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Rola jêzyka polskiego w trwaniu i odradzaniu siê

kultury Polaków w niepodleg³ej Ukrainie

Niniejszy artyku³ powsta³ na podstawie badañ terenowych przeprowadzonych
w okresie od marca do lipca 2003 r. w piêciu miastach i czterech wsiach Ukrainy
Zachodniej i Centralnej1. Zasadniczym celem badañ by³a diagnoza stanu to¿samo-
�ci spo³eczno-kulturowej Polaków na Ukrainie. Jednak¿e, na marginesie celu
g³ównego, zajmowano siê równie¿ rol¹ i znaczeniem jêzyka polskiego w trwaniu
i odradzaniu siê polskiej kultury po�ród Polaków zamieszka³ych na tych terenach.

1 Badania s¹ czê�ci¹ szerokiego projektu: �To¿samo�æ spo³eczno-kulturowa Polaków poza gra-
nicami Polski�. Projekt ten jest realizowany przez Katedrê Socjologii Kultury Katolickiego Uniwer-
sytetu Lubelskiego pod kierunkiem prof. zw. dr. hab. Leona Dyczewskiego. Dotychczas przepro-
wadzono i opracowano badania dotycz¹ce Polaków w Austrii, Niemczech (Bawarii) i Stanach
Zjednoczonych, a w trakcie realizacji s¹ badania odnosz¹ce siê do Polaków w Bia³orusi, Francji,
Holandii i Kazachstanie. Opublikowane ju¿ zosta³y badania z Austrii i Niemiec. L. Dyczewski, Dia-
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Wyniki powy¿szych analiz mog¹ stanowiæ ciekawy w¹tek w dyskusji na
temat, który od dawna ju¿ uwa¿a siê za pewnik, mianowicie: �do trwania i przeka-
zywania kultury polskiej w�ród Polaków mieszkaj¹cych za granic¹ konieczne jest
u¿ywanie jêzyka polskiego�. Celem niniejszego referatu jest próba bardziej wnikli-
wego zrozumienia tego zjawiska i udowodnienia, ¿e jêzyk polski w codziennych
kontaktach miêdzyludzkich jest wa¿nym czynnikiem podtrzymywania polskiej
kultury, ale nie jest do tego warunkiem koniecznym. Istniej¹, bowiem, inne ele-
menty kultury polskiej, które pozwalaj¹ zachowaæ Polakom na Ukrainie swoj¹
to¿samo�æ i odrêbno�æ kulturow¹.

W swoich, klasycznych ju¿, badaniach Polaków zamieszkuj¹cych Australiê
Jerzy Smolicz przyj¹³, ¿e jêzyk �[...] jest czym� wiêcej ni¿ �rodkiem komunikacji
i ekspresji, jest, bowiem symbolem to¿samo�ci etnicznej i koniecznym warun-
kiem, by byæ »autentycznym« cz³onkiem grupy�2. Je¿eli jeszcze dodamy do tego
silne artefakty jak �milczenie Wrze�ni� czy bunt rusyfikowanej m³odzie¿y z Syzy-
fowych prac, to kwestia roli jêzyka polskiego w przekazywaniu polskiej kultury
wydaje siê byæ nieodzowna. Badania Polaków zamieszkuj¹cych Ukrainê wyra�nie
wskazuj¹, ¿e wcale tak nie musi byæ, a sam jêzyk polski jest tylko jednym z wielu
elementów rdzennych kultury polskiej, przy czym jego rola zale¿y od kontekstu
to¿samo�ciowego w okre�lonym �rodowisku spo³eczno-kulturowym.

Ka¿da kultura jest zbiorem wielu wzajemnie powi¹zanych ze sob¹ elementów
materialnych i niematerialnych. Nale¿y podkre�liæ, ¿e po�ród wielu elementów
ka¿dej kultury mo¿emy wyodrêbniæ takie, które s¹ trwa³e w czasie i przestrzeni
i dodatkowo otaczane powszechnym zrozumieniem i akceptacj¹. Stanowi¹ one
tzw. centrum kultury i decyduj¹ o to¿samo�ci spo³eczno-kulturowej ka¿dej grupy3.
Zak³ada siê, ¿e konkretna kultura mo¿e przetrwaæ wtedy, gdy uk³ad elementów
centralnych bêdzie trwa³y na przestrzeni wielu pokoleñ. W konkretnym �rodowi-

spora czy integracja Polaków w Górnej Austrii, �Studia Polonijne�, t. 14, Lublin 1992; idem, Pola-
cy w Bawarii. To¿samo�æ etniczno-kulturowa. Wchodzenie w spo³eczeñstwo niemieckie, RW KUL,
Lublin 1993.

