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Adaptacja kulturowa wybranych grup etnicznych,
w tym Polaków, na pocztku XXI wieku
(na przykadzie obwodu zaporoskiego)
Ukraina to kraj wielokulturowy i wieloetniczny. Wedâug statystyk jej poâudniowo-wschodniĊ częœý zamieszkuje ponad 130 mniejszoœci narodowych.
Zróůnicowanie tego kraju przejawia się nie tylko w œwiadomoœci narodowej
jego mieszkaľców, ale równieů w języku (w poâudniowo-wschodniej częœci
Ukrainy przewaůa język rosyjski, a w częœci zachodniej język ukraiľski) oraz
sytuacji ekonomicznej (na poâudniowym wschodzie kraju rozwija się bowiem przemysâ cięůki). Oprócz Ukraiľców tereny poâudniowo-wschodnie
zamieszkujĊ takůe: Rosjanie, Buâgarzy, Biaâorusini, Tatarzy, Niemcy, Grecy,
Czesi, Polacy, Litwini, Azerowie, Asyryjczycy czy Karaimi. Obwód zaporoski, zwany teů Zaporoskim Przyazowiem, stanowi typowy przykâad tygla
kulturowego dla tej częœci Ukrainy. Wedâug aktualnego podziaâu administracyjnego do obwodu przynaleůy pięý miast: Zaporoůe, Berdiaľsk, Energodar,
Melitopol i Tokmak. ZnacznĊ częœý terenów dzisiejszego Zaporoůa zamieszkuje ludnoœý pochodzenia niemieckiego. Liczne wsie Przyazowia nad
brzegiem Morza Azowskiego (obok dzisiejszego Mielitopola i Bierdiaľska)
zasiedla ludnoœý czeskiego i buâgarskiego pochodzenia. O obecnoœci Czechów na tych terenach œwiadczy do dziœ niezmieniona nazwa kolonii Czechograd. Tereny te zamieszkujĊ takůe skupiska Tatarów i Greków. Ludnoœý
karaimska w znaczĊcej większoœci skupia się na terenach Mielitopola, a asyryjska wokóâ Zaporoůa. Obecnoœý tych ludnoœci na terenach obwodu zaporskiego jest uwarunkowana historycznie.
W przypadku ludnoœci polskiego pochodzenia zamieszkujĊcej Ukrainę
sprawa ma się nieco inaczej. Mniejszoœý polska na wschodzie Ukrainy nigdy
nie stanowiâa terytorialnie zwartej grupy. Warunki ůyciowe Polaków zamiesz-
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kujĊcych tereny poâudniowo-wschodniej Ukrainy znacznie odbiegaây od
tych, w jakich ůyli Polacy mieszkajĊcy w jej zachodniej częœci, do 1939 r.
naleůĊcej jeszcze do Rzeczypospolitej. Ze względu na utraconĊ âĊcznoœý
z polskĊ macierzĊ mniejszoœý narodowa, przebywajĊca na trenach poâudniowo-wschodniej Ukrainy, stanowi ciekawy materiaâ badawczy, szczególnie jeœli weŭmiemy pod uwagę przystosowanie kulturowe, odrodzenie oraz
poszukiwanie swojej toůsamoœci. Wielokrotnie zadawane pytanie o to, kim
jestem, dotyczy relacji z samym sobĊ, relacji ze œwiatem zewnętrznym: innymi ludŭmi i kulturĊ. Jak pisze Margaret Mead: „Dziœ centralnym problemem jest nadal identyfikacja, a więc pytanie, z jakĊ przeszâoœciĊ, teraŭniejszoœciĊ i przyszâoœciĊ moůe się utoůsamiý mâody czâowiek”1. Toůsamoœý
buduje się przez caâe ůycie. NiemaâĊ rolę przy jej ksztaâtowaniu odgrywa
otoczenie. Pytanie o to, kim jestem, skâania do podjęcia refleksji nad wâasnym ůyciem. Odpowiedzi, jakich czâowiek udziela, w znacznym stopniu
bazujĊ na wczeœniejszych doœwiadczeniach. MówiĊc o sobie, czâowiek przywoâuje swoje cechy osobowoœci, ůyciowe doœwiadczenia czy towarzyszĊce
tym doœwiadczeniom odczucia. Często teů porównuje się z innymi. Zwraca
uwagę na swoje relacje z najbliůszym otoczeniem.
MówiĊc o mniejszoœciach narodowych, nie sposób pominĊý kwestii toůsamoœci i œwiadomoœci diasporycznej. Tę drugĊ cechuje podwójna lub wieloraka identyfikacja. Na poczucie wâasnej i narodowej toůsamoœci moůe mieý
wpâyw: sytuacja polityczna, sytuacja ekonomiczna, przesiedlenia, utrata swojego miejsca zamieszkania, a co za tym idzie, brak tâa kulturowego. Nierzadko pojawia się poczucie braku przynaleůnoœci a wraz z nim odczucie wyobcowania. Jedni starajĊ się zachowaý swojĊ toůsamoœý, podczas gdy inni utoůsamiajĊ się z kulturĊ kraju, w którym obecnie mieszkajĊ. Proces adaptacyjny
jest na tyle silny, ůe moůna w ich przypadku mówiý o wynarodowieniu. Warto równieů podkreœliý, ůe niesprzyjajĊca polityka caratu wobec mniejszoœci
narodowych utrudniaâa zachowanie poczucia odrębnoœci, a polityka stalinowska i radziecka nastawiona byâa na selekcjonowanie homo sovieticus – ludzi, którzy nie majĊ wâasnej toůsamoœci. Na Ukrainie nie udaâo się zachowaý
poczucia odrębnoœci narodowej, szczególnie na jej centralnych i wschodnich
terenach, które znacznie dâuůej przynaleůaây do ZwiĊzku Radzieckiego.
Waůnym skâadnikiem identyfikacji etnicznej – obok języka, kultury i toůsamoœci – jest œwiadomoœý narodowa. Ludnoœý tego regionu szybko ulegaâa
M. Mead, Kultura i toůsamoœý. Studium dystansu międzykulturowego, przeâ. T. Hoâówka, Wyd.
Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 25.
1
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asymilacji i rusyfikacji. Multikulturowe otoczenie sprzyjaâo tworzeniu się
zwiĊzków mieszanych. Język ukraiľski stopniowo ustępowaâ miejsca językowi rosyjskiemu zarówno w domach, jak i w szkoâach. Nie ma wĊtpliwoœci,
ůe toůsamoœý, wbrew polityce radzieckiej, âatwiej byâo zachowaý w skupiskach narodowoœciowych (wsie i osiedla Buâgarów, Czechów, Tatarów itd.)
niů w przypadku duůych rozproszeľ (jak to miaâo miejsce wœród Polaków
czy Litwinów). Ta swoistego rodzaju diaspora Polaków i Litwinów przewaůnie byâa podyktowana warunkami ekonomicznymi wynikajĊcymi, zwâaszcza
po II wojnie œwiatowej, z zapotrzebowania na ludzi do pracy w przedsiębiorstwach metalurgicznych, nakazem pracy po ukoľczeniu studiów czy teů
sâuůbĊ wojskowĊ. W tak multikulturowej przestrzeni czâowiek uczestniczy
w procesie dwustronnej adaptacji, co moůe prowadziý do zachowania kilku
toůsamoœci.
Niniejszy artykuâ nie rozpatruje kwestii szczegóâowego zasiedlania się
mniejszoœci narodowych w obwodzie zaporoskim, skupia się przede wszystkim na aktualnym stanie tych mniejszoœci.
Socjalizm, oparty na ideologii marksistowsko-leninowskiej, odrzucaâ
ogromnĊ częœý kulturowego dziedzictwa. Upolityczniaâ kulturę, ksztaâtowaâ
nowĊ ideologię, krzewiĊc kulturę komunistycznĊ. Na skutek tego pojawiâo
się wiele luk w œwiadomoœci spoâecznej. WystĊpiây teů takie zjawiska jak:
faâsz, utrata kontaktów rodzinnych, zanik języka ojczystego, wizja przyszâoœci powiĊzana z politykĊ radzieckĊ oraz elitarnym językiem, czyli rosyjskim.
Taka sytuacja nie sprzyja ksztaâtowaniu toůsamoœci kulturowej. Przebywanie
w obcym œrodowisku przyspiesza proces adaptacji, wiĊůe jednostkę z tym otoczeniem, w którym się urodziâa i wychowaâa. Ponadto czas sprzyja oswajaniu
przestrzeni. Miejsca niegdyœ uchodzĊce za obce dla kolejnych pokoleľ stajĊ się
zupeânie bliskie. Toůsamoœý kulturowa stopniowo zaczyna się rozszerzaý.
Odzyskana przez Ukrainę niepodlegâoœý miaâa znaczĊcy wpâyw na losy
i sytuację mniejszoœci narodowych. Od 1991 r. na terenie Zaporoůa powstaâo wiele stowarzyszeľ mniejszoœci narodowych: niemiecka (1991 r.), polska
(1992 r.), grecka (1993 r.), buâgarska (1994 r.), tatarska (1997 r.) itd.
W niniejszym artykule zostanĊ przedstawione wyniki badaľ ankietowych,
wywiady i rozmowy na temat procesów adaptacyjnych polskiej mniejszoœci
narodowej zamieszkujĊcej tereny obwodu zaporoskiego. ZostanĊ tu takůe
podjęte rozwaůania o znaczeniu adaptacji w œrodowisku multikulturowym.
Do procesu adaptacyjnego dochodzi zarówno w sferze przeůyý indywidualnych, jak i w kontaktach ze spoâeczeľstwem. IstotnĊ rolę odgrywa tu poziom
znajomoœci zarówno języka ojczystego, jak i języka panujĊcego w danym
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regionie, a takůe stosunek do tradycji. Wpâyw na stopieľ adaptacji kulturowej majĊ: miejsce urodzenia, więzi międzypokoleniowe oraz œrodowisko.
Oto wyniki przeprowadzonych badaľ z 2011 r. wœród mieszkaľców Zaporoůa zrzeszonych w stowarzyszenia:
Tabela 1. Narodowoœciowy skâad w rodzinie
Narodowoœý

