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Uniwersytet śląski w Katowicach
wydział etnologii i nauk o edukacji w cieszynie

proFiLe idenTyFiKacyJne Uczniów ze szKół 
z poLsKim JęzyKiem naUczania na białorUsi, 
UKrainie i w czechach1

Kwestie poczucia tożsamości narodowej młodzieży są częścią szerszych ba-
dań prowadzonych wśród uczniów szkół średnich z polskim językiem nauczania 
w republice białorusi, na Ukrainie oraz w republice czeskiej. w niniejszym 
tekście rozważania skupię wokół zagadnień związanych z poznaniem miejsca 
identyfikacji narodowej w tożsamości wielowymiarowej. omówię zatem wy-
niki badań dotyczących profili identyfikacyjnych dominujących wśród badanych. 
Kolejne kwestie związane będą z kryteriami decydującymi – zdaniem uczniów 
– o byciu polakiem. strategie identyfikacyjne wiążą się z posiadaniem ojczyzny. 
grzegorz babiński dokonując operacjonalizacji tożsamości narodowej wskazuje 
na składnik ocenny – uznanie pewnych faktów za szczególnie ważne, własne. po-
ruszę również zatem kwestie deklaracji badanych dotyczące języka uznawanego 
przez nich za swój ojczysty.

założenia TeoreTyczne badań

poczucie tożsamości młodych ludzi będących członkami polskich mniejszości 
narodowych – żyjących od wielu pokoleń poza granicami macierzy – jest uwa-
runkowane szeregiem czynników. Teorią przydatną do ich uporządkowania jest 
Teoria zachowań Tożsamościowych (TzT) Tadeusza Lewowickiego2. w TzT 
autor odwołuje się zarówno do zjawisk i procesów właściwych poszczególnym 

1 praca naukowa finansowana ze środków budżetowych na naukę w latach 2010–2012 jako 
projekt badawczy.

2 T. Lewowicki, Problemy tożsamości narodowej – w poszukiwaniu sposobów uogólnionych 
ujęć kwestii poczucia tożsamości i zachowań z tym poczuciem związanych [w:] Edukacja a tożsa
mość etniczna, redaktor m. m. Urlińska, Toruń 1995, s. 51–63; T. Lewowicki, Wyznaczniki tożsa
mości narodowej (wiedza o determinantach tożsamości i zachowań tożsamościowych jako element 
edukacji) [w:] Tożsamość narodowa młodzieży na pograniczach, redaktor z. Jasiński, a. Kozłow-
ska, opole 1997, s. 35–40; T. Lewowicki, Szkic do teorii zachowań tożsamościowych [w:] W poszu
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społecznościom, jak i do bardzo różnych kontekstów politycznych, społecznych, 
kulturowych, gospodarczych i innych, jak wreszcie do teorii psychologicznych, 
socjologicznych ułatwiających zrozumienie czy interpretację rejestrowanych fak-
tów, zjawisk i procesów.

zastosowanie TzT do opisania uwarunkowań zachowań tożsamościowych 
pozwoli poznać zróżnicowane warunki społecznego funkcjonowania w krajach 
dawnego bloku wschodniego (na białorusi, na Ukrainie i w czechach) zarówno 
w aspekcie historycznym, jak i społeczno-gospodarczym. wielokulturowość wy-
branych pograniczy sprawia, że członkowie grup mniejszości narodowych mogą  
uczestniczyć w życiu wielu grup kulturowych, a warunki, w których przebiega 
socjalizacja i kulturalizacja sprzyjają kształtowaniu tożsamości wielowymiaro-
wej. ale bywa też, że młodzi ludzie mogą włączyć się do działań o przetrwanie, 
odrębność i autonomię własnej grupy mniejszościowej izolując się od innych.

Konstruując poczynania badawcze korzystałam też z teorii henri Tajfela, 
w której autor w znacznym stopniu uwzględnia kontekst społeczny, łączy to, co 
indywidualne, z tym, co społeczne. wskazuje także na znaczenie środowiska, 
w którym kształtuje się tożsamość człowieka pod wpływem nabywanych do-
świadczeń. przyjęta Teoria Tożsamości społecznej henriego Tajfela systematy-
zuje obszar badań do 1. indywidualnej koncepcji siebie, 2. identyfikacji z grupą 
i 3. kategoryzacji społecznej. dalszego uszczegółowienia dokonałam korzysta-
jąc z koncepcji tożsamości narodowej grzegorza babińskiego. zaproponowane 
przez autora trzy komponenty3 wpisują się w teorię h. Tajfela, charakteryzowaną 
jako teoria poznawczo-motywacyjna, przy czym element wiedzy o sobie zawiera 
też wiedzę o zachowaniach. zakładając, że na omawianych pograniczach docho-
dzi do „podwojenia”, „potrojenia” tożsamości4 odwołuję się do wcześniejszych 
ustaleń g. babińskiego5, T. Lewowickiego6, J. nikitorowicza7.

kiwaniu teorii przydatnych w badaniach międzykulturowych, redaktor T. Lewowicki, e. ogrodzka-
mazur, cieszyn 2001, s. 159–165.

3 g. babiński rozumie tożsamość jako postawę.
4 patrz między innymi: T. Lewowicki, Problemy tożsamości narodowej – w poszukiwaniu spo

sobów uogólnionych ujęć kwestii poczucia tożsamości i zachowań z tym poczuciem związanych  
[w:] Edukacja a tożsamość etniczna, redaktor m. m. Urlińska, cyt. wyd., s. 58; a. szczurek-boruta, 
b. grabowska, Dynamika kształtowania się tożsamości młodzieży – ku tożsamości wzbogaconej 
[w:] Poczucie tożsamości i stosunek młodzieży do wybranych kwestii społecznych – studium z po
granicza polskoczeskiego, redaktor T. Lewowicki, e. ogrodzka-mazur, a. szczurek-boruta, cie-
szyn–warszawa–Toruń 2009, s. 28–63.

5 g. babiński, Socjologiczne aspekty tożsamości narodowej [w:] redaktor z. Jasiński, a. Ko-
złowska, Tożsamość narodowa młodzieży na pograniczach, cyt. wyd., s. 16–17.

6 T. Lewowicki, Wyznaczniki tożsamości narodowej (wiedza o determinantach tożsamości i za
chowań tożsamościowych jako element edukacji) [w:] redaktor z. Jasiński, a. Kozłowska, Tożsa
mość narodowa młodzieży na pograniczach, cyt. wyd., s. 36–37; T. Lewowicki, Wielokulturowość 
i edukacja, „ruch pedagogiczny” 2010, nr 3–4, s. 17.