2 J. J. Smolicz, Jêzyk jako warto�æ rdzenna. Do�wiadczenia grupy polskiej na tle do�wiadczeñ
grupy walijskiej i hinduskiej w Australii, [w:] Oblicza polsko�ci, red. A. K³oskowska, UW: Warsza-
wa 1990, s. 213; tak¿e R. Dyoniziak, J. Miku³owski-Pomorski, Z. Pucek, Wspó³czesne spo³eczeñ-
stwo polskie. Wstêp do socjologii, PWN: Warszawa 1980, s. 134. Autorzy, analizuj¹c d³ugoletnie
badania nad Polakami w Stanach Zjednoczonych, stwierdzaj¹: �Jêzyk jest »znakiem rozpoznaw-
czym« osób pochodz¹cych z Polski, jest obiektywnym kryterium identyfikacji Polaków za granic¹.
Instytucje religijne wraz z ca³¹ tradycyjn¹ obyczajowo�ci¹ ¿ycia religijnego, wyniesion¹ z kraju
ojczystego, sta³y siê wa¿nymi o�rodkami skupienia spo³ecznego; odgrywaj¹ wybitn¹ rolê grupo-
twórcz¹�.

3 L. Dyczewski, Miejsce i funkcje warto�ci w kulturze, [w:] Kultura w krêgu warto�ci
� Lubelski Kongres Kultury Polskiej 2000, Lublin 11�14 listopada 2000, red. L. Dyczewski, TN
KUL, Lublin 2001, s. 39.
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sku spo³eczno-kulturowym grupa mniejszo�ciowa zawsze skupia siê na utrzyma-
niu takich elementów centralnych, które wyra�nie oddzielaj¹ j¹ od grupy dominu-
j¹cej. Mo¿na to w skrócie nazwaæ �kontekstem to¿samo�ciowym�. O ile Polacy
w Australii chroni¹ siê przed asymilacj¹ poprzez pielêgnowanie jêzyka polskiego,
o tyle dla Polaków na Ukrainie centralnymi elementami kultury s¹ wyznanie kato-
lickie, specyficznie polski uk³ad warto�ci, norm i wzorów, a tak¿e specyficzny
zbiór typowo polskich zwyczajów i obyczajów.

Polacy na Ukrainie s¹ w przewa¿aj¹cej mierze grup¹ autochtoniczn¹, pozo-
sta³¹ na tych terenach g³ównie jako potomkowie obywateli I i II Rzeczpospolitej.
Pod wzglêdem liczebno�ci stanowi¹ dziewi¹t¹ grupê etniczn¹ spo�ród ponad piêæ-
dziesiêciu narodów zamieszkuj¹cych to pañstwo. Wed³ug spisu powszechnego
z 2001 r. Ukrainê zamieszkuje obecnie 144 tys. osób narodowo�ci polskiej. Nale-
¿y podkre�liæ, ¿e liczba ta wywo³uje wiele kontrowersji i napiêæ4. Dzia³acze orga-
nizacji polskich na Ukrainie szacuj¹ liczebno�æ Polaków na ok. 3 miliony osób.
Przyjmuj¹c, ¿e te szacunki równie¿ s¹ �nieprecyzyjne�, nale¿y skupiæ siê na
innych wska�nikach.

Bardzo symptomatycznym wska�nikiem jest �jêzyk u¿ywany w codziennych
kontaktach�. Spo�ród osób, które w spisie powszechnym (2001) zadeklarowa³y
narodowo�æ polsk¹, jedynie 12,9% na co dzieñ u¿ywa jêzyka polskiego i jest to
dopiero trzeci pod wzglêdem powszechno�ci jêzyk u¿ywany przez Polaków. Co
szósty Polak u¿ywa najczê�ciej jêzyka rosyjskiego, a a¿ siedmiu na dziesiêciu
komunikuje siê g³ównie po ukraiñsku. Nale¿y podkre�liæ, ¿e nie jest to zjawisko
zupe³nie nowe. Jêzyk ukraiñski (rusiñski) od wieków dominowa³ w �rodowiskach
wiejskich i drobnomieszczañskich. Po polsku mówi³a g³ównie inteligencja i arysto-
kracja, chocia¿ równie¿ drobna szlachta u¿ywa³a g³ównie jêzyka ukraiñskiego5.
Wspó³cze�ni badacze Polaków zamieszkuj¹cych obecnie Kazachstan czy Syberiê
ze zdziwieniem odnotowuj¹ fakt, ¿e Polacy deportowani na te tereny przez sowie-
tów pos³uguj¹ czê�ciej jêzykiem ukraiñskim ni¿ polskim. Równie¿ repatrianci
z Kresów Wschodnich osiedleni na terytorium Polski zachodniej w pierwszym
pokoleniu mówili g³ównie tym jêzykiem. Bior¹c pod uwagê fakt, ¿e osoby te
niejednokrotnie by³y represjonowane za swoj¹ polsko�æ i czêsto broni³y jej z nara-
¿eniem ¿ycia, nie mamy podstaw do tego, aby poprzez fakt rzadkiego u¿ywania
jêzyka polskiego tej polsko�ci ich pozbawiaæ.

