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наЦіонаЛЬно-КуЛЬтурна та мовна ідЕнтичніСтЬ учнів 
ПоЛЬСЬКиХ ШКіЛ у ЛЬвові

У статті проаналізовано результати проведеного нами дослідження у старших кла-
сах польських шкіл Львова. Предметом зацікавлення дослідження є національно-культурна 
та мовна ідентичність учнів польських шкіл Львова. Підсумовуючи результати дослі-
дження, можна стверджувати, що польська молодь Львова ідентифікує себе як окрему 
групу. Польська мова для них виконує не стільки комунікативну функцію, скільки мані-
фестативну, причому друга є власне чинником ідентифікації. Через те мовна автентич-
ність сприймається як частина етнічної/національної автентичності. Молоде покоління 
поляків прив'язане до польської мови. Воно не має негативного ставлення до регіонального 
варіанту польської мови, але учні переконані, що використовувати його можна лише у ви-
значених комунікативних ситуаціях (неофіційних). Важливим елементом своєї приналеж-
ності до польського народу молоді поляки Львова вважають приналежність до костелу, а 
також дотримання і збереження польських народних та релігійних традицій і обрядів.

Ключові слова: національно-культурна ідентичність, регіональний варіант поль-
ської мови. 

В статье проанализированы результаты проведенного нами исследования в старших 
классах польских школ Львова. Предметом исследования является национально-культурная 
и языковая идентичность учеников польских школ Львова. Подытоживая результаты ис-
следования, можно утверждать, что польская молодежь Львова идентифицирует себя 
как отдельную группу. Польский язык для них выполняет не столько коммуникативную 
функцию, сколько демонстративную, причем вторая является именно фактором иден-
тификации. Поэтому языковая принадлежность воспринимается как часть этнической/
национальной принадлежности. Молодое поколение поляков привязано к польскому языку. 
Оно не имеет негативного отношения к региональному варианту польского языка, но 
ученики убеждены, что использовать его можно лишь в определенных коммуникативных 
ситуациях (неофициальных). Важным элементом своей принадлежности к польскому на-
роду молодые поляки Львова считают принадлежность к костелу, а также соблюдение и 
сохранение польских народных и религиозных традиций и обрядов.

Ключевые слова: национально-культурная идентичность, региональный вариант 
польского языка.

In this article the results of our research that were made among senior pupils of Polish 
schools of Lviv are analyzed. The subject of this research is a national-cultural and linguistic 
identity of students of Lviv Polish schools. Summarizing researched results, it is possible to 
assert that the Polish young people of Lviv identify themselves as a separate group. The Polish 
language executes for them not a communicative, but more a manifestative function, thus the 
second one is actually the factor of identification. Owing to this, language authenticity is being 
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perceived as part of ethnic/national authenticity. Polish young generation is attached to the 
Polish language. They have no negative attitude toward the regional variantions of Polish, but 
students in schools are convinced that it can be used only in certain communicative situations 
(informal). An important element of being a part of Polish nation of young Poles who live in 
Lviv is to be in communion with the Catholic castle, as well as following to and preservation of 
Polish national and religion traditions and rituals. 

Keywords: national cultural identity, regional variant of the Polish language.

У післявоєнний період і на сучасному етапі середні школи з польською мовою викла-
дання були і залишаються одним із основних елементів, який дозволяє полякам у Львові 
утримувати рідну мову і пізнавати культуру. Із політичними та соціальними змінами, які 
відбуваються протягом останніх десятиліть в Україні, змінюється також ситуація окремих 
національних груп. Поляки, які колись жили на так званих південно-східних кресах Речі 
Посполитої, сьогодні є частиною українського державного організму. Але за таких умов 
може змінюватися їхня національна і мовна свідомість. Тому актуальним і цікавим, на 
нашу думку, було б дослідження самоідентичності сучасної молоді польського походження 
у місті Львові: наскільки вона усвідомлює власну причетність до низки цінностей, напри-
клад, рідної мови, релігії, етичних норм, культурної спадщини; чи відчуває свою відмін-
ність (окремішність) стосовно інших народів. Адже нове покоління народилось і виросло 
уже в умовах незалежної України і це, безперечно, впливає на їхній світогляд.

