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Етнічні та мовні ідентичності та практики українських міґрантів до 

Польщі та Греції. 

Стаття присвячена вивченню етнічних та мовних 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, мовна ідентичність, етнічна ідентичність, практики. 

 

The article is devoted to studying ethnic and language 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, ethnic identity, language 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 

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 

                                                           
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. 



ідентичностей міґрантів. Завданням цієї статті є вивчення двох видів 

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

встановлення наявності або відсутності відповідних ідентичностям практик на 

основі виробленої теоретичної основи та проведеного авторського емпіричного 

дослідження. У своїй роботі спираємось також на певні напрацювання в межах 

зазначеної теми таких авторів як А. Ручка, Р. Альба, Дж. Лоґан та Б. Сталтс, 

Б. Ажнюк, Х. Дж. Ґанс, С. Джуліос, А. Кофлер. 

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 ідентичність2 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. У цій статті 

зосередимось на вивченні мовних та етнічних ідентичностей/практик. Стосовно 

міґрантів як не-базову ми визначаємо міґраційну ідентичність. Окрім 

сталих/однозначних ми виділяємо чотири види неоднозначних ідентичностей; 

тут маємо на увазі ідентичності — складові інтеґральної соціокультурної 

                                                           
2 Термін запозичений у А. Ручки [3]. 



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 

наслідком3. 

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. 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 в Україні4. 

Мовна ідентичність є наслідком ідентифікації з певною мовною 

спільнотою. Якщо мова, з якою себе ідентифікує людина, історично належить 

етносу, з яким вона себе ідентифікує, то мовна ідентичність для неї виступає 

однією з основ етнічної ідентичності. Проте їх не варто ототожнювати, оскільки 

часто ці дві ідентичності не співпадають (як-от, наприклад, у випадку 

російськомовних українців). Б. Ажнюк співвідносить мовну та національну 

ідентичності. Він пише, що на відміну від часом аморфного і хисткого поняття 

національної ідентичності — свого роду “щоденного плебісциту” — мова, 

                                                           
3 Див. детальніше [2]. 
4 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. 



завдяки її інерційності, є більш стійкою та не може бути “предметом 

оперативного вибору”,  і наводить приклад “композитної” назви національної 

ідентичності “американських українців”, мовна ідентичність в яких, як правило, 

є однокомпонентною (наприклад, українська) [1, с. 136]. Американські 

дослідники Р. Альба, Дж. Лоґан та Б. Сталтс виділяють низку “мовних чинників 

на вибір”, що впливають на формування мовної ідентичності: 1) рідна мова 

(історично належить етносу, з яким ідентифікує себе людина і обидвоє її 

батьків); 2) мова, якою користуються вдома; при змішаних шлюбах; 3) рідна мова 

чоловіка/жінки або 4) рідна мова кожного з батьків; 5) проживання в певному 

“мовному реґіоні”; 6) задіяність в так званій “етнічній економіці”, де поширена 

певна мова; 7) мова, якою спілкуються друзі; 8) мова освіти; 9) державна мова 

країни проживання [5]. До цього переліку ми вважаємо за доцільне додати ще 

два пункти: 10) мову, поширену в певній культурній чи соціальній групі, 

ідентифікація з якою є пріоритетнішою, ніж власне мовна, та 11) мову, 

ідентифікація з якою і користування якою підвищує економічний чи соціальний 

статус. Мовна ідентичність кожної людини може визначатися або одним, або 

декількома такими чинниками, а ієрархія їхнього впливу у кожного своя. 

 При вивченні мовної ідентичності імміґрантів пропонуємо розглянути три 

основні чинники: мова спілкування вдома, на роботі та з друзями. Для 

українських імміґрантів у Польщі/Греції, які працюють mesa мовою 

спілкування вдома є польська/грецька, що пояснюється специфікою цього виду 

роботи: “мова вивчається дуже швидко, якшо до вас бабця постійно говорить, 

і телевізор ввімкнений, теж грецька мова.” [ГУ; М., 57р.], тоді як в Україні це 

переважно українська, іноді — російська: “На Україні переважно українською, 

рідко коли російською, польською, як приїду, то спочатку користуюся, бо 

забуваю трохи, а в Польщі звичайно шо польською” [ПП; О., 55р.]. 