7 J. nikitorowicz, Edukacja regionalna i międzykulturowa, warszawa 2009, s. 369–370.
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warUnKi społecznego FUnKcJonowania poLsKieJ 
mnieJszości narodoweJ na białorUsi, UKrainie 
i w czechach

polacy żyjący poza granicami rzeczypospolitej polskiej – w europie środ-
kowo-wschodniej – są członkami mniejszości narodowych o charakterze auto-
chtonicznym.

na białorusi mieszka największe skupisko polaków poza granicami polski 
w europie. spis powszechny przeprowadzony w 2009 roku wykazał w tym kraju 
294 549 osób8 narodowości polskiej, co stanowi 3,1% ogółu mieszkańców9. na 
Ukrainie mieszka 144 100 osób deklarujących polska narodowość (0,3%), nato-
miast w czechach 51 968 osób narodowości polskiej (0,51% ogółu ludności)10. 
położenie społeczno-ekonomiczne osób będących członkami polskiej mniejszo-
ści narodowej w wymienionych wyżej krajach nie jest lepsze niż innych grup 
narodowych, a analiza danych zawartych w spisach powszechnych dotyczących 
wykształcenia i zatrudnienia polaków wskazuje, że są grupą mającą niższe wy-
kształcenie niż osoby innych narodowości, zwłaszcza członkowie grupy większo-
ściowej. przekłada się to często na niższe wynagrodzenie i niższy standard życia. 
w ostatnim dwudziestoleciu zmianie – na korzyść – uległ poziom wykształcenia.

polacy na omawianych terenach mieszkali od dawna, a jako że granice  europy 
w dwudziestym wieku ulegały częstym zmianom, podobnie często zmieniała się 
przynależność państwowa jej mieszkańców. Losy historyczne polskiej mniejszo-
ści na białorusi, Ukrainie i w czechach są złożone i cechuje je niezwykły dra-
matyzm.

najstarsze pokolenia polaków pamiętają prześladowania i represje kierowane 
przeciwko grupie polskiej i zmierzające do wykorzenienia polskości. polityka na-
rodowościowa w omawianych krajach zakładała zasymilowanie polaków, w tym 
celu znacznie ograniczono możliwości nauczania języka polskiego11. prześlado-

 8 biuletyny statystyczne spisu powszechnego 2009 roku. narodowy Komitet statystyczny re-
publiki białoruś, http://belstat.gov.by/homep/ru/perepic/2009/itogi1.php. aktualizacja 12.03.2011.

 9 p. eberhardt, Przemiany demograficznonarodowościowe na Ukrainie 1989–2001, „prze-
gląd wschodni” 2003, t. Viii, z. 3(31), s. 746 i dalsze.

10 http://www.czso.cz/csu/2003edicniplan.nsf/t/c2003127aF/$File/41140312.pdf. aktualiza-
cja 29.06.2010.

11 Lata panowania rosyjskiego były bardzo trudne dla polaków mieszkających na terenach by-
łego wielkiego Księstwa Litewskiego. represje władz rosyjskich miały na celu wyniszczenie naro-
du polskiego, a dokonywano tego przede wszystkim uderzając w kulturę polską. w szkołach zaka-
zano nauczania w języku polskim, a w latach 1866–1871 obowiązywał również zakaz posługiwania 
się językiem polskim w życiu publicznym. sytuacja polaków zaczęła się pogarszać po powstaniu 
listopadowym, a w latach czterdziestych i pięćdziesiątych XiX wieku dyskryminowanie osób naro-
dowości polskiej przybrało drastyczne formy. prześladowania nasiliły się jeszcze bardziej po upad-
ku powstania styczniowego. wśród represji stosowanych przez rosję carską były kary śmierci, 
zesłania na katorgę, wcielenie do armii carskiej, zesłania administracyjne na osiedlenie. zesłania za 
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wania kontynuowała władza sowiecka w białoruskiej i Ukraińskiej srr, która 
największe zagrożenie dostrzegała w polskiej inteligencji i to w jej kierunku skie-
rowano szczególne represje. masowe aresztowania i deportacje, zamykanie szkół, 
likwidacja polskich bibliotek, burzenie i zamykanie kościołów, zakaz kontaktów 
z rodziną w polsce. w ten sposób dążono do wyeliminowania nawet samego po-
jęcia „polak”. stałe represje doprowadziły do „zamrożenia” polskiej kultury12.

w nieznacznie lepszej sytuacji byli polacy mieszkający w czechosłowacji. 
od czasów powojennych do „aksamitnej rewolucji” na zaolziu polacy mogli się 
organizować i działać aktywnie tylko w obrębie jednej organizacji – polskiego 
związku Kulturalno-oświatowego, finansowanej i kontrolowanej przez władze 
komunistyczne. z powodu sytuacji politycznej, pzKo przez dziesięciolecia za-
wężał swoją działalność tylko do sfery kulturalno-oświatowej. działania były 
skierowane do wewnątrz grupy, a liczne Koła miejscowe dbały o zacieśnianie 
więzi społecznych, pielęgnowanie polskości, o dziedzictwo kulturowe grupy.

od początku lat dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku na białorusi i na 
Ukrainie powoli zaczęło odradzać się życie organizacyjne polskiej mniejszo-
ści narodowej, natomiast na zaolziu polska mniejszość narodowa rozbudowała 
zaplecze organizacyjne i aktualnie działają tam liczne organizacje społeczno- 
-kulturalne. dbają one o kreowanie i zaspakajanie potrzeb polskiej społeczności, 
są miejscem integracji i ekspresji.

ostoją polskości na omawianych terenach był Kościół, na białorusi i na 
Ukrainie – Kościół katolicki, a na zaolziu orędownikiem polskości od początku 
kształtowania się świadomości narodowej był – obok Kościoła katolickiego 
– Kościół ewangelicki.

Kościół przez wieki przyczyniał się do przetrwania wiary, ducha narodo-
wego, oświaty, a przede wszystkim języka polskiego. odgrywał kluczową rolę 
w rozwoju i utrzymaniu świadomości narodowej, etnicznej i kulturowej, szcze-
gólnie w okresie ateizacji i depolonizacji ludności polskiej13. religia stanowiła 

działalność antycarską zapoczątkowały prześladowania polaków, a także tak zwane przesiedlenia 
dobrowolne – masowe migracje w głąb cesarstwa rosyjskiego, które trwały do końca istnienia 
rosji carskiej. Leszek zasztowt szacuje, że do europejskich części rosji oraz na syberię zesłano 
lub przemieściło się w latach 1862–1869/1871 około 62 tys. osób, czyli ponad dwukrotnie więcej, 
niż wynikało z publikowanych wcześniej obliczeń historyków rosyjskich doby przedrewolucyj-
nej. L. zasztowt, Zsyłka i przesiedlenia ludności polskiej z zachodnich guberni w głąb Cesarstwa 
 Rosyjskiego po powstaniu styczniowym, „przegląd wschodni” 1998, t. V, z. 2, s. 262. 

12 szerzej: a. dworeckow, Sytuacja Polaków oraz problemy polskiej młodzieży na Białorusi 
[w:] Polska mniejszość narodowa w Europie ŚrodkowoWschodniej, redaktor z. J. winnicki, wro-
cław 2005, s. 93–94.

