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Зміни професійних/посадових та класових/майнових ідентичностей та 

практик в контексті української еміґрації. 

 

Стаття присвячена вивченню професійних/посадових та класових/майнових 

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, 

професійна/посадова ідентичність, класова/майнова ідентичність, практики. 

 

The article is devoted to studying occupational and class 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, occupational identity, class identity, practices. 

 

Міґрація стала однією з основних характеристик сучасного світу через 

втягування у міґраційні процеси дедалі більшої кількості держав та людей. 

Міжнародна міґрація1 (як її складова) протягом майже століття є предметом 

досліджень у країнах Європейського Союзу та традиційних країнах імміґрації. 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 

                                                           
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. 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 

основи та проведеного авторського емпіричного дослідження. У своїй роботі 

спираємось також на певні напрацювання в межах зазначеної теми таких авторів 

як А. Ручка, С. Бродська, С. Оксамитна, С. Макеев, Е. Швачко. 

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 особисту), 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 особистих, — ґендерну, вікову та сімейну. Стосовно 

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

зосереджуємось на розгляді таких ідентичностей-складових як 

професійна/посадова та класова/майнова. Окрім сталих/однозначних ми 

                                                           
2 Термін запозичений у А. Ручки [5]. 



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: 

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 

в Україні4. Також зазначимо, що виділені групи респондентів за місцем 

                                                           
3 Див. детальніше [4]. 
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. 



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. 

 У деяких ситуаціях відповідником професійно-посадової ідентичності 

можна вважати так звану “окупаційну” (occupational) ідентичність, проте ми 

навмисне вводимо композитну назву, оскільки ця ідентичність часто буває саме 

такою. Отже, професійно-посадова ідентичність є наслідком ідентифікації із 

здобутою внаслідок освіти професією та із виконуваною роботою чи посадою, 

яку людина обіймає. Ці два компоненти в ідеалі співпадають: людина, що 

здобула фах банкіра, працює банкіром та ідентифікує себе зі спільнотою банкірів 

(фінансистів). Але в нестабільних суспільствах люди часто працюють там, де 

знайдуть роботу, а не за фахом. С. Макеев, С. Оксамитна і Е. Швачко пишуть, 

що в кризових ситуаціях з’являється “феномен масової деідентифікації”, коли 

люди втрачають переконливі критерії ідентифікації з професією та місцем 

роботи, а втрату можливості кар’єрного просування вважають “девальвацією 

кар’єрної ідентичності” [2, с. 100-101]. Ми ж дивимось на таку ситуацію більш 

оптимістично. Якщо, наприклад, людина здобула фах археолога (чи 

пропрацювала якийсь відтинок часу археологом), але у силу певних обставин 

працює бухгалтером, то вона ідентифікує себе як археолог-бухгалтер чи 

бухгалтер-археолог; також таких складових її професійно-посадової 

ідентичності може бути більше. Ідентичність змінюється або стає 

фраґментованою, множинною чи амбівалентною, внаслідок чого може навіть 

посунутись вниз по ієрархічній драбині, але вона не зникає. Ми ж дивимось на 

таку ситуацію більш оптимістично. Це ж стосується і, наприклад, міґрантів, що 

часто змінюють вид діяльності, змінюючи місце проживання. 

У цьому дослідженні ми поділяємо респондентів на групи за типами робіт, 

які вони виконують в Польщі/Греції і це має безпосереднє відношення до 

професійної/посадової ідентичності, оскільки виконувана робота є 



найважливішою частиною практик-індикаторів цієї ідентичності. Стосовно ж 

кореляції груп exo, mesa, та “плантації” із місцем проживання сім’ї, то у Греції 

бачимо чітку тенденцію: сім’ї респондентів, що працюють mesa у переважній 

більшості проживають в Україні. Це виглядає логічно, оскільки сам тип роботи 

передбачає проживання в чужій сім’ї. У той же час у Польщі такої тенденції не 

спостерігаємо. Причину можна шукати в тому, що в Польщі приналежність до 

цієї (як і до інших) групи є менш стабільною, ніж в Греції. Українські імміґранти 

