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українських імміґрантів у Польщі та Греції. 

 

Стаття присвячена вивченню національних, реґіональних і політичних ідентичностей 

як складових інтеґральної соціокультурної ідентичності та відповідних їм практик 

українських міґрантів у Польщі та Греції на основі проведеного емпіричного дослідження, а 

також, аналізу змін або сталості цих видів ідентичностей-складових. Ключові слова: українські 

(ім)міґранти в Польщі, українські (ім)міґранти в Греції, національна ідентичність, 

реґіональна ідентичність, політична ідентичність, практики. 

 

The article is devoted to studying national, local and political identities as constituents of 

integral sociocultural identity and corresponding practices; and also to the analysis of their changes 

or constancy. The empirical basis of this study is research on sociocultural identities and practices of 

Ukrainian migrants in Poland and Greece. Key words: Ukrainian migrants in Poland, Ukrainian 

migrants in Greece, national identity, local identity, political identity, practices. 

 

Міжнародна міґрація1 протягом майже століття є предметом багатьох, у 

тому числі соціологічних досліджень у Західній Європі, Північній Америці та 

Австралії. В українській же в соціології зацікавлення сучасними процесами 

міжнародної міґрації спостерігається з середини 1990-их рр. Проте ці 

дослідження мають досить фраґментарний характер і приділяють мало уваги 

                                                           
1 Міжнародна міґрація за своїм змістом — це перш за все перетин адміністративного кордону, добровільний 

чи примусовий просторовий рух осіб чи груп осіб від місця (країни) виїзду до місця (країни) в’їзду за наявності 

або відсутності законних підстав, на певний період часу або назавжди, що може вести за собою зміну 

постійного місця проживання. Сучасна міжнародна міґрація — це також соціокультурний за суттю процес, що 

передбачає зміни у соціальній, культурній та особистісній  сферах життєдіяльності як самих міґрантів та 

їхніх спільнот, так і суспільств еміґрації та імміґрації і окремих осіб (чи груп осіб), що в них проживають. 



таким аспектам міжнародної міґрації як, зокрема, проблеми змін у ідентичностях 

і практиках міґрантів. Що стосується досліджень ідентичностей міжнародних 

міґрантів у західній соціології, то більшість із них зосереджуються переважно на 

етнічних та ґендерних ідентичностях не розглядаючи інтеґральних 

ідентичностей міґрантів. Завданням цієї статті є вивчення трьох видів 

ідентичностей та їх змін в українських міґрантів у Польщі та Греції, 

встановлення наявності або відсутності відповідних ідентичностям практик на 

основі виробленої теоретичної основи основи та проведеного авторського 

емпіричного дослідження. У своїй роботі спираємось також на певні 

напрацювання в межах зазначеної теми таких авторів як А. Ручка, Л. Гудков, 

Д Хелд, П. Ківісто, М. Хомяков, М. Крылов, З. Млинар і Я. Штебе, Т. Кувенева і 

А. Манаков. 