Rodziny narodowoœciowo
jednolite/mieszane
Udokumentowane korzenie

Polacy
(60 osób)

Buâgarzy
(70 osób)

Tatarzy
(50 osób)

Asyryjczycy
(30 osób)

5%/95%

40%/60%

80%/20%

95%/5%

30%

60%

80%

95%

Polacy
(60 osób)

Buâgarzy
(70 osób)

Tatarzy
(50 osób)

Asyryjczycy
(30 osób)

–
10%
60%

70%
5%
10%

90%
–
5%

95%
–
–

30%

15%

5%

5%

Tabela 2. Język w œrodowisku rodzinnym
Narodowoœý

ojczysty
ukraiľski
rosyjski
mieszany (ojczysty
i ukraiľsko-rosyjski)

Jak widaý, sytuacja językowa Polaków jest bardzo skomplikowana. Wynika
to przede wszystkim z faktu, iů w domu nikt w codziennej komunikacji nie
uůywa języka ojczystego. To takůe miejsce urodzenia determinuje stopieľ
biegâoœci, w jakim dana osoba posâuguje się językiem ojczystym. Jak podaje
Helena Krasowska, „z 216 badanych Polaków na poâudniowo-wschodniej
Ukrainie codziennie posâugujĊ się językiem rosyjskim 83 osoby, 98 osób
zadeklarowaâo, ůe na co dzieľ w domu rozmawia po ukraiľsku, a 16 badanych codziennie uůywa zarówno języka ukraiľskiego, jak i rosyjskiego”2.
Badania te zostaây przeprowadzone w latach 2010–2011 na terenach obwodu donieckiego i zaporoskiego. Wnioski nasuwajĊ się zatem same. Polacy,
w porównaniu z innymi mniejszoœciami narodowymi, praktycznie w ogóle
nie porozumiewajĊ się w języku ojczystym w œrodowisku rodzinnym. Moůe
to wynikaý z wyraŭnego rozproszenia, w jakim ůyjĊ poœród ludnoœci rosyjskojęzycznej, co takůe sprzyja powstawaniu zwiĊzków mieszanych.
ZnaczĊcĊ rolę w zachowaniu języka, kultury i tradycji odgrywa nie tylko
miejsce urodzenia respondenta, ale równieů pochodzenie jego przodków,
H. Krasowska, Mniejszoœý polska na poâudniowo-wschodniej Ukrainie, Wyd. SOW, Warszawa
2012, s. 146.
2
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poniewaů „[…] ciĊgâoœý wszystkich kultur opiera się na ůywej wspóâobecnoœci co najmniej trzech pokoleľ”3.
Na pytanie o miejsce urodzenia swoich dziadków respondenci udzielili następujĊcych odpowiedzi:
Polacy: 3% – starsza grupa, lata urodzenia 1918–1939, osoby urodzone
w Polsce (centrum Polski, tereny obecnej Biaâorusi i zachodniej Ukrainy).
10% – œrednia grupa, lata urodzenia 1939–1970, osoby urodzone w obwodzie zaporoskim.
40% – œrednia grupa, lata urodzenia 1939–1970, osoby o polskich korzeniach zamieszkujĊce obwód ůytomierski, tarnopolski, winnicki i lwowski.
30%– œrednia grupa, lata urodzenia 1939–1970, osoby urodzone w Zaporoůu, które nie wiedzĊ dokâadnie, skĊd pochodzĊ ich dziadkowie.
17% – inne.
Buâgarzy: 60% – osoby urodzone w obwodzie zaporoskim.
40% – osoby urodzone w obwodzie chersoľskim i na Krymie.
Tatarzy: 40% – osoby urodzone w obwodzie zaporoskim.
20% – osoby urodzone w obwodzie chersoľskim.
40% – osoby urodzone w obwodzie na Krymie.
Asyryjczycy: 100% – osiedleni w Zaporoůu.

