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Трансформація культурних та релігійних ідентичностей і практик на 

прикладі української міґрації до Польщі та Греції. 

 

Стаття присвячена вивченню релігійних та культурних (у вузькому розумінні) / 

обрядово-звичаєвих 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. 
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The article is devoted to studying religion and cultural/usage 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. 
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Міжнародна міґрація1 стала однією із основних характеристик сучасного 

світу через втягування у міґраційні процеси дедалі більшої кількості держав та 

людей. В українській 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 

                                                           
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. 



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 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, 

Х. Дж. Ґанс. 

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 релігійних та культурних (у вузькому розумінні) / 

                                                           
2 Термін запозичений у А. Ручки [2]. 



обрядово-звичаєвих 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 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, основними критеріями гомогенності вважаємо: 

стать4, досвід перебування у Польщі чи Греції, що у часовому вимірі становить 

мінімум 1 рік та трудова зайнятість в країні імміґрації. 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. 

                                                           
3 Див. детальніше [1]. 
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. 



Основним маркером наявності релігійної ідентичності є віра в Бога (чи 

інші надприродні сили). Якщо людина виявляє в себе таку ідентичність, то далі 

іде релігійне, а згодом і конфесійне самовизначення: освоєння догм певної 

релігії та включення до певної системи релігійних відносин, ототожнення себе з 

певною релігійною, конфесійною спільнотою. А. Ручка за практиками виділяє 

сім ступенів того, наскільки релігійна ідентичність є глибокою чи поверхневою. 

Одним із ступенів релігійної ідентичності він вважає атеїстичну ідентичність. [2, 

с. 290-313]. Ми ж вважаємо, що “атеїст” — це не релігійна ідентичність; це, 

радше, її відсутність. У кожному суспільстві серед віруючих можна виділити 

традиційних віруючих, віруючих нетрадиційних нових релігій, іншовірців 

(віруючих тих релігій, що є традиційними для інших суспільств) та екуменістів 

— космополітів, представників напрямку, що намагається об’єднати всі релігії. 

Однією із найпоширеніших практик-індикаторів релігійної ідентичності є 

відвідування церкви (чи іншої релігійної установи). Українські імміґранти в 

Греції не залежно від типу роботи зазначають, що відвідують церкву в Греції 

переважно один раз на тиждень і це є для них частіше, ніж в Україні. Пояснюючи 

це таким чином “Тут, тут біда наша, на жаль, змусила звернутися до Бога.” 

[ГГ; І., 44р.]5. Винятками у цьому питанні є респонденти, котрі довший час мали 

нелеґальний статус, або працювали на островах, а тому, не мали такої 

можливості, а також респонденти, сім’ї яких проживають в Греції. Це можна 

пояснити меншою тугою за сім’єю та Батьківщиною, або малим (у порівнянні з 

іншими групами респондентів) значенням спілкування у межах (української) 

церковної громади, що у даному випадку компенсується спілкуванням із 

членами сім’ї. Це ж стосується і цієї групи українських імміґрантів у Польщі. 

 Проте, в інших групах не залежно від типу роботи у Польщі 

спостерігається картина зворотна до тої, що є з українцями у Греції, а саме, 

українські імміґранти в Польщі зазвичай відвідують церкву рідше, ніж в Україні, 

пояснюючи це переважно трудовою зайнятістю у вихідні: “раз на тиждень, або 

                                                           
5 Ця стаття містить посилання на тексти деяких із 120 інтерв’ю, які, в залежності від країни 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. 



й більше коли є вдома, а за кордоном дуже мало. Тому, що там потрібно 

працювати, буває таке що працюєм в неділю.” [ПУ; І., 41р.], або, подекуди, 

нелеґальним статусом. Як бачимо, у Польщі здебільшого не йдеться про “чужу 

країну”, в якій зростає потреба у релігійних практиках “далеко від дому”, а на 

передній план виходять питання роботи. 

 Крім того, у певних випадках (переважно це стосується українців у Греції) 

тривале перебування за кордоном спричиняє зміни рівня релігійної ідентичності 

та поведінки від віруючого за родинними цінностями, чи відповідно до “моди на 

релігію” до глибоко віруючої людини: “як є якісь складності в житті, ... я 

більше почала ходити до церкви, не то шо ходити, просто була потреба 

внутрішня, а вдома я більше так знаєш зазвичай ходила, бо так всі роблять.” 