Питання ідентичностей актуалізується у сьогоднішньому ґлобалізованому 

світі зокрема і через їхню зростаючу нестабільність; репрезентантами таких 

нестабільних ідентичностей ми вважаємо міжнародних міґрантів, які завдяки 

міґрації проходять через певні зміни ідентичності. У широкому розумінні ми 

визначаємо соціокультурну ідентичність як внутрішнє відчуття 

приналежності до соціокультурної спільноти певного виду, переважно визнане 

іншими представниками цієї спільноти, вкорінене у подібності до них та в 

одночасній відмінності від представників іншої соціокультурної спільноти 

такого ж чи іншого виду. Інтеґральну ідентичність ми розглядаємо як 

ієрархічно впорядковану сукупність дванадцяти базових та деяких інших 

(залежно від обставин) не-базових наявних в людини соціокультурних 

ідентичностей, кожна з яких має свою “пріоритетну” (підкреслимо, не 

“ексклюзивну”) сферу існування (соціальну, культурну чи особистісну), а сфери 

визначаються типом спільноти, ідентифікація з якою є передумовою виникнення 

відповідних ідентичностей. До базових, переважно соціальних, ідентичностей 

відносимо національну, реґіональну, політичну, професійну/посадову, 

класову/майнову; до базових, переважно культурних, — етнічну, мовну, 

релігійну/конфесійну, культурну (у вузькому розумінні)/обрядово-звичаєву; до 



базових, переважно особистісних, — ґендерну, вікову та сімейну. Стосовно 

міґрантів як не-базову ми визначаємо міґраційну ідентичність. У цій статті 

зосереджуємось на розгляді таких ідентичностей-складових як національна, 

реґіональна та політична. Окрім сталих/однозначних ми виділяємо чотири види 

неоднозначних ідентичностей; тут маємо на увазі ідентичності — складові 

інтеґральної соціокультурної ідентичності, а не саму цю ідентичність. Отже, 

змінною є ідентичність, яка має одну складову (А), що може легко змінюватись 

іншою (В); амбівалентна ж ідентичність є передумовою відчуття “приналежності 

ні до чого”, вона відображає стан вагань між А, В чи чимось іншим; множинною 

називають таку, що складається з двох (А та В) або більше окремих, автономних 

ідентичностей одного виду; на відміну від множинної, фраґментована 

ідентичність означає наявність елементів різних ідентичностей (А+В) одного 

виду в межах однієї ідентичності. Ми розглядаємо ідентичність як таку, що 

впливає на поведінку людини (зі зміною в ідентичності відбуваються і певні 

зміни у поведінці); вона ж подекуди може бути і похідною від дій людини. Тобто 

ідентичність тісно пов’язана з соціальними практиками — втілюється в них або 

ж стає їхнім наслідком2. 

Дослідження стосовно ідентичностей українських міґрантів проводилось 

протягом 2008-2010 рр. у Польщі, Греції та Україні. Респондентів для 

дослідження підбирали за методом снігової кулі, для дослідження використано 

цільову вибірку. Для збору основної частини інформації обрано метод 

напівструктуроване інтерв’ю, основними критеріями гомогенності вважаємо: 

стать, досвід перебування у Польщі чи Греції, що у часовому вимірі становить 

мінімум 1 рік та трудова зайнятість в країні імміґрації. Інформація, отримана у 

ході інтерв’ю опрацьована переважно методом дискурс-аналізу. Варто зазначити, 

що висновки стосовно зазначених питань у цьому дослідженні спираються на 

думки респондентів і бачення проблем із їхньої точки зору. Об’єктом 

дослідження виступають жінки-міґрантки із України у Польщі та Греції та 

жінки-міґрантки, що мають досвід проживання у Польщі та Греції і знаходяться 

                                                           
2 Див. детальніше [5]. 



в Україні3. Також зазначимо, що виділені групи респондентів за місцем 

проживання сім’ї чи типом роботи не є монолітними у певних 

твердженнях/ставленнях тому доволі часто при аналізі використовуємо слова 

“більшість”, “переважно” та інші, оскільки значна частина респондентів має 

попередній досвід перебування у різних групах, що може впливати на їхні 

судження на момент про ведення інтерв’ю. 

Першою групою питань у проведеному дослідженні розглянемо ті, що 

стосуються національної ідентичності. Традиційно вважається, що нація — це 

спільнота, що складається з різних класів, має спільне відчуття народності, 

ідентичності, солідарності та інтересів, а також має свої коріння в етнічній 

ідентичності та спільному історичному досвіді (реальному чи уявному); її 

основна політична ціль полягає у наявності певної держави на визначеній в 

картографічних межах території [7, с. 397; 10, с. 4-5]. Національна (або 

геополітична) ідентичність передбачає ідентифікацію з цією спільнотою. У 

державах, що об’єднують різні етноси, в основі національної ідентичності немає 

спільної етнічності та культури. Тут залишається спільність історичного досвіду 

чи просто інтересів, цінностей, державної території, громадянства. У випадку ж 

імміґрантських держав виглядає доречнішим говорити про підміну національної 

ідетичності державною (громадянською), що не обов’язково передбачає єдність 

культури, історії, ціннісних орієнтацій, а тільки спільність прав, привілеїв, 

обов’язків стосовно певної держави та відчуття приналежності до неї [9, с. 81-

83; 11, с. 101-103; 8, с. 49-51]. 

Основним маркером національної ідентичності стосовно певної держави є 

наявність її громадянства. В Польщі абсолютна більшість українських 

імміґрантів, опитаних в рамках проведеного дослідження відповіли, що мають 

громадянство України. В Греції переважна більшість респондентів має 

                                                           
3 Респондентами у дослідженні стали тільки жінки оскільки найбільш цікаві для порівняльного аналізу є типи 

робіт (а відповідно, і групи міґрантів) притаманні саме жінкам. Перший з них це тип meso (від гр. μέσος — 

всередині) — жінка проживає з господарями і працює в їхньому домі; другий тип exo (від гр. ἔξω — ззовні) — 

жінка проживає окремо від роботодавців та ходить на роботу. А також, третій (поширений серед респондентів із 

досвідом проживання в Польщі) тип робіт “плантації”, що передбачає проживання імміґрантів групами досить 

ізольовано від решти суспільства та виконання ними одного виду робіт. 