4 W okresie represji stalinowskich, których kulminacja nast¹pi³a w 1937 r., wiele polskich
rodzin ukrywa³o swoje pochodzenie. Spora grupa osób dopiero po prze³omie 1991 r. dowiedzia³a
siê o tym, ¿e s¹ Polakami.

5 Jako ciekawostkê mo¿na podaæ fakt, ¿e tekst unii lubelskiej spisano w jêzyku �rusiñskim�.
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W przebadanej grupie tylko dwie osoby odpowiedzia³y, ¿e nie znaj¹ wcale
jêzyka polskiego, a po³owa z nich stwierdzi³a, ¿e �mówi jêzykiem polskim bardzo
dobrze�. Co ciekawe, tylko 18% respondentów wype³ni³o ankiety w ca³o�ci po
polsku, a 4% � czê�ciowo po polsku. Nale¿y przyj¹æ, ¿e badani, oceniaj¹c swoj¹
bieg³o�æ w pos³ugiwaniu siê jêzykiem polskim, porównywali siê do innych osób,
z którymi mieli najczêstsze kontakty w jêzyku polskim. Nie jest to ocena obiektywna,
a nawet okazjonalne rozmowy ankietera z badanymi wskazuj¹ na wiêksz¹ bieg³o�æ
w pos³ugiwaniu siê jêzykiem polskim osób z Zachodniej Ukrainy � g³ównie ze Lwowa.

Nauczaniem jêzyka polskiego, oprócz dwóch szkó³ we Lwowie, jednej w Mo-
�ciskach, szko³y i siedmiu klas w ¯ytomierzu, zajmuj¹ siê organizacje polskie na
specjalnych kursach w ramach tzw. szkó³ek niedzielnych. Co trzeci badany odpo-
wiedzia³, ¿e kto� z jego najbli¿szej rodziny uczestniczy w takich kursach, a zara-
zem z informacji zaczerpniêtych od nauczycieli tego jêzyka mo¿na wysnuæ wnio-
sek, ¿e w polskiego ucz¹ siê niemal sami Ukraiñcy. W tym wypadku znajomo�æ
jêzyka jest niezbyt adekwatnym indykatorem polsko�ci. Zdecydowanie lepszym
jest sama chêæ przekazywania jêzyka polskiego kolejnym pokoleniom. Chêæ tak¹
wyrazi³o o�miu na dziesiêciu badanych.

W nielicznych rodzinach Polacy sami ucz¹ swoje dzieci w domu: Moje dzieci
mówi¹ i czytaj¹ w jêzyku polskim, wnuki te¿, chocia¿ nie najlepiej. Uczê je, bo
nie damy pogrze�æ mowy! (kobieta, ur. 1925, Kijów; pisownia oryginalna).

Bior¹c pod uwagê sam¹ tylko kwestiê jêzyka polskiego, czêsto traktujemy
stereotypowo Polaków zamieszkuj¹cych Ukrainê jako Ukraiñców lub tzw. Ru-
skich. Jest to zjawisko bardzo krzywdz¹ce w kontek�cie innych elementów pol-
sko�ci kultywowanych przez tê grupê bardzo wiernie i �wiadomie. Po�ród takich
elementów nale¿y nadmieniæ: �cenienie typowo polskich postaci historycznych�,
�posiadanie i otaczanie czci¹ symbolicznych przedmiotów powi¹zanych z Polsk¹�,
obchodzenie �typowo po polsku� �wi¹t i zwyczajów, specyficznie polski system
warto�ci oraz wyznanie rzymskokatolickie.

