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OLGA PAVLIUK (PAWLUK) 
U n i w e r s y t e t  l s k i  

Adaptacja kulturowa wybranych grup etnicznych,  
w tym Polaków, na pocz tku XXI wieku  
(na przyk adzie obwodu zaporoskiego) 

Ukraina to kraj wielokulturowy i wieloetniczny. Wed ug statystyk jej po u-
dniowo-wschodni  cz  zamieszkuje ponad 130 mniejszo ci narodowych. 
Zró nicowanie tego kraju przejawia si  nie tylko w wiadomo ci narodowej 
jego mieszka ców, ale równie  w j zyku (w po udniowo-wschodniej cz ci 
Ukrainy przewa a j zyk rosyjski, a w cz ci zachodniej j zyk ukrai ski) oraz 
sytuacji ekonomicznej (na po udniowym wschodzie kraju rozwija si  bo-
wiem przemys  ci ki). Oprócz Ukrai ców tereny po udniowo-wschodnie 
zamieszkuj  tak e: Rosjanie, Bu garzy, Bia orusini, Tatarzy, Niemcy, Grecy, 
Czesi, Polacy, Litwini, Azerowie, Asyryjczycy czy Karaimi. Obwód zaporo-
ski, zwany te  Zaporoskim Przyazowiem, stanowi typowy przyk ad tygla 
kulturowego dla tej cz ci Ukrainy. Wed ug aktualnego podzia u administra-
cyjnego do obwodu przynale y pi  miast: Zaporo e, Berdia sk, Energodar, 
Melitopol i Tokmak. Znaczn  cz  terenów dzisiejszego Zaporo a za-
mieszkuje ludno  pochodzenia niemieckiego. Liczne wsie Przyazowia nad 
brzegiem Morza Azowskiego (obok dzisiejszego Mielitopola i Bierdia ska) 
zasiedla ludno  czeskiego i bu garskiego pochodzenia. O obecno ci Cze-
chów na tych terenach wiadczy do dzi  niezmieniona nazwa kolonii Cze-
chograd. Tereny te zamieszkuj  tak e skupiska Tatarów i Greków. Ludno  
karaimska w znacz cej wi kszo ci skupia si  na terenach Mielitopola, a asy-
ryjska wokó  Zaporo a. Obecno  tych ludno ci na terenach obwodu za-
porskiego jest uwarunkowana historycznie. 

W przypadku ludno ci polskiego pochodzenia zamieszkuj cej Ukrain  
sprawa ma si  nieco inaczej. Mniejszo  polska na wschodzie Ukrainy nigdy 
nie stanowi a terytorialnie zwartej grupy. Warunki yciowe Polaków zamiesz-
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kuj cych tereny po udniowo-wschodniej Ukrainy znacznie odbiega y od 
tych, w jakich yli Polacy mieszkaj cy w jej zachodniej cz ci, do 1939 r. 
nale cej jeszcze do Rzeczypospolitej. Ze wzgl du na utracon  czno  
z polsk  macierz  mniejszo  narodowa, przebywaj ca na trenach po u-
dniowo-wschodniej Ukrainy, stanowi ciekawy materia  badawczy, szczegól-
nie je li we miemy pod uwag  przystosowanie kulturowe, odrodzenie oraz 
poszukiwanie swojej to samo ci. Wielokrotnie zadawane pytanie o to, kim 
jestem, dotyczy relacji z samym sob , relacji ze wiatem zewn trznym: in-
nymi lud mi i kultur . Jak pisze Margaret Mead: „Dzi  centralnym proble-
mem jest nadal identyfikacja, a wi c pytanie, z jak  przesz o ci , tera niej-
szo ci  i przysz o ci  mo e si  uto sami  m ody cz owiek”1. To samo  
buduje si  przez ca e ycie. Niema  rol  przy jej kszta towaniu odgrywa 
otoczenie. Pytanie o to, kim jestem, sk ania do podj cia refleksji nad w a-
snym yciem. Odpowiedzi, jakich cz owiek udziela, w znacznym stopniu 
bazuj  na wcze niejszych do wiadczeniach. Mówi c o sobie, cz owiek przy-
wo uje swoje cechy osobowo ci, yciowe do wiadczenia czy towarzysz ce 
tym do wiadczeniom odczucia. Cz sto te  porównuje si  z innymi. Zwraca 
uwag  na swoje relacje z najbli szym otoczeniem. 