український паспорт, проте, катеґоричне “так” у відповідь на запитання про 

громадянство кажуть переважно ті, чиї сім’ї повністю, або частково проживають 

в Україні (незалежно від типу роботи): “Та, без умови. Я не тільки, не то що 

громадянка України я ще й націоналістка.” [ГГ; О., 52р.]4. 

 Ті ж, в кого сім’ї проживають в Греції, або мають громадянство Греції (що 

є значно простішим коли чоловік грек), або хочуть його отримати (зокрема, як 

подвійне громадянство, що суперечить законодавству України): “вже 10 років я 

вже можу взяти їхнє ... чому у нас не може бути ... два громадянства от і мені 

прийдеться вибирати, звичайно, що я виберу українське, я не виберу грецьке” 

[ГГ;  Т., 39р.], “Я маю [грецьке громадянство] для того ... шоб я мала паспорт, 

шоб я була свобідна… Я сіла сьогодні і поїхала, куда я хочу. ... як я була на Україні, 

я про неї не забуваю. ... я її не предала, я вважаю так.” [ГГ; М., 50р.]. В 

основному це робиться, заради того, щоб діти мали громадянство країни 

перебування. Причиною може бути те, що для цієї групи довгострокових 

імміґрантів, які скеровані на інтеґрацію громадянство країни імміґрації відкрисає 

для цього додаткові можливості, виступаючи одним із засобів інтеґрації. 

Очевидно, група українських імміґрантів в Польщі, спрямована на інтеґрацію в 

приймаючому суспільстві простіше проходить цей процес і не потребує 

додаткових засобів такого роду. Крім того, можливо, дається в знаки частіші 

контакти із Україною при прийнятті рішення про громадянство. Як в Польщі, так 

і в Греції всі респонденти зазначають, що зізнаються в тому, що приїхали з 

України: “В мене немає ніяких секретів, бо того не боюсь, мені навіть приємно, 

що я з України.” [ГГ; О., 42р.], “коли спілкуюся з поляками, я завжди з гордістю 

говорю, шо я українка і шо я ... люблю свою країну” [ПП; О., 31р.]. Це стосується 

також тих респондентів, які етнічно не є українцями, проте, мають громадянство 

України та ідентифікують себе із державою Україною: “Я відчуваю, що є 

українка, що з України. Хоча я є росіянка ...” [ГГ; Л., 49р.], “Я не є шовіністка, в 

                                                           
4 Ця стаття містить посилання на тексти деяких із 120 інтерв’ю, які, в залежності від країни трудової міграції та 

країни де проводилося опитування, мають наступні умовні позначення: ПП (опитування проводилося в Польщі); 

ПУ (опитування проводилося в Україні, респондентка має досвід проживання в Польщі); ГГ (опитування 

проводилося в Греції); ГУ (опитування проводилося в Україні, респондентка має досвід проживання в Греції). 

Букви після крапки з комою означають перші літери імен/псевдонімів респондентів, а цифри — вік. 



моїй родині є, були всякі нації, ну але я живу на Україні і я є патріот України.” 

[ГУ; Ю., 65р.]. Особливо на своїй приналежності до української нації 

наголошують українські імміґранти в Греції, зазначаючи, що греки позитивно 

ставляться до українців: “це для мене гордість. Тому шо нас ... тут, українців 

більше поважають від інших” [ГГ; Л., 56р.]. Очевидно, в Польщі свою роль в 

питанні ненаголошення національної приналежності грає історичний фактор 

взаємовідносин двох держав. 

 В обидвох країнах національна ідентичність українців має характерну рису 

— відштовхується, зокрема, від того що “ми не поляки”: “зараз всі стремляться 

польську карту, я не хочу. ... Я всі поважаю нації, але перш за все ми є українці.” 

[ПП; І., 55р.], “ми не греки”: “що не видно? ... Но українка не пише, но не видно, 

що гречанка.” [ГГ; О., 37р.], але найчастіше, і особливо в Греції, — “ми не 

росіяни”, через традиційне сприйняття України як частини Росії: “нас путають 

з поляками, і вот нераз чи в транспорті, чи в таксі: ... «І се полонеза, і се 

росіда?» О! А я кажу: «Я українка, я не російка ... на мене велика різниця шо 

Росія, шо Україна»” [ГГ; О. 55р.]. Така “негативна” (за термінологією Л. Гудкова 

[1]) національна ідентичність виразніше проявляється в Греції тому, що в силу 

географічного фактора в Польщі краще знають про Україну. 