13 patrz między innymi: r. dzwonkowski sac, Kościół katolicki w ZSRR 1917–1939: zarys 
historii. Lublin 1997; r. dzwonkowski sac, Mniejszości narodowe a ewangelizacja: Białoruś 
– Ukraina. Lublin 2004; i. Kabzińska, Wśród „kościelnych Polaków”. Wyznaczniki tożsamości 
 etnicznej (narodowej) Polaków na Białorusi, warszawa 1999.
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dla polaków mieszkających na białorusi podstawową siłę i wartość, pomagała im 
w zachowaniu tożsamości narodowej. Kościół stanowił niekwestionowaną ostoję 
polskości, był jej „azylem”.

polska mniejszość narodowa na białorusi przez dziesiątki lat była pozba-
wiana większych szans na rozwój własnej oświaty, a różne formy wynaradawia-
nia sprawiły, że obszar ten jest dosyć zaniedbany. znaczne ograniczenie liczby 
szkół z polskim językiem nauczania na Ukrainie oraz w czechach, likwidacja 
tychże szkół na białorusi, a także represje stosowane wobec polaków, doprowa-
dziły do znacznego spadku osób znających język polski i posługujących się nim 
na co dzień. To z kolei przyczyniło się do zmniejszenia liczby uczniów w szko-
łach narodowościowych. sytuacja w omawianych krajach zaczęła zmieniać się 
po odzyskaniu niepodległości przez białoruś i Ukrainę oraz po aksamitnej rewo-
lucji w czechosłowacji.

przemiany modeLU Tożsamości w społecznościach 
wieLoKULTUrowych

czynnikami wzmacniającymi dyskurs tożsamościowy – obok przyśpieszonej 
indywidualizacji, renesansu etniczności, uznania zasady wielokulturowości – są 
także zmiany w krajach dawnego bloku socjalistycznego, związane z transfor-
macją ustrojową i przemianami społecznymi oraz tworzenie struktur ponadna-
rodowych i towarzysząca im wizja stworzenia bardziej jednolitej europejskiej 
tożsamości14.

pojęcie tożsamości ma charakter interdyscyplinarny i jest jedną z podstawo-
wych kategorii w psychologii, socjologii, antropologii, filozofii, a nawet w lin-
gwistyce. w ujęciach socjologicznych tożsamość bywa odnoszona do wzorów 
zachowań, postaw jednostek będących wynikiem wpływu środowiska społecz-
nego. pojęcie tożsamości przeszło przemianę statusu teoretycznego, od determi-
nującego wpływu społeczeństwa, stereotypowego wyobrażenia o roli wynikającej 
z tradycji, terminu akcentującego równość i niezmienność do zdolności wyboru, 
poczucia władzy i autonomii, akceptacji różnicy, a nawet niejednoznaczności na-
szego doświadczenia.

poszukiwanie tożsamości jest najistotniejszym, najtrwalszym i najtrudniej-
szym zadaniem w rozwoju człowieka, ponieważ sukces bądź niepowodzenie 
w zbudowaniu jasno określonej tożsamości ma istotne implikacje dla wielu waż-

14 „zdaniem jednych zastępująca (czy mająca zastąpić) tożsamości narodowe, zdaniem jeszcze 
innych – występująca niejako obok tożsamości narodowych”. T. Lewowicki, Wyznaczniki tożsamo
ści narodowej (wiedza o determinantach tożsamości i zachowań tożsamościowych jako element 
edukacji) [w:] Tożsamość narodowa młodzieży na pograniczach, redaktor z. Jasiński, a. Kozłow-
ska, cyt. wyd., s. 36. 
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nych funkcji psychicznych, takich jak autoregulacja, przetwarzanie informacji od-
noszących się do Ja, doświadczanie afektu, wyznaczanie celów, spostrzeganie in-
nych czy też zachowania wobec innych15. zygmunt bauman pisze, że tożsamość 
jest jedną z „najbardziej uniwersalnych ludzkich potrzeb, potrzeb przynależno-
ści lub bycia akceptowanym, potrzeb bezpieczeństwa”16. Jednak, dociera ona do 
świadomości wtedy dopiero, gdy pytamy „kim jestem” i „gdzie jest moje miejsce” 
– a pytamy wówczas, gdy prosta, jednoznaczna i natychmiastowa odpowiedź nie 
przychodzi łatwo, przysparza kłopotu, wymaga zastanowienia17. bez określenia 
„kim jestem” człowiek nie jest w stanie w pełni funkcjonować w społeczeństwie.

henri Tajfel proponuje spojrzenie na tożsamość jednostki zarówno z perspek-
tywy społecznej, jak i jednostkowej. punktem wyjścia prowadzonych rozważań 
jest założenie, że tożsamość, jej doświadczanie, wysiłek samookreślenia wiąże 
się z jednej strony, z procesem stawania się i wyboru siebie, a z drugiej wpisa-
niem w jakiś rodzaj kulturowego porządku, w którym jednostka trwa, a który 
daje jej poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa.

Tożsamość jest budowana na bazie uznania pewnego systemu wartości istot-
nych dla danej sfery życia społecznego, na przykład rodzinnego, religijnego, 
etnicznego. wywodzi się ona z wiedzy na temat własnej grupy (rodzinnej, re-
ligijnej, etnicznej), jej historii, roli, powołania. Tożsamości towarzyszy także 
element samooceny budowanej w kontakcie z inną kulturą, akceptacji własnych 
norm i wartości. henri Tajfel rozumie tożsamość społeczną jednostki jako „część 
posiadanej przez jednostkę koncepcji siebie, która wyrasta z jej wiedzy o uczest-
nictwie w różnego typu grupach społecznych wraz z wartościującym i emocjo-
nalnym znaczeniem, jakie ma dla niej ta przynależność”18. poprzez należenie do 
różnych grup i kategorii społecznych człowiek kształtuje swoją tożsamość spo-
łeczną. h. Tajfel zakłada, że na tożsamość jednostki składa się 1. indywidualna 
koncepcja siebie (powstaje ona w wyniku percepcji własnej osoby i własnych 
zachowań), 2. identyfikacja z grupą (definiowanie siebie w terminach przynależ-
ności grupowej) oraz 3. kategoryzacja społeczna (akcentuacja, czyli dostrzega-
nie różnic między „swoimi” i „obcymi”, a także faworyzowanie własnej grupy). 
ważnym elementem teorii jest identyfikacja z grupą, czyli definiowanie siebie 
w terminach przynależności grupowej.

15 zob. Umysł społeczny. Poznawcze i motywacyjne aspekty zachowań interpersonalnych, re-
daktor J. p. Forgas, K. d. williams, L. wheeler, Tłum. a. nowak, gdańsk 2005. 