Mówi c o mniejszo ciach narodowych, nie sposób pomin  kwestii to -
samo ci i wiadomo ci diasporycznej. T  drug  cechuje podwójna lub wielo-
raka identyfikacja. Na poczucie w asnej i narodowej to samo ci mo e mie  
wp yw: sytuacja polityczna, sytuacja ekonomiczna, przesiedlenia, utrata swo-
jego miejsca zamieszkania, a co za tym idzie, brak t a kulturowego. Nierzad-
ko pojawia si  poczucie braku przynale no ci a wraz z nim odczucie wyob-
cowania. Jedni staraj  si  zachowa  swoj  to samo , podczas gdy inni uto -
samiaj  si  z kultur  kraju, w którym obecnie mieszkaj . Proces adaptacyjny 
jest na tyle silny, e mo na w ich przypadku mówi  o wynarodowieniu. War-
to równie  podkre li , e niesprzyjaj ca polityka caratu wobec mniejszo ci 
narodowych utrudnia a zachowanie poczucia odr bno ci, a polityka stali-
nowska i radziecka nastawiona by a na selekcjonowanie homo sovieticus – lu-
dzi, którzy nie maj  w asnej to samo ci. Na Ukrainie nie uda o si  zachowa  
poczucia odr bno ci narodowej, szczególnie na jej centralnych i wschodnich 
terenach, które znacznie d u ej przynale a y do Zwi zku Radzieckiego. 
Wa nym sk adnikiem identyfikacji etnicznej – obok j zyka, kultury i to sa-
mo ci – jest wiadomo  narodowa. Ludno  tego regionu szybko ulega a 

                                                           

1 M. Mead, Kultura i to samo . Studium dystansu mi dzykulturowego, prze . T. Ho ówka, Wyd. 

Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 25. 
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asymilacji i rusyfikacji. Multikulturowe otoczenie sprzyja o tworzeniu si  
zwi zków mieszanych. J zyk ukrai ski stopniowo ust powa  miejsca j zy-
kowi rosyjskiemu zarówno w domach, jak i w szko ach. Nie ma w tpliwo ci, 
e to samo , wbrew polityce radzieckiej, atwiej by o zachowa  w skupi-

skach narodowo ciowych (wsie i osiedla Bu garów, Czechów, Tatarów itd.) 
ni  w przypadku du ych rozprosze  (jak to mia o miejsce w ród Polaków 
czy Litwinów). Ta swoistego rodzaju diaspora Polaków i Litwinów przewa -
nie by a podyktowana warunkami ekonomicznymi wynikaj cymi, zw aszcza 
po II wojnie wiatowej, z zapotrzebowania na ludzi do pracy w przedsi -
biorstwach metalurgicznych, nakazem pracy po uko czeniu studiów czy te  
s u b  wojskow . W tak multikulturowej przestrzeni cz owiek uczestniczy 
w procesie dwustronnej adaptacji, co mo e prowadzi  do zachowania kilku 
to samo ci. 

Niniejszy artyku  nie rozpatruje kwestii szczegó owego zasiedlania si  
mniejszo ci narodowych w obwodzie zaporoskim, skupia si  przede wszyst-
kim na aktualnym stanie tych mniejszo ci. 

Socjalizm, oparty na ideologii marksistowsko-leninowskiej, odrzuca  
ogromn  cz  kulturowego dziedzictwa. Upolitycznia  kultur , kszta towa  
now  ideologi , krzewi c kultur  komunistyczn . Na skutek tego pojawi o 
si  wiele luk w wiadomo ci spo ecznej. Wyst pi y te  takie zjawiska jak: 
fa sz, utrata kontaktów rodzinnych, zanik j zyka ojczystego, wizja przysz o-
ci powi zana z polityk  radzieck  oraz elitarnym j zykiem, czyli rosyjskim. 

Taka sytuacja nie sprzyja kszta towaniu to samo ci kulturowej. Przebywanie 
w obcym rodowisku przyspiesza proces adaptacji, wi e jednostk  z tym oto-
czeniem, w którym si  urodzi a i wychowa a. Ponadto czas sprzyja oswajaniu 
przestrzeni. Miejsca niegdy  uchodz ce za obce dla kolejnych pokole  staj  si  
zupe nie bliskie. To samo  kulturowa stopniowo zaczyna si  rozszerza . 

Odzyskana przez Ukrain  niepodleg o  mia a znacz cy wp yw na losy 
i sytuacj  mniejszo ci narodowych. Od 1991 r. na terenie Zaporo a powsta-
o wiele stowarzysze  mniejszo ci narodowych: niemiecka (1991 r.), polska 

(1992 r.), grecka (1993 r.), bu garska (1994 r.), tatarska (1997 r.) itd. 
W niniejszym artykule zostan  przedstawione wyniki bada  ankietowych, 

wywiady i rozmowy na temat procesów adaptacyjnych polskiej mniejszo ci 
narodowej zamieszkuj cej tereny obwodu zaporoskiego. Zostan  tu tak e 
podj te rozwa ania o znaczeniu adaptacji w rodowisku multikulturowym. 