Також, в українських імміґрантів в Польщі/Греції відбувається посилення 

національної ідентичності: “я вважаю що якщо ви виїжджаєте за кордон, то в 

вас повинна бути більша відповідальність перед тим що ви є українці і ви повинні 

показати, що українці також є люди, також є нормальна нація.” [ГУ; Т., 58р.], 

“Найперше я себе вважаю Українкою, тому що це дуже важливо для 

громадянина нашої країни і особливо це відчувається, коли їдеш в іншу країну...” 

[ПУ; І., 41р.]. 

 Окрім визнання своєї приналежності до української нації/держави 

найпоширенішими практиками-індикаторами національної ідентичності серед 

українських імміґрантів в Польщі/Греції є участь у виборах: “Вибори коли у нас 

в Україні ми ідемо у наше посольство і беремо участь у виборах.” [ГГ; Л., 49р.], 



“Як і кожен громадянин беру участь у виборах, тому шо на виборах прості люди 

можуть хоч якось вплинути на долю країни.” [ПУ; І., 41р.]. 

 Крім виборів іншими, менш поширеними, загальнонаціональними 

заходами до яких долучаються респонденти є акції протесту, серед яких в 

основному говорять про події, пов’язані із президентськими виборами 2004 року 

в Україні: “В загальних акціях протесту брала участь, зокрема, Помаранчевої 

революції.” [ГУ; І., 40р.]. Іноді респонденти згадують подібні акції і до 2004 року: 

“В тих роках, коли Кучму гнали, коли ті мітинги, Чорновіл був... там збирались... 

я постійно там була.[в Україні до міґрації]” [ГУ; А., 65р.], проте, практично не 

говорять про участь у мітингах чи акціях протесту після 2004 року. Однією із 

причин цьому є те, що самих акцій, які би стосувались українців в Польщі/Греції 

не відбувалось, а іншою причиною є масштабне розчарування і втрата інтересу 

до політичного життя після згаданих подій: “Ми активно голосували, активно 

блокували амбасаду, тобто, посольствою ... Все те наше імміґрантське 

середовище. Але зараз я що? ... Бачу, що то мало сенсу.” [ПУ; Л., 49р.]. Про це 

йтиметься частково також у викладі практик, пов’язаних із політичною 

ідентичністю 

 Національна ідентичність (особливо коли вона посилена) проявляється 

також у поширенні ідей патріотичного змісту. При цьому у спілкуванні в колі 

співвітчизників основним маркером національної ідентичності у більшості 

випадків респонденти зазначають українську мову: “є навіть такі українці, які 

дзвонять і говорять до мене по-польськи, а я тоді їм починаю розказувати ким 

вони є, звідки вони приїхали, і шо до мене треба говорити по-українськи, бо я по-

українськи дуже добре розумію а не по-польськи.” [ПП; Н., 34р.]. В Греції також 

сюди відносять незалежність України: “я хочу, шоб була Україна як держава. Я 

вважаю, шо кожна нація має право на своє самовизначення, вот вона 

визначилася, проголосувала і вона повинна бути самостійною.” [ГГ; Л., 57р.], та 

любов до Батьківщини: “Треба любити свою державу, яка би вона не була, свою 

націю, свою державу треба любити.” [ГГ; О., 52р.]. У плані мови це виглядає 

досить несподівано, оскільки загалом однозначна і практично не змінена (або 



навіть посилена) національна ідентичність частково базується на ідентичності 

мовній, що в українських імміґрантів в Польщі/Греції є далеко не однозначною і 

під впливом міґрації зазнає суттєвих змін. 

 В Греції при спілкуванні із греками найпоширенішою практикою 

національної ідентичності є запевнення в існуванні держави України: “я 

пояснювала, що в нас був Союз і що в нас було кілька республік, і  що ми 

від’єдналися, і ми є така велика держава Україна.” [ГУ; Ю., 65р.]. Також 

поширеним є розповсюдження позитивної або нейтральної інформації про 

Україну (про культуру, мистецтво, архітектуру, спорт, природу тощо): “там де 

ми працюємо вони так дуже і не знали про Україну. А от через нас – вони 

познайомилися з Україною.” [ГГ; О., 55р.]. В Польщі при спілкуванні із 

поляками також поширені ці практики, проте, на відміну від Греції другий вид 

практик зустрічається частіше, ніж перший. Але запевнення в існуванні держави 

України є також досить розповсюдженим в Польщі. Крім того українські 

імміґранти в Польщі часто відстоюють цілісність держави запевняючи 

приналежність м. Львова Україні: “навіть вчора тут відстоювала, шо Львів є 

наш український” [ПП; О., 55р.], “коли поляки починають мені говорити шо 

Львів – то польське місто, я починаю з ними спорити, їм доказувати.” 