Jak wynika z badaľ, informacje podane przez Polaków dotyczĊ przewaůnie miejsc pochodzenia oddalonych od obecnego zasiedlenia o więcej niů
1000 km. 90% badanych nie utrzymuje kontaktów rodzinnych, częœý nie wie
dokâadnie, z których rejonów Polski pochodzi. W takiej sytuacji trudno
mówiý o owej ciĊgâoœci co najmniej trzech pokoleľ.
Jak wspomina jeden z respondentów: „Mój dziadek Zygmunt razem z ůonĊ KatarzynĊ i moim ojcem przeprowadziâ się w 1962 r. z niewiadomych mi
powodów, moůe szukaâ pracy, do Zaporoůa. Tutaj z jakichœ przyczyn dziadka zwano Mikoâaj, Kola, chociaů z dokumentów wynikaâo, ůe nazywaâ się
Zygmund. Nawet ja, kiedy trochę dorosâem i miaâem 12 lat, z podziwem
dowiedziaâem się, ůe dziadek Kola jest Zygmundem. Dziadek wyjaœniâ mi,
ůe imię jest nietypowe dla tej miejscowoœci i nie chce odróůniaý się”4 (39 lat,
M. Mead, Kultura i toůsamoœý…, s. 8.
„ǙǻǶ ǱǲǱ ǞǵǰǵǴǹȀǺǱ ǯǹǲǾǿǲ Ǿ ǳǲǺǻǶ ǒǷǭǿǲǽǵǺǻǶ ǵ ǹǻǵǹ ǻǿȃǻǹ, ǼǲǽǲǲȂǭǸ ǯ 1962 Ǽǻ
ǺǲǵǴǯǲǾǺǻǶ ǹǺǲ ǼǽǵȄǵǺǲ, ǯǻǴǹǻǳǺǻ ǯ ǼǻǵǾǷǭȂ ǽǭǮǻǿȈ, ǯ ǔǭǼǻǽǻǳȉǲ. ǔǱǲǾȉ ǱǲǱǭ
ǺǭǴȈǯǭǸǵ ǼǻȄǲǹȀǵǷǻǸǭǶ, ȂǻǿȌ Ǽǻ ǱǻǷȀǹǲǺǿǭǹ ǻǺ Ǽǻ ǼǽǲǳǺǲǹȀ ǮȈǸ ǞǵǰǵǴǹȀǺǱǻǹ. Ǒǭǳǲ
Ȍ ǷǻǰǱǭ ǮȈǸ Ǽǻ Ǿǿǭǽȅǲ, Ǹǲǿ ǯ 12, Ǿ ȀǱǵǯǸǲǺǵǲǹ ȀǴǺǭǸ, Ȅǿǻ ǱǲǱ ǗǻǸȌ, Ǽǻ ǺǭǾǿǻȌȆǲǹȀ ǮȈǸ
ǞǵǰǵǴǹȀǺǱ. ǑǲǱ ǻǮȇȌǾǺǵǸ Ȋǿǻ ǹǺǲ ǿǭǷ, Ȅǿǻ ǵǹȌ Ȋǿǻ ǺǲǼǽǵǯȈȄǺǻǲ ǯ ǾǽǲǱǲ ǵ ǻǺ Ǻǲ ȂǻȄǲǿ
ǯȈǱǲǸȌǿȉǾȌ”.
3