в Польщі, загалом, частіше змінюють тип роботи (здебільшого, з “плантацій” на 

mesa, а потім, на exo, проте, існують й інші схеми) та саму роботу в межах одного 

типу не затримуючись надто довго на одній роботі, а підбираючи те, що 

підходить в даний момент: “Спочатку я працювала на городніх роботах ... потім 

доглядала дитину ... потім старошго чоловіка ... Працювала ще на стадіоні: 

торгувала, потім перейшла на прибирання.” [ПП; Н., 29р.]5. Також, часто 

зустрічаються випадки поєднання двох видів робіт: “Я – опікунка. Як і ше маю 

дні вільні, то ходжу на прибирання.” [ПП; М., 50р.]. У Греції імміґранти якщо й 

змінюють вид роботи, (переважно перехід з mesa на exo) то не роблять цього 

часто. 

 Стосовно ж самих практик, то робота mesa є приблизно однаковою як в 

Польщі, так і в Греції — це: 1) догляд старших/хворих людей (може включати 

ведення домашнього господарства): “… як моя хата, моє хазяйство. ... і слідкую, 

щоб вона таблетки принімала і уколи один раз в місяць.” [ГГ; р.,  69р.], “… треба 

помогти людині вмерти. ... отой тяжкий період, коли йому треба розрадити, 

людина готовиться на той світ ... То є дуже тяжка функція.” [ГУ; М., 52р.]; 

2) догляд за дітьми (також може включати ведення домашнього господарства): 

“дитину нагодувати, піти погуляти, розказати йому байку, навчити його на 

початку рахувати, малювати, кольори відрізняти, положити його спати, 

зробити йому їсти.” [ПУ; М., 40р.]; 3) просто ведення домашнього господарства 

                                                           
5 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. 



в сім’ї: “закупка, прибирання, прасування, стірка. ... вона має ше жінку яка 

дивиться особисто за моєю господинею ... я тільки по дому, там наприклад, 

треба до адвоката їй поїхати, папери, ... шоби лікар записав зробити їй якісь 

аналізи ... то я їжджу їй то роблю.” [ГГ; М., 52р.]. 

 Робота на “плантаціях” поширена у респондентів із досвідом роботи у 

Польщі, хоча кілька респондентів із досвідом роботи у Греції, який починався на 

поч. 1990-х рр., зазначають, що також розпочинали працювати в цій країні на 

таких же роботах. Цей тип роботи передбачає здебільшого сільськогосподарські 

роботи: “Рвали яблука, рвали капусту різну, буряки, моркву, порей, картоплю.” 

[ПУ; Н., 35р.]. 

 Робота exo у Греції/Польщі — це переважно прибирання квартир, чи інших 

приміщень: “Так як господиня в себе в хаті. Прибирає і де залежить які 

квартири, їсти варить, глажка, ... в других нема глажки тільки уборка.” 

[ГГ; О., 51р.]. В Греції зрідка трапляються і випадки інших робіт: “я працюю в 

театрі і в магазині з одежою ... Продавцем. ... А в театрі я роблю все: і каву і 

виїжджаю з театром по всій Греції” [ГУ; О., 49]. Хоча у Польщі спектр робіт 

цього типу є значно ширшим і ці відмінні види робіт трапляються так само часто, 

як і прибирання, або й частіше: “я працюю в салоні косметичному [масажистом] 

і в клубі спортивному, ну і ше собі доробляю: доїжджаю до пацієнтів додому” 

[ПП; О., 52р.], “працювала на стихійному ринку пів дня, а другу половину дня 

працювала на городі.” [ПУ; Г., 63р.]. 