[ПП; Н., 34р.]. 

 Щодо запевнення в існуванні держави України, то в Греції такі практики 

мають близько ¾ українських імміґрантів, у той час як в Польщі лише половина 

(скоріш за все в Греції відчувається посилена національна ідентичність, що 

підкріплюється ностальґією через більшу відстань і тривалість міґрації). При 

цьому в Польщі не поширюють ідей патріотичного змісту переважно ті 

респонденти, чиї сім’ї частково, або повністю проживають в Польщі — група, 

що, як вже зазначалось, схильна до асиміляції у цій країні, а кореляція таких 

практик із групами респондентів за типом роботи відсутня. 

 Грецька національна ідентичність, якщо вона і з’являється, то є похідною 

від практик громадянства, тоді як українська національна ідентичність є основою 

для практик, пов’язаних з нею. Отже, в Греції спостерігаються дві тенденції: 



посилення української національної ідентичності та паралельно у частини 

респондентів — прагнення до подвійного/грецького громадянства і 

неоднозначної фраґментованої національної ідентичності. 

М. Крилов означає реґіональну ідентичність як “системну сукупність 

культурних відносин, пов’язаних з поняттям “мала батьківщина””, основними 

компонентами якої є власне географічний реґіон та місцевий патріотизм [2]. 

Проте ми вважаємо, що реґіональна ідентичність включає не тільки певні 

географічні та культурні аспекти, а також і соціальні; це наслідок ідентифікації 

себе з певним специфічним соціокультурним середовищем, поміщеним у більші 

чи менші географічно-адміністративні рамки. В реґіональній ідентичності 

виділяють ексклюзивну та двояку форми, перша з яких передбачає ідентифікацію 

лише з якимось одним реґіоном (селом, містом, областю, країною, континетом), 

а друга — ідентифікацію з двома такими реґіонами: одночасно, наприклад, з 

містом та країною [4]. Але реґіонів, з якими ідентифікує себе певна людина, може 

бути і більше. Крім того, в умовах, коли людина покидає свій населений пункт і 

мірою віддалення від нього, реґіон її ідентифікації свідомо укрупнюється. Якщо 

в стабільних суспільствах національна ідентичність традиційно сильніша, ніж 

реґіональна, то в умовах кризи першої саме друга складає їй гідну конкуренцію 

в ієрархічній системі. [3]. 

Найпоширенішими практиками, пов’язаними із реґіональною 

ідентичністю, окрім власне проживання в певному реґіоні, є участь у виборах 

місцевої влади. Переважна більшість респондентів, опитаних в Україні 

зазначають, що беруть участь у місцевих виборах: “як ми є вдома, то йдем 

голосувати і йдем завжди.” [ПУ; Г., 42р.]. Опитані ж в Польщі/Греції або не 

беруть участі у місцевих виборах, або беруть тільки тоді, коли є присутніми 

підчас таких виборів в Україні: “Я мало цікавлюся, тому що можливо це 

зв’язано з частими виїздами, і, що можливо мене в той час і не перебувала в 

Україні. І я просто, не було навіть такої, такого шансу. Але, якщо би я була 

постійно, то може я би і приймала участь в цьому.” [ПП; М., 52р.]. В країні 

імміґрації більшість українських імміґрантів не мають права голосу на виборах 



місцевої влади: “в Греції, звичайно, нас до того не допускають. Взагалі чужі не 

голосують в Греції. Ми не маєм права голосу.” [ГГ; О., 52р.]. У Греції участь у 

місцевих виборах мають право брати тільки ті українські імміґранти, які мають 

громадянство Греції, або дозвіл на постійне проживання: “як я прийняла грецьку, 

я їм в комп’ютері занесена ... так як для мене примусово. ... Но я все-одно йду, 

чому ж за мера міста, якшо я його знаю і я чула” [ГГ; М., 50р.]. При цьому 

частина респондентів зазначає, що до міґрації крім голосування на виборах брала 

актвну участь у житті свого реґіону: “я була ше в Україні в ті роки ... була і 

депутатом була так районної була, сільської і була 4 рази на виборчій дільниці” 

[ГГ; О., 55р.]. Отже, через міґрацію відбувається послаблення реґіональної 

ідентичності у зв’язку зі зниженням інтенсивності практик, пов’язаних із нею. 

 Стосовно ж участі у різного роду реґіональних організаціях, то абсолютна 

більшість українських імміґрантів в Польщі/Греції не бере участі у жодній із 

таких організацій ні в країні імміґрації, ні в Україні, що також вказує на 

послаблення цього виду ідентичності через те, що вона не підкріплюється 

відповідними практиками. 