4
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Zaporoůe 2013: wywiad) Przykâad ten obrazuje chęý adaptacji, wtopienia się
w œrodowisko, w jakim przebywa mieszkaniec Zaporoůa. Ten sam rozmówca opowiada: „Kiedy po œmierci pradziadka prababcia zamieszkaâa z nami
w Zaporoůu, ze swoim synem (moim dziadkiem Zygmundem) rozmawiaâa
tylko po polsku, ale on odpowiadaâ juů tylko po rosyjsku”5 (39 lat, Zaporoůe
2013: wywiad). Z pewnoœciĊ chodziâo tu o to, by nie wyróůniaý się na tle
rdzennej ludnoœci tak w mowie, jak i w zachowaniu.
Zwróýmy uwagę na imiona pojawiajĊce się w wymienionych obwodach.
Jeůeli wœród respondentów polskiego pochodzenia w grupie starszej (lata
urodzenia 1939–1970) znalazây się takie imiona jak: Józef, Nelli (Aniela),
Marek, Jerzy (dwa razy), Wâadysâaw, Rudolf, Zygmunt, Janina, to juů wœród
ich dzieci i wnuków pojawiây się: Irina (trzy osoby), Katerina, Ůanna (dwie
osoby), Jan, Janina, Maksim. Pozostaâe to imiona rosyjskie: Gâeb, Kiriââ,
Elizowieta, Swietâana, Artjom, Iwan (trzy razy), ukraiľskie: Nazar, Oksana,
Tetjana, oraz innego pochodzenia: Timur, Leon, Wiktoria, Karina. Jak mówi
jeden z badanych: „Byây nas trzy siostry. Ojciec Marek, mama Maria. Najstarsza siostra – Swietâana. Ojciec opowiadaâ, ůe nie chcieli wyróůniaý się,
bali się, chcieli byý jak wszyscy. Mnie nazwano, ůeby byâo i po polsku, i po
rosyjsku – KatarzynĊ. A trzeciĊ siostrę – chcieli chociaů jednĊ córkę nazwaý
po polsku – JaninĊ. Ale jak przyszli rodzice zapisaý mnie do urzędu, to powiedziano im, ůe takiego imienia nie ma, ůe to jest z obcego imienia Ůanina
i moůna zapisaý Ůanna. Rodzice zgodzili się, bo nie chcieli się kâóciý. W domu
siostrę zwano JanĊ, a gdy poszâa do szkoây, to tam i na podwórku nazywano
jĊ ŮannĊ i potem w domu teů. Wnuczkę teů nazwano Ůanna, chociaů teraz
moůna, jak chcesz… A innym wnukom dano w ogóle rosyjskie imiona…”6
(65 lat, Zaporoůe 2014: wywiad). Ciekawy przypadek odnotowuje rodzina,
której dziadek otrzymaâ imię Jan (urodzony w 1918 r.), a juů po pewnym
czasie przyjĊâ imię Iwan. Wnukom urodzonym w latach 70. i 80. ubiegâego
„ǗǻǰǱǭ ǼǻǾǸǲ Ǿǹǲǽǿǵ ǼǽǭǱǲǱȀȅǷǵ, ǼǽǭǮǭǮȀȅǷǭ ǳǵǸǭ Ǿ Ǻǭǹǵ ǯ ǔǭǼǻǽǻǳȉǲ, ǻǺǭ
Ǿ ǾȈǺǻǹ (ǹǻǵǹ ǱǲǱǻǹ ǞǵǰǵǴǹȀǺǱǻǹ), ǽǭǴǰǻǯǭǽǵǯǭǸǭ Ǻǭ ǼǻǸȉǾǷǻǹ ȌǴȈǷǲ, ǭ ǻǺ Ȁǳǲ
ǻǿǯǲȄǭǸ ǲǶ Ǻǭ ǽȀǾǾǷǻǹ”.
6 „ǚǭǾ ǿǽǵ ǾǲǾǿǽȈ. Ǜǿǲȃ ǙǭǽǷ, ǹǭǹǭ ǙǭǽǵȌ. ǞǿǭǽȅǭȌ ǾǲǾǿǽǭ-ǞǯǲǿǸǭǺǭ. Ǜǿǲȃ ǰǻǯǻǽǵǸ,
Ȅǿǻ Ǻǲ ȂǻǿǲǸǵ ǯȈǱǲǸȌǿȉǾȌ, ǮǻȌǸǵǾȉ, ȂǻǿǲǸǵ ǷǭǷ ǯǾǲ. ǙǲǺȌ ǺǭǴǯǭǸǵ ǿǭǷ ȄǿǻǮ ǵ Ǽǻ
ǼǻǸȉǾǷǵ, ǵ Ǽǻ ǽȀǾǾǷǵ ǮȈǸǻ-ǗǭǿǲǽǵǺǻǶ. Ǎ ǿǽǲǿȉȋ ǾǲǾǿǽȀ ȂǻǿǲǸǵ Ȃǻǿȉ ǻǱǺȀ Ǽǻ ǼǻǸȉǾǷǵ –
ǬǺǵǺǻǶ, Ǻǻ ǷǻǰǱǭ ǽǻǱǵǿǲǸǵ ǼǽǵȅǸǵ ǴǭǼǵǾȈǯǭǿȉ, ǾǷǭǴǭǸǵ ǵǹ, Ȅǿǻ ǿǭǷǻǰǻ ǵǹǲǺǵ Ǻǲǿ, Ȅǿǻ
Ȋǿǻ ǻǿ ǓǭǺǺȈ, Ȅǿǻ ǿǭǷ Ǿ ǵǺǻǾǿǽǭǺǺǻǰǻ ǹǻǳǺǻ ǴǭǼǵǾǭǿȉ. ǝǻǱǵǿǲǸǵ ǮǻȌǸǵǾȉ ǺǭǾǿǭǵǯǭǿȉ,
ǿǭǷ ǵ ǴǭǼǵǾǭǸǵ. Ǒǻǹǭ ǾǺǭȄǭǸǭ ǾǲǾǿǽȀ ǺǭǴȈǯǭǸǵ ǬǺǻǶ, ǭ ǷǭǷ ǯ ȅǷǻǸȀ ǼǻȅǸǭ, ǿǻ Ȁǳǲ
ǯ ȅǷǻǸǲ ǵ ǯǻ Ǳǯǻǽǲ ǯǾǲ ǴǯǭǸǵ ǓǭǺǺǻǶ. Ǖ ǯǺȀȄǷȀ ǺǭǴǯǭǸǵ ǿǻǳǲ ǓǭǺǺǻǶ, ȂǻǿȌ ǾǲǶȄǭǾ
ǹǻǳǺǻ ǷǭǷ ȂǻȄǲȅȉ. Ǎ ǱǽȀǰǵǹ ǯǺȀǷǭǹ ǯǻǮȆǲ ǵǹǲǺǭ ǽȀǾǾǷǵǲ ǱǭǸǵ…”
5
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wieku nadano imiona po dziadku – Janina i Iwan. „W domu mego ojca
zwano WaniĊ i my przez przypadek dowiedzieliœmy się, ůe kiedyœ zapisany
byâ jako Jan. Nie chciaâ nawet mówiý o tym. Kiedy urodziâa się moja córka,