Jednym z najbardziej obiektywnych przejawów to¿samo�ci narodowej jest
cenienie okre�lonych postaci historycznych. Trudno bowiem wyobraziæ sobie et-
nicznego Ukraiñca, Niemca czy przedstawiciela innej ni¿ polska narodowo�ci,
który ceni niemal samych Polaków. W przebadanej grupie respondenci wymienili
90 osób, w tym 52 to Polacy � wymieniani ³¹cznie 264 razy. Tylko 12 z tych
postaci jest powi¹zanych z histori¹ i kultur¹ Ukrainy (m.in. Bohdan Chmielnicki i
Taras Szewczenko)6. Najczê�ciej wymienianymi osobami byli: Jan Pawe³ II,

6 Oprócz Ukraiñców i Rosjan wymieniono tak¿e przedstawicieli innych narodów, a tak¿e po-
staci uniwersalne (np. Matka Bo¿a). Dwie osoby wymieniane piêæ razy to politycy, cztery postacie
wymieniane o�miokrotnie to osoby powi¹zane z religi¹, dwie ze sztuk¹ oraz dwie postacie abstrak-
cyjne (�dobrzy ludzie�).
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Adam Mickiewicz i Tadeusz Ko�ciuszko. Niemal identyczne zestawienie otrzyma-
no w badaniach Polaków w Polsce i wielu pañstwach za granica7.

Innym wymiarem polsko�ci jest posiadanie i pielêgnowanie przedmiotów po-
wi¹zanych z w³asnym narodem. Ma to g³êbokie znaczenie symboliczne � odnosi
siê do w³asnych korzeni, umacnia w poczuciu przynale¿no�ci, a tak¿e pokazuje
ci¹g³o�æ historyczn¹ kolejnych pokoleñ, dla których nawet skromne i na pozór
ma³o u¿yteczne �lady ojczyzny s¹ wa¿ne. Na Ukrainie jako pañstwie postsowiec-
kim, a jeszcze wcze�niej w carskiej Rosji ju¿ samo posiadanie przez Polaków
takich przedmiotów by³o traktowane przez w³adze jako przejaw dzia³alno�ci wy-
wrotowej. St¹d te¿ troska o nie sta³a siê wa¿nym elementem to¿samo�ci spo³ecz-
no-kulturowej: Mamy w domu modlitewniki z XIX wieku z zaznaczeniem, ¿e
przesz³y przez cenzurê carsk¹. �wiadcz¹ o wielkim trudzie utrzymania polsko�ci
(kobieta, ur. 1954, Kijów). Wspó³cze�nie przedmioty powi¹zane z Polsk¹ nieraz
pe³ni¹ specyficzn¹ funkcjê ze wzglêdu na swoj¹ warto�æ materialn¹: W ci¹gu
piêciu lat sprzedali�my ca³¹ nasz¹ polsk¹ biblioteczkê, bo moj¹ ¿onê potr¹ci³
motocykl i przez 5 lat musia³em jej dogl¹daæ (mê¿czyzna, ur. 1948, Lwów,
pisownia oryginalna). W przebadanej grupie ponad po³owa badanych posiada³a
przedmioty symbolicznie powi¹zane z polsko�ci¹. Najczê�ciej mia³y one charakter
religijny i stosunek do nich badanych osób by³ specyficzny: Krzy¿ to jedyny
symbol cz³owieczeñstwa w tych pogañskich czasach (mê¿czyzna, ur. 1962, Ki-
jów). Czêsto by³y to te¿ ksi¹¿ki, czasopisma i kalendarze, a nieco rzadziej symbo-
le narodowe, dzia³a sztuki i pocztówki. Motywy cenienia tych przedmiotów dzie-
wiêciu na dziesiêciu badanych okre�li³o do�æ jednoznacznie: �kojarz¹ mi siê
z Polsk¹�, �chcê zachowaæ co� polskiego dla siebie�. Ponadto przedmioty takie
pe³ni¹ rolê symbolicznej wiêzi z �kultur¹ i tradycj¹�, �religi¹ i ko�cio³em� czy po
prostu �z Polakami�.

Ciekawe badania dotycz¹ce prywatnych ksiêgozbiorów Polaków mieszkaj¹-
cych w Kijowie przeprowadzi³a Ewa Wo³nicz-Paw³owska8 . W sonda¿u wziêli
udzia³ cz³onkowie dwóch polskich stowarzyszeñ: �Polonia� i �Zgoda� oraz �polo-
ni�ci kijowscy zajmuj¹cy siê zawodowo literatur¹ polsk¹�. W³a�ciciele najwiêk-
szych ksiêgozbiorów posiadali czêsto wydawnictwa przedwojenne. W przeciêt-
nych ksiêgozbiorach zdecydowan¹ przewagê stanowi³y ksi¹¿ki wydane po 1989 r.