Do procesu adaptacyjnego dochodzi zarówno w sferze prze y  indywidual-
nych, jak i w kontaktach ze spo ecze stwem. Istotn  rol  odgrywa tu poziom 
znajomo ci zarówno j zyka ojczystego, jak i j zyka panuj cego w danym 
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regionie, a tak e stosunek do tradycji. Wp yw na stopie  adaptacji kulturo-
wej maj : miejsce urodzenia, wi zi mi dzypokoleniowe oraz rodowisko. 
Oto wyniki przeprowadzonych bada  z 2011 r. w ród mieszka ców Zapo-
ro a zrzeszonych w stowarzyszenia: 

Tabela 1. Narodowo ciowy sk ad w rodzinie 

Narodowo  
 Polacy 

(60 osób) 
Bu garzy 
(70 osób) 

Tatarzy 
(50 osób) 

Asyryjczycy 
(30 osób) 

Rodziny narodowo ciowo 

jednolite/mieszane  
5%/95% 40%/60% 80%/20% 95%/5% 

Udokumentowane korzenie 30% 60% 80% 95% 

Tabela 2. J zyk w rodowisku rodzinnym 

Narodowo  
Polacy 

(60 osób) 
Bu garzy 
(70 osób) 

Tatarzy 
(50 osób) 

Asyryjczycy 
(30 osób) 

ojczysty  – 70% 90% 95% 

ukrai ski 10% 5% – – 

rosyjski 60% 10% 5% – 

mieszany (ojczysty 

i ukrai sko-rosyjski) 
30% 15% 5% 5% 

Jak wida , sytuacja j zykowa Polaków jest bardzo skomplikowana. Wynika 
to przede wszystkim z faktu, i  w domu nikt w codziennej komunikacji nie 
u ywa j zyka ojczystego. To tak e miejsce urodzenia determinuje stopie  
bieg o ci, w jakim dana osoba pos uguje si  j zykiem ojczystym. Jak podaje 
Helena Krasowska, „z 216 badanych Polaków na po udniowo-wschodniej 
Ukrainie codziennie pos uguj  si  j zykiem rosyjskim 83 osoby, 98 osób 
zadeklarowa o, e na co dzie  w domu rozmawia po ukrai sku, a 16 bada-
nych codziennie u ywa zarówno j zyka ukrai skiego, jak i rosyjskiego”2. 
Badania te zosta y przeprowadzone w latach 2010–2011 na terenach obwo-
du donieckiego i zaporoskiego. Wnioski nasuwaj  si  zatem same. Polacy, 
w porównaniu z innymi mniejszo ciami narodowymi, praktycznie w ogóle 
nie porozumiewaj  si  w j zyku ojczystym w rodowisku rodzinnym. Mo e 
to wynika  z wyra nego rozproszenia, w jakim yj  po ród ludno ci rosyj-
skoj zycznej, co tak e sprzyja powstawaniu zwi zków mieszanych. 

Znacz c  rol  w zachowaniu j zyka, kultury i tradycji odgrywa nie tylko 
miejsce urodzenia respondenta, ale równie  pochodzenie jego przodków, 

                                                           

2 H. Krasowska, Mniejszo  polska na po udniowo-wschodniej Ukrainie, Wyd. SOW, Warszawa 

2012, s. 146. 
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poniewa  „[…] ci g o  wszystkich kultur opiera si  na ywej wspó obecno-
ci co najmniej trzech pokole ”3. 
Na pytanie o miejsce urodzenia swoich dziadków respondenci udzielili na-

st puj cych odpowiedzi: 

Polacy: 3% – starsza grupa, lata urodzenia 1918–1939, osoby urodzone 

w Polsce (centrum Polski, tereny obecnej Bia orusi i zachodniej Ukrainy). 
10% – rednia grupa, lata urodzenia 1939–1970, osoby urodzone w ob-
wodzie zaporoskim. 
40% – rednia grupa, lata urodzenia 1939–1970, osoby o polskich korze-
niach zamieszkuj ce obwód ytomierski, tarnopolski, winnicki i lwowski. 
30%– rednia grupa, lata urodzenia 1939–1970, osoby urodzone w Za-
poro u, które nie wiedz  dok adnie, sk d pochodz  ich dziadkowie. 
17% – inne. 
Bu garzy: 60% – osoby urodzone w obwodzie zaporoskim. 
40% – osoby urodzone w obwodzie cherso skim i na Krymie. 
Tatarzy: 40% – osoby urodzone w obwodzie zaporoskim. 
20% – osoby urodzone w obwodzie cherso skim. 
40% – osoby urodzone w obwodzie na Krymie. 
Asyryjczycy: 100% – osiedleni w Zaporo u. 

Jak wynika z bada , informacje podane przez Polaków dotycz  przewa -
nie miejsc pochodzenia oddalonych od obecnego zasiedlenia o wi cej ni  
1000 km. 90% badanych nie utrzymuje kontaktów rodzinnych, cz  nie wie 
dok adnie, z których rejonów Polski pochodzi. W takiej sytuacji trudno 
mówi  o owej ci g o ci co najmniej trzech pokole . 