imię Jana, Janina byâo modne. Ucieszyliœmy z tego powodu i nazwano jĊ po
dziadku Iwanie JanĊ. A potem syna nazwano znów na pamięý dziadka Iwanem,
chociaů wiedzieli juů, ůe byâ Polakiem i katolikiem, ale nie chcieli wyróůniaý
się, bo wœród dziewczynek Jan byâo duůo, bo modne, a châopaków Janów
nie byâo. Poza tym tato chociaů Polak, to byâ Iwanem”7 (60 lat, Zaporoůe
2014: wywiad). Podobna sytuacja miaâa miejsce w innej rodzinie, w której
dziadek Polak, poczĊtkowo zwany Janem, zostaâ Iwanem. Te same imiona
zostaây przekazane jego wnukowi w 1990 r. Nieco inaczej do sprawy imion
swoich dzieci podszedâ wnuk Zygmunta-Koli: „Daâem swoim synom ukraiľskie i polskie imiona, chciaâem uszanowaý i ukraiľskĊ, i polskĊ krew: starszemu – Nazar, mâodszemu – Jan. Wtedy byâ Rok Polski w Ukrainie”8 (39
lat, Zaporoůe 2013: wywiad). Powrót do imion sprzed pokoleľ moůe byý
dowodem na to, ůe zmieniajĊ się priorytety. DuůĊ rolę w tej sytuacji odgrywa
teů przychylna polityka prowadzona wobec mniejszoœci narodowych. SprzyjajĊce warunki pozwalajĊ sięgnĊý czâowiekowi po to, co bliskie. W jaki zatem
sposób dochodzi do formowania się mentalnoœci wielokulturowej? Na razie
nie chodzi o pielęgnowanie tradycji kulturowych wyniesionych z kraju ojczystego, poniewaů na tym etapie sĊ one bardzo rozmyte. Nieokreœlone jest
takůe pojęcie kraju ojczystego. „Moja babcia zapisana byâa jako Polka, urodziâa się na Ůytomierszczyŭnie w 1924, no potem, kiedy miaâa trzy lata,
rodzina zostaâa wywieziona do Kazachstanu. Tam oni mieszkali 15 lat,
a potem przeprowadzili się do Zaporoůa. Nie wiem, dlaczego do Zaporoůa.
Mama się tutaj urodziâa. W Ůytomierzu u nas nikogo nie ma. Babcia po
polsku w ogóle nie mówiâa, myœlę, ůe nie umiaâa. Mówiliœmy zawsze po
rosyjsku, teraz teů, chociaů mój ojciec jest Ukraiľcem i mĊů teů. Czy babcia
byâa religijna? Nie byâa, bo nigdy nie widziaâam, ůeby się modliâa. Potrawy
„Ǒǻǹǭ ǹǻǲǰǻ ǼǭǼȀ ǺǭǴȈǯǭǸǵ ǏǭǺǲǶ ǵ ǹȈ ǷǭǷ ǿǻ ǾǸȀȄǭǶǺǻ ȀǴǺǭǸǵ ǻǿ Ǻǲǰǻ, Ȅǿǻ ǻǺ
ǷǻǰǱǭ ǿǻ ǮȈǸ ǴǭǼǵǾǭǺ ǷǭǷ ǬǺ. ǛǾǻǮǲǺǺǻ Ǳǭǳǲ ǰǻǯǻǽǵǿȉ ǻǮ Ȋǿǻǹ Ǻǲ ȂǻǿǲǸ. ǗǻǰǱǭ
ǽǻǱǵǸǭǾȉ ǱǻȄǷǭ, ǵǹȌ ǬǺǭ, ǬǺǵǺǭ-ǮȈǸǻ Ȋǿǻ ǵǹȌ ǻȄǲǺȉ ǹǻǱǺȈǹ ǵ ǹȈ ǻǮǽǭǱǻǯǭǸǵǾȉ,
ǺǭǴǯǭǸǵ ǯ ǼǭǹȌǿȉ ǱǲǱȀȅǷǵ ǕǯǭǺǭ. Ǎ Ǽǻǿǻǹ ǾȈǺǭ ǺǭǴǯǭǸǵ ǿǻǳǲ ǯ ȄǲǾǿȉ ǱǲǱȀȅǷǵ ǕǯǭǺǻǹ,
ȂǻǿȌ Ȁǳǲ ǵ ǴǺǭǸǵ ǿǻǰǱǭ Ȅǿǻ ǻǺ ǮȈǸ ǼǻǸȌǷǻǹ ǵ ǷǭǿǻǸǵǷǻǹ ǷǽǲȆǲǺ, Ǻǻ ǺǭǴȈǯǭǿȉ ǬǺǻǹ Ǻǲ
ǴǭȂǻǿǲǸǵ ǯȈǱǲǸȌǿȉǾȌ: ǾǽǲǱǵ ǱǲǯǻȄǲǷ ǬǺ, ǬǺǵǺ ǹǺǻǰǻ, ǼǻǿǻǹȀ Ȅǿǻ ǮȈǸǻ ǹǻǱǺǻ, ǭ ǯǻǿ
ǹǭǸȉȄǵǷǻǯ ǷǭǷ ǿǻ ǬǺǭǹǵ Ǻǲ ǺǭǴȈǯǭǸǵ. ǏǾǲ-ǿǭǷǵ ǵ ǼǭǼǭ Ȃǻǿȉ ǵ ǼǻǸȌǷ ,ǭ ǮȈǸ ǕǯǭǺǻǹ”.
8 „ǑǭǸ ǾȈǺǻǯȉȌǹ ȀǷǽǭǵǺǾǷǻǲ ǵ ǼǻǸȉǾǷǻǲ ǵǹǲǺǭ, ȄǿǻǮȈ Ȁǯǭǳǵǿȉ ȀǷǽǭǵǺǾǷȀȋ
ǵ ǼǻǸȉǾǷȀȋ Ƿǽǻǯȉ: ǾǿǭǽȅǲǹȀ-ǚǭǴǭǽ, ǭ ǹǸǭǱȅǲǹȀ-ǬǺ, ǷǭǷ ǽǭǴ ǮȈǸ ǰǻǱ ǜǻǸȉȅǵ
ǯ ǠǷǽǭǵǺǲ”.
7
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tradycyjne? Lubiâa piec roladę. Mówiâa, ůe tak robiâa jej matka. Z makiem
albo z jabâkami, albo wiœniami, albo konfiturami. Teraz wiem, ůe rolada to
danie charakterystyczne dla kuchni polskiej, ale ona często gotowaâa jak
w Kazachstanie: baranina, ryů. Mama teů tak robi – mięso z warzywami albo
ryůem. Mój tata – Ukrainiec, a jego siostra ma męůa Buâgara, mama nauczyâa się od niego robiý dania z bakâaůanów, papryki, chociaů robi teů barszcz