 У більшості українських імміґрантів із досвідом проживання в Греції, та 

досвідом проживання в Польщі, але тільки тих, які опитані в Польщі структура 

реґіональної ідентичності не є ексклюзивною, а скоріше — двоякою і переважає 

в ній ідентифікація із країною Україною: “Я себе відчуваю українкою то, шо з 

села то є не є велика різниця. Українка є і всьо. І навіть во йду я тими Афінами 

... ніколи не відчуваю шо то шось моє тут.” [ГГ; М., 44р.]; а на другому місці — 

ідентифікація із реґіоном чи населеним пунктом в межах України“Я щитаю себе 

жителькою от найперше України і жителькою Кротошина” [ГГ; О., 55р.]. Як 

бачимо, при цьому відсутня ідентифікація із певним реґіоном / населеним 

пунктом в межах країни імміґрації, чи з цією країною загалом. Особливо це 

стосується респондентів із досвідом проживання в Греції: “Я тільки українка. ... 

Може сказала б галичанка, но не гречанка, ні в якому разі.” [ГУ; С., 61р.]. З 

іншого боку, у Польщі часто (та значно рідше у Греції) зустрічаються також 

випадки виникнення польської/грецької складової неоднозначної множинної 



реґіональної ідентичності: “напевне українкою. ... А потім, потім варшев’янкою. 

Я Варшаву ліпше знаю, ніж Львівську область.” [ПП; І., 42р.]. Варто зазначити, 

що у групі респондентів із досвідом проживання в Польщі, які опитані в Україні 

переважає реґіональна ідентифікація із населеним пунктом чи реґіоном, а 

ідентифікація із країною — на другому місці: “Жителем такого села забитого. 

Бідного, нещасного, забутого Богом, владою і всім на світі. Ну і жителем 

держави України.” [ПУ; Л., 49р.]. 

 Отже, те, що в Греції реґіональна ідентичність не міняється залежно від 

місця проведення інтерв’ю і те, що не надто поширеним є явище виникнення 

грецької складової реґіональної ідентичності означає, що вона є досить сталою і 

не зазнає суттєвих змін залежно від місця перебування респондентів. Проте, 

можна припустити, що така ідентифікація з Україною перш за все, формується в 

результаті еміґрації і тривалого проживання в географічно віддаленій країні та, 

ймовірно, до міґрації респонденти визначали себе у реґіональному відношенні в 

межах України, як і група міґрантів про яку йтиметься далі. Що стосується 

Польщі, то бачимо, що в опитаних в Польщі також переважає першочергова 

ідентифікація із країною Україною, але є поширеним виникнення польської 

складової множинної реґіональної ідентичності. Натомість респонденти опитані 

в Україні із досвідом проживання в Польщі в більшості мають однозначну 

реґіональну ідентичність та ідентифікують себе у першу чергу із населеним 

пунктом чи реґіоном, а потім — із країною. В цьому випадку відбувається зміна 

структури реґіональної ідентичності та, почасти, і самої ідентичності цього виду. 

Очевидно, виробленню сталої реґіональної ідентичності українських імміґрантів 

в Польщі заважає той факт, що вони часто подорожують між двома країнами / 

населеними пунктами. При цьому реґіональна ідентичність українських 

імміґрантів у Польщі/Греції не залежить від типу роботи та місця проживання 

сім’ї. 

Політичну ідентичність можна визначити як результат ідентифікації з 

певною політичною ідеологією, яка знаходиться між “крайньою правою” та 

“крайньою лівою”. Крім останніх двох виділяють ще “помірковану праву”, 



“правоцентристську”, “центристську”, “лівоцентристську” та “помірковану 

ліву”. Проте у багатьох політичних сил “ліві” і “праві” погляди є змішаними або 

часто не відповідають їхньому самопозиціонуванню [6, с. 229-240]. Тому можна 

говорити про політичну ідентичність як наслідок ідентифікації не тільки з 

певною ідеологією, але й з конкретною політичною партією чи навіть її лідером. 

Існує кілька рівнів політичної ідентичності, що втілюються в різних 

практиках: людина 1) поділяє погляди політичної сили чи її ідеологію; 

2)  підтримує політичну силу на виборах, аґітує за неї; 3) є членом політичної 

партії, блоку, руху; 4) є одним з керівників, засновників чи ідеологів політичної 

сили. 

Серед українських імміґрантів як в Польщі, так і в Греції найпоширенішим 

рівнем політичної ідентичності і відповідних практик є прихильність до певної 

політичної сили/ідеології, що не включає підтримку голосуванням на виборах (та 

інші практики): “Просто вони мене цікавлять” [ГГ; О., 50р.]; та підтримка 

політичної сили/ідеології на виборах: “Я не входжу ні в які партії, але на вибори 

я завжди ходжу.” [ПУ; М., 31р.], “підтримую політичну силу на виборах, але 

агітувати я за неї не агітую, бо кожен має свою думку.” [ПУ; О., 37р.]. 