16 z. bauman, Ziemia, krew, tożsamość, „przegląd polonijny” 1993, nr 4, s. 8.
17 z. bauman, Tożsamość. Wtedy, teraz, po co? [w:] Idee a urządzanie świata społecznego, 

redaktor e. nowicka, m. chałubiński, warszawa 1999, s. 43. 
18 h. Tajfel, Introduction [w:] Social Identity and Intergroup Relations, redaktor h. Tajfel, 

cambridge 1982, s. 2. za: r. szwed, Tożsamość a obcość kulturowa. Studium empiryczne na temat 
związków pomiędzy tożsamością społecznokulturalną a stosunkiem do obcych, Lublin 2003, s. 33. 
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Funkcjonowanie człowieka, jako członka mniejszości narodowej, wiąże się 
często z równoczesnym „byciem” w dwóch kodach kulturowych, co sprawia, że 
„ludzie – jak pisze h. Tajfel – posiadają cały repertuar dyskretnych (to jest od-
dzielnych) przynależności kategorialnych, których ważność dla pojęcia Ja może 
być zróżnicowana”19. osoba należąca do mniejszości narodowej może należeć 
do wielu grup mniejszościowych i większościowych, zdobywa w nich doświad-
czenia społeczne, które wzbogacają jej złożoną tożsamość społeczną, a aktywi-
zowanie określonej tożsamości zależy od układu czynników sytuacyjnych i kon-
tekstowych.

poczucie tożsamości członka mniejszości narodowej przejawia się w pew-
nym zespole zachowań, jakie powinien/może spełniać każdy członek mniejszości 
bez względu na swoje osobiste opinie i poglądy. w procesie socjalizacji i kultu-
ralizacji, jednostki internalizują role społeczne i uczą się je odgrywać, ale rów-
nież tworzyć i negocjować. w rzeczywistości jednostki pojmują i podejmują role 
społeczne w trwającym nieprzerwanie procesie interakcji społecznej. szczególną 
rolę w procesie realizowania poczucia tożsamości mają osobiste doświadczenia 
podmiotu.

Tożsamość narodowa nabiera dużego znaczenia zwłaszcza w sytuacji pogra-
nicza, w społeczeństwach wielokulturowych, pluralistycznych. Jednostka, która 
funkcjonuje w środowisku zróżnicowanym kulturowo, a zwłaszcza będąc człon-
kiem mniejszości narodowej, mocniej – niż członkowie grupy większościowej 
– akcentuje swoją przynależność narodową, porównując siebie z przedstawicie-
lami narodu, w którym przyszło jej żyć.

poczucie tożsamości narodowej – zdaniem Tadeusza Lewowickiego20 – tra-
dycyjnie opierało się i opiera między innymi na świadomości biegu i odrębności 
losów historycznych; odrębności języka, kultury, obyczaju, często religii; swo-
istej genealogii historycznej postrzeganej w kategoriach biologiczno-rasowych, 
niekiedy cech osobowości; identyfikacji z grupą społeczną i określonym teryto-
rium. Jednak w ostatnich dekadach dostrzega się zjawisko odchodzenia od „wła-
snej”, przypisanej przez grupę, tożsamości i poszukiwanie nowej.

wśród członków mniejszości narodowych często dochodzi do podwojenia, 
potrojenia tożsamości, ale nieobce są im też kłopoty z kształtowaniem tożsamo-
ści, kryzysy czy moratorium rozwojowe. sposób realizacji dodatkowego zadania 

19 h. Tajfel, La categorisation sociale [w:] Introduction à la psychologie sociale, redaktor 
s. moscovici, paris 1972, s. 31. za: a. Kwiatkowska, Tożsamość a społeczne kategoryzacje, war-
szawa 1999, s. 86.

20 T. Lewowicki, Poczucie tożsamości narodowej młodzieży – stałość i zmienność (uwagi 
końcowe) [w:] Poczucie tożsamości narodowej młodzieży, redaktor T. Lewowicki, cieszyn 1994, 
s. 133. 
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rozwojowego21, które pojawia się przed nastolatkami z grup etnicznych, w duże 
mierze jest warunkowany polityką mniejszościową państwa.

w społecznościach jednorodnych kulturowo tożsamość może kształtować 
się w sposób bierny, natomiast w społecznościach zróżnicowanych kulturowo, 
młody człowiek przynależąc do różnorodnych grup – mniejszościowych i więk-
szościowych – musi podjąć wysiłek w celu określenia siebie. pomocne są agendy 
socjalizacyjne, łącznie z rodziną, które wprowadzają go w świat kultur/y, a przede 
wszystkim pomagają budować więzi. „osadzenie terytorialne z jednej strony 
może powodować kształtowanie tożsamości zamkniętej (skondensowanej), z dru-
giej zaś sprzyjać kreowaniu tożsamości wielokulturowej”22. dwukulturowość 
– zdaniem g. babińskiego23 – może prowadzić do „dwutożsamowości” (na ogół 
do niej nie prowadzi) lub do wytworzenia się nowej, wewnętrznie w pełni zinte-
growanej tożsamości. natomiast Jerzy nikitorowicz dopuszcza możliwość istnie-
nia wielu wymiarów tożsamości. autor zakłada nieustanny proces kształtowania 
się i funkcjonowania tożsamości w triadzie: tożsamość dziedziczona i nabywana, 
tożsamość ról i wyzwań, tożsamość odczuwana i realizowana24. Lech witkowski 
ujął to w postaci „wektora epistemologicznego”, wyrażającego dominujący kie-
runek oddziaływań: kompetencja (gotowość i zdolność do pewnych zachowań), 
koncepcja (umiejscowienie siebie w skomplikowanym polu interakcji), kondycja 
(poczucie wewnętrznej spójności i odrębności, dwukulturowość lub zagubienie, 
rozszczepienie, marginalizacja)25.

Ludzie, tworząc własną tożsamość, podejmują świadome działania. mogą 
oni, asymilując się z większością, trzymać dystans do własnej grupy mniejszo-
ściowej, bądź też zbudować dwie tożsamości i funkcjonować równolegle. mogą 
też świadomie wybrać wzorce własnej kultury i na ich bazie otwierać się na in-
nych, budować ową „trzecią wartość”26. w wielokulturowych społeczeństwach 
w odniesieniu do imigrantów, członków mniejszości narodowych, a także osób 

21 r. J. havighurst definiuje zadania rozwojowe jako „zadanie, które pojawia się w pewnym 
okresie życia jednostki i którego pomyślna realizacja daje jej poczucie zadowolenia z życia i jest 
warunkiem pomyślnej realizacji następnych zadań, zaś niepowodzenie w jego realizacji prowadzi 
do poczucia niezadowolenia z życia, do dezaprobaty ze strony otoczenia i do trudności w realizacji 
następnych zadań”. r. J. havighurst, Human development and education, new york 1953. za:  
b. łapiński, Stres rodziców związany z socjalizacją dziecka w wieku dorastania – jego determinan
ty i działania zaradcze, „psychologia wychowawcza” 1988, nr 4, s. 390–407.

22 J. nikitorowicz, Kreowanie tożsamości dziecka. Wyzwania edukacji międzykulturowej, 
gdańsk 2005, s. 9.

23 g. babiński, Pogranicze polskoukraińskie: etniczność, zróżnicowanie religijne, tożsamość, 
Kraków 1997, s. 94.