ukraiľski albo pierogi. Sama niedawno dowiedziaâam się mam polskie korzenie od strony babci. Babcia zmarâa w 1985 r., miaâam wtedy 12 lat. Teraz
przypominam sobie i myœlę, czy odróůniaâa się czymœ od innych, bo byâa
PolkĊ? Myœlę, ůe tylko tym, ůe nie miaâa krewnych – braci, siostrzyczek albo
kuzynek i szwagrów. Byli u nas krewni tylko mojego taty, a nie mamy i babci. Moůna powiedzieý: babcia jak to babcia, jak babcie moich koleůanek…”9
(41lat, Zaporoůe 2013: wywiad). Kolejna osoba wspomina: „Moja babcia,
matka mojej mamy, Polka, urodziâa się obok Chmielnickiego. Uwielbiaâam
u niej bywaý. Zmarâa, kiedy miaâam dziewięý lat. Niedawno dowiedziaâam
się, ůe ona byâa PolkĊ, kiedy zaczęli mówiý o Karcie Polaka, ůe dzieci mogĊ
studiowaý za darmo w Polsce. Babcia rozmawiaâa po rosyjsku i ukraiľsku.
Jakie tradycje? Jak wszędzie – nie przypominam sobie nic nadzwyczajnego.
Tradycyjne potrawy? Gotowaâa jak wszyscy. Bardzo lubiâam jej pierogi
z wiœniami, pampuszki z czosnkiem. Czy na wsi mówiono po polsku? SkĊd!
Ta wieœ byâa ukraiľska! Dlaczego obok Chmielnickiego? Nie, nie! To babcia
tam się urodziâa, ale jej rodzice przeprowadzili się na wieœ obok Zaporoůa,
kiedy babcia miaâa mniej więcej pięý lat. Nie wiem, dlaczego się przeprowa„ǙǻȌ ǮǭǮȀȅǷǭ ǴǭǼǵǾǭǺǭ ǮȈǸǭ ǷǭǷ ǼǻǸȉǷǭ, ǽǻǱǵǸǭǾȉ ǯ ǾǲǸǲ Ǻǭ ǳǵǿǻǹǲǽǾȄǵǴǺǲ
ǯ 1924ǰ, Ǻǻ Ǽǻǿǻǹ ǷǻǰǱǭ ǲǶ ǮȈǸǻ ǿǽǵ ǰǻǱǭ, ǾǲǹȉȌ ǮȈǸǭ ǼǲǽǲǯǲǴǲǺǭ ǯ ǗǭǴǭȂǾǿǭǺ. ǟǭǹ ǻǺǵ
ǳǵǸǵ 15 Ǹǲǿ, ǭ Ǽǻǿǻǹ ǼǲǽǲǲȂǭǸǵ ǯ ǔǭǼǻǽǻǳȉǲ. ǚǲ ǴǺǭȋ ǼǻȄǲǹȀ ǯ ǔǭǼǻǽǻǳȉǲ. Ǚǭǹǭ
ǽǻǱǵǸǭǾȉ ǴǱǲǾȉ. Ǐ Ǔǵǿǻǹǵǽǲ Ȁ ǺǭǾ ǺǵǷǻǰǻ Ǻǲǿ. ǎǭǮȀȅǷǭ Ǽǻ ǼǻǸȉǾǷǵ ǯǻǻǮȆǲ Ǻǲ
ǰǻǯǻǽǵǸǭ, ǱȀǹǭȋ Ȅǿǻ ǵ Ǻǲ ȀǹǲǸǭ. ǐǻǯǻǽǵǸǵ ǹȈ ǯǾǲǰǱǭ Ǽǻ ǽȀǾǾǷǵ, Ǳǭ ǵ ǾǲǶȄǭǾ ǿǻǳǲ, Ȃǻǿȉ
ǹǻǶ ǻǿǲȃ ȀǷǽǭǵǺǲȃ ǵ ǹȈ ǿǻǳǲ. ǝǲǸǵǰǵǻǴǺǭȌ Ǹǵ ǮȈǸǭ ǮǭǮȀȅǷǭ? ǚǲ ǮȈǸǭ, Ǻǲ ǯǵǱǲǸǭ
ȄǿǻǮȈ ǹǻǸǵǸǭǾȉ. ǚǭȃǵǻǺǭǸȉǺȈǲ ǮǸȋǱǭ? ǘȋǮǵǸǭ ǼǲȄȉ ǽǭǴǺȈǲ ǽȀǸǲǿȈ. ǐǻǯǻǽǵǸǭ, Ȅǿǻ
Ǳǻǹǭ ǿǭǷ ǲǲ ǹǭǹǭ ǼǲǷǸǭ. Ǟ ǹǭǷǻǹ, Ǿ ȌǮǸǻǷǭǹǵ ǵǸǵ Ǿ ǯǵȅǺȌǹǵ, ǵǸǵ Ǿ ǯǭǽǲǺȉǲǹ. ǟǲǼǲǽȉ
ǴǺǭȋ, Ȅǿǻ ǽȀǸǲǿȈ Ǿ ǹǭǷǻǹ, Ȋǿǻ ȂǭǽǭǷǿǲǽǺǻ ǱǸȌ ǼǻǸȉǾǷǻǶ ǷȀȂǺǵ, Ǻǻ ǯǻǮȆǲ ǻǺǭ ǰǻǿǻǯǵǸǭ
ǷǭǷ ǯ ǗǭǴǭȂǾǿǭǺǲ: ǯǾȌǷǻǲ Ǿ ǮǭǽǭǺǵǺȈ, ǽǵǾǭ. Ǖ ǹǭǹǭ ǿǭǷ ǰǻǿǻǯǵǿ: ǹȌǾǻ, ǴǭǼǲǷǭǺǷǵ
Ǿ ǻǯǻȆǭǹǵ, ǼǽȌǺǻǾǿǵ. ǙǻǶ ǼǭǼǭ ȀǷǽǭǵǺǲȃ, ǭ ǲǰǻ ǾǲǾǿǽǭ ǴǭǹȀǳǲǹ Ǵǭ ǮǻǸǰǭǽǵǺǻǹ, ǿǭǷ
ǹǭǹǭ ǽǭǴǺǻǲ ǵǴ ǮǭǷǸǭǳǭǺ ǵ Ǽǲǽȃǭ ǱǲǸǭǲǿ ǵ ǯǭǽǲǺǵǷǵ ǿǻǳǲ. Ǭ ǺǲǱǭǯǺǻ ȀǴǺǭǸǭ, Ȅǿǻ Ȁ ǹǲǺȌ
ǼǻǸȉǾǷǵǲ ǷǻǽǺǵ Ǽǻ ǮǭǮȀȅǷǲ. ǎǭǮȀȅǷǭ ȀǹǲǽǸǭ ǯ 1985ǰ, ǷǻǰǱǭ ǹǺǲ ǮȈǸǻ 12 Ǹǲǿ, ǯǾǲ
ǯǾǼǻǹǵǺǭȋ ǵ ǱȀǹǭȋ: ǻǿǸǵȄǭǸǭǾȉ Ǹǵ ǻǺǭ ǻǿ ǱǽȀǰǵȂ, ǯǲǱȉ ǻǺǭ ǮȈǸǭ ǱǽȀǰǻǶ ǺǭȃǵǻǺǭǸȉǺǻǾǿǵ,
ǼǻǸȉǷǭ. ǚǻ ǱȀǹǭȋ ǿǻǸȉǷǻ ǿǲǹ, Ȅǿǻ Ǻǲ ǮȈǸǻ ǯǻǷǽȀǰ Ǻǲǲ ǷǭǷǵȂ ǿǻ ǽǻǱǾǿǯǲǺǺǵǷǻǯ-Ǯǽǭǿȉǲǯ,
ǾǲǾǿǲǽ, Ǿǯǭǿǻǯ, ǷȀǹǻǯȉǲǯ. ǗǭǷ ǿǻ Ȁ ǺǭǾ ǮȈǸǵ ǿǻǸȉǷǻ ǽǻǱǾǿǯǲǺǺǵǷǵ ǹǻǲǰǻ ǼǭǼȈ, ǭ Ǻǲ
ǹǭǹȈ ǵ ǮǭǮȀȅǷǵ. Ǎ ǿǭǷ-ǮǭǮȀȅǷǭ , ǷǭǷ ǮǭǮȀȅǷǭ ǹǻǵȂ ǼǻǱǽȀǰ”.
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dzili. Nigdy do Chmielnickiego na tamtĊ wieœ nie jeŭdziliœmy. Wydaje mi się,
ůe babcia teů”10 (37 lat, Zaporoůe 2013: wywiad). Powyůsze przykâady pokazujĊ, ůe asymilacji kulturowej i językowej niezwykle sprzyjaây wyjazdy, utrata
âĊcznoœci z wâasnymi korzeniami i wspólnotĊ narodowĊ.
W kolejnym pytaniu respondenci wskazywali na polskie pochodzenie swoich krewnych. Spoœród 60 ankietowanych tylko jeden badany podaâ, ůe oboje rodziców ma lub miaâo polskie korzenie.
Tabela 3. Udokumentowane korzenie
Oboje
rodziców