 Що стосується конкретних політичних сил/ідеологій, то в українській 

політиці це найчастіше (націонал-)демократичні сили. Під такими силами 

зазвичай маються на увазі Наша Україна, БЮТ, а серед респондентів із досвідом 

роботи в Греції ще й Фронт Змін5, підтримку яким висловлюють близько 

половини респондентів. При цьому перевага не завжди віддається якійсь одній 

конкретній політичній силі: “«Пора» підтримую. ... Я би за Ющенка голосувала. 

Яценюк мені подобається дуже.” [ГУ; Д., 48р.]. Це свідчить про часткову 

амбівалентність політичної ідентичності у тому сенсі, що ідеологія визначена, а 

політична сила не завжди: “партії, які за збереження цілісності держави та за 

суверенну Українську державу, партії, які за розвиток української мови, 

культури ...” [ПУ; М., 53р.]. Часто, також, питання української еміґрації є 

                                                           
5 Респондентами в дослідженні стали переважно представники Західного реґіону України, тому не дивно, що 

симпатія респондентів ділиться між політичними силами, які були найпопулярнішими на період дослідження в 

цій частині країни. 



важливим пунктом програми політичної сили, якій би були готові віддати свої 

голоси респонденти: “Таку, знаєте, дійсно патріотичну, національну якусь 

партію, яка би переживала за Україну, за те, що я [тут] роблю, роблю для своїх 

дітей, для своїх внуків.” [ГГ; О., 55р.]. 

 Неоднозначна амбівалентна політична ідентичність твориться також через 

певне розчарування політичними силами в Україні. Наслідком такого 

розчарування є втрата інтересу до політичного життя і часткова втрата 

політичної ідентичності: “Знаєте, зараз ніякі. Я зневірилась у всіх політичних 

силах.” [ПУ; О., 59р.]. Крім того, поширеним явищем є втрата політичної 

ідентичності при тому, що практики (такі як голосування на виборах) 

залишаються. При цьому респонденти або голосують проти всіх: “потрібно піти 

на вибори ... коли я не піду ... то все рівно що я за когось проголосую, а так я піду 

подивлюся на ті кандидатури і повикреслюю всіх і буду знати, що мій листочок, 

що я за нікого.” [ГУ; А., 56р.]; або не маючи сталої політичної ідентичності 

роблять вибір в останній момент перед голосуванням: “Та, на вибори треба іти. 

Але залежно хто би там був в тих виборах.” [ГГ; М., 44р.]. Це явище 

ілюструється і тим, що майже 45% респондентів зазначають, що не підтримують 

жодної політичної сили, або не цікавляться політикою і лише 25% — не беруть 

участі у голосуванні. 

 Зафіксовані, також, випадки послаблення політичної ідентичності через 

тривале перебування за кордоном і брак інформації про політичне життя в 

Україні: “Я не можу так оприділитися, тому що то треба постійно 

проживати і постійно бачити їхні всі ідеали, їхні досягнення, упадки” 

[ПП; М., 52р.]. Крім того, існує катеґорія респондентів (кожен десятий 

опитаний), які, в принципі, є аполітичноми і не цікавляться політикою в Україні 

(найчастіше, і в країні імміґрації також). 

 Що стосується країни імміґрації, то в Польщі не підтримують жодну 

політичну силу, або не цікавляться політичним життям Польщі дев’ять з десяти 

опитаних українських імміґрантів): “Абсолютно, мене не цікавить їхнє життя. 

Мене цікавить аби тільки мир був, а далі хай собі голови ламають.” 



[ПП; І., 55р.]. Ті ж, хто цікавиться польською політикою розділяють погляди 

переважно Громадянської Платформи Д. Туска: “партія Туска, теперішнього 

їхнього прем’єра, така демократично настроєна.” [ПП; О., 31р.]. Цю групу 

складають імміґранти, які працюють ехо. 