 Отже, найбільш відмінними характеристиками практик-індикаторів 

професійної/посадової ідентичності в Польщі на відміну від Греції є те, що в цій 

країні українські імміґранти частіше змінюють роботу і тип роботи, роботу exo 

виконують паралельно з роботою mesa, сама робота exo є більш різноманітною і 

досить поширеним є тип роботи на плантаціях. 

 Треба сказати, що серед респондентів у цьому дослідженні близько 30% 

мають вищу освіту, приблизно 60% — середню спеціальну та майже 10% 

обмежуються освітою, яку дає середня школа і в цій групі знаходяться, в 

основному, респонденти із досвідом роботи в Греції. Як бачимо, в Польщі 



практично немає респондентів без освіти, як і тих, хто хто позиціонує себе 

класом злиденних. Тут напрошується висновок, що класова ідентичність як 

суб’єктивна приналежність до певного класу формується скоріше на власному 

рівні освіти, оскільки він залишається стабільним маркером цієї ідентичності, на 

вдміну від, до прикладу, виду роботи чи заробітку, що в умовах української 

економіки 1990-2000-х рр. часто змінювались та не відповідали освіті. 

Як вже зазначалось, робота в Польщі/Греції є низько кваліфікованою але 

при цьому в українських імміґрантів існує кілька рівнів задоволеності своєю 

роботою. Отже, 1) робота не задовольняє, особливо морально, але є фінансово 

вигідною, тому “мусить задовольняти”: “Та яке задовольняє, гроші в мене є мета 

і робота сі рахує високооплачувана тай для нас задовольняє не задовольняє мусе 

так бути” [ГГ; О., 53р.], в Греції це стосується перш за все тих, хто працює mesa 

і проживає з господарями, при цьому робота mesa з дітьми задовольняє більше, 

ніж інші в межах цього типу, у Польщі такої залежності не бачимо, знову ж таки 

через те, що респонденти частіше змінюють роботу і шукають де легше і 

фінансово вигідніше; 2) робота фінансово вигідною і тому цілком задовольняє 

респондентів: “Задовільняє. Бо нам за то платили гроші, а ми сюда приїхали раді 

того.” [ГГ; Г., 44р.]; 3) робота задовольняє бо крім того, що фінансово вигідна 

ще й цікава: “цікава, бо, наприклад, спілкуєшся дуже з багатьма людьми якби з 

клієнтами, з гостями з номерів. Вони приїжджають з різних країн світу. Там 

так само набираєш досвіду в мові, бо ти мусиш з ними спілкуватися, мусиш 

вивчити якусь іноземну ще мову.” [ПУ; Н., 27р.]; 4) робота повністю задовольняє, 

оскільки фінансово вигідна, цікава і відповідає освіті чи попередньому 

професійному досвіду (здебільшого це стосується тих, хто в Польщі працює exo 

і для кого це не перша робота) : “частково вона відповідає моїй освіті, бо, все ж 

таки, працюю з дітьми. ... я люблю дітей, я педагог за освітою ... психічно була 

готова до тої роботи” [ПП; О., 31р.]. 

 При цьому переважна більшість зазначає, що на першому місці стоїть 

фінансова сторона, а у Польщі не рідко ще й питання самореалізації і роботи за 



фахом, очевидно, пов’язане із спрямованістю на те, щоб інтеґруватись в польське 

суспільство перетворивши свою тимчасову міґрацію на постійну. 

 Що стосується змін, яким підлягає професійна/посадова ідентичність 

українських імміґрантів до Польщі/Греції, то у переважної більшості 

респондентів відбувається повна  зміна цього виду ідентичності як наслідок 

зміни відповідних практик — роботи, через міґрацію. У рідкісних випадках 

(частіше зустрічаються в Польщі) професійні/посадові ідентичності і практики 

залишаються сталими: “Ну освіта в мене зв’язана з пошивом. Так і я працюю, по 

своїй спеціальності. ... шили деколи і 20 годин. ... нам винаймали, таке 

приміщення, де шили нелегально ... І шили, і жили. [в Польщі] ... Ми шили 

декорації на вікна – ламбрекени, півтора року, а зараз у хаті, сама собі. [в 

Україні]” [ПУ; О., 37р.]. Також можливі варіанти, що в Україні до міґрації і в 

Польщі ідентичності/практики сталі, а в Україні після міґрації респонденти 

взагалі не мають практик цього виду — не працюють. 