На сьогодні проблема визначення національно-культурної ідентичності поляків, які 
проживають у Львові, залишається малодослідженою. Зофія Курцова у своїй монографії 
[5] не намагалась визначати ідентичності поляків, що проживали на території сучасної За-
хідної України, адже її дослідження стосувалось довоєнного періоду, коли статус польської 
мови, освіти, культури був зовсім іншим, оскільки Галичина входила до складу Речі По-
сполитої. Цінним для нас виявився досвід литовських дослідників Мірослава Давлевича 
[2], Кінґи Ґебен [4] та Ірени Масойц [7], які, досліджуючи окремі аспекти мови молодих 
поляків, що проживають на території Литви, звертали увагу також на спосіб їхнього само-
визначення, причетність до цінностей, пов’язаних із польською мовою та культурою. До-
слідниця мови полонійних спільнот у англомовних країнах Ельжбета Сенковська у своєму 
досліджені чітко виділяє основні елементи національно-культурної ідентифікації [9].

 Мета нашого дослідження полягає у визначенні національно-культурної, у тому чис-
лі й мовної, ідентичності учнів польських шкіл Львова. Ця мета зумовлює необхідність 
розв’язання низки завдань, серед яких головними, на наш погляд, є визначення основних 
елементів поняття ідентичності та аналіз анкетування і записів, проведених у школах. 
На сьогоднішній день у Львові є дві школи з польською мовою викладання. Обидві реа-
лізовують загальнодержавну освітню програму. Міністерство освіти України надало їм 
статус шкіл для національних меншин, і в умовах незалежної України вони отримали 
можливість вивчати і поширювати рідну польську культуру. Сьогодні в обох школах на-
вчається шістсот дітей (у школі № 10 – 310 дітей, а у школі № 24 – 290) і протягом 
останніх років ця цифра коливається зовсім несуттєво. У статті ми подаємо результати 
соціолінгвістичного дослідження, яке було проведено серед учнів 8, 9 і 10-их класів (за-
галом проаналізовано 100 анкет) згаданих шкіл. Їм пропонувалося заповнити анонімну 
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анкету, яка складалася із 25 запитань. Окрім цього, з учнями проводились окремі роз-
мови (інтерв’ю, які записувались на плівку), і деякі питання також стосувались мови, 
традицій, усвідомлення своєї «окремішності» і ставлення до неї тут – в українському 
суспільстві. Предметом зацікавлення цього дослідження є національно-культурна та 
мовна ідентичність учнів польських шкіл Львова. 

Національна ідентичність є як філософською, так і мовною проблемою. Адже однією 
із ознак приналежності до певної спільноти є спілкування однією мовою всередині цього 
угруповання. Впевненість у собі та повага до себе – основа розвитку кожної спільноти. 
Відповідно, будь-якій спільноті для того, щоб вірити в себе, потрібно самовизначитись, 
бути певною у своїй ідентичності, мати відчуття спорідненості та безперервності свого 
існування. Дослідження ідентичності з одного боку дає уявлення про себе (у сенсі кон-
цепції Б.Андерсона), а з другого – розкриває себе як таке, що відрізняється від інших 
використанням тих аспектів культури, які певна спільнота, з метою демонстрації своїх 
особливостей, обрала собі як засоби розрізнення. Приналежність до етнічної спільноти 
народу та нації визначається спільною суспільно-культурною моделлю, яка охоплює низ-
ку таких елементів, як культура (у найширшому сенсі цього слова), релігія, історія, мова, 
життєвий простір, усвідомлення спільності і приналежності до спільноти, соціальна та 
політична організованість тощо. Саме ці елементи (їх достатньо і вони часто змінні) 
допомагають суспільним групам визначитися щодо етнічної приналежності. Особливі 
обставини в кожному конкретному випадку (від спільноти до спільноти) визначають 
важливість елементів для процесу самоідентифікації та ідентифікації, тобто для процесу 
визначення спільних ознак з тими, хто належить до своєї спільноти («ми»), і відміннос-
тей від тих, хто належить до інших спільнот («вони»). Е. Сенковська, яка досліджувала 
способи ідентифікації поляків у Великобританії, визначальними вважає такі елементи: 
вивчення і застосування польської мови, приналежність до польського костелу, родинні 
зв’язки, стосунок до колег і рідні в Польщі і навіть польську кухню [9: 126]. 