jedno
z rodziców

oboje
dziadkowie

jedno
z dziadków

oboje
pradziadkowie

Jedno
z pradziad
ków

Ktoœ
z dalszej
rodziny

1

8

–

4

–

20

27

W codziennych rozmowach bardzo często ujawniajĊ się pewne cechy kulturowe czy przyzwyczajenia osób polskiego pochodzenia. Pod względem
politycznym nie niesie to ze sobĊ ůadnego niebezpieczeľstwa, utrudnia jednak komunikację ze œrodowiskiem, w którym się na co dzieľ przebywa.
Pewna kobieta urodzona w przedwojennym Lwowie wspomina: „Przyjechaâam tutaj z rodzicami. Rodzice kontaktowali się z kolegami z pracy, bo byli
otwarci na ludzi, a ludzie otwarci na nich. Nie, Polaków nie byâo, na pewno
Rosjanie, Ukraiľcy, rozmawialiœmy po rosyjsku. Chodziliœmy często do siebie wzajemnie w goœci, co rodziców na poczĊtku dziwiâo, bo mówili między
sobĊ, ůe zapraszajĊ na przykâad na kawę, a na stole duůy poczęstunek: od
œledzia, szynki, saâatek do jakiegoœ schabowego z ziemniakami, jasne, ůe
i wódka, i koniaczek… A u nas – kawa to kawa. No, moůe koniaczek, mleko, cukierki… Po co wtedy zapraszaý na kawę? Moůna wprost zaprosiý na
kolację! Kilka razy byliœmy w niezręcznej sytuacji z tĊ »kawĊ«. Traktowali nas
jakoœ dziwnie, dlatego rodzice teů przyzwyczaili się i zapraszali na kawę
z obfitym poczęstunkiem. Jeszcze pamiętam, ůe latem mama na poczĊtku
„ǙǻȌ ǮǭǮȀȅǷǭ, ǹǭǹǵǺǭ ǹǭǹǭ, ǼǻǸȉǷǭ ǵ ǽǻǱǵǸǭǾȉ ǼǻǱ ǢǹǲǸȉǺǵȃǷǻǹ. Ǭ ǻȄǲǺȉ
ǸȋǮǵǸǭ ǲǴǱǵǿȉ ǯ ǰǻǾǿǵ Ƿ ǺǲǶ. ǛǺǭ ȀǹǲǽǸǭ , ǷǻǰǱǭ ǹǺǲ ǮȈǸǻ 9 Ǹǲǿ, ǭ Ȍ ǿǻǸȉǷǻ ǺǲǱǭǯǺǻ
ȀǴǺǭǸǭ, Ȅǿǻ ǻǺǭ ǼǻǸȉǷǭ, ǷǻǰǱǭ Ǽǽǻ ǗǭǽǿȀ ǜǻǸȌǷǭ ǾǿǭǸǵ ǰǻǯǻǽǵǿȉ, Ȅǿǻ Ǳǲǿǵ ǮǲǾǼǸǭǿǺǻ
ȀȄǵǿȉǾȌ ǹǻǰȀǿ. ǐǻǯǻǽǵǸǭ ǮǭǮȀȅǷǭ Ǻǭ ȀǷǽǭǵǺǾǷǻǹ ǵ Ǻǭ ǽȀǾǾǷǻǹ. ǗǭǷǵǲ ǿǽǭǱǵȃǵǵ? Ǒǭ ǷǭǷ
ǯǲǴǱǲ, ǺǵȄǲǰǻ ǻǾǻǮǲǺǺǻǰǻ Ǻǲ ǼǻǹǺȋ. ǎǸȋǱǭ ǿǽǭǱǵȃǵǻǺǺȈǲ? ǐǻǿǻǯǵǸǭ ǯǾǲ ǷǭǷ ǻǮȈȄǺǻ.
Ǭ ǻȄǲǺȉ ǸȋǮǵǸǭ ǯǭǽǲǺǵǷǵ Ǿ ǯǵȅǺȌǹǵ ǵ ǼǭǹǼȀȅǷǵ Ǿ ȄǲǾǺǻǷǻǹ. ǐǻǯǻǽǵǸǵ Ǹǵ ǯ ǾǲǸǲ Ǻǭ
ǼǻǸȉǾǷǻǹ? ǚǲǿ, Ǻǲǿ. Ǫǿǻ ǯǲǱȉ ȀǷǽǭǵǺǾǷǻǲ ǾǲǸǻ ǮȈǸǻ. ǜǻȄǲǹȀ ǼǻǱ ǢǹǲǸȉǺǵȃǷǻǹ? Ǫǿǻ
ǻǺǭ ǿǭǹ ǽǻǱǵǸǭǾȉ, ǭ ǲǲ ǽǻǱǵǿǲǸǵ ǼǲǽǲǲȂǭǸǵ ǼǻǱ ǔǭǼǻǽǻǳȉǲ, ǷǻǰǱǭ ǲǶ ǮȈǸǻ 5 Ǹǲǿ. ǚǲ
ǴǺǭȋ ǼǻȄǲǹȀ. Ǒǭ ǺǵǷǻǰǱǭ ǼǻǱ ǢǹǲǸȉǺǵȃǷ ǵ Ǻǲ ǲǴǱǵǸǵ. Ǒǭ ǵ ǮǭǮȀȅǷǭ, ǷǭǳǲǿǾȌ, ǿǻǳǲ”.
10
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nosiâa kapelusz i poľczochy, ale nikt nie nosiâ, nawet dzieciaki na podwórku
œmiaây się, więc mama przestaâa nosiý”11. Ten fragment ukazuje zetknięcie
się dwóch róůnych przyzwyczajeľ oraz reakcje œrodowiska na zachowanie
„nowo przybyâych”. Dalej kobieta wspomina: „Na poczĊtku nie udawaâo się
nam przyzwyczaiý do posiâków, jakieœ inne byây. Brakowaâo nam grzybów,
bo tutaj nie rosnĊ. Nie ma lasów, ale byâo duůo warzyw: pomidory, papryka,
bakâaůany, owoce i jakoœ od razu przyzwyczailiœmy się do tego, bo zawsze
ktoœ z sĊsiadów czymœ częstowaâ i mama teů tego się nauczyâa”12 (77 lat,
Zaporoůe 2012: wywiad). Zacieœnianie więzi, częste kontakty z otoczeniem
sprzyjajĊ przystosowaniu się do zupeânie nowych warunków ůyciowych.
Kultura religijna odgrywa znaczĊcĊ rolę w formowaniu się toůsamoœci narodowej. Ateistyczna polityka ZwiĊzku Radzieckiego (a co za tym idzie –
zamykanie i niszczenie cerkwi i koœcioâów) przyczyniâa się do formowania
nowej mentalnoœci spoâecznej. Dowodem na ingerencję wâadzy w ůycie
religijne jednostki jest fakt, ůe w Zaporoůu liczĊcym 800 tys. mieszkaľców
byâa tylko jedna cerkiew usytuowana na obrzeůach miasta. W tamtym okresie na terenie miasta nie byâo ůadnego koœcioâa ani synagogi. RzĊd radziecki
wymagaâ przyjęcia nowej ideologii. Jak mówi jedna rozmówczyni: „Babcia
mówiâa, ůe »za Polski« dziadek byâ bardzo religijny, jak przyszli Sowieci,
a potem jak tutaj przyjechali, to straciâ swojĊ religijnoœý, ůeby nie mieý problemów. Powinien byâ uczestniczyý w róůnych lekcjach ateistycznych,
a potem jakoœ i sam staâ się niewierzĊcy, nawet sam dziwiâ się. Rodzice moi
teů nie byli wierzĊcy, nawet matka nie byâa chrzczona w obrzĊdku prawosâawnym, bo jej ojciec, mój drugi dziadek, byâ komunistĊ”13 (40 lat, Zaporoůe 2014: wywiad). Inny rozmówca opowiada o swej prababce: „Pamiętam,
jak przed œmierciĊ babcia (w 2001 roku), prosiâa mnie, by znaleŭý dla niej
księdza. Wtedy koœcioâa katolickiego w Zaporoůu nie byâo, jakoœ teů nie
wiedziaâem, gdzie mogę go szukaý. Nie speâniâa się jej ostatnia proœba…”14
(45 lat, Zaporoůe 2014: wywiad).
Mimo ůe od czasu odzyskania przez Ukrainę niepodlegâoœci ůycie religijne
zaczęâo się stopniowo rozwijaý, dopiero w 2005 r. w Zaporoůu powstaâ
jeden koœcióâ rzymskokatolicki. Rok póŭniej postawiono w mieœcie cerkiew
prawosâawnĊ.
Wywiad podany w wersji oryginalnej respondenta.
Wywiad podany w wersji oryginalnej respondenta.
13 Wywiad podany w wersji oryginalnej respondenta.
14 Wywiad podany w wersji oryginalnej respondenta.
11
12