[ГУ; О., 41р.]. Також, деякі респонденти відзначали, що досвід міґрації певною 

мірою впливає на відвідування церкви в Україні “В Україні я дуже рідко ходила. 

Раніше. А от коли зараз приїжджаю – ходжу.” [ГГ; А., 35р.]. 

 Складовою релігійної ідентичності ми вважаємо ідентичність конфесійну. 

Переважна більшість українських імміґрантів в Греції і в Польщі в Україні 

належать до православної (різних патріархатів) та греко-католицької конфесії, 

або мають амбівалентну конфесійну ідентичність: “я не хочу себе зароховувати 

до якоїсь конфесії. В мене просто є поняття Бог, і в будь-яку церкву я можу 

піти, і навіть тут, в Польщі, до костьолу піти.” [ПП; М., 52р.]. 

У деяких респондентів в Греції, що в Україні не мали визначеної 

конфесійної (чи навіть релігійної) ідентичності з’являється греко-католицька 

конфесійна ідентичність. Крім того, спостерігається зміна конфесійної 

ідентичності із православної на греко-католицьку, що є характерним для 

імміґрантів, які працюють mesa та чиї сім’ї проживають в Україні і пов’язано, 

скоріш за все, із прагненням як можна більше перебувати у середовищі “своїх”: 

“Я є хрещена православної віри і ту ж конфесію підтримую. Тут я ходжу …в 

Греції до греко-католицької церкви.” [ГГ; Д., 55р.]. 

 Відвідування грецької православної церкви є характерним для імміґрантів, 

що працюють exo і проживають або із кимось із сім’ї, або із іншими українцями 

не залежно від конфесійної ідентичності в Україні. Група імміґрантів, сім’ї (або 



частина сім’ї) котрих проживають в Греції вибір конфесійної приналежності 

церкви здійснюють за принципом “яка ближче. Таким же чином роблять 

конфесійний вибір і респонденти із нелеґальним статусом та ті, що проживають 

на острові “там була їхня ... вона православна... коли була на острові, бо там 

інакшого не було, а я взагалі ходжу в протестантську церкву.” [ГУ; Н., 64р.]. 

 Конфесійна ідентичність українських імміґрантів в Польщі, натомість, не 

корелюється із певними групами за типами робіт чи місцем проживання сім’ї 

респондентки. Тут спостерігаємо зміну православної конфесійної приналежності 

на греко-католицьку, чи визначення із конфесійною приналежністю на користь 

греко-католицької “Я не роблю акцент, але йду туди, на Медову [греко-

католицька], тому шо мені там ясно й цікаво” [ПП; І., 55р.], що пов’язане із 

відвідуванням власне української церкви у Польщі. Також, досить поширеним 

явищем є зміна православної, греко-католицької або протестантської конфесії на 

римо-католицьку, що переважає у Польщі: “тут до костьолу і до церкви. ... в нас 

на Україні, там тільки православна.” [ПП; С., 41р.]. Цей факт вважаємо 

показником доволі легкого входження імміґрантів у польське суспільство, 

принаймні, у сфері релігійних відносин, це стосується і тої частки респондентів, 

що і в Україні належать до римо-католицької церкви. 

 Загалом, як бачимо, релігійна ідентичність посилюється (особливо в 

імміґрантів у Греції) в той час як її складова, конфесійна ідентичність — 

послаблюється в наслідок набуття нею неоднозначності у формі амбівалентної 

чи змінної ідентичності коли йдеться, власне про відвідування церкви, та у формі 

множинної ідентичності якщо мова йде про святкування, наприклад, релігійних 

свят, про що йтиметься далі. У цьому плані, більше змін конфесійної 

ідентичності/практик спостерігаємо в українських імміґрантів у Польщі. 

 Українські імміґранти в Греції, що працюють mesa святкують релігійні 

свята за українським (юліанським) календарем коли мають можливість, залежно 

від роботодавців і переважно у колі українців, а грецькі (за григоріанським 

календарем) святкують, “бо вимушені”, оскільки святкують їхні господарі: 

“приходе Різдво, ну, і приходять сім'ї, і ти мусиш готувати ... І то разом з ними 



сидиш і святкуєш ... Їхні свята святкуєм ... не по можливості, а по потребі, 

тому-що ти працюєш, і мусиш.” [ГГ; Л., 61р.]. 