 В Греції ситуація трохи інша: не підтримують жодної політичної сили, або 

не цікавляться політичним життям Греції близько 65% опитаних, сприймаючи 

країну імміґрації як тимчасове місце проживання: “В Грецьку політику я не лізу 

воно мене не цікавить, я знаю що воно мені тимчасово.” [ГГ; В., 45р.]. Проте, 

решта (не залежно від типу роботи) відзначають свою зацікавленість грецькою 

політикою, але, в основному, сприймаючи її через призму ставлення певних 

політичних сил до питань імміґрації, яка для українців в Греції має 

довготривалий характер. Більшість із цих респондентів розділяють погляди 

Всегрецького соціалістичного руху “Пасок” і його лідерів: К. Смітіса — 

попереднього та Г. Папандреу теперішнього: “Смітіс саме найбільше, а потім 

вже Карамналіс коли прийшов ... він казав, шо треба всіх повиганяти, шо то, 

шоб чужі не були в них, о то мені не сподобалося вже.” [ГУ; Л., 62р.], “Мені 

більше імпонує «Пасок» – вона більш лояльна” [ГГ; Г., 54р.]. 

 В Польщі ж прихильність до Громадянської Платформи не залежить від 

ставлення цієї політичної сили до питань імміґрації, і, оскільки певну політичну 

ідентичність в Польщі мають представники групи ехо, які в цій країні більше 

схильні до інтеґрації, то закономірним видається їхнє зацікавлення політичним 

життям країни імміґрації загалом. У цьому випадку йдеться про неоднозначну 

множинну ідентичність грецька/польська частина якої не базується на практиках 

(голосування) і не підкріплена ними, оскільки не маючи громадянства країни 

імміґрації імміґранти у голосуванні участі не беруть: “за кордоном, я в цій 

хвилині підтримую морально, тому що не голосую за них ... розділяю її погляди, 

ідеологію.” [ПП; М., 42р.]. 

 Порівняно із ситуацією в Греції/Польщі політична ідентичність 

актуалізується в Україні, очевидно, через те, що тут доступним є більший об’єм 

інформації і кращі можливості для практик голосування, до того ж в Україні 



політична ідентичність не є множинною у тих респондентів, що мають політичні 

преференції (і, відповідно, елементи політичної ідентичності) в Польщі/Греції і 

це не залежить від приналежності імміґрантів до груп за типом роботи чи місцем 

проживання сім’ї, а практики, пов’язані із політичною ідентичністтю є 

переважно похідними стосовно самої ідентичності, окрім випадків, коли 

практики є спонтанними, наприклад, голосування за певну політичну силу без 

попередньої ідентифікації із нею. 

 Отже, серед аналізованих ідентичностей-складових інтеґральної 

соціокультурної ідентичності найбільш сталими/однозначними в українських 

імміґратів в Польщі/Греції загалом є перші дві, а різних форм неоднозначності 

зазнає політична. При цьому певні кореляції в ідентичностях та практиках, як 

бачимо, спостерігаються залежно від приналежності до певних груп за місцем 

проживання сім’ї. 

Література 

1. Гудков Л. Негативная идентичность. Статьи 1997–2002 годов. — М.: Новое литературное 

обозрение, 2004. — 816 с. 

2. Крылов М. П. Региональная идентичность в историческом ядре европейской России // 

СОЦИС. — 2005. — № 3. — С. 13-23. 

3. Кувенева Т. Н., Манаков А. Г. Формирование пространственных идентиченостей в 

порубежном регионе // СОЦИС. — 2003. — № 7. — С. 77-84. 

4. Млинар З., Штебе Я. Мобильность и идентификация в контексте глобализации. 

Теоретическая интерпритация и опыт Словении // СОЦИС. — 2005. — № 4. — С. 33-42. 

5. Ровенчак О., Володько В Проблеми трансформації ідентичностей у контексті міжнародної 

міґрації // Studia methodologica. — 2009. — Вип. 26. — С. 31-45. 

6. Соціокультурні ідентичності та практики / Під ред. А. Ручки. — Київ: Інститут соціології 

НАН України, 2002. — 315 с. 

7. Хелд Д., Гольдблатт Д., Макгрю Э., Перратон Дж. Глобальные трансформации. Политика, 

экономика и культура. — М.: Праксис, 2004. — ххіv+576 с. 

8. Хомяков М. Б. Идентичность, толерантность и идея гражданства // Гражданские, этнические 

и религиозные идентичности в современной России / отв. ред. В. С. Магун. — М.: 

Издательство Института социологии РАН, 2006. — С. 30-56. 

9. Barry B. Culture and Equality. An Egalitarian Critique of Multiculturalism. — Cambridge, 

Massachusetts: Harvard University Press, 2001. — viii+398 p. 

10. Kershen A. J. Introduction: A Question of Identity // A Question of Identity / Ed. by A. J. 

Kershen.— Ashgate.— Aldershot – Brookfield USA – Singapore – Sydney, 1998.— P. 1-22. 

11. Kivisto P. Multiculturalism in a Global Society. — Oxford, Malden: Blackwell Publishing, 2002. 

— ix+232 p.



 