24 J. nikitorowicz, Edukacja regionalna i międzykulturowa, warszawa 2009, s. 378. 
25 L. witkowski, Tożsamość i zmiana (wstęp do epistemologicznej analizy kontekstów eduka

cyjnych), Toruń 1988, s. 113 i n.
26 określenie danuty mostwin.
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żyjących na „marginesie dwóch kultur i dwóch społeczeństw, które nigdy nie 
przenikają się, ani nie mieszają wzajemnie”27 Jerzy nikitorowicz wskazał nastę-
pujące typy tożsamości kulturowej28:

– identyfikację z dwiema i więcej kulturami (bikulturalizm, człowiek pogra-
nicza);

– identyfikację z dominującą kulturą (asymilacja, tożsamość obojętna lub ne-
gatywna wobec socjalizacji rodzimej, przeciwstawienie się podstawowym 
wartościom i dziedzictwu przodków);

– identyfikację z własną grupą mniejszościową (separacja, etnocentryzm, 
odnalezie nie, zrozumienie siebie i swojej kultury);

– brak identyfikacji z którąkolwiek grupą reprezentującą określoną kulturę 
(marginalizacja, człowiek marginesu w ujęciu roberta e. parka).

w literaturze przedmiotu przyjęto za miltonem gordonem „możliwość ist-
nienia wielu »warstw tożsamości«, które niejako otaczają osobowość i które nie 
układają się w osobne, pojedyncze warstwy, ale są ich kombinacjami. zazwyczaj 
znaczące elementy stanowią kompleks oznak i symboli, który można nazwać 
obrazem samego siebie. z perspektywy innych grup spostrzegane oznaki i sym-
bole są źródłem wnioskowania o ich wartościach. identyfikacja ze swoją grupą 
wymaga istnienia innych, obcych grup, w relacji do których ten proces nabiera 
sensu. członkowstwo jednej grupy nie wyklucza obecności w innej, a fakt iden-
tyfikacji z różnymi grupami nie musi prowadzić do dysonansu”29.

wyniki dotychczasowych badań wskazują, że na terenach pogranicza mło-
dzież przejawia wielowymiarową tożsamość budowana na bazie tożsamości re-
gionalnej30.

warto w tym miejscu przypomnieć definicję tożsamości zaproponowaną 
przez Jerzego nikitorowicza, który pojmuje ją jako „zbiór charakterystycznych 
właściwości o różnej jakości układających się w zachodzące na siebie i uzupeł-
niające się wzajemnie płaszczyzny, pomiędzy które wkracza kultura i edukacja 
w postaci pneumatoforów (wartości, tradycji, norm, prawa, obyczajów, rytuałów 
itp.), ingerując i przenikając wszystkie płaszczyzny tożsamości i jednocześnie 
chroniąc ich odrębność przed wstrząsami i konfliktami oraz zapewniając ich 

27 r. e. park, Human migration and the marginal man, za: K. Kwaśniewski, Zderzenie kultur: 
tożsamość a aspekty konfliktów i tolerancji, cyt. wyd., 36.

28 J. nikitorowicz, Edukacja regionalna i międzykulturowa, cyt. wyd., s. 379. 
29 m. gordon, Assimilation In American Life. The Role of Race, Religion, and National Origin, 

new york 1964, s. 26–27. za: J. nikitorowicz, Młodzież pogranicza kulturowego Polski, Białorusi 
i Ukrainy wobec integracji europejskiej, białystok 2000, s. 59.

30 szerzej: b. grabowska, Tożsamość narodowa młodzieży na pograniczu cieszyńskim w sytua
cji zmiany społecznej [w:] Z teorii i praktyki edukacji międzykulturowej, redaktor T. Lewowicki, 
e. ogrodzka-mazur, cyt. wyd.
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ustawiczne trwanie i rozwój”31. wśród kolejnych płaszczyzn tożsamości autor 
wymienia tożsamość jednostkową, rodzinną, lokalno-parafialną, regionalną, na-
rodową/państwową, kontynentalną oraz globalną. świadomość ich istnienia jest 
„wynikiem kontaktu z inną grupą, sposobem określania samego siebie poprzez 
przynależność do różnego typu grup społecznych”32.

charaKTerysTyKa badaneJ grUpy

wybierając kraje do przeprowadzenia badań porównawczych kierowałam się 
autochtonicznym33 charakterem polskich mniejszości narodowych na białorusi, 
Ukrainie i w czechach. Uwzględniając różny poziom rozwoju szkolnictwa w po-
szczególnych krajach, do badań wybrałam typ szkół, który funkcjonuje w każdym 
z nich. dodatkowym kryterium wyboru był wiek uczniów. Kierowałam się tezą 
erika h. eriksona34, że tożsamość człowieka kształtuje się przez całe życie, jed-
nak okresem najważniejszym, przełomowym jest wiek dojrzewania. zatem bada-
nia przeprowadziłam w grupie uczniów szkół średnich. Uwzględniając różny po-
ziom organizacji i funkcjonowania szkół w czechach, na białorusi i na Ukrainie 
do badań wybrałam szkoły średnie z polskim językiem nauczania. Funkcjonują 
one w państwowych systemach szkolnych i podlegają władzom oświatowym 
w danym kraju, a młodzież ucząca się w tych szkołach jest „aktywna w zakresie 
kultury i edukacji etnicznej”35.

badania właściwe zostały przeprowadzone w roku szkolnym 2010/2011 
wśród uczniów szkół średnich uczących się w szkołach z polskim językiem na-
uczania w republice czeskiej (w lutym 2011 roku), republice białorusi (w li-
stopadzie 2010 roku) i na Ukrainie (w grudniu 2010 roku). badania przepro-
wadziłam w ramach projektu badawczego habilitacyjnego „poczucie tożsamości 
młodzieży i jego uwarunkowania (studium polskiej mniejszości narodowej na 
zaolziu w perspektywie porównawczej”), nr 3243/b/h03/2010/39.

badania z zastosowaniem ankiety audytoryjnej przeprowadziłam w szkołach 
średnich z polskim językiem nauczania na białorusi – w grodnie i w wołko-
wysku, na Ukrainie – we Lwowie i w mościskach, w czechach – w czeskim 

31 J. nikitorowicz, Kreowanie tożsamości dziecka. Wyzwania edukacji międzykulturowej, cyt. 
wyd., 83.

32 J. nikitorowicz, Pogranicze, tożsamość, edukacja międzykulturowa, cyt. wyd., s. 70.
33 polacy na terenie dzisiejszej białorusi Ukrainy i czech mieszkali od pokoleń i to „granice 

je przekroczyły”. g. babiński, Pogranicze polskoukraińskie: etniczność, zróżnicowanie religijne, 
tożsamość, Kraków 1997, s. 22. 