Jak wspomina jeden z respondentów: „Mój dziadek Zygmunt razem z o-
n  Katarzyn  i moim ojcem przeprowadzi  si  w 1962 r. z niewiadomych mi 
powodów, mo e szuka  pracy, do Zaporo a. Tutaj z jakich  przyczyn dziad-
ka zwano Miko aj, Kola, chocia  z dokumentów wynika o, e nazywa  si  
Zygmund. Nawet ja, kiedy troch  doros em i mia em 12 lat, z podziwem 
dowiedzia em si , e dziadek Kola jest Zygmundem. Dziadek wyja ni  mi, 
e imi  jest nietypowe dla tej miejscowo ci i nie chce odró nia  si ”4 (39 lat, 

                                                           

3 M. Mead, Kultura i to samo …, s. 8. 
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Zaporo e 2013: wywiad) Przyk ad ten obrazuje ch  adaptacji, wtopienia si  
w rodowisko, w jakim przebywa mieszkaniec Zaporo a. Ten sam rozmów-
ca opowiada: „Kiedy po mierci pradziadka prababcia zamieszka a z nami 
w Zaporo u, ze swoim synem (moim dziadkiem Zygmundem) rozmawia a 
tylko po polsku, ale on odpowiada  ju  tylko po rosyjsku”5 (39 lat, Zaporo e 
2013: wywiad). Z pewno ci  chodzi o tu o to, by nie wyró nia  si  na tle 
rdzennej ludno ci tak w mowie, jak i w zachowaniu. 

Zwró my uwag  na imiona pojawiaj ce si  w wymienionych obwodach. 
Je eli w ród respondentów polskiego pochodzenia w grupie starszej (lata 
urodzenia 1939–1970) znalaz y si  takie imiona jak: Józef, Nelli (Aniela), 
Marek, Jerzy (dwa razy), W adys aw, Rudolf, Zygmunt, Janina, to ju  w ród 
ich dzieci i wnuków pojawi y si : Irina (trzy osoby), Katerina, anna (dwie 
osoby), Jan, Janina, Maksim. Pozosta e to imiona rosyjskie: G eb, Kiri , 
Elizowieta, Swiet ana, Artjom, Iwan (trzy razy), ukrai skie: Nazar, Oksana, 
Tetjana, oraz innego pochodzenia: Timur, Leon, Wiktoria, Karina. Jak mówi 
jeden z badanych: „By y nas trzy siostry. Ojciec Marek, mama Maria. Naj-
starsza siostra – Swiet ana. Ojciec opowiada , e nie chcieli wyró nia  si , 
bali si , chcieli by  jak wszyscy. Mnie nazwano, eby by o i po polsku, i po 
rosyjsku – Katarzyn . A trzeci  siostr  – chcieli chocia  jedn  córk  nazwa  
po polsku – Janin . Ale jak przyszli rodzice zapisa  mnie do urz du, to po-
wiedziano im, e takiego imienia nie ma, e to jest z obcego imienia anina 
i mo na zapisa  anna. Rodzice zgodzili si , bo nie chcieli si  k óci . W domu 
siostr  zwano Jan , a gdy posz a do szko y, to tam i na podwórku nazywano 
j  ann  i potem w domu te . Wnuczk  te  nazwano anna, chocia  teraz 
mo na, jak chcesz… A innym wnukom dano w ogóle rosyjskie imiona…”6 