7 L. Dyczewski, Polacy w Bawarii..., s. 208. Polacy w Bawarii w 1987 r. wymieniali najczê-
�ciej: Jana Paw³a II (37,5%), Józefa Pi³sudskiego (24,1%), Lecha Wa³êsê (22%), kardyna³a Stefana
Wyszyñskiego (14,2%). Polacy w Chicago w 2001 r. wymieniali najczê�ciej: Jana Pwa³a II (60%),
Lecha Wa³êsê (12,5%), Józefa Pi³sudskiego (12,5%) i Tadeusza Ko�ciuszkê (10%). M. Nytko-
Partyka, To¿samo�æ etniczno-kulturowa Polaków w Stanach Zjednoczonych i ich wchodzenie w no-
we spo³eczeñstwo. Na podstawie badañ w Chicago, praca magisterska pod kierunkiem prof. L. Dy-
czewskiego OFMConv, na prawach rêkopisu, KUL, Lublin 2003, s. 118.
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Po�ród kategorii tematycznych przewa¿a³y klasyka polska oraz literatura religijna.
Autorzy wystêpuj¹cy najczê�ciej w domowych bibliotekach to Henryk Sienkie-
wicz, Józef Ignacy Kraszewski, Boles³aw Prus i Adam Mickiewicz. W przebada-
nej grupie wiêkszo�æ zbiorów równie¿ stanowi³a klasyka polska (co ciekawe
� wielokrotnie wydrukowana w jêzyku rosyjskim b¹d� ukraiñskim).

Jednym z najistotniejszych przejawów polskiej kultury s¹ �wiêta obchodzone
wed³ug typowo polskich tradycji. Pe³ni¹ one wa¿ne funkcje integracyjne i identyfi-
kacyjne9. Do najwa¿niejszych �typowo polskich� tradycji �wi¹tecznych nale¿¹:
³amanie siê op³atkiem, �piewanie b¹d� s³uchanie polskich kolêd podczas Wigilii
Bo¿ego Narodzenia i spo¿ywanie typowo polskich potraw, �wiêcenie pokarmów
w Wielk¹ Sobotê, charakterystyczne �wiêtowanie dnia Wszystkich �wiêtych.

Polsk¹ tradycjê ³amania siê op³atkiem kultywuje dziewiêciu na dziesiêciu ba-
danych Polaków na Ukrainie10. Polskie kolêdy podczas ostatniej wieczerzy wigilij-
nej �piewa³o lub te¿ ich s³ucha³o o�miu na dziesiêciu respondentów11, za� polskie
potrawy przygotowywa³o b¹d� spo¿ywa³o 68%. Tyle samo osób kultywuje wiel-
kanocny zwyczaj �wiêcenia pokarmów12. Najczê�ciej wymieniane spo�ród
wszystkich �wi¹t to: Bo¿e Narodzenie, Wielkanoc, �wiêto Niepodleg³o�ci (11 listo-
pada), �wiêto 3 maja, Nowy Rok.

Nale¿y podkre�liæ, ¿e wysoka ranga �wi¹t i obyczajów katolickich czêsto
mylnie prowadzi do wniosku, ¿e na Ukrainie w wiêkszym stopniu mamy do
czynienia z rzymskimi katolikami, ani¿eli z Polakami. Zjawiskami przecz¹cymi
tego typu tezom s¹ tzw. p³aszczyzny samoidentyfikacji, a tak¿e specyficznie pol-
ska zwyczajowo�æ powi¹zana ze �wiêtami ko�cielnymi.

W przebadanej grupie zdecydowanie najsilniejsz¹ okaza³a siê byæ samoidenty-
fikacja narodowa13. Respondenci zdecydowanie czuj¹ siê Polakami i bardzo pozy-
tywnie waloryzuj¹ ten fakt. Jêzyk polski, traktowany jako �najwiêkszy zagubiony

8 E. Wo³nicz-Paw³owska, R. Makowski, Polskie ksi¹¿ki w ksiêgozbiorach domowych Pola-
ków kijowskich, [w:] Polacy w Kijowie. Pamiêtnik Kijowski, Kijów 2000, s. 286�291.

9 P. Za³êcki, �wiêta i symbole narodowe, [w:] L. Dyczewski, Polacy w Bawarii..., s. 187.
10 W�ród motywów obchodzenia tej tradycji najczê�ciej wystêpuj¹: religijne (m.in. powo³anie

siê na �zwyczaj katolicki�, �znak mi³o�ci Bo¿ej�) � 38,3%, motywy miêdzyludzkie, uniwersalne
(m.in. �znak pojednania i pokoju�; �znak nadziei i jedno�ci�) � 30,0%, motywy rodzinne � 26,6%,
motywy patriotyczne � 7,7%, bez wyra�nego umotywowania � 2,7%.