 Респонденти, які працюють exo більше святкують грецькі свята за власним 

бажанням, або ж вимушені святкувати, оскільки “всі святкують”: “ми святкуємо 

25 грудня тому шо в них всьо позакривано в них вихідний, ми на роботу не йдемо” 

[ГГ; О., 50р.], у той час, як українські свята святкують переважно в колі сім’ї, або 

знайомих-українців після роботи: “вони знають шо то Різдво, але їх не цікавить, 

вони признають своє. А там вечером ... після роботи підем на Службу Божу. В 

церкву.” [ГГ; О., 50р.]. Ті ж респонденти, сім’ї яких проживають в Греції 

святкують релігійні свята, в основному, за тим календарем, що використовують 

греки. Це свідчить про швидший шлях до адаптації у новому суспільстві цієї 

групи імміґрантів порівняно з тими, чиї сім’ї проживають в Україні. 

 В Україні міґранти з досвідом проживання в Греції зазвичай не святкують 

грецьких релігійних свят, проте, пам’ятають, наприклад, про Різдво. Те ж саме 

можна сказати і про міґрантів із досвідом проживання у Польщі, що не святкують 

урочисто в Україні римо-католицьких свят (за винятком тих, що і в Україні 

зараховують себе до римо-католиків), але і не працюють у ці дні: “Оскільки живу 

в Україні то святкую релігійні свята за Юліанським календарем, згідно 

традиціям. Но а коли знаєш, шо в інших країнах якесь свято наприклад, коли 

вони навіть не співпадають з нашим святом, то в мене також якийсь святковий 

настрій тоді ... В ті дні я стараюсь не працювати.” [ПУ; І., 41р.]. На загал же, 

для міґрантів із досвідом проживання у Польщі свята за григоріанським стилем 

є ближчими, ніж для міґрантів з досвідом проживання в Греції, що говорить про 

краще сприйняття польського суспільства як “близького”. 

 Якщо говорити про залежність між групами імміґрантів за типами роботи 

у Польщі, то варто відзначити, що імміґранти, які працюють exo більше 

святкують українські свята, але і польські також святкують, зокрема, через 

прагнення виявити повагу до традицій приймаючого суспільства: “За 

генеральним таким як на Україні ... як свята як тут я стараюся бути на Службі 

в костелі, ну так шаную віросповідання інших людей.” [ПП; О., 52р.]. Ті, хто 

працює mesa, як й імміґрати цієї групи, що проживають в Греції святкують 



українські свята за власним бажанням і при можливості, а польські — через те, 

що святкують господарі, в яких вони живуть. Святкування за обидвома 

календарями особливо притаманні для респондентів родина яких проживає у 

Польщі. Група імміґрантів, що працюють на “плантаціях” зазначає, що святкує 

релігійні свята тільки за українським календарем, що пов’язане, очевидно, із 

досить закритим проживанням в середовищі переважно українців (за винятком 

господарів) та просторово віддаленим місцем проживанням, тобто відносною 

ізоляцією від польського суспільства. 

 Як в Афінах, так і у Варшаві (міста найбільшого скупчення українських 

імміґрантів у Греції та Польщі відповідно) функціонує українська греко-

католицька церква. В обидвох країнах нерідко трапляються випадки коли 

українські імміґранти свідомо міняють конфесійну ідентичність, або 

визначаються з нею через бажання бути частиною спільноти тих церков. 

Важливим при цьому є те, що мова і обряд Служби є українські та те, що у цих 

церквах збираються “свої”: “відправляється на українській мові .... 

Відправляється  в нашому обряді… на грецькій мові коли відправляється, в них 

зовсім інший стиль, вони по-іншому співають, по-іншому… Ну, я то ніби 

розуміти-розумію, ну, але, все одно, то є не рідне, то є не моє, то є чуже для 

мене.” [ГГ; Л., 57р.]. Особливе значення церква має для тих, хто працює mesa: 

“чекаєш тої неділі, щоби вийти і піти в церкву зустрітися з нашими людьми, 

поговорити, тож цілими днями сидиш сама в хаті.” [ГУ; А., 56р.]. При цьому в 

Польщі важливість церковної громади для респондента є трохи меншою та не 

залежить від того, де проживає сім’я респондента, а в Греції вона є 

найважливішою для тих, чиї сім’ї проживають в Україні. Багато мігрантів 

проводять цілий вихідний в церкві, або коло неї, оскільки в них є окреме, доволі 

велике приміщення при церкві – “зал”, де вони збираються після Служби, 

спілкуються, обідають (їжу приносять з собою і це переважно страви з 

української кухні). Мають можливість стежити за українським громадсько-

політичним та культурним життям завдяки телебаченню та україномовном 

газетам, що роздаються безкоштовно в церкві. 