(65 lat, Zaporo e 2014: wywiad). Ciekawy przypadek odnotowuje rodzina, 
której dziadek otrzyma  imi  Jan (urodzony w 1918 r.), a ju  po pewnym 
czasie przyj  imi  Iwan. Wnukom urodzonym w latach 70. i 80. ubieg ego 
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wieku nadano imiona po dziadku – Janina i Iwan. „W domu mego ojca 
zwano Wani  i my przez przypadek dowiedzieli my si , e kiedy  zapisany 
by  jako Jan. Nie chcia  nawet mówi  o tym. Kiedy urodzi a si  moja córka, 
imi  Jana, Janina by o modne. Ucieszyli my z tego powodu i nazwano j  po 
dziadku Iwanie Jan . A potem syna nazwano znów na pami  dziadka Iwanem, 
chocia  wiedzieli ju , e by  Polakiem i katolikiem, ale nie chcieli wyró nia  
si , bo w ród dziewczynek Jan by o du o, bo modne, a ch opaków Janów 
nie by o. Poza tym tato chocia  Polak, to by  Iwanem”7 (60 lat, Zaporo e 
2014: wywiad). Podobna sytuacja mia a miejsce w innej rodzinie, w której 
dziadek Polak, pocz tkowo zwany Janem, zosta  Iwanem. Te same imiona 
zosta y przekazane jego wnukowi w 1990 r. Nieco inaczej do sprawy imion 
swoich dzieci podszed  wnuk Zygmunta-Koli: „Da em swoim synom ukra-
i skie i polskie imiona, chcia em uszanowa  i ukrai sk , i polsk  krew: star-
szemu – Nazar, m odszemu – Jan. Wtedy by  Rok Polski w Ukrainie”8 (39 
lat, Zaporo e 2013: wywiad). Powrót do imion sprzed pokole  mo e by  
dowodem na to, e zmieniaj  si  priorytety. Du  rol  w tej sytuacji odgrywa 
te  przychylna polityka prowadzona wobec mniejszo ci narodowych. Sprzy-
jaj ce warunki pozwalaj  si gn  cz owiekowi po to, co bliskie. W jaki zatem 
sposób dochodzi do formowania si  mentalno ci wielokulturowej? Na razie 
nie chodzi o piel gnowanie tradycji kulturowych wyniesionych z kraju ojczy-
stego, poniewa  na tym etapie s  one bardzo rozmyte. Nieokre lone jest 
tak e poj cie kraju ojczystego. „Moja babcia zapisana by a jako Polka, uro-
dzi a si  na ytomierszczy nie w 1924, no potem, kiedy mia a trzy lata, 
rodzina zosta a wywieziona do Kazachstanu. Tam oni mieszkali 15 lat, 
a potem przeprowadzili si  do Zaporo a. Nie wiem, dlaczego do Zaporo a. 
Mama si  tutaj urodzi a. W ytomierzu u nas nikogo nie ma. Babcia po 
polsku w ogóle nie mówi a, my l , e nie umia a. Mówili my zawsze po 
rosyjsku, teraz te , chocia  mój ojciec jest Ukrai cem i m  te . Czy babcia 
by a religijna? Nie by a, bo nigdy nie widzia am, eby si  modli a. Potrawy 
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tradycyjne? Lubi a piec rolad . Mówi a, e tak robi a jej matka. Z makiem 
albo z jab kami, albo wi niami, albo konfiturami. Teraz wiem, e rolada to 
danie charakterystyczne dla kuchni polskiej, ale ona cz sto gotowa a jak 
w Kazachstanie: baranina, ry . Mama te  tak robi – mi so z warzywami albo 
ry em. Mój tata – Ukrainiec, a jego siostra ma m a Bu gara, mama nauczy-
a si  od niego robi  dania z bak a anów, papryki, chocia  robi te  barszcz 

ukrai ski albo pierogi. Sama niedawno dowiedzia am si  mam polskie ko-
rzenie od strony babci. Babcia zmar a w 1985 r., mia am wtedy 12 lat. Teraz 
przypominam sobie i my l , czy odró nia a si  czym  od innych, bo by a 
Polk ? My l , e tylko tym, e nie mia a krewnych – braci, siostrzyczek albo 
kuzynek i szwagrów. Byli u nas krewni tylko mojego taty, a nie mamy i bab-
ci. Mo na powiedzie : babcia jak to babcia, jak babcie moich kole anek…”9 

(41lat, Zaporo e 2013: wywiad). Kolejna osoba wspomina: „Moja babcia, 
matka mojej mamy, Polka, urodzi a si  obok Chmielnickiego. Uwielbia am 
u niej bywa . Zmar a, kiedy mia am dziewi  lat. Niedawno dowiedzia am 
si , e ona by a Polk , kiedy zacz li mówi  o Karcie Polaka, e dzieci mog  
studiowa  za darmo w Polsce. Babcia rozmawia a po rosyjsku i ukrai sku. 
Jakie tradycje? Jak wsz dzie – nie przypominam sobie nic nadzwyczajnego. 
Tradycyjne potrawy? Gotowa a jak wszyscy. Bardzo lubi am jej pierogi 
z wi niami, pampuszki z czosnkiem. Czy na wsi mówiono po polsku? Sk d! 
Ta wie  by a ukrai ska! Dlaczego obok Chmielnickiego? Nie, nie! To babcia 
tam si  urodzi a, ale jej rodzice przeprowadzili si  na wie  obok Zaporo a, 
kiedy babcia mia a mniej wi cej pi  lat. Nie wiem, dlaczego si  przeprowa-
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dzili. Nigdy do Chmielnickiego na tamt  wie  nie je dzili my. Wydaje mi si , 
e babcia te ”10 (37 lat, Zaporo e 2013: wywiad). Powy sze przyk ady poka-

zuj , e asymilacji kulturowej i j zykowej niezwykle sprzyja y wyjazdy, utrata 
czno ci z w asnymi korzeniami i wspólnot  narodow . 
W kolejnym pytaniu respondenci wskazywali na polskie pochodzenie swo-

ich krewnych. Spo ród 60 ankietowanych tylko jeden badany poda , e obo-
je rodziców ma lub mia o polskie korzenie. 