 Якщо зміни відбуваються, то можливі кілька варіантів: 1) робота в країні 

імміґрації і робота в Україні після повернення є однаковою/подібною і 

відрізняється від тієї, що була в Україні до міґрації: “Я маю будинки і маю 

квартиру. ... до одних я ходжу [прибирати] два рази в тиждень, а до інших раз в 

тиждень. ... мені така ідея прийшла, як я приїхала перший раз з Греції, я 

зрозуміла, що я привезла я бізнесу свого ніякого не мала.” [ГУ; А., 56р.]. Ці 

випадки (частіше зустрічаються у респондентів із досвідом роботи в Греції) 

ілюструють творення неоднозначної змінної професійної/посадової ідентичності 

та її композитної назви, оскільки освіта і попередній професійний досвід є одним 

компонентом, а актуальна робота/професія — іншим. Також, зміну 

роботи/професії можна вважати одним із наслідком міжнародної міґрації. 

2) Робота в Україні до і після міґрації є однаковою, а в країні імміґрації — іншою: 

“на Україні працюю на збагачувальній фабриці ... машиніст тотальних 

установок ... а за кордоном я домогосподарка” [ПУ; О., 45р.], що є причиною 

творення неоднозначної множинної ідентичності і частіше зустрічається в 

Польщі — через повторюваність і меншу тривалість еміґрації респонденти 



мають певні можливості, щоб не змінювати роботу. Отже, як бачимо, робота 

більше впливає на респондентів із досвідом роботи в Греції, очевидно, через 

більшу її стабільність і тривалість самої міґрації, ніж в Польщі. 3) Часткова зміна 

і творення фраґментованої професійної/посадової ідентичності через такі 

практики, коли одна із робіт в Україні (оплачувана, чи не оплачувана) стає 

основною роботою в країні імміґрації: “...маєм город і пораємся на ньому ... так 

само і там ... то були різні роботи. Були і огірки, і морква, і капуста, і яблука.” 

[ПУ; М., 33р.], або коли основна робота в Україні стає однією із додаткових робіт 

в країні імміґрації: “доглядала старих людей. ... я викладала в грецькій школі 

навіть. ........ Математику читала [вчитель за професією] ... там є українська 

школа і вийшло то в Греції якраз то в церкві” [ГУ; Ф., 67р.]. 

 Щодо першочерговості ідентичностей чи практик цього виду, то в Україні 

похідними є переважно практики (основа ідентичності — освіта, наприклад), а 

от в Польщі/Греції основними є практики професійної ідентичності, а 

ідентичності виникають на їх основі. 

 Наступною розглянемо класову/майнову ідентичність. Класовою 

ідентичністю переважно називають усвідомлення представниками класу своєї 

приналежності до нього. При цьому виділяють суб’єктивну та об’єктивну 

приналежність, перша з яких є уявленням людини про приналежність до 

конкретного класу, власне класовою ідентичністю, а друга — об’єктивною, 

реальною приналежністю [6]. Ми ж схильні розглядати клас як спільноту, якій 

притаманний певний майновий і відповідний соціальний статус, і виключаємо 

професійну складову, оскільки часто, особливо у сучасному суспільстві, ієрархії 

цих статусів і професій достатньо різняться6. Скажімо, професія викладача, на 

відміну від, наприклад, будівельника чи перукаря, посідає високе місце у 

професійній ієрархії, чого не скажеш про матеріальний статус представників цих 

професій: тут ситуація (особливо в Україні) буває навіть протилежною. 