За результатами нашого опитування, більшість респондентів походить із польських 
(64%) або мішаних сімей: польсько-українських (18%), польсько-російських (9%), 1 осо-
ба – з польсько-білоруської і 1 – з польсько-німецької сім’ї. Решта 7% також мають поль-
ське коріння, оскільки або дідусь, або бабуся були поляками. Більше половини учнів 
походять з сімей інтелігенції (батьки з вищою освітою, переважно це вчителі, інженери, 
рідше лікарі та ін.), друга група походить з робітничих родин, де батьки презентують 
різні професії і різний рівень освіти (від середньої до середньої спеціальної).

Згідно із класичною дефініцією білінгвізму як перемінного вживання на щодень двох 
різних мов певною суспільною групою [3: 130], досліджувана молодь – це особи полілінг-
вальні, оскільки всі знають декілька мов. Окрім польської мови (100% респондентів відзна-
чили, що вільно нею володіють), найчастіше відзначають знання української (89% – вільно 
володіють, 11% – володіють на розмовному рівні) і російської мов (23% – вільно володі-
ють, 56% – володіють на розмовному рівні, 11% – можуть читати). Крім цього, респонден-
ти вписували англійську мову (27% відзначають вільне володіння, 46% – можуть читати), 
рідше німецьку (15% – можуть читати), сербську і словацьку (по одній особі – можуть чи-
тати). Важливою складовою національної ідентичності є саме питання мовної свідомості. 
Дослідники по-різному його визначають. Ми приймаємо визначення, яке використовують 



158

у соціолінгвістичних дослідженнях. Згідно з ним, поняття суспільної мовної свідомості 
у широкому сенсі можна визначити як «сукупність усіх думок і поглядів, пов’язаних із 
мовою загалом, що існують в суспільстві або суспільній групі, тобто з різноманітними 
явищами мови і її функціонуванням» [1: 27]. Більшість респондентів (78%) вважають 
польську мову рідною і для 65% вона була першою, хоча часто поряд з польською, як 
першу вказують також українську чи російську. Численні теж випадки, коли рідною вва-
жають польську мову, але першою для них була українська (27%) чи російська (8%). Ева 
Ліпінська рідну мову визначає, як першу мову, яку людина вивчає, якою отримує досвід 
і за допомогою якої вона контактує з оточенням. Вона відіграє важливу роль у пізнанні 
світу і формуванні структури особистості, внаслідок чого людина ототожнює себе з цією 
мовою, а в дорослому житті зазвичай нею думає, бачить сни і молиться [6: 15]. Однак 
авторка говорить про випадки, коли мови засвоюються несинхронно (одна за одною), 
оскільки таке трапляється набагато частіше. У нашому випадку визначення рідної мови 
є досить суб’єктивним і вибір роблять самі учні, відповідно до свого внутрішнього від-
чуття. Вибір двох перших мов, очевидно, пов’язаний із власним розумінням і пам’яттю, 
оскільки українською чи російською мовою вони також говорили з дитинства (як їм 
пам’ятається, «завжди»). Як зазначає дослідниця Урсула Жидек-Беднарчук, засвоєння 
мови дітьми до трьох років відрізняється від вивчення мови. Ті, хто починає вивчати 
мову після третього року життя, уже володіють певними знаннями про світ, розвиненою 
системою пізнавальних понять, знаннями когнітивного характеру, пам’яттю і знаннями 
рідної мови, яка може бути точкою співвіднесення для другої мови [10: 227]. 