11 £¹cznie badani wymienili 30 kolêd, najczê�ciej: Cicha Noc (25,3%), Bóg siê Rodzi (24,1%),
W�ród nocnej ciszy (21,0%), Dzisiaj w Betlejem (15,6%), Do szopy... (13,2%).

12 Tylko dwoje badanych przejê³o ukraiñski zwyczaj pozostawiania po¿ywienia na grobach,
a jedna �wiêtuje Halloween: �Dla mnie to radosne �wiêto. Przebieramy siê z przyjació³mi i idziemy
na maskaradê� (kobieta, ur. 1979, Kijów).

13 Wska�nikiem samoidentyfikacji jest odpowied� na pytanie: Cz³onkiem, jakiej grupy wspólno-
ty Pan (Pani) siê czuje?
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skarb�, dawno ju¿ zanikn¹³ w codziennych relacjach. Pozosta³ jednak podstawo-
wym elementem �typowo polskiego oblicza katolicyzmu� na Ukrainie � w zwy-
czajach i liturgii14.

14 W konkluzji swoich wieloletnich badañ Roman Dzwonkowski stwierdza: �Polacy w kraju
nie zdaj¹ sobie sprawy z tego, ¿e �wiadomo�æ polsko�ci rodaków ze Wschodu oparta jest nie na
ich odrêbno�ci jêzykowej, lecz na przynale¿no�ci do Ko�cio³a katolickiego i u¿ywaniu jêzyka pol-
skiego w ¿yciu religijnym�. R. Dzwonkowski, Polacy w Ko�ciele katolickim na Bia³orusi i Ukra-
inie, �Sumarium� 2003, nr 32(52), s. 121.

15 �Powszechna zgoda� nie jest oczywi�cie zgod¹ wszystkich. Jak pisa³ Florian Znaniecki:
�Z pozytywnymi s¹dami o matkach w Dniu Matki i pozytywnymi s¹dami o ojcach w Dniu Ojca
zgadzaj¹ siê dzieci, m³odzie¿ i doro�li, których ¿ycie powa¿nie ró¿ni³o siê w przesz³o�ci. [...] Sym-
fonia powszechnie uwa¿ana za piêkn¹ ma nader ró¿ne tre�ci i znaczenia dla nauczycieli, studentów,
historyków muzyki, dyrygenta, cz³onków orkiestry wykonuj¹cych poszczególne partie, dla osób na
widowni obytych z muzyk¹ i dla tych, które na muzyce znaj¹ siê bardzo s³abo b¹d� nie znaj¹ siê
wcale�. Szerzej: F. Znaniecki, Wzorce warto�ci i normy postêpowania, [w:] Nauki o kulturze. Naro-
dziny i rozwój, PWN, Warszawa 1992, s. 263�264.

16 Jak uwa¿a Leon Dyczewski: �Badanie warto�ci jest niezmiernie wa¿ne, poniewa¿ ich znajo-
mo�æ pozwala na okre�lenie zarówno podstawowych elementów postaw ¿yciowych jednostek, jak
i na zdefiniowanie ich to¿samo�ci kulturowej, nic bowiem tak nie ró¿nicuje ludzi kulturowo, jak
w³a�nie warto�ci�. Szerzej: L. Dyczewski, Polacy w Bawarii..., s. 177.
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Wyrazem �typowo polskiego� oblicza katolicyzmu jest zachowywanie po-
stów. Badani poszcz¹ w sobotê, jak to nakazuje polska tradycja, a nie poszcz¹
w ka¿dy pi¹tek, jak to nakazuje katechizm Ko�cio³a katolickiego.

Ostatnim omawianym wska�nikiem trwania przy polskiej kulturze jest specy-
ficznie polski uk³ad warto�ci, norm i wzorów. Uk³ad warto�ci kulturowych cechuje
siê trwa³o�ci¹ i powszechno�ci¹ w�ród cz³onków danej grupy15 . Jako taki w naj-
wiêkszym stopniu �wiadczy o danej kulturze, o jej obliczu16 . Warto�ci bowiem
wyznaczaj¹ cele dzia³añ zbiorowych, a tak¿e pozwalaj¹ na ocenianie tych dzia³añ.
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System warto�ci badanych oparty jest na uniwersalnych warto�ciach ogólno-
ludzkich powi¹zanych z chrze�cijañstwem oraz warto�ciach podstawowych kultu-
ry polskiej: religijno�ci, m¹dro�ci (wykszta³ceniu), honorze oraz spokojnym ¿y-
ciu17. System warto�ci badanych jest w wysokim stopniu zbie¿ny z analogicznymi
systemami warto�ci Polaków m.in. w Polsce, Austrii i Bawarii. Wydaje siê, ¿e
o specyfice uk³adu warto�ci kulturowych decyduj¹: (1) warto�ci wyra�nie kontra-
stuj¹ce z warto�ciami innych grup, np. Polaków z Ukraiñcami, (2) warto�ci,
których realizowanie jest w jakim� stopniu zagro¿one. Wska�nikami takiej specy-
fiki s¹ rangi poszczególnych warto�ci kulturowych, w³a�ciwe dla okre�lonego �ro-
dowiska spo³ecznego.