                                                           
6 В радянській традиції назви класам давали за родом занять (службовець, селянин, інтеліґент) тоді як у західних 

суспільствах поширені порівняльні назви (вищий, середній, нижчий). Сучасні українські дослідники здебільшого 

пропонують змішану модель найменування класів, в якій присутні обидві традиції. Вони також приділяють 

дедалі більше уваги до такого ідентитету як “середній клас” [3; 1]. 



Пропонуємо класово-майнову ієрархію, що скидається на властиву західним 

суспільствам: 1) елітний та 2) вищий класи (або вищий клас), 3) вищий середній, 

4) середній і 5) нижчий середній класи (або середній клас), 6) нижчий та 7) клас 

злиденних (або нижчий клас). 

В класовій/майновій ідентичності ми не розглядаємо об’єктивну 

приналежність респондентів до певного класу, а суб’єктивну — уявлення їх про 

цю приналежність. Отже за результатами цього дослідження ідентичності і 

відповідні практики цього виду не корелюються із групами респондентів за 

місцем проживання сім’ї. Цей вид ідентичності може бути наслідком практик, 

якщо йдеться, наприклад, про виконання певного виду роботи, або основою 

практик, що стосуються зміни своєї приналежності до певного класу (прикладом 

такий практик і є міґрація). Українські імміґранти в Греції/Польщі, що працюють 

exo позиціонують себе в класово/майновому відношенні вище, ніж ті, що 

працюють mesa, отримуючи приблизно такі ж прибутки: “середній, бо гроші ми 

маємо, працюємо і маємо, ми себе прокормимо і можемо допомогти, ще й 

вислать” [ПП; Л., 61р.], — працюють exo; “Найнижчий середній то моральний 

більш злиденний, не то шо там матеріально.” [ГУ; Ф., 67р.], “ми служницями 

працювали, доглядальницями, це найнижчий клас який може бути.” 

[ГУ; Т., 58р.] — працюють mesa. Це, очевидно, має місце через моральне 

приниження імміґрантів, які “працюють цілодобово” живучи разом із 

господарями. 

 В межах класово/майнової ідентифікації характерним для українських 

імміґрантів в Греції є розділення свого позиціонування відносно греків і 

відносно таких же українських імміґрантів: “за кордоном проти наших 

емігрантів, ми були, набагато вище стояли. ... Якшо взяти наших то ми були 

вище середнього. ... А якшо взяти греків то ми були нижче середнього.” 

[ГУ; О., 41р.]. В Польщі такого поділу не спостерігаємо. Приклад такої 

фраґментованої класової/майнової ідентичності в Греції може свідчити про 

виражений поділ українськими імміґрантами приймаючого суспільства на 

“своїх” і “чужих”, добровільні сеґреґаційні тенденції та існування в його межах 



“паралельних суспільств”. У той час як в ситуація в Польщі свідчить про 

схильність українських імміґрантів до асиміляції в приймаючому суспільстві. 