 Імміґранти в Греції, що працюють exo послуговуються переважно 

українською мовою, оскільки проживають з іншими українцями. Іміґранти в 

Польщі, що працюють exo, а сім’ї їх проживають не в Польщі спілкуються вдома 

українською мовою, а якщо частина сім’ї проживає в Польщі, то респонденти 

зазначають, що користуються обидвома мовами. У групі респондентів, сім’ї яких 



проживають в Польщі незалежно від громадянства чоловіка та від виду роботи 

домінує використання вдома польської мови: “вдома тільки на українській. А в 

Польщі звичайно шо, я вважаю, шо то є нормально польською мовою, ... я її 

удосконалюю ...” [ПП; І., 55р.]. В цій же групі у Греції помітна тенденція коли 

діти розмовляють грецькою мовою якщо чоловік грек і сім’я від її створення стає 

двомовною: “Із старшим сином стараюсь говорити на українській, а він 

відповідає на грецькій. З молодшим говорю по – грецьки. А з чоловіком 

грецькою.... Ні, не розуміє [українську], тільки пару слів.” [ГГ; І., 37р.]. А також, 

коли чоловік українець: “Я її [дочку] дала в садочок ... грецький. ... вона 

приходила додому і по-українськи — нє, починала по-грецьки. ... ну, дуже погано 

розмовляла по-українськи. ” [ГУ; Н., 33р.]. Ця тенденція свідчить про швидший 

шлях інтеґрації в грецькому суспільстві другого покоління українських 

імміґрантів, зокрема, через засвоєння мови. Отже, імміґранти останньої групи, 

що проживають в Греції намагаються зберегти українську мову у спілкуванні із 

чоловіком-українцем та дітьми, або лише із дітьми, якщо чоловік грек, натомість 

імміґранти, чиї сім’ї проживають в Польщі намагаються мовно асимілюватися в 

приймаючому суспільстві навіть коли чоловік українець. Це може бути 

пов’язано також з тим, що польська мова є ближчою до української і її, 

відповідно, легше засвоїти на будь-якому рівні. 

 Що стосується спілкування на робочому місці, то імміґрати, які працюють 

mesa використовують грецьку/польську мову із роботодавцями і 

співробітниками іноземцями. Також використовують українську, російську із 

співробітниками, які розуміють ці мови. Імміґранти, які працюють exo в Греції 

спілкуються на роботі грецькою мовою та іноді російською: “Говорила по-

грецьки, але з дітьми вона хотіла шоб я говорила російською, шоб діти знали 

російську мову.” [ГУ; О., 41р.]. У Польщі також превалює польська мова на 

робочому місці із роботодавцями, але використовується більше, ніж у Греції і 

українська та російська при спілкуванні із співробітниками і коли вимагає робота 

респондента (або одна із робіт). 

 Респонденти, що працювали на “плантаціях” зазначають, що 

використовують на роботі українську мову, оскільки зазвичай погано знають 



польську і за видом роботи не дуже потребують її використання: “В Польщі 

треба вже виходити до обставин. Коли тебе не розуміють українською, 

значить треба говорити польською.” [ПУ; М., 39р.]. 

 В Польщі значно частіше, ніж в Греції українські імміґранти попри мову 

країни перебування використовують на роботі також українську і російську 

мови: ті імміґранти, що не добре знають польську і використовують схожість мов 

і ті, чия робота вимагає використання цих мов. В Україні ж на роботі переважно 

використовують українську, але часом і російську мови. Це стосується імміґратів 

із досвідом роботи як в Греції, так і в Польщі. 

 Мова спілкування у середовищі друзів в українських імміґрантів в 

Польщі/Греції не залежить від місця проживання сімей та типу робіт mesa/exo 

(певна залежність є тільки у тих, хто працює на “плантаціях”). Українські 

імміґранти в Греції спілкуються переважно українською мовою з українцями, 

але і грецька мова має певний вплив: “постійно находячись на роботі, 

спілкуючись грецькою мовою, зустрічаючись з друзями іноді шукаєш слово. ... в 

нас виходить якась суржикова мова – одне слово грецьке, одне українське.” 

[ГГ; Д., 55р.]. Якщо мають друзів серед греків, то використовують грецьку. 