Wysoka ranga chrze�cijañstwa (katolicyzmu) dla Polaków na Ukrainie wyra¿a
siê g³ównie w czterech sferach. Po pierwsze, badani uwa¿aj¹, ¿e w³a�nie na warto-
�ciach powi¹zanych z chrze�cijañstwem powinna siê opieraæ polska kultura. Po
drugie, deklaruj¹ oni bardzo wysoki poziom aktywno�ci spo³eczno-religijnej
� nie tylko uczestnicz¹ w praktykach religijnych, ale sami poszukuj¹ odpowiedzi na
pytania z dziedziny religijnej w ksi¹¿kach, gazetach, katechizmie, Pi�mie �wiêtym.
Zdecydowana wiêkszo�æ posiada w domu symbole chrze�cijañskie. Po trzecie, Po-
lacy pragn¹ praktykowaæ w ko�ciele, gdzie u¿ywany jest jêzyk polski. Niektóre
obyczaje maj¹ swoje umocowanie w tradycjach typowo polskich np. post w Wigiliê
Bo¿ego Narodzenia. Po czwarte, dystans miêdzyreligijny nie wystêpuje w stosunku
do katolików. Znacz¹cym faktem jest to, ¿e istnieje pewna rozbie¿no�æ miêdzy
deklarowanymi warto�ciami a przyzwoleniem na relatywizacjê wskazañ etyki kato-
lickiej, co tylko potwierdza kulturowy, a nie transcendentny charakter religijno�ci
Polaków na Ukrainie, jak równie¿ w ka¿dym innym �rodowisku.

Mo¿na stwierdziæ, ¿e to w³a�nie wyznanie katolickie obrz¹dku rzymskiego
jest podstawowym no�nikiem kultury polskiej w�ród Polaków w niepodleg³ej
Ukrainie, a wyra¿a siê to wysokim stopniem identyfikacji z wytworami kultury
chrze�cijañskiej, polskimi obyczajami katolickimi, a tak¿e brakiem dystansu spo-
³ecznego wobec katolików18.

Powracaj¹c do w¹tku g³ównego: czy mo¿liwe jest trwanie i odradzanie siê
kultury polskiej bez jêzyka polskiego w codziennej komunikacji, pos³u¿my siê frag-
mentem pewnego pamiêtnika. W swoich wspomnieniach mieszkaniec Równego
Leon Sobiepan pisze: Ludzie, podobnie jak drzewa, odradzaj¹ siê dziêki swoim

17 Najczê�ciej deklarowan¹ warto�ci¹ by³a religijno�æ (59,5%), nastêpnie badani wskazywali
niemal równomiernie trzy warto�ci: �dobre urz¹dzenie siê i ¿ycie bez trosk� (35,1%), �szczê�cie
rodzinne� (34,1%) oraz �m¹dro�æ i zdobywanie wiedzy� (32,9%).

18 Wyrazem braku dystansu do przedstawicieli konkretnej grupy jest wyra�na zgoda na przyjê-
cie przedstawicieli takiej grupy do w³asnej rodziny poprzez ma³¿eñstwo. N. Panina, O zastosowaniu
skali dystansu spo³ecznego w badaniach tolerancji, �Studia Socjologiczne� 2004, nr 4, s. 140 i n.
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korzeniom. Dlatego jestem g³êboko przekonany, ¿e jednym z g³ównych celów
polskich organizacji na Ukrainie powinno byæ nie tylko d¹¿enie do przyswojenia
przez polsk¹ mniejszo�æ narodow¹ polskiej kultury i religii, ale tak¿e repoloniza-
cja ludzi maj¹cych polski rodowód, polskie pochodzenie. ¯yj¹c w warunkach
stalinizmu, utracili zarówno wpis w paszporcie, jak i swoj¹ narodow¹ �wiado-
mo�æ, utracili swój najcenniejszy skarb, jêzyk polski. W tych ciê¿kich czasach
wielu ju¿ nie przyznawa³o siê do swojej narodowo�ci i oficjalnie wystêpowa³o
jako Ukraiñcy.