34 e. h. erikson, Dzieciństwo i społeczeństwo, Tłum. p. hejmej. poznań 2000.
35 określenie mirosława sobeckiego. 
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cieszynie. na białorusi w badaniach uczestniczyło 12236 uczniów (na ogółem 
133 uczących się w szkołach średnich), w tym 79 uczniów ze szkoły średniej 
nr 36 z polskim Językiem nauczania w grodnie i 43 uczniów ze szkoły średniej 
nr 8 z polskim Językiem nauczania w wołkowysku. na Ukrainie w badaniach 
uczestniczyło 101 uczniów (na ogółem 247 uczących się w szkołach średnich37), 
w tym 46 uczniów ze szkoły średniej ogólnokształcącej im. marii magdaleny 
we Lwowie oraz 55 uczniów ze szkoły średniej nr 3 w mościskach. ogółem 
w badaniach w czechach wzięło udział 264 uczniów (na ogółem 382 uczniów), 
wszyscy z gimnazjum z polskim Językiem nauczania w czeskim cieszynie.

poczUcie Tożsamości młodzieży – członKów mnieJszości 
narodoweJ

poczucie tożsamości człowieka ujawnia się w jego codziennych zachowa-
niach. dynamika życia społecznego sprawia, że zmianie ulega sposób postrzega-
nia siebie i swojego miejsca w świecie. obok zachowań pozwalających identyfi-
kować tożsamość narodową, dostrzegane są zachowania świadczące o tożsamości 
ponadnarodowej, ale też o tożsamości regionalnej czy wreszcie poczuciu zagu-
bienia związanym z trudnościami identyfikacyjnymi. badając poczucie tożsa-
mości członków mniejszości narodowej należy między innymi poznać miejsce 
samoidentyfikacji narodowej.

samooKreśLenie narodowe

współczesny wielokulturowy świat, a zwłaszcza pogranicza kulturowe, to 
miejsce rozwoju człowieka, kształtowania się jego tożsamości. w procesie kul-
turalizacji dochodzi do przyswojenia kultury narodowej. Jak zauważa antonina 
Kłoskowska, „uczestnictwo w narodowej wspólnocie nie pochłania i nie wyczer-
puje całego człowieka”38. identyfikacja narodowa jest wyrazem świadomości 
związku z ojczyzną. socjalizacja młodego człowieka, będącego członkiem mniej-
szości narodowej, związana jest z jego uczestnictwem i zdobywaniem doświad-
czeń w wielu wspólnotach i grupach. prowadzi to do powstania więzi z wieloma 
społecznościami i grupami. ich efektem jest identyfikacja wielowymiarowa.

36 podaję liczbę osób, które wypełniły ankiety zakwalifikowane do dalszych obliczeń. część 
ankiet odrzuciłam ze względu na pominięcie licznych pytań.

37 podczas pobytu na Ukrainie, z uwagi na epidemię grypy, szkoła im. m. Konopnickiej zosta-
ła zamknięta w związku z ogłoszoną kwarantanną.

38 a. Kłoskowska, Kultury narodowe u korzeni, warszawa 1996, s. 103.
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czynnikami ułatwiającymi identyfikację jest używanie wspólnego języka 
przez wszystkich członków grupy, wspólnota dziejowa, nazwa grupy, a także po-
wiązanie z konkretnym terytorium uważanym przez członków grupy za własne.

Jednym z głównych elementów tożsamości jest identyfikacja z terytorium. 
Jest ona zarazem wyrazem identyfikacji z określonymi grupami społecznymi 
i narodami.

ważne miejsce w całościowej tożsamości człowieka zajmuje identyfikacja 
z miejscem zamieszkania, z regionem. na bazie tożsamości regionalnej budo-
wane są kolejne płaszczyzny identyfikacji człowieka – tożsamość narodowa/pań-
stwowa, kontynentalna oraz globalna39.

Tabela 1. poczucie identyfikacji terytorialnej badanych uczniów z białorusi, Ukrainy 
i z czech (dane podano w procentach)
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białoruś n=121 86,0 82,6 86,8 37,2 58,7 59,5

Ukraina n=101 87,1 90,1 78,2 44,6 64,4 71,3

czechy n=264 94,3 93,9 69,3 41,7 84,1 87,1

Źródło: badania własne autorki.

Kolejne identyfikacje nie oznaczają, że jednostka zatraca swą tożsamość re-
gionalną i narodową, wręcz przeciwnie, jednostka ma możliwość wzbogacania 
jej, bo zwiększa się wybór elementów, które człowiek może włączyć do swej 
tożsamości pojmowanej jako suma wszystkich identyfikacji.

dane zawarte w tabeli 1. pozwalają zauważyć, że uczniowie najczęściej okre-
ślają siebie w płaszczyźnie lokalnej i regionalnej. równie częste są deklaracje 
bycia polakiem, aczkolwiek w czechach są to dane (69,3%) poniżej średniej 
oczekiwanej (78,4%). Uczniowie ze szkół z polskim językiem nauczania naj-

39 Tożsamość globalna jest postrzegana jako „tożsamość w permanentnym kryzysie, gnana 
przemianami rzeczywistości dokonującymi się na pograniczu kultur: na styku tradycji z nowością, 
historii z perspektywą, intelektualnego getta konserwatystów z multimedialnym targowiskiem 
umysłów będących we władaniu pokolenia gików i użytkowników internetu”. p. grzybowski, Toż
samość globalna – kłopoty z poszukiwaniem siebie [w:] Tożsamość osobowa a tożsamości społecz
ne, redaktor T. bajkowski, K. sawicki, białystok 2001, s. 40. 
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rzadziej deklarują się jako członkowie grupy większościowej. różnica między 
deklaracją bycia członkiem grupy większościowej a pozostałymi płaszczyznami 
jest istotna statystycznie, bowiem te wybory są dużo poniżej średniej oczekiwa-
nej. dla uczniów z białorusi podstawowym samookreśleniem jest polska iden-
tyfikacja narodowa. na Ukrainie prawie połowa badanych uczniów wymieniła 
wśród deklarowanych identyfikacji wymiar państwowy/obywatelski.

Uczniowie najczęściej deklarowali poczucie tożsamości w więcej niż jednej 
płaszczyźnie (tabela 2.).

badani uczniowie mieli możliwość wyboru wielu płaszczyzn. na białorusi 
tylko dwie osoby podały określenia w jednej płaszczyźnie, a powyżej średniej 
oczekiwanej są deklaracje w trzech, czterech i pięciu płaszczyznach. na Ukrai-
nie badani najczęściej deklarowali identyfikacje w czterech i pięciu wymiarach. 
Uczniowie określali siebie jako mieszkańca swojej miejscowości, mieszkańca 
regionu, polaka, europejczyka i obywatela świata. określenie siebie w pięciu 
płaszczyznach zadeklarowało 35,8% badanych uczniów na białorusi, 38,6% na 
Ukrainie, a 39,0% w czechach.

tabela 2. analiza wyborów wielowymiarowych płaszczyzn poczucia identyfikacji teryto-
rialnej badanych uczniów z białorusi, Ukrainy i z czech (dane podano w procentach)
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białoruś n=120 1,7 6,7 21,7 25,0 35,8  9,1

Ukraina n=101 2,0 8,9 10,9 23,8 38,6 15,8

czechy n=264 0 3,0  9,5 25,0 39,0 23,5

Źródło: badania własne autorki.

na zaolziu powyżej średniej oczekiwanej były deklaracje w czterech, pięciu 
i sześciu wymiarach. najrzadsze były wybory z płaszczyzną narodową czeską 
i jest to różnica istotna statystycznie. nikt nie określił się w jednym wymiarze, 
a tylko 3% w dwóch.