Tabela 3. Udokumentowane korzenie 

Oboje 
rodziców  

jedno 
z rodzi-

ców 

oboje 
dziadko-

wie 

jedno 
z dziadków 

oboje 
pradziad-

kowie 

Jedno 
z pradziad

ków 

Kto  
z dalszej 
rodziny 

1 8 – 4 – 20 27 

W codziennych rozmowach bardzo cz sto ujawniaj  si  pewne cechy kul-

turowe czy przyzwyczajenia osób polskiego pochodzenia. Pod wzgl dem 

politycznym nie niesie to ze sob  adnego niebezpiecze stwa, utrudnia jed-

nak komunikacj  ze rodowiskiem, w którym si  na co dzie  przebywa. 

Pewna kobieta urodzona w przedwojennym Lwowie wspomina: „Przyjecha-

am tutaj z rodzicami. Rodzice kontaktowali si  z kolegami z pracy, bo byli 

otwarci na ludzi, a ludzie otwarci na nich. Nie, Polaków nie by o, na pewno 
Rosjanie, Ukrai cy, rozmawiali my po rosyjsku. Chodzili my cz sto do sie-

bie wzajemnie w go ci, co rodziców na pocz tku dziwi o, bo mówili mi dzy 

sob , e zapraszaj  na przyk ad na kaw , a na stole du y pocz stunek: od 

ledzia, szynki, sa atek do jakiego  schabowego z ziemniakami, jasne, e 

i wódka, i koniaczek… A u nas – kawa to kawa. No, mo e koniaczek, mle-

ko, cukierki… Po co wtedy zaprasza  na kaw ? Mo na wprost zaprosi  na 

kolacj ! Kilka razy byli my w niezr cznej sytuacji z t  »kaw «. Traktowali nas 

jako  dziwnie, dlatego rodzice te  przyzwyczaili si  i zapraszali na kaw  

z obfitym pocz stunkiem. Jeszcze pami tam, e latem mama na pocz tku 
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nosi a kapelusz i po czochy, ale nikt nie nosi , nawet dzieciaki na podwórku 

mia y si , wi c mama przesta a nosi ”11. Ten fragment ukazuje zetkni cie 

si  dwóch ró nych przyzwyczaje  oraz reakcje rodowiska na zachowanie 
„nowo przyby ych”. Dalej kobieta wspomina: „Na pocz tku nie udawa o si  

nam przyzwyczai  do posi ków, jakie  inne by y. Brakowa o nam grzybów, 

bo tutaj nie rosn . Nie ma lasów, ale by o du o warzyw: pomidory, papryka, 

bak a any, owoce i jako  od razu przyzwyczaili my si  do tego, bo zawsze 

kto  z s siadów czym  cz stowa  i mama te  tego si  nauczy a”12 (77 lat, 

Zaporo e 2012: wywiad). Zacie nianie wi zi, cz ste kontakty z otoczeniem 

sprzyjaj  przystosowaniu si  do zupe nie nowych warunków yciowych. 

Kultura religijna odgrywa znacz c  rol  w formowaniu si  to samo ci na-

rodowej. Ateistyczna polityka Zwi zku Radzieckiego (a co za tym idzie – 

zamykanie i niszczenie cerkwi i ko cio ów) przyczyni a si  do formowania 

nowej mentalno ci spo ecznej. Dowodem na ingerencj  w adzy w ycie 

religijne jednostki jest fakt, e w Zaporo u licz cym 800 tys. mieszka ców 

by a tylko jedna cerkiew usytuowana na obrze ach miasta. W tamtym okre-

sie na terenie miasta nie by o adnego ko cio a ani synagogi. Rz d radziecki 

wymaga  przyj cia nowej ideologii. Jak mówi jedna rozmówczyni: „Babcia 

mówi a, e »za Polski« dziadek by  bardzo religijny, jak przyszli Sowieci, 

a potem jak tutaj przyjechali, to straci  swoj  religijno , eby nie mie  pro-

blemów. Powinien by  uczestniczy  w ró nych lekcjach ateistycznych, 

a potem jako  i sam sta  si  niewierz cy, nawet sam dziwi  si . Rodzice moi 

te  nie byli wierz cy, nawet matka nie by a chrzczona w obrz dku prawo-

s awnym, bo jej ojciec, mój drugi dziadek, by  komunist ”13 (40 lat, Zaporo-

e 2014: wywiad). Inny rozmówca opowiada o swej prababce: „Pami tam, 

jak przed mierci  babcia (w 2001 roku), prosi a mnie, by znale  dla niej 

ksi dza. Wtedy ko cio a katolickiego w Zaporo u nie by o, jako  te  nie 

wiedzia em, gdzie mog  go szuka . Nie spe ni a si  jej ostatnia pro ba…”14 

(45 lat, Zaporo e 2014: wywiad). 