Українська церква це не лише місце релігійних Служб та зустрічей, тут 

також відбувається обмін інформацією про працю: оголошення про роботу, 

обмін інформацією між парафіянами і самі працедавці можуть приходити сюди 

і наймати працівниць: “Там багато хто спочатку приїжджав, то міг собі 

залагодити чи житло якесь, чи якусь роботу. .... Я замітила таку дуже велику 

дошку. ... «дошка оголошень». Люди можуть зустрітися, а там можна часом 

зустріти людину, яку навіть не сподівався зустріти. ... багато є таких, що 

звідтам починали.” [ПУ;  Л., 49р.]. Отже, українську греко-католицьку церкву 

можна із впевненістю назвати не тільки релігійною, але й громадською 

інституцією: “ця церква виконує виховницьку якусь, але ще й плюс клубну роботу, 

тоїсть там зійшлися, поговорили, попліткували, помили кості, показались свої 

одяг. ... то є клуб свого роду.” [ГУ; М., 52р.]. 

 Крім того, релігійну ідентичність можна визначити як основу релігійних 

практик як в Україні, так і в Польщі/Греції, у той час як конфесійна ідентичність 

в Польщі/Греції є похідною від практик, особливо коли йдеться про зміни у 

визначенні своєї конфесійної приналежності. 

 Обрядово-звичаєвою (чи культурною у вузькому розумінні) 

ідентичністю ми називаємо таку, що стає результатом ідентифікації з певною 

локальною чи ґлобальною соціокультурною спільнотою, яка дотримується 

певних цінностей, норм, способу життя, обрядів та звичаїв, практик, що вони є 

закоріненими, як правило, у релігійній, етнічній, реґіональній, національній і 

навіть професійно-посадовій, класово-майновій чи сімейній приналежності. У 

даному випадку маємо на увазі суперкультуру суспільств еміґрації (України) та 

імміґрації (Греції чи Польщі), яка включає не тільки етнічну культуру, але 

сукупність різних субкультур цього суспільства та елементів світової 

(ґлобалізованої) культури, поширених у ньому. Її не варто ототожнювати з 

відповідними етнічною, національною, чи іншими ідентичностями. Друге чи 

наступні покоління імміґрантів, наприклад, можуть вже не мати певних 

ідентичностей, що їх мали їхні предки, проте залишаються відданими 

відповідним обрядам та звичаям [3, с. 882]. Інший приклад — запозичення 

звичаїв якоїсь спільноти і водночас відсутність ідентифікації з нею. Люди 



можуть вважати себе україномовними українцями, але відвідувати російську 

церкву (УАПЦ(МП), де Служби відправляють російською мовою) чи водити 

дітей до польської школи або зараховувати себе до галичан, але дотримуватись 

обрядів гуцульського весілля — і все це тому, що “так робили предки” чи “так 

прийнято, такі в нас традиції”. Це приклад інерційної обрядово-звичаєвої 

ідентичності. Іншим різновидом назвемо модну обрядово-звичаєву ідентичність: 

можна бути тим же українцем, греко-католиком, що постійно проживає, 

наприклад, у Львові, і водночас мати за звичай святкувати “Хеллоувін”, 

відвідувати гурток східних танців чи їсти суші, не маючи при цьому елементів 

“американської”, “японської” чи, приміром, “турецької” етнічної/національної 

ідентичності. Мірою ґлобалізованості суспільства зростає фраґментованість 

культурної ідентичності, про яку йдеться у цій статті. 

 Найбільш важливими практиками-індикаторами цього виду ідентичності 

(як і у випадку етнічної ідентичності) респонденти визначають дотримання 

певних традицій у святкуванні (релігійних) свят та у приготуванні їжі. Крім того, 

у проведенні вільного часу, виборі одягу та музики для прослуховування. При 

цьому дотримання звичаїв у цих сферах, як правило, не корелюється із групами 

респондентів за типами робіт та місцем проживання сім’ї. 