Також грецькою мовою спілкуються із іншими імміґрантами, які не знають 

української чи російської мови. Російська мова використовується при 

спілкуванні переважно із громадянами країн колишнього соцтабору: “звичайно, 

якшо якась росіянка, чи грузинка, вона знає російську мову і недобре розмовляє 

на грецькій мові, то я тоді розмовляю на … на російській” [ГГ; Л., 57р.]. Крім 

того українські імміґранти використовують й інші мови, а не знаючи мови 

шукають певний “мовний компроміс”: “Були в мене з Болгарії ... Мішаною трохи 

по – болгарськи, трохи по – російськи, трохи по – грецьки ... трошки ну так 

трохи рухами по – різному, пізніше вони вже стали трошки більше грецьку 

знати то вже й по – грецьки.” [ГУ; А., 56р.]. В Україні при спілкуванні з 

друзями ця група міґрантів переважно послуговується українською мовою, іноді 

російською, але зустрічається і грецька: “... не хочемо щоб оточуючі чули про що 

ми говоримо, то теж говоримо по-грецьки, вже тепер” [ГУ; Т., 58р.]. На відміну 

від українських імміґрантів в Греції імміґранти в Польщі використовують 



значно вужче коло мов при спілкуванні із друзями. Це три мови: українська — із 

українцями, польська — із поляками. Рідше, але все ж використовують російську 

мову. При цьому імміґранти, що працюють на “плантаціях” зазначають, що 

використовують із друзями тільки українську мову, оскільки проживають і 

працюють і дружать у Польщі із українцями, а серед поляків у спілкуванні є 

тільки господарі.  

 В Україні переважна більшість зазначає, що спілкується українською 

мовою в середовищі друзів, та також, використовують і російську. Але це 

зустрічається значно рідше, ніж в імміґрантів із досвідом проживання в Греції, 

як і використання російської мови у країні імміґрації, що пов’язане із вужчим (у 

сенсі етнічного розмаїття) колом спілкування українців у Польщі. 

 Як в Греції, так і в Польщі для українських імміґрантів основним 

чинником формування мовної ідентичності є рідна мова, яку вони цінують 

найбільше з-поміж інших, якими користуються, оскільки рідше можуть її 

використовувати. З іншого боку мова країни імміґрації впливає на мовні 

практики навіть при використанні рідної мови і самі імміґранти це помічають: 

“Але деколи буває думаєш грецькою, не знаходиш ні російських ні українських 

слів. Бо ми тут 11 місяців, і лише місяць вдома.” [ГГ; Л., 49р.]. Особливо це 

помітно у респондентів із досвідом роботи у Польщі: “Культуров, взаємоповага 

... В нас радшей рідко можна спіткати, тим більше на селі не забачим того.”5 

[ПП; З., 36р.]. Очевидно, через близькість мов і можливість легко замінювати у 

структурі речення українські слова польськими, що є значно важчим коли 

йдеться про мову грецьку тому у випадку польської мови ми можемо говорити 

крім неоднозначної змінної і про неоднозначну фраґментовану мовну 

ідентичність та припускати, що в таких випадках мова також стає “предметом 

оперативного вибору”. Також у випадках змішаних шлюбів часто мова йде про 

неоднозначну множинну мовну ідентичність. 

 На формування мовної ідентичності українських імміґрантів у Польщі і 

Греції в Україні впливають здебільшого такі чинники: рідна мова, мова 

чоловіка, одного із батьків, друзів. Це переважно українська, іноді неоднозначна 

                                                           
5 Наведена цитата є прикладом одночасного використання польської та української мов. 



українсько-російська мовна ідентичність. В країні імміґрації на формування 

мовної ідентичності впливають крім перелічених також такі чинники, як 

державна мова країни перебування (грецька або польська), а також, мова освіти 

коли йдеться про дітей імміґрантів, для яких це є додатковим (у порівнянні із 

батьками) фактором, що сприяє швидкому засвоєнню мови країни перебування. 

Ці чинники творять неоднозначну, (в основному змінну) тепер уже українсько-

(російсько-)грецьку/польську мовну ідентичність. Крім того, для українських 

імміґрантів у Греції характерним є ще й залучення до формування мовної 

ідентичності такого чинники, як мова друзів, яка може також бути, крім уже 

згаданих, наприклад, польською, чеською тощо. Тоді до композитної 

характеристики змінної мовної ідентичності додається ще одна-дві складових. 

 Окремим феноменом є використання імміґрантами російської мови якщо 

вона не є жодним із названих чинників, та тих, що загалом виділені згаданими 

дослідниками та додані нами. Варто зазначити, що російська мова виступає тут 

чинником мови міжнародного спілкування (йдеться перш за все про громадян 

країн колишнього соцтабору) і також додається до композитної характеристики 

мовної ідентичності українських імміґрантів як у Греції, так і в Польщі. Також, 

вважаємо, що за результатами даного дослідження чинник мови міжнародного 

спілкування варто додати до згаданої класифікації. Проте, треба зазначити, що 

він є характерним переважно коли йдеться про міжнародну міґрацію. Оскільки 

за інших обставин людина якщо і використовує таку мову, то не довготривало і 

здебільшого як інструмент, необхідний, наприклад, для роботи. Тому, очевидно, 

цей чинник і не потрапив до класифікації американських дослідників.  