Питання анкети значною мірою стосувалися використання і сприйняття польської 
мови учнями, сфер її вживання, а також ставлення молоді до так званої «місцевої» мови 
(тобто регіонального варіанта польської мови). У рамках мовної комунікації між члена-
ми даної групи не у всіх ситуаціях зазначені вище мови можуть функціонувати однаково 
і, очевидно, вживаються у різних сферах життєдіяльності. Як свідчать результати до-
слідження, у розмові з батьками і рідними, а також тоді, коли це необхідно в офіційних 
комунікативних ситуаціях (школа, польські організації), учні найчастіше використову-
ють польську мову – 65% і 95% відповідно, але вже в приватних розмовах (з друзями) і 
навіть на перервах у школі часто послуговуються українською або російською мовами 
(65%), і це стосується не тільки тих дітей, які походять із мішаних сімей, а й тих, хто по-
ходить із польських. Про ставлення до мови свідчить не лише сам факт її використання 
та плекання, а також зміни у мовній поведінці. Це ставлення, яке є частиною групової 
свідомості, містить яскравий ідентифікаційний компонент, важливий для формування, 
підтримки та підтвердження колективної ідентичності. Переважна більшість молоді 
(92%) підтвердила, що існує різниця між загальнопольською мовою, та польською мо-
вою Львова, і всі вони відзначили, що такі відмінності між варіантами мови стосують-
ся наголосу та вимови (92%), а 22% вважає, що різниця також полягає у відмінюванні 
деяких слів. У кількох випадках (7%) респонденти ще зазначали відмінність лексики. 
Характерним можна вважати факт, що загалом учні не усвідомлюють синтаксичних від-
мінностей. Респондентам також було поставлено запитання, який варіант мови, на їхню 
думку, повинні використовувати поляки у Львові. 49% учнів декларують, що незалежно 
від комунікативної ситуації слід уживати загальнопольську мову, решта – 51% – під-
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тримали ідею почергового використання «локальної» польської та «загальнопольської» 
мови залежно від типу контакту. Останні навіть намагались конкретизувати такі ситуації. 
Наприклад, «Na biesiadzie1 literackiej – «literackiego», z kolegami – «lokalnego» /języka/ 
(Під час літературної (офіційної) розмови – «літературну», з друзями – «локальну» /
мову/ ); і навіть «Kto jak umie i chce, ale trzeba dążyć do lepszego języka» (Хто як уміє, але 
потрібно тягнутись до кращої мови). 

Вагомим чинником функціонування польської мови у Львові є установ, які займають-
ся пропагуванням та популяризацією польської мови. Загальнопольську мову учні пови-
нні опановувати організовано у школі і частково неорганізовано, наприклад через участь 
в польських молодіжних організаціях, із польського радіо, телебачення, преси. Більшість 
респондентів (91%) вказує саме на школу як на основну установу, що пропагує польську 
мову, трохи менше (84%) визнає таку ж функцію костелу. Важливу роль для засвоєння 
і вдосконаленя мови відіграє читання польської преси та книжок: 32% учнів пишуть, 
що читають книги і пресу систематично, 45% – часто, 19% – рідко, 2% – час від часу і 
2 особи зазначили, що не читають узагалі. Серед періодичних видань найчастіше згаду-
ють популярні молодіжні журнали: «Brawo», «Dziewcyzna», «Popkorn», «Przyjaciółka», 
«Pani domu» (які можна придбати в школі), а також газети: «Gazeta Lwowska», «Źródło» і 
«Radość wiary». Книжки, які вказували респонденти, зазвичай належать до шкільної про-
грами. Доволі важливу функцію в пропагуванні польської мови виконують телебачення 
та радіо. 64% респондентів дивляться програми польського телебачення і пояснюють, 
що, наприклад, «Przeż TV wzbogacamy swój zapas słowny i jest ciekawa» (Через телеба-
чення ми збагачуємо свій словниковий запас і воно цікаве); «Dlatego że jest z Polski i w 
języku polskim» (Тому що воно з Польщі і польською мовою); «Ddlatego że lubię oglądać 
filmy w języku polskim» (Тому що я люблю дивитись фільми польською мовою); «Dlatego że 
są miłe, przyjemne programy, na odmiane od ukraińskiej reklama jest o wiele przyjemniejsza» 
(Тому що там милі і приємні програми. На відміну від української, набагато приємніша 
реклама); «Dlatego że pokazują ciekawe programy» (Тому що там показують цікаві про-
грами); «Dlatego że mi się podoba» (Тому що мені подобається); «Bo jestem Polką» (Тому 
що я полька); «Żeby słuchać języka ojczystego» (Щоб слухати рідну мову); «Dlatego że jest 
w niej /telewizji/ obecny język polski» (Тому що в ньому /телебаченні/ є польська мова); 
«Dlatego że jestem Polakiem i kocham swoją Ojczyznę» (Тому що я поляк і люблю свою 
Батьківщину). 30% учнів узагалі не дивляться телебачення. Як пояснюють самі учні, у 
них немає можливості дивитись польське телебачення, оскільки це вимагає додаткових 
технічних засобів. А 6% учнів зазначають, що не мають на це часу. 52% респондентів 
також слухають польське радіо, і, як вони самі пишуть, основним чинником вибору поль-
ського радіо є те, що радіотрансляція відбувається польською мовою, наприклад, «Lepiej 
poznaję język polski» (Краще вивчаю польську мову); «Jest w nim /radiu/ współczesny język 
polski» (Там /на радіо/ є сучасна польська мова ); «Bo jestem Polakiem» (Тому що я – 
поляк) etc. У меншій мірі на їхню слухабельність впливають музика та новини, напри-
клад: «Leci tam dobra muzyka»(Там звучить хороша музика); «Podoba mi się, że piosenki 