współczesna młodzież, członkowie polskiej mniejszości narodowej budują 
swoją tożsamość w procesie kulturalizacji jednocześnie do kultury polskiej 
i większościowej, a efektem dwukulturowości jest tożsamość wielowymiarowa, 
bo dopełniona o płaszczyznę lokalną i regionalną, a często także przez wymiar 
europejski i globalny. Funkcjonowanie białorusi poza strukturami Unii europej-
skiej znajduje odzwierciedlenie w rzadszych wyborach tych płaszczyzn.
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KryTeria bycia poLaKiem

Kwestią związaną z identyfikacją społeczną są kryteria polskiej narodowości. 
w pytaniu półotwartym wymieniono osiem kategorii, a badani mogli podaną listę 
uzupełnić własnymi propozycjami, jednak w odpowiedziach skupili się na tych 
podanych. wśród nich znalazły się kategorie, które za stanisławem ossowskim40 
możemy nazwać substancjalnymi i konwencjonalnymi. do pierwszej grupy za-
liczymy te, które są niejako niezależne od woli człowieka: posiadanie przodków 
i urodzenie się w polsce. Kryteria te są w wielu krajach uwzględniane przy ubie-
ganiu się o nadanie obywatelstwa (prawo krwi – ius sanguinis41 i prawo ziemi 
– ius soli42).

Tabela 3. Kryteria bycia polakiem (dane podano w procentach)
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białoruś n=121 86,0 82,6 81,8 81,8 66,1 47,1 37,2 29,8

Ukraina n=101 81,2 75,2 73,3 80,2 57,4 37,6 34,7 45,5

czechy n=261 90,8 51,7 64,4 80,1  9,2 39,5 20,3 42,1

Źródło: badania własne autorki.

Uczniowie zapewne podzielają pogląd, że tożsamość narodowa jest wyni-
kiem kulturowej „poliwalencji”, przenikania się i twórczej „wymiany darów” 
między kulturą polską a innymi kulturami narodowymi i lokalnymi; wymiany, 
która czyni kulturę narodową otwartą i zdolną do wprowadzania w wartości uni-
wersalne43.

40 s. ossowski, Wieź społeczna i dziedzictwo krwi, Tom ii. warszawa 1966.
41 prawo ziemi jest uwzględniane przy nadaniu obywatelstwa między innymi w argentynie, 

brazylii, Kanadzie i w stanach zjednoczonych.
42 obowiązuje między innymi we wszystkich krajach Unii europejskiej.
43 szerzej: s. sowiński, Europa narodów, ale jakich? Naród w dyskusji o integracji Pol

ski z Unią Europejską, http://www.ce.uw.edu.pl/pliki/pw/1-2002_sowinski.pdf. aktualizacja 
27.08.2011.
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dla uczniów ze szkół z polskim językiem nauczania ważniejsze są kryteria 
konwencjonalne – poczucie bycia polakiem, znajomość polskiej historii i kultury 
oraz posługiwanie się językiem polskim, niż substancjalne.

dla badanych z białorusi i z Ukrainy ważne jest pokrewieństwo, ale nie 
świadczy to – moim zdaniem – o tendencji do ekskluzywizmu grupy narodo-
wej czy dążeniu do zamykania granic grupy. wyniki badań prowadzonych przez 
ewę nowicką wskazują, że „posiadanie rodziny w polsce jest często źródłem 
klasyfikowania człowieka jako polaka lub »prawdziwego polaka«”44. Uczniowie 
wiedzą również doskonale, że posiadanie polskich przodków jest wymagane przy 
staraniu się o Kartę polaka.

Kryterium różniącym odpowiedzi uczniów z białorusi, Ukrainy oraz z czech 
jest kryterium religijne. Jak pisałam już wcześniej, na zaolziu polskość nie jest 
kojarzona z wyznaniem katolickim. zupełnie inny pogląd ma młodzież z bia-
łorusi i z Ukrainy. To często w kościele katolickim uczyli się języka polskiego, 
poznawali polską kulturę, a wyznanie katolickie przez stulecia na tych terenach 
służyło podziałom narodowym.

najmniej istotnym kryterium dla młodych z białorusi jest posiadanie pol-
skiego obywatelstwa. zgodnie z prawem wewnętrznym republiki białoruś, 
„Obywatel Republiki Białoruś nie może być jednocześnie obywatelem innego 
państwa, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszej Ustawie”45. ina-
czej sytuacja wygląda w czechach46, możliwość posiadania podwójnego obywa-
telstwa lub polskiego obywatelstwa sprawia, że uczniowie wyżej cenią to kryte-
rium niż ich koledzy z białorusi. Ukraina jest państwem, w którym obowiązuje 
zasada jednego obywatelstwa47.

JęzyK oJczysTy

Jednym z zagadnień jest deklarowany przez uczniów język ojczysty. życie 
w środowisku wielokulturowym, a także bycie członkiem mniejszości narodowej 
sprawia, że socjalizacja młodych ludzi przebiegała w więcej niż jednym języku 
i nie zawsze z rodzicami uczniowie porozumiewają się po polsku. bywa, że ję-
zyk macierzysty nie jest deklarowanym językiem ojczystym. średnie pokolenie 

44 e. nowicka, Polacy czy cudzoziemcy? Polacy za wschodnią granicą, Kraków 2000, s. 48.
45 o obywatelstwie republiki białoruś. Ustawa republiki białoruś z dnia 18 października 

1991 r. nr 1181–Xii. (biuletyn rady najwyższej republiki białoruś, 1991 r., nr 32, art. 581), 
http://www.wspolnota-polska.org.pl/index.php?id=b_uw2. aktualizacja 27.08.2011.

46 Ustawa czeskiej rady narodowej z dnia 29 grudnia 1992 r. o nabywaniu i utracie obywatel-
stwa republiki czeskiej. „sbírka zakonů České republiky” nr 40/1993 w brzmieniu późniejszych 
przepisów, http://www.wspolnota-polska.org.pl/index.php?id=czech05. aktualizacja 27.08.2011.