 Стосовно співвіднесення мовних ідентичностей і практик, то вважаємо, що 

в Україні мовна ідентичність є основою мовних практик, а от в країні імміґрації 

у більшості випадків нові складові неоднозначної мовної ідентичності, як з 

рештою і сама нова мовна ідентичність є похідними від мовних практик, що 

використовуються у процесі адаптації. 

Етнічною ідентичністю називають відчуття належності до певної 

етнічної спільноти, однаковості з іншими її членами через спільну історичну 

пам’ять, спогади про спільних предків, емоційні зв’язки з батьківщиною, 



спільність основних компонентів культури, традицій. Часто до важливих 

чинників формування та підтримання етнічної ідентичності відносять спільність 

мови, релігії, раси, фенотипу [4, с. 140; 7, с. 287; 3, с. 209]. В етнічній ідентичності 

виділяють етнічність — скоріше емоційне, ніж фактичне відчуття приналежності 

до етнічної спільноти — та фактичну приналежність, що передбачає певну 

спільну діяльність [8, с. 12-13]. Х. Дж. Ґанс пише, що етнічною ідентичністю 

називають як поверхневу її форму (передбачає лише самоназву чи 

самоідентифікацію), так і глибоку (передбачає посилену етнічність та дії, 

пов’язані з нею), і схиляється до того, що правильним є тільки друге [6, с. 882]. 

Проте ми вважаємо, що допустимою є і перша форма, особливо коли йдеться про 

альтернативу амбівалентності чи про елемент множинної етнічної ідентичності, 

які часто зустрічаються, зокрема, у міжнародних міґрантів. Стосовно тих же 

імміґрантів, то часто зі зміною поколінь в ієрархічному протистоянні 

національної та етнічної ідентичностей гору поступово бере остання. Але це 

стосується ідентичностей країни еміґрації; Б. Ажнюк наводить приклад 

українських імміґрантів, перше покоління яких вважає себе українцями (і 

стосовно нації у тому числі), а друге — також українцями, але вже тільки 

стосовно етносу [1, с. 137]. 

Якщо етнічність українців у Польщі/Греції зазвичай є однозначною і 

виявляється у твердженнях на кшталт: “звичайно, я є українка”, то інша  форма, 

що найбільше проявляється у практиках дотримання певних етнічних звичаїв і 

традицій далеко не завжди має однозначний характер, проте, майже завжди ці 

практики ґрунтуються на ідентичностях. При цьому група респондентів, що 

працює на “плантаціях” найбільш катеґорично стверджує про своє дотримання 

українських звичаїв і традицій: “Ну та ясне діло. А що за українець, як не 

дотримується своїх звичаїв” [ПУ; О., 37р.]. Хоча на загал абсолютна більшість 

респондентів із досвідом роботи в обидвох країнах “при можливості” 

дотримується українських звичаїв, проте, у Греції йдеться переважно про 

українські етнічні традиції та звичаї, тоді як у Польщі імміґранти дотримуються 

і польських етнічних звичаїв: “в Україні дотримуюсь наших українських звичаїв 



і традицій. ... А за кордоном, також, не відкидаю українське. Це є але поважаю 

і їхнє.” [ПУ; О.,47р.]. 

 Треба відзначити, що практики-індикатори етнічної ідентичності не 

відрізняються у респондентів різних груп, виділених за типами робіт та місцем 

проживання сім’ї респондента (за деякими винятками). Найбільш збереженими 

такими практиками в Польщі/Греції є святкування релігійних свят; далі — 

українська етнічна кухня, пісні/музика, значно менше — одяг. Проте, живучи в 

іншій країні імміґрантам не завжди вдається святкувати релігійні свята за 

українськими традиціями: “тут не можеш так всі традиції нашого народу 

зберігати тут ти є під залежна ти мусиш так робити щоб тобі було тут 

добре” [ГГ; В., 45р.]. 

 Одним з основних свят, традицій святкування яких дотримуються 

українські імміґранти в Польщі/Греції є Різдво, коли готують Святу Вечерю та 

колядують: “справляємо дуже гарно, ідем на вечерю, всі-і-і наших 12 страв, всьо, 

як повинно: і вареники, і кутя, і все як повинно бути.” [ГГ; Л., 57р.]. Іншим таким 

святом є Великдень, традиції якого пов’язані із освяченням їжі: “А закордоном я 

як була ... ми збиралися з друзями з України, там старалися спекти паску, яїчка.” 