1 Уживаючи слово biesiada, учень, імовірно, мав на увазі розмову (від українського бесіда чи російського бесіда), 
які мають таке значення, а не biesiada в значенні «прийом», яке це слово має у польській мові. Це приклад між-
мовної омонімії.
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stamtąd» (Мені подобається, що пісні звідти); «Lubię polskie piosenki»(Я люблю польські 
пісні); «Tam są ciekawe tematy»(Там цікава інформація) та ін. 48% вказали, що не слуха-
ють польського радіо: 25% – тому що не слухають радіо взагалі, 6% – бракує часу, решта 
просто не вказали причини. 

 Крім того, респонденти зазначають, що поширенням польської мови займаються 
також молодіжні товариства і організації, не вказуючи при цьому їхньої назви і своєї 
приналежності до них. Лише 3 опитаних вказали, що інституцією, яка прививає повагу і 
любов до польської мови вважають дім. Це може свідчити і про те, що мову своїх рідних 
учні не вважають «зразковою», а оцінюють її як регіональний варіант, який не є зразком 
загальнопольської норми.

Ще одне важливе питання стосувалося віросповідання і мотивації вибору літургії 
певною мовою. 97% респондентів зазначили, що відвідують костел, слухають відпра-
ву (Месу) і моляться польською мовою. 9% можуть також брати участь в літургії, яка 
відправляється українською мовою. Найважливіший аргумент вибору Костелу для рес-
пондентів – це сімейні релігійні традиції (85%), мова молитви (тобто польська) (65%), 
а також можливість зустріти там знайомих поляків (42%). Абсолютна більшість учнів 
також підримує релігійні на народні традиції (найважливішими для них є святкування 
католицього Різдва та Великодня) і вважає це однією із головних ознак їхньої приналеж-
ності до польського народу. 

Підсумовуючи результати дослідження, можна стверджувати, що польська молодь 
Львова відчуває свою «окремішність», ідентифікує себе як окрему групу. Польська мова 
для них виконує не стільки комунікативну функцію, скільки маніфестативну, причому 
друга є власне чинником ідентифікації. Через те мовна автентичність сприймається як 
частина етнічної/національної автентичності. Приналежність до групи ми пов'язуємо не 
лише з об'єктивними національними/етнічними, історичними, культурними та політични-
ми чинниками, а й з суб'єктивними відчуттями та символічними цінностями, які на думку 
представників досліджуваної групи має їхня власна спільнота. Молоде покоління поляків 
прив'язане до польської мови. Воно не має негативного ставлення до регіонального варіан-
та польської мови, але учні переконані, що використовувати його можна лише у визначе-
них комунікативних ситуаціях (неофіційних). Важливим елементом своєї приналежності 
до польського народу молоді поляки Львова вважають приналежність до костелу, а також 
дотримання і збереження польських народних та релігійних традицій і обрядів.
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СоЦиоКуЛЬтурнЫй Код КаК оСнова ФормированиЯ 
КоммуниКативной КомПЕтЕнЦии

Ключевые слова: коммуникативная компетенция, социокультурный код, межкуль-
турное общение, социокультурная компетенция, национально-культурная специфика, 
социокультурные программы, культурный барьер.

Произошедшие за последние десятилетия социальные, политические, экономиче-
ские изменения привели к небывалому взаимодействию культур. Усиление взаимозави-
симости людей, уплотнение контактов, ускорение темпа общения и коммуникации – в 
результате этих, все убыстряющихся процессов, все больше людей преступают ранее 
разделявшие их культурные барьеры.

Эффективность межкультурного общения во многом зависит от способности 
участников коммуникации понимать друг друга, достигать согласия, а это, в первую 
очередь определяется национальной культурой каждого из сторон, господствующи-
ми в той или иной культуре ценностями, традициями, убеждениями и.т.д. Путь к вза-
имопониманию культур лежит не только через овладение иностранным языком, но 
и через знание особенностей национальных культур – их норм, правил, стереотипов 
поведения и умения участников коммуникации применять эти знания на практике. В 
связи с этим возникает необходимость формирования коммуникативной социокуль-
турной компетенции. 
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