 Щодо традицій у святкуванні релігійних свят, то в Греції українські 

імміґранти більше, ніж в Польщі дотримуються звичаїв, прийнятих у суспільстві 

еміґрації, прагнучи зберегти спосіб, за яким вони святкували на Україні та 

однозначність обрядово-звичаєвої ідентичності. Особливо це стосується тих 

респонденток, чиї сім’ї проживають (або частково проживають) в Греції, а 

чоловіки не греки: “Як і наприклад свята. Як я святкую в дома  так само роблю 

тут.” [ГГ; М., 44р.]. Це очевидно, можна пояснити тим, що традиції обидвох 

країн сильно різняться між собою, а в колі сім’ї легше дотримуватись певних 

звичаїв, хоча ті імміґранти, сім’ї яких не проживають в Греції намагаються 

дотримуватися українських традицій в колі друзів: “Ми збираємся, українці, в 

одному колі і справляєм, Святий вечір справляєм, Паску справляєм.” 

[ГГ; Р., 69р.]. 



 Проте, українські імміґранти в Греції зазначають, що іноді святкують свята 

і за грецькими традиціями, якщо працюють exo. Але в основному це відбувається 

тому, що респонденти вимушені бути присутні при святкуванні господарів, якщо 

працюють mesa. В такому випадку йдеться про неоднозначну змінну обрядово-

звичаєву ідентичність. 

 Українські імміґранти в Польщі більш схильні до святкування за 

польськими традиціями, або за змішаними українсько-польськими, оскільки 

відзначають їх близькість: “є подібні... релігійні і в Україні, і в Польщі, одинакові” 

[ПУ; Ю., 46р.], “Ну поєдную їхні зі своїми.” [ПУ; О., 59р.]. І хоча, свята тут, так 

як і в Греції рознесені у часі порівняно із Україною у цьому випадку можна 

говорити про неоднозначну фраґментовану обрядово-звичаєву ідентичність. 

 Що стосується такого важливого компоненту цього виду ідентичності, як 

кулінарні традиції, то як в Греції, так і в Польщі переважна більшість 

респондентів відзначає, що досвід міґрації має вплив на ці традиції. Імміґранти 

в Польщі вважають кухню, поширену в Польщі близькою, до тої, яка 

практикується в Україні, а тому, цей вплив — не значним: “оскільки я з Галичини, 

то я б сказала, що чимось навіть схожі блюда наші і польські.” [ПУ; М., 53р.]. 

 В Греції ж, навпаки, респонденти відзначають, що кулінарні традиції двох 

народів сильно різняться, а вони самі добре сприймають грецьку кухню: “я 

увійшла в той смак, я зрозуміло, що то всьо правильно, я була щаслива, я дуже 

правильно харчувалася 12 років. ... тут таких продуктів нема, щоб я навіть 

хотіла ... ну пародія, я говорю, то не є ні фрукти, ні продукти, ні сири.” 

[ГУ; Н., 65р.]. Тут мова йде про фраґментованість обрядово-звичаєвої 

ідентичності, оскільки можливе одночасне використання елементів різних 

традицій. Респонденти готують українську їжу вдома, якщо працюють exo і 

додають елементи грецької кухні, а ті, що працюють mesa готують переважно 

грецьку кухню і час від часу також українські страви для себе і друзів на вихідні 

та для господарів, поряд із стравами, споживання яких прийняте у Греції: “я була 

в сім'ї, то ясно що готували то що говорили, але й пару раз робила голубці, які 

їм дуже сподобались наші, робила пельмені, теж дуже сподобались.” 

[ГУ; А., 56р.]. 



 Українські імміґранти в Польщі надають перевагу музиці, яку вони 

слухають і в Україні, або взагалі не акцентують на цьому аспекті обрядово-

звичаєвої ідентичності, у той час, як українські імміґранти з досвідом роботи в 

Греції слухають як українську (російську), так і грецьку музику: “Диски 

передають нам з України. Ну як, українські, руські пісні. ... Грецьке кожен день 

є, тому що на роботі” [ГГ; Н., 30р.]. 

 Також добре, на загал, українські імміґранти в Польщі/Греції сприймають 

стиль одягу в країні перебування. Це стосується, перш за все, Греції, де одяг, 

який традиційно носять в Україні не підходить за кліматом, особливо у літній 

період: “ріже в очі як наші одягаються ... занадто яскраво, в Греції може більше 

буденно, але більше практично. ... ну шортики і якусь футболочку ну і там в 

принципі на жару іншого не одінеш ... більше мені подобається практичний одяг. 