[ПУ; П., 69р.]. Крім того святкують і Зіслання Святого Духа (Зелені свята): 

“пішла десь в парку вечером надерла гілок, потом додому в мене дівчата 

посходилися, то ми зелені свята так відсвяткували! ... то язичницькі свята, наші 

ріднесенькі” [ГУ; М., 52р.], а також і інші українські свята. Набагато менш 

поширеними є святкування не релігійних/державних свят. 

 Українська етнічна кухня є особливо важливим атрибутом святкування 

різних релігійних свят; але страви етнічної української кухні використовуються 

і в побуті: “то звичайно шо я готую по-українськи, не так як в Польщі готують” 

[ПП; Л., 35р.]. Так само як і кухня етно пісні/музика має велике значення при 

святкуванні, але зустрічається і повсякденному житті. 

 Менше ніж вже згадані практики-індикатори етнічної ідентичності, але все 

ж поширеним в середовищі українських імміґрантів у Польщі/Греції є 

використання етнічного одягу/вишиванок. Особливо це стосується сімей 

імміґрантів, чиї діти проживають в Греції: “діти святкують, моя мала ... завжди 



тут іде колядувати з подружками вишиті сорочці в блузці і з віночком.” 

[ГГ; М., 44р.]. 

 Отже, загалом, переважна більшість респондентів зазначають, що 

зберігають українські традиції і звичаї так, як і в Україні, принаймні намагаються 

це робити: “оскільки привикла дотримуватись українських звичаїв, то це як 

спосіб твого життя.” [ПУ; М., 53р.]. Проте, зустрічаються випадки посилення 

за кордоном етнічної ідентичності у Польщі/Греції не залежно від груп 

респондентів: “на Україні люди не дорожать так, ну, то в нас є щодня.... і люди 

не звертають на то увагу, а коли люди виїжджають за границю, як вони 

дорожать своєю мовою, своїми звичаями, своїми традиціями...” [ПП; М., 51р.], 

“Я вареники не люблю ліпити ... Но в Греції із задоволенням ліпила ... і кормила 

греків. ... наскільки ти за бугром ціниш те своє все...” [ГУ; М., 52р.]. Також 

можна зустріти і випадки послабленої або й зміненої (у порівнянні із 

перебуванням в Україні) ідентичності цього виду. Значно більше це 

проявляється в українських імміґрантів в Польщі: “Колись я робила дванадцять 

страв, колись ми готовилися. Но, поїхавши за кордон, я змінила думку таку, що 

так… скільки можна готовити їсти, скільки можна жерти.” [ПУ; М., 40р.]. На 

нашу думку, це відбувається через певну схожість звичаїв і підміну українських 

польськими: “От колядувати, да, але взагалі, не тільки українські традиції, 

наприклад, за кордоном, в Польщі, люди так само колядують. Так, шо це якби 

так поєднується” [ПУ; Н., 27р.] — приклад неоднозначної фраґментованої 

етнічної ідентичності (її глибокої форми), а це приклад множинної: “наприклад, 

Пасха, і польську Пасху святкуєм, і українську, і Різдво так само” [ПП; С., 37р.]. 

Особливо помітна така тенденція у групі респондентів, чиї сім'ї або частини 

сімей проживають у Польщі. Послаблення етнічної ідентичності у купі із мовною 

в цій групі респондентів свідчить про наявність процесу їх асиміляції. В такому 

випадку можна говорити про появу певних форм неоднозначності, а саме, 

фраґментованої (у випадку накладання етнічних практик), або множинної (коли 

йдеться про відокремлене використання практик, як ураїнських, так і 

етноспільноти приймаючого суспільства). 



 У Польщі українські імміґранти, які працюють ехо свідчать про втрату 

важливості для них елементів української етнічної ідентичності через тісніший 

(у порівнянні із іншими типами робіт) контакт з елементами польської етнічної 

ідентичності і формування амбівалентної етнічної ідентичності: “на жаль, я 

помічаю, що я вже загубилася в тих звичаях, тому що мене оточують звичаї 

польські ... але я не відчуваю того свята, яке є в тій країні в якій я живу, але я 

також не відчуваю того свята, яке є в Україні, тому я в тій хвилині вже є 

людина без традицій.” [ПП; М., 42р.]. Отже, етнічна ідентичність українців в 

Польщі має здатність залишатися сталою, а також набувати неоднозначності 

різного роду, коли це стосується глибокої її форми. У той час як в Греції — це 

переважно однозначні, іноді послаблені українські етнічні ідентичності. Крім 

того, етнічні ідентичності/практики (особливо їх поверхнева форма) зазнають 

менших змін у порівнянні із розглянутими вище мовними 

ідентичностями/практиками. 
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