 Група імміґрантів, що працюють exo в Греції позиціонує себе в цій країні 

переважно як середній та вищий середній клас, а ті, що працюють mesa — 

злиденний, нижчий, менше нижчий середній. Цікаво те, що значною є доля 

опитаних в Україні респондентів цієї групи, що позиціонують себе в середньому 

і навіть у вище середньому класі. Це можна пояснити тим, що моральний тиск, 

під яким перебувають респонденти групи mesa, опитувані в Греції має певний 

вплив на їх класову/майнову ідентифікацію. Тут йдеться, очевидно, про власне 

класову (статусну), а не майнову складову цього виду ідентичності. В Польщі 

ситуація із вищим класовим/майновим позиціонуванням імміґрантів, що 

працюють exo відносно тих, хто працює mesa є подібною. Проте, ті, хто працює 

exo відносять себе до ширшого кола класів (від нижчого до середнього). Таку 

невизначеність можна пояснити тим, що, як правило, в Польщі імміґранти 

частіше змінюють роботу та вид роботи, про що йтиметься детальніше в межах 

аналізу професійної/посадової ідентичності, і цей різноманітний досвід впливає 

на класову/майнову ідентичність. Крім того, імміґранти, що працюють на 

“плантаціях” мають приблизно таку ж класову/майнову ідентичність, як і ті, хто 

працює mesa — в межах нижчого і нижчого середнього класів. Також варто 

зазначити, що українські імміґранти в Польщі, на відміну від тих, хто проживає 

в Греції практично не відносять себе у приймаючому суспільстві до класу 

злиденних. Цілком ймовірно, це має місце тому, що рівень життя в Польщі і в 

Україні менше відрізняється, ніж в Греції і в Україні. 

 Класову ідентичність респондентів із досвідом проживання в 

Польщі/Греції в українському суспільстві до і після міґрації не співвідносимо 

із групами респондентів за типами роботи оскільки рівень прибутків, місце 

праці, професія є різними у двох суспільствах. Крім того класова ідентичність в 

Україні після міґрації залежить не від типу роботи в Польщі/Греції, а, скоріше, 

від стану сімейного бюджету та того, на що тратяться міґрантами зароблені 

гроші в Україні: чи просто на прожиття, чи чи на покращення умов проживання, 



освіту, приватний бізнес тощо. Проте, порівнюючи класову/майнову 

ідентичність в Україні до і після міґрації, можна сказати, що переважна більшість 

респондентів із досвідом роботи в Польщі/Греції після міґрації відносять себе до 

класу вищого, ніж до міґрації: “змінилося там трошки матеріальний добробут, 

трошки змінився. Не можу то так відкидати. Бо ніхто би не їздив якби би не 

змінилося, але щоби дуже, то ні, звичайно.” [ПУ; Л., 49р.], або, що зустрічається 

значно рідше, до такого ж класу: “Бачиш яка тут тенденція, було низько, ти 

поїхав заробив, і знов впав. В мене вже нема нічого, те що я привезла за рік всьо 

ми з’їли…” [ГУ; М., 52р.]. Отже, підвищення класової ідентичності / майнового 

статусу можна вважати одним із наслідків міґрації українців до Польщі/Греції.  

 Також, стосовно порівняння класової/майнової ідентичності українських 

імміґрантів в обидвох країнах і в Україні після міґрації, зазначимо, що у 

переважній більшості респонденти в українському суспільстві відносять себе до 

вищого класу, ніж в країні імміґрації. 

Порівнюючи класову/майнову ідентичність українських імміґрантів в 

Греції і в Україні до міґрації, бачимо, що у своїх власних порівняннях 

респонденти розділяються приблизно “50 на 50” (до міграції вищий, ніж в Греції 

і до міґрації нижчий, ніж в Греції). Беручи до уваги те, що не залежно від типу 

роботи, в основному українські імміґранти в Греції (як і в Польщі) працюють на 

низько кваліфікованих а відповідно, низькооплачуваних роботах (принаймні 

частину свого міґраційного досвіду), то можна зробити висновок, що до Греції 

виїжджають люди, які в Україні відносяться до різних прошарків суспільства; у 

класовому вимірі — це позиціонування від злиденного до вищого середнього. 

 У Польщі, натомість, більш, ніж 70 відсотків респондентів відзначають, 

що в Україні до міґрації вони належали до вищого класу, ніж перебуваючи в 

Польщі. Тут доходимо до досить несподіваного висновку, що до Польщі, на 

загал, виїжджають люди із вищих (у порівнянні із міґрацією до Грецією) 

прошарків українського суспільства, можливо, вбачаючи в сусідній країні кращі 

перспективи фінансового і, можливо, кар’єрного зростання ніж, до прикладу, в 

далекій Греції. У класовому позиціонуванні це — від нижчого до середнього, 



принаймні так, як вони себе ідентифікують. Як бачимо, в Україні навіть до 

міґрації, як і в Польщі, також практично відсутня ідентифікація із класом 

злиденних: “скажемо рівень середній, клас середній, як на Україні через то що 

скажемо так їсти я мала шо, вдітися я мала шо відложити то вже не було 

можливості” [ПП; Л., 35р.]. 