47 Konstytucja Ukrainy przyjęta na V sesji rady najwyższej Ukrainy 28 czerwca 1996 roku, 
http://www.wspolnota-polska.org.pl/index.php?id=u_uw1. aktualizacja 27.08.2011.
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polaków, mieszkających zwłaszcza na białorusi, często nie zna języka polskiego. 
w tym kraju doszło do zerwania ciągłości transmisji kultury polskiej w nurcie 
oficjalnym.

przedstawienie wyników badań wymaga choćby krótkiego wprowadzenia 
w sytuację językową polskich mniejszości narodowych w omawianych krajach.

na białorusi 16,5% polaków w 1999 roku uważało język polski za język oj-
czysty, natomiast dziesięć lat później już tylko 5,4%, a korzystało z niego w sytu-
acjach codziennych 4,7%48 i odpowiednio 1,3%.

na Ukrainie większość polaków (71%) wskazuje język ukraiński jako ojczy-
sty, język rosyjski 15,6%, a dla 12,9% językiem ojczystym49 pozostał język pol-
ski50.

w czechach 86,25% (44 825 osób) podało język polski jako język ojczysty51.
na Ukrainie, podobnie jak na białorusi, nie jest możliwe określanie narodo-

wości polaka poprzez język, jaki zna i jakim się posługuje. Język jest ważnym 
wskaźnikiem narodowości, ale – jak widzimy na przykładzie omawianych tere-
nów – z pewnością nie jest wskaźnikiem najważniejszym.

obecna sytuacja językowa na białorusi i na Ukrainie jest lepiej rozumiana 
w kontekście omówionego wcześniej obszaru uwarunkowań historycznych, re-
presji stosowanych wobec polskiej grupy narodowej. represje rozpoczęły się 
w okresie caratu, począwszy od roku 183252, trwały – z różnym nasileniem – do 
lat 50. dwudziestego wieku53 i były wzmacniane przez rusyfikację w okresie ko-
munizmu. Uwarunkowania historyczne i geopolityczne pozwalają lepiej zrozu-
mieć różnice w poziomie znajomości języka polskiego i świadomości językowej 
polaków. drastyczny spadek liczby osób znających język polski w grupie pol-
skiej mniejszości narodowej na białorusi i na Ukrainie jest wynikiem przymuso-
wej asymilacji, rusyfikacji, ale także pozbawienia praw przysługujących mniej-
szościom narodowym. mimo dążenia władz radzieckich do wynarodowienia 
polaków poprzez rusyfikację i ateizację, przy jednoczesnym zapomnieniu przez 

48 a. dworeckow, Sytuacja Polaków oraz problemy polskiej młodzieży na Białorusi [w:] Pol
ska mniejszość narodowa w Europie ŚrodkowoWschodniej, redaktor z. J. winnicki, cyt. wyd., 
s. 93. 

49 zdaniem ewy dzięgiel, „deklarowanie języka ukraińskiego jako ojczystego nie wyklucza 
posługiwania się również językiem polskim. e. dzięgiel, Polszczyzna na Ukrainie. Sytuacja języ
kowa w wybranych wsiach chłopskich i szlacheckich, warszawa 2003, s. 35.

50 szerzej: p. eberhardt, Przemiany demograficznonarodowościowe na Ukrainie 1989–2001, 
„przegląd wschodni” 2003, t. Viii, z. 3(31), s. 752–753. 

51 http://www.czso.cz/csu/2003edicniplan.nsf/t/c2002F0762/$File/Kapitola5.pdf. aktualiza-
cja 29.06.2010. 

52 d. beauvois, Polacy na Ukrainie 1831–1863. Szlachta polaka na Wołyniu, Podolu i Kijo
wszczyźnie, Tłum. e. i K. rutkowscy, paryż 1987.

53 Trudnym zabiegiem jest określenie daty końca represji, bowiem odmawianie praw należ-
nych mniejszości narodowej również możemy uznać za formę represji. 
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 macierz i odcięciu od polskiej kultury, polska mniejszość narodowa jest nadal 
liczna i w latach dziewięćdziesiątych XX wieku nastąpiło jej odrodzenie. zaowo-
cowało to między innymi zwiększeniem liczby osób znających język polski.

na białorusi i na Ukrainie często dorośli – korzystając z organizowanych 
kursów językowych przez polskie organizacje mniejszościowe – uczą się języka 
polskiego. rozwój oświaty etnicznej zaowocował zwiększoną znajomością ję-
zyka polskiego wśród młodego pokolenia polaków. dla zdecydowanej więk-
szości młodych polaków mieszkających na Ukrainie język polski jest językiem 
ojczystym, a 27,9% uczniów zadeklarowało dwa języki ojczyste. na białorusi 
86,8% uczniów deklarowało polską tożsamość narodową i tylko nieznacznie 
mniej (76,9%) uważa język polski za swój ojczysty (tabela 4.). deklaracje języka 
większościowego jako ojczystego są poniżej średniej oczekiwanej.

Tabela 4. deklarowany język ojczysty badanych uczniów z białorusi, Ukrainy i z czech 
(dane podano w procentach)
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białoruś n=117 39,3 23,1 76,9 – – – 2,6

Ukraina n=86 – – 86 – – 27,9 –

czechy n=229 – – 50,2 45,4 20,1 – 0,4

Źródło: badania własne autorki.

na zaolziu tylko dla połowy badanych język polski jest językiem ojczystym, 
a dla 45% rolę taką pełni gwara zachodniocieszyńską.

należy zauważyć, że deklaracje dotyczące języka ojczystego nie były jed-
nowymiarowe. Uczniowie często deklarowali więcej niż jeden język ojczysty. 
może to być wyrazem zintegrowanej tożsamości wielowymiarowej, co przejawia 
się nie tylko w identyfikacji terytorialnej, ale również w deklaracji języka ojczy-
stego.

podsUmowanie

polityka etniczno-narodowa państw, w których żyją mniejszości narodowe, 
zmierza do wykształcenia wśród obywateli – członków owych mniejszości – lo-
jalnej postawy obywatelskiej. znajduje to odzwierciedlenie w stosunkach etnicz-
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nych panujących w danym środowisku, typie kulturalizacji szkolnej, a na pozio-
mie jednostek – w ich poczuciu tożsamości. w omawianych krajach, bez względu 
na zakres swobody funkcjonowania polskiej mniejszości, uczniowie deklarują 
tożsamości wielowymiarowe, najczęściej narodową polską, na bazie tożsamości 
lokalnej i regionalnej.

Uczniowie z zaolzia ograniczyli poczucie związku z polską kulturą narodową 
do swojej małej ojczyzny. znajduje to wyraz w miejscu identyfikacji lokalnej 
i regionalnej, uznaniu gwary jako języka ojczystego i innych nie omawianych 
w tym artykule czynnikach.

identyfikacja narodowa – jak zauważa antonina Kłoskowska – stanowi część 
i czynnik globalnej osobowości i tożsamości, która jest całością i jednią, ale zło-
żoną z wielości, zmienną i czasem pełną napięć54. pomocne w rozładowaniu na-
pięć mogą być różnorodne agendy socjalizacyjne, zwłaszcza szkoła.

podejmując tę problematykę w aspekcie pedagogicznym ważne jest, aby jed-
nostka potrafiła wzbogacać swoją tożsamość, umiejętnie korzystać z ofert, które 
stwarza dzisiejsze globalne społeczeństwo. wyposażenie człowieka w kompeten-
cje pozwalające na świadome konstruowanie tożsamości w dobie płynnej nowo-
czesności55 to zadanie dla edukacji w XXi wieku. sprostać mu może edukacja 
międzykulturowa, która wskazuje, jak rozwijać globalną świadomość i czerpać 
korzyści z życia w społeczeństwie kulturowo zróżnicowanym, życia, które stało 
się współcześnie faktem niezaprzeczalnym, przed którym nie ma ucieczki.

54 a. Kłoskowska, Kultury narodowe u korzeni, cyt. wyd., s. 112. 
55 z. bauman, Płynna nowoczesność, Tłum. T. Kunz. Kraków 2006.
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