OLGA PAVLIUK (PAWLUK): Adaptacja kulturowa wybranych grup etnicznych…

195

„W czasach ZwiĊzku Radzieckiego koœcioâa rzymskokatolickiego nie byâo,
ale i cerkwi prawosâawnej teů nie byâo. Gdzieœ na uboczu miasta byâa jakaœ
maâa cerkiewka. Na pewno ktoœ tam chodziâ, moůe na Wielkanoc wyœwięciý
posiâki, ale byâo to zabronione i wszyscy byliœmy ateistami, a rodzice nasi
komunistami. Na katolickie Boůe Narodzenie i teraz pracuję – dzieľ powszedni, chociaů i koœcióâ, i cerkiew teraz sĊ, no jakoœ nie ma przyzwyczajenia tam chodziý. Poza tym do wieczora w pracy, dzieci w szkole. Do koœcioâa teraz chodzĊ wszyscy, kto chce, i niekoniecznie, ůe katolik i Polak. SĊsiadka Greczynka chodzi, bo bliůej. A na prawosâawne Boůe Narodzenie –
dzieľ œwiĊteczny, spotykamy się z przyjacióâmi, bawimy się, do rodziców teů
chodzimy, ale to po prostu sympatyczny œwiĊteczny dzieľ. Robimy pyszne
jedzenie, niekoniecznie dwanaœcie potraw, ale kutia jest. Opâatkiem się nie
dzielimy, bo dopiero niedawno dowiedziaâam się, co to jest. No i wszyscy
odbierajĊ to jako kolejnĊ zabawę, ale to tak nie jest. Do prawosâawnej cerkwi
teů nie chodzimy, przyjaciele i rodzice teů”15 (35 lat, Zaporoůe 2013: wywiad). Inny rozmówca opowiada: „Bardzo lubię œwięta Boůego Narodzenia,
bo obchodzimy i katolickie, i prawosâawne, bo prababcia po ojcu byâa katoliczkĊ. Ja jej nie pamiętam. Po prostu wieczorem kto moůe zbiera się na
kolacji, bo to dzieľ powszedni. Po prostu uroczysta taka kolacja. A na prawosâawnĊ [kolację] czasami idziemy w goœci albo do nas przychodzĊ przyjaciele. Do koœcioâa nie chodzimy, do cerkwi teů. Wiemy, ůe to œwięta, i juů”16
(26 lat, Zaporoůe 2013: wywiad).
Badania ankietowe przeprowadzone wœród grupy polskiej mniejszoœci narodowej wykazaây następujĊcĊ znajomoœý symboli i tradycji œwiĊt Boůego
Narodzenia:
– opâatek (przeâamywanie się opâatkiem): 5% osób starszych, 2%
w œrednim wieku i 1% mâodzieůy;
– jaseâka: 2% osób starszych, 1%w œrednim wieku i 0% mâodzieůy;
– biaây obrus i siano pod obrusem: 1% osób starszych, 1% w œrednim
wieku i 0% spoœród mâodzieůy.
Spoœród ankietowanych 12 tradycyjnych potraw wymieniâo: 15% osób
starszych, 10% w œrednim wieku i 3% mâodzieůy biorĊcej udziaâ w badaniu.
Œwięta Boůego Narodzenia w obrzędzie katolickim obchodzi: 20% osób
starszych, 15% w œrednim wieku oraz 10% mâodzieůy.
Œwięta Boůego Narodzenia w obrzędzie prawosâawnym obchodzi: 50%
osób starszych, 60% w œrednim wieku i 70% mâodzieůy.
15
16

Wywiad podany w wersji oryginalnej respondenta.
Wywiad podany w wersji oryginalnej respondenta.
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Œwięta Boůego Narodzenia w obu tych obrzędach obchodzi: 10% osób
starszych, 10% w œrednim wieku oraz 5% mâodzieůy.
Na pytanie o to, w jaki sposób obchodzĊ œwięta Boůego Narodzenia, grupa respondentów odpowiedziaâa w następujĊcy sposób:
– œwięto w rodzinie: 50% osób starszych, 40% osób w œrednim wieku,
20% mâodzieůy;
– spotkanie z przyjacióâmi: 0% osób starszych, 30% osób w œrednim
wieku, 30% mâodzieůy;
– odpoczynek: 0% osób starszych, 5% osób w œrednim wieku, 30%
mâodzieůy.
Liczba osób w ogóle nieobchodzĊcych œwiĊt Boůego Narodzenia przedstawia się następujĊco:
– osoby starsze: 30%
– osoby w œrednim wieku: 25%
– mâodzieů: 20%
Wœród grupy 60 respondentów polskiego pochodzenia nikt nie wymieniâ
typowych tradycyjnych potraw kuchni polskiej, takich jak: bigos, barszcz
czerwony, uszka, placki ziemniaczane, œledŭ w œmietanie. Wœród wymienianych
potraw znalazây się: duszona kapusta z mięsem (jednak niekiszona i z sokiem
pomidorowym czy œmietanĊ – typowa potrawa regionalna), placki ziemniaczane – „dieruny” (uwaůane za danie kuchni biaâoruskiej), placki z cukinii,
róůne potrawy z bakâaůana, potrawy z kurczaka, barszcz ukraiľski, pierogi
z twarogiem na sâodko. Ankietowanym nie udaâo się wymieniý typowo tradycyjnych boůonarodzeniowych potraw, co teů œwiadczy o adaptacji polskiej
mniejszoœci narodowej do otaczajĊcego jĊ œrodowiska.
W grupie najczęœciej wymienianych polskich œwiĊt oprócz Wielkanocy
(100% respondentów – bez wyraŭnej znajomoœci œmigusa-dyngusa) oraz
Boůego Narodzenia (95% ankietowanych) znalazâo się takůe Narodowe
Œwięto Niepodlegâoœci Polski (10%) i rok przystĊpienia Polski do Unii Europejskiej (80% ankietowanych bez podania dokâadnej daty). Ůaden z badanych nie wymieniâ œwięta Konstytucji 3 maja.
Wœród znanych postaci wymienieni zostali: Maria Skâodowska-Curie
(100%), Jan Paweâ II (95%), Fryderyk Chopin (90%), Jerzy Hofmann (90%),
Andrzej Wajda (70%), Adam Mickiewicz (40%), Lech Waâęsa (20%), Lech
Kaczyľski (10%), Bronisâaw Komorowski (10%).
Proces adaptacji kulturowej Polaków zamieszkujĊcych tereny Zaporoůa
sprzyja powstawaniu swoistego tygla multikulturowego. Mamy bowiem do
czynienia z bardzo specyficznĊ mniejszoœciĊ, która poprzez rozproszenie
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utraciâa âĊcznoœý z tradycjĊ, językiem, a co za tym idzie – z wâasnymi korzeniami i wspólnotĊ narodowĊ. Polacy biorĊcy udziaâ w ankiecie utracili kontakt z przeszâoœciĊ. Doszâo do przerwania ciĊgâoœci kulturowej nie tylko
z powodu braku nosicieli kultury w poszczególnych rodzinach, ale teů ze
względu na brak zwiĊzku z macierzĊ. Wœród respondentów tylko 10% badanych ma jakichœ dalszych krewnych w Polsce, 4% z nich utraciâo z nimi
kontakt. 40% badanych byâo w Polsce, w tym 20% dzięki programom realizowanym przez Obwodowe Stowarzyszenie Kultury Polskiej w Zaporoůu.
Dzięki Stowarzyszeniu Polacy przebywajĊcy na terenach Ukrainy uczĊ się
języka polskiego, poznajĊ tradycje, kulturę i historię kraju swoich przodków.
Przynaleůnoœý do takiego stowarzyszenia nie jest jednak obowiĊzkowa. Jednostka moůe funkcjonowaý na styku kultur, przyjmujĊc i jednoczeœnie wytwarzajĊc szereg zwyczajów, które mogĊ staý się po pewnym czasie ich tradycjĊ,
np. œwięta Boůego Narodzenia obchodzone w obu obrzędach, spędzane juů
nie tylko w gronie najbliůszej rodziny, ale takůe przyjacióâ. Ůycie na pograniczu wielu kultur uczy tolerancji i otwartoœci na dialog. Jednak wytworzone
podczas procesu zakorzeniania się mechanizmy obronne utrudniajĊ poznanie wâasnej kultury, ksztaâtujĊc nowy sposób zachowania. Chęý przystosowania się do nowych warunków charakteryzuje niemal wszystkie mniejszoœci
narodowe. To pokazuje, jak trudne jest zachowanie poczucia wâasnej toůsamoœci, zwâaszcza 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.
Keywords: ethnic identification, identity, cultural borderland, national minorities