 Треба зазначити, що незалежно від того, до якого класу респонденти 

зараховували себе в Україні до міґрації переважна більшість їх зазначає, що були 

незадоволені своєю класовою/майновою приналежністю так само, як і після 

міґрації: “ще не дуже задовільняє, тому що тільки придбали дещо там, що 

треба все допрацьовувати, доробляти, добудовувати ...” [ГГ; Н., 30р.], “ми 

стільки карабкаємся на верх, не можем викарабкатися, то є тяжко, ми ж в 

Україні, нас все шось в низ тягне.” [ПУ; Ю., 46р.]. Таку ідентичність цього виду 

до міґрації можна вважати однією із причин еміґрації (як першої, так і 

повторних). 

 В Греції імміґранти, незалежно від груп, по-різному сприймають свою 

класово/майнову приналежність. Тут переважає три види її оцінки: позитивна — 

“там мені не хотілося нічого вище, в мене була непогана робота.” [ГУ; Д., 48р.], 

неґативна — “певно шо не влаштовує я хочу жити як вся  Європа ... як всі білі 

люди ...” [ГГ; О., 52р.] і частково позитивна, що підкріплюється двома 

арґументами: те, що змінити нічого не можна:“Рожденний ползать летать не 

может, то є ми інше не можем, нам не лишилось спадків, будинків, а шо ми самі 

можем заробити так шо влаштовує, як говорять, аби не гірше.” [ГГ; О., 35р.], 

і те, що людям завжди мало: “На якому б рівні не були, а нам кажеться, що нам 

того не хватає. Будемо мати то, буде нам ще чогось не хватати.” [ГГ; О., 42р.]. 

 У Польщі ж перевалює неґативна оцінка свої класової приналежності у 

приймаючому суспільстві: “це не є межа моїх мрій – працювати всьо життя 

няньою” [ПП; О., 31р.], “Та, звичайно, що я не задоволена. Мусиш миритися з 

тим, шо є.” [ПП; М., 50р.]. Причиною може бути те, що в Польщі українські 

імміґранти більше прирівнюють себе не до таких же імміґрантів, а до поляків і 

до польського суспільства загалом, до суспільства, в якому прагнуть бути 



“своїми”, особливо, ті імміґранти, що працюють ехо і ті, чиї сім’ї частково, або 

повністю проживають в Польщі, як це ми бачили і на прикладі культурних 

практик і відповідних ідентичностей. У той же час в Греції українські імміґранти 

сприймають себе ближче до українського суспільства та більш відокремлено від 

приймаючого суспільства і частіше порівнюють себе із представниками 

імміґрантської спільноти: “Тут мене задовольняє, тому шо тут таких, як я є 

майже половина Греції.” [ГГ; Л., 57р.]. 

 Не залежно від груп респонденти називають наступні практики, 

спрямовані на покращення/підтримання класової/майнової приналежності в 

Польщі/Греції: “Стараюся не втратити роботу. Бути завжди на роботі. 

Мати роботу.” [ГГ; Р., 52р.], “Стараємся жити, як то кажуть ... по тих 

можливостях, ну як, і фінансах, яких заробляєм” [ПП; С., 35р.], “думати. 

Значить, і вміло використати ті гроші, які ти в той момент заробила” 

[ГГ; Л., 57р.]. Також, в Польщі зустрічаються випадки здобування імміґрантами 

додаткової освіти: “Наразі закінчую це навчання і планую наступне — по 

дипломове. ... вчу ще англійську мову…” [ПП; І., 27р.]. 

 Що стосується класових/майнових практик в Україні то оскільки в Грецію 

переважає міґрація довготривала, а тому такі практики мають місце лише після 

остаточного повернення на Україну. Отже