Tak i ja prze¿y³em swoje ¿ycie i chocia¿ ani ja, ani moi rodzice nie przeszli
Sybiru i wiêzienia, to jednak ¿y³em stale z �ciê¿arem� na sercu. Ale to nie moja
wina. Ziarno polsko�ci, rzucone przez mego dziadka Bronis³awa, zakie³kowa³o
pomimo wszystkich przeszkód. Nie manifestowa³em swoich sympatii do Polaków,
do wszystkiego co polskie. Samodzielnie doskonali³em znajomo�æ jêzyka polskiego,
czyta³em i pisa³em po polsku, s³ucha³em audycji radiowych. Po odbudowie ko�cio³a
w Równem co niedzielê staram siê przychodziæ na Mszê �w., chocia¿ stojê za tylnym
filarem. Mi³o�æ do Polski, wyniesion¹ z domu dziadka Bronis³awa, potrafi³em pielê-
gnowaæ w g³êbi serca przez ca³e ¿ycie moje i przekazaæ j¹ moim synom i wnukom.
Jestem z tego dumny. Choæ nie przypad³o mi ¿yæ Polakiem, to umrê nim19.

W komunikacie Polskiej Agencji Prasowej z 14 czerwca 2007 r., dotycz¹cym
tez wyg³oszonych na posiedzeniu sejmowej Komisji £¹czno�ci z Polakami za
Granic¹, czytamy: Polacy na Ukrainie �znikn¹ w przeci¹gu piêtnastu lat, a powo-
dem tego jest znikoma znajomo�æ jêzyka polskiego w tej grupie�. Pozwalam sobie
tej tezy nie podzielaæ.

Ðåçþìå

Ðîëü ïîëüñêîãî ÿçûêà â ñîõðàíåíèè è âîçðîæäåíèè êóëüòóðû ïîëÿêîâ

â íåçàáèñèìîé Óêðàèíå

Îñíîâíàÿ öåëü íàñòîÿùåé ñòàòüè � îïèñàíèå ôóíêöèé ïîëüñêîãî ÿçûêa â æèçíè ïîëÿêîâ

ïðîæèâàþùèõ íà òåððèòîðèè ñîâðåìåííîé, íåçàâèñèìîé Óêðàèíû. Ïðîâåä¸ííûå èññëåäîâàíèÿ

îïðîâåðãíóëè ãèïîòåçó, ÷òî ñîõðàíåíèå êóëüòóðíîãî ñâîåîáðàçèÿ äàííîãî ñîöèóìà ãàðàíòèðóåò

ëèøü óïîòðåáëåíèå ðîäíîãî (â äàííîì ñëó÷àå: ïîëüñêîãî) ÿçûêà â ïîâñåäíåâíîé æèçíè.

Îêàçàëîñü, ÷òî ïîëüñêèé ÿçûê ýòî ëèøü îäèí èç ìíîãèõ ýëåìåíòîâ ïîëüñêîé êóëüòóðû

â øèðîêîì ñìûñëå ñëîâà. Èññëåäîâàííàÿ ãðóïïà ñîõðàíèëà òàêèå èìåííî ýëåìåíòû ïîëüñêîé

êóëüòóðû, íàïð.: îïðåäåë¸ííóþ èåðàðõèþ öåííîñòåé, ÷óâñòâî ñâîåîáðàçèÿ, òèïè÷íî ïîëüñêèå

íðàâû è îáû÷àè. Ýòî ïðîòèâîðå÷èò ñòåðåîòèïíîìó ìíåíèþ, ñîãëàñíî êîòîðîìó ñîõðàíåíèå

êóëüòóðû äàííîãî íàðîäà íåâîçìîæíî áåç ñîõðàíåíèÿ åãî ÿçûêà.

19 L. Sobiepan, Chcê umrzeæ Polakiem, �Krynica. Pismo Mniejszo�ci Polskiej na Ukrainie�,
Kijów 2000, nr 29, s. 35.
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Summary

The role of Polish language on lasting and reviving of Polish culture within Poles
living in the independent Ukraine

This article aims to describe the function played by Polish language In the life of Poles residing
in independent Ukraine. The hypothesis on the lack of necessity to use a native language in everyday
life in order to preserve cultural distinctness has been verified during the field-research conducted by
the author. Polish language is only one of the elements of widely-understood Polish culture. The
group subject to field-research study has also preserved other elements, such as: hierarchy of values
of norms and patterns, feeling of distinctiveness, typical Polish traditions and customs. This observa-
tion contrasts with stereotypical opinion according to which preservation of culture is impossible
without preservation of language.


