzy pruscy – drobna szlachta,

• Resztki osadników jaćwieskich,

• Tatarzy – drobna szlachta,

• Litwini, Szkoci, Węgrzy, zamieszkujący 

miasta, 

• Żydzi – osiedlający się w miastach 

prywatnych.



Podział społeczny osadników

• Chłopi mazowieccy i ruscy – wielkie dobra

podlaskie i mniejsze mazowieckie,

• Drobna szlachta mazowiecka – wschodnie

Mazowsze i wschodnie Podlasie, ziemia

goniądzka i rajgrodzka,

• Drobna szlachta i bojarzy ruscy – wsie koło

grodów.



Rodzaje osad

• Duże zwarte wsie chłopskie w formie ulicówek –
dobra królewskie i niektóre szlacheckie,

• Małe wsie chłopskie – dobra średniej szlachty,

• Wsie drobnoszlacheckie parodomowe
lub wielodomowe – drobna szlachta mazowiecka,

• Osady folwarczne (dwory, domy czeladzi,
zabudowania gospodarskie, domy ogrodników) –
dobra prywatne, królewskie, folwarki i osady
plebańskie,

• Osady młyńskie, rolnicze i puszczańskie.







Polska i białoruska narracja 

historyczna

• Podobny okres kształtowania się osadnictwa –

XV – XVI w.;

• Wspólne tereny osadnictwa –

obszar współczesnego pogranicza polsko –

białoruskiego;



Polska i białoruska narracja 

historyczna c.d.

• Zbliżony charakter form osadniczych –
wsie chłopskie, drobnoszlacheckie, osady 
folwarczne;

• Podobne warstwy społeczne osadników –
chłopi, drobna szlachta, mieszczanie;

• Zarówno osadnictwo mazowieckie, jak i ruskie 
uważane są za najsilniejsze i najistotniejsze w 
procesie kształtowania się współczesnego 
pogranicza.



Skutki osadnictwa – uwagi końcowe

• zlikwidowanie pustek granicznych między

Mazowszem, Rusią i Litwą,

• zmniejszenie się pasa puszczy,

• powstanie większości miast,

• wytworzenie zasadniczej struktury własności

feudalnej,

• ukształtowanie się terytorialne,

• rozmieszczenie podziałów etniczno-społecznych.
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