Mimo e od czasu odzyskania przez Ukrain  niepodleg o ci ycie religijne 

zacz o si  stopniowo rozwija , dopiero w 2005 r. w Zaporo u powsta  

jeden ko ció  rzymskokatolicki. Rok pó niej postawiono w mie cie cerkiew 

prawos awn . 

                                                           

11 Wywiad podany w wersji oryginalnej respondenta. 
12 Wywiad podany w wersji oryginalnej respondenta. 
13 Wywiad podany w wersji oryginalnej respondenta. 
14 Wywiad podany w wersji oryginalnej respondenta. 
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„W czasach Zwi zku Radzieckiego ko cio a rzymskokatolickiego nie by o, 
ale i cerkwi prawos awnej te  nie by o. Gdzie  na uboczu miasta by a jaka  
ma a cerkiewka. Na pewno kto  tam chodzi , mo e na Wielkanoc wy wi ci  
posi ki, ale by o to zabronione i wszyscy byli my ateistami, a rodzice nasi 
komunistami. Na katolickie Bo e Narodzenie i teraz pracuj  – dzie  po-
wszedni, chocia  i ko ció , i cerkiew teraz s , no jako  nie ma przyzwyczaje-
nia tam chodzi . Poza tym do wieczora w pracy, dzieci w szkole. Do ko cio-
a teraz chodz  wszyscy, kto chce, i niekoniecznie, e katolik i Polak. S siad-

ka Greczynka chodzi, bo bli ej. A na prawos awne Bo e Narodzenie – 
dzie  wi teczny, spotykamy si  z przyjació mi, bawimy si , do rodziców te  
chodzimy, ale to po prostu sympatyczny wi teczny dzie . Robimy pyszne 
jedzenie, niekoniecznie dwana cie potraw, ale kutia jest. Op atkiem si  nie 
dzielimy, bo dopiero niedawno dowiedzia am si , co to jest. No i wszyscy 
odbieraj  to jako kolejn  zabaw , ale to tak nie jest. Do prawos awnej cerkwi 
te  nie chodzimy, przyjaciele i rodzice te ”15 (35 lat, Zaporo e 2013: wy-
wiad). Inny rozmówca opowiada: „Bardzo lubi  wi ta Bo ego Narodzenia, 
bo obchodzimy i katolickie, i prawos awne, bo prababcia po ojcu by a kato-
liczk . Ja jej nie pami tam. Po prostu wieczorem kto mo e zbiera si  na 
kolacji, bo to dzie  powszedni. Po prostu uroczysta taka kolacja. A na pra-
wos awn  [kolacj ] czasami idziemy w go ci albo do nas przychodz  przyja-
ciele. Do ko cio a nie chodzimy, do cerkwi te . Wiemy, e to wi ta, i ju ”16 

(26 lat, Zaporo e 2013: wywiad). 
Badania ankietowe przeprowadzone w ród grupy polskiej mniejszo ci na-

rodowej wykaza y nast puj c  znajomo  symboli i tradycji wi t Bo ego 
Narodzenia: 

– op atek (prze amywanie si  op atkiem): 5% osób starszych, 2% 
w rednim wieku i 1% m odzie y; 

– jase ka: 2% osób starszych, 1%w rednim wieku i 0% m odzie y; 
– bia y obrus i siano pod obrusem: 1% osób starszych, 1% w rednim 

wieku i 0% spo ród m odzie y. 
Spo ród ankietowanych 12 tradycyjnych potraw wymieni o: 15% osób 

starszych, 10% w rednim wieku i 3% m odzie y bior cej udzia  w badaniu. 
wi ta Bo ego Narodzenia w obrz dzie katolickim obchodzi: 20% osób 

starszych, 15% w rednim wieku oraz 10% m odzie y. 
wi ta Bo ego Narodzenia w obrz dzie prawos awnym obchodzi: 50% 

osób starszych, 60% w rednim wieku i 70% m odzie y. 
                                                           

15 Wywiad podany w wersji oryginalnej respondenta. 
16 Wywiad podany w wersji oryginalnej respondenta. 
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wi ta Bo ego Narodzenia w obu tych obrz dach obchodzi: 10% osób 
starszych, 10% w rednim wieku oraz 5% m odzie y. 

Na pytanie o to, w jaki sposób obchodz  wi ta Bo ego Narodzenia, gru-
pa respondentów odpowiedzia a w nast puj cy sposób: 

– wi to w rodzinie: 50% osób starszych, 40% osób w rednim wieku, 
20% m odzie y; 

– spotkanie z przyjació mi: 0% osób starszych, 30% osób w rednim 
wieku, 30% m odzie y; 

– odpoczynek: 0% osób starszych, 5% osób w rednim wieku, 30% 
m odzie y. 