... Більше по-грецьки.” [ГУ; О., 41р.]. 

 Таке ж схвалення в українських імміґрантів знаходить і спосіб проведення 

вільного часу, зустрічей з друзями, який прийнятий у приймаючому суспільстві 

Польщі/Греції, особливо це стосується кількості споживання їжі та алкогольних 

напоїв: “... приймання алкоголю. Мені сподобалося тут; як тут, на приклад, ... 

не обов’язково допити цілу пляшку. В них одна пляшка може бути на кілька разів. 

А так як в нас, як відкрили пляшку, то значить її обов’язково випорожнити. Я 

стараюся зараз так дотримуватися як тут, бачу.” [ПП; М., 52р.]. Крім того 

спосіб проведення вільного часу порівняно з перебуванням в Україні різниться у 

респондентів, чиї сім’ї (частково, або повністю) проживають в Україні: “в 

Україні двоє дітей. Ну приїжджаєш, треба прибрати, їсти зварити, а тут я 

одна. Тут в мене більше свобідного часу.” [ГГ; О., 42р.]. 

 В останніх двох видах практик можна побачити зміну обрядово-звичаєвої 

ідентичності як наслідок ідентифікації із традиціями (у цих сферах) поширеними 

у приймаючому суспільстві. Це добре видно на прикладі тих респондентів, які 

приносять в українське суспільство і практикують в Україні запозичені традиції: 

“багато чого вже перейняла і польських скажем так ... той стіл на день 

народження чи іменини. Ну от наш багатий український стіл, ну тут скупо, не 

то, шо скупо, ну воно нормально, якісь там тістечка поставили, солодкий стіл 



зробили і якесь вино. ... таке роблять і мені то подобається дійсно.” 

[ПП; Л., 35р.], “я живу тут і дотримуюсь грецького. Бо в Греції більш простіше 

і в одязі і в усьому. А в Україну зараз от приїжджаєш дивишся і дивуєшся, там 

роблять культ із одягу. На базар ідуть на шпильках, як у вечірньому…” 

[ГГ; Л., 49р.]. 

 Не тільки змінені елементи обрядово-звичаєвої ідентичності, але й частини 

неоднозначних фраґментованих та змінних практик/ідентичностей мають вплив 

на повсякденні практики: “Я бачила, що поляки викидають хліб, і я того не могла 

прийняти. То для мене було дуже негативне, бо не могла я того прийняти, але 

цього року я замітила, що я також викидаю хліб” [ПП; М., 42р.], та дають про 

себе знати після повернення імміґрантів в Україну, при цьому йдеться, 

здебільшого про повернення з Греції: “в нас нема такого, перед святами всі 

передзвонюються по родині, по знайомих, вітають з наступаючими якимось 

святами ... Я приїхала, то дуже до всіх почала дзвонити” [ГУ; М., 57р.]. 

 Також респонденти з досвідом проживання в Греції відзначають, що за 

кордоном у них є ностальгія за українськими звичаями, а в Україні — за 

грецькими, як приклад неоднозначної фраґментованої ідентичності цього виду. 

Імміґранти із досвідом проживання в Польщі, натомість, часто зазначають, що в 

Україні вони дотримуються українських звичаїв, а в Польщі — польських, що 

свідчить про змінний характер їхньої неоднозначної обрядово-звичаєвої 

ідентичності. 

 Отже, серед розглянутих ідентичностей/практик менших змін зазнає 

релігійна (не конфесійна), а більших — культурна (у вузькому сенсі)/обрядово-

звичаєва. Загалом же, обрядово-звичаєва ідентичність та практики пов’язані з 

нею, включає більшість форм неоднозначності і є найбільш нестабільною, 

особливо в умовах міжнародної міґрації, ідентичністтю із пріоритетною 

культурною сферою існування, оскільки ні мову, ні релігію, ні відчуття 

приналежності до певного етносу не можна змінити так легко, як більшість 

елементів, що формують цей вид ідентичності. Також, варто відзначити, що 

обрядово-звичаєва ідентичність, як правило, є інерційною у тій частині, що 

стосується наслідування звичаїв українського суспільства і є також основою 



відповідних практик, та ж ідентичність є “модною”, або навіть “вимушено 

модною” у частині наслідування практик приймаючого суспільства і тут вона 

вже виступає, здебільшого, наслідком відповідних практик.  
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