Liczba osób w ogóle nieobchodz cych wi t Bo ego Narodzenia przed-
stawia si  nast puj co: 

– osoby starsze: 30% 
– osoby w rednim wieku: 25% 
– m odzie : 20% 
W ród grupy 60 respondentów polskiego pochodzenia nikt nie wymieni  

typowych tradycyjnych potraw kuchni polskiej, takich jak: bigos, barszcz 
czerwony, uszka, placki ziemniaczane, led  w mietanie. W ród wymienianych 
potraw znalaz y si : duszona kapusta z mi sem (jednak niekiszona i z sokiem 
pomidorowym czy mietan  – typowa potrawa regionalna), placki ziemnia-
czane – „dieruny” (uwa ane za danie kuchni bia oruskiej), placki z cukinii, 
ró ne potrawy z bak a ana, potrawy z kurczaka, barszcz ukrai ski, pierogi 
z twarogiem na s odko. Ankietowanym nie uda o si  wymieni  typowo tra-
dycyjnych bo onarodzeniowych potraw, co te  wiadczy o adaptacji polskiej 
mniejszo ci narodowej do otaczaj cego j  rodowiska. 

W grupie najcz ciej wymienianych polskich wi t oprócz Wielkanocy 
(100% respondentów – bez wyra nej znajomo ci migusa-dyngusa) oraz 
Bo ego Narodzenia (95% ankietowanych) znalaz o si  tak e Narodowe 
wi to Niepodleg o ci Polski (10%) i rok przyst pienia Polski do Unii Eu-

ropejskiej (80% ankietowanych bez podania dok adnej daty). aden z bada-
nych nie wymieni  wi ta Konstytucji 3 maja. 

W ród znanych postaci wymienieni zostali: Maria Sk odowska-Curie 
(100%), Jan Pawe  II (95%), Fryderyk Chopin (90%), Jerzy Hofmann (90%), 
Andrzej Wajda (70%), Adam Mickiewicz (40%), Lech Wa sa (20%), Lech 
Kaczy ski (10%), Bronis aw Komorowski (10%). 

Proces adaptacji kulturowej Polaków zamieszkuj cych tereny Zaporo a 
sprzyja powstawaniu swoistego tygla multikulturowego. Mamy bowiem do 
czynienia z bardzo specyficzn  mniejszo ci , która poprzez rozproszenie 
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utraci a czno  z tradycj , j zykiem, a co za tym idzie – z w asnymi korze-
niami i wspólnot  narodow . Polacy bior cy udzia  w ankiecie utracili kon-
takt z przesz o ci . Dosz o do przerwania ci g o ci kulturowej nie tylko 
z powodu braku nosicieli kultury w poszczególnych rodzinach, ale te  ze 
wzgl du na brak zwi zku z macierz . W ród respondentów tylko 10% bada-
nych ma jakich  dalszych krewnych w Polsce, 4% z nich utraci o z nimi 
kontakt. 40% badanych by o w Polsce, w tym 20% dzi ki programom reali-
zowanym przez Obwodowe Stowarzyszenie Kultury Polskiej w Zaporo u. 

Dzi ki Stowarzyszeniu Polacy przebywaj cy na terenach Ukrainy ucz  si  
j zyka polskiego, poznaj  tradycje, kultur  i histori  kraju swoich przodków. 
Przynale no  do takiego stowarzyszenia nie jest jednak obowi zkowa. Jed-
nostka mo e funkcjonowa  na styku kultur, przyjmuj c i jednocze nie wytwa-
rzaj c szereg zwyczajów, które mog  sta  si  po pewnym czasie ich tradycj , 
np. wi ta Bo ego Narodzenia obchodzone w obu obrz dach, sp dzane ju  
nie tylko w gronie najbli szej rodziny, ale tak e przyjació . ycie na pograni-
czu wielu kultur uczy tolerancji i otwarto ci na dialog. Jednak wytworzone 
podczas procesu zakorzeniania si  mechanizmy obronne utrudniaj  pozna-
nie w asnej kultury, kszta tuj c nowy sposób zachowania. Ch  przystoso-
wania si  do nowych warunków charakteryzuje niemal wszystkie mniejszo ci 
narodowe. To pokazuje, jak trudne jest zachowanie poczucia w asnej to -
samo ci, zw aszcza w obliczu wszechobecnej globalizacji. 
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Cultural adaptation of selected ethnic groups, including Poles,  
at the beginning of the XXI century (for example, Zaporizhia Oblast) 

Speaking of national minorities, the issues of identity and consciousness of diasporas should be 

mentioned. The last one is characterized by a double or multiple identification. The political 

situation, economic situation, resettlement, the loss of one’s place, and, consequently, the lack of 

cultural background are influencing the sense of personal and national identity. A sense of not 

belonging to a certain place and feeling of alienation often appears. Some people are trying to 

keep their identity, while others identify themselves with the culture of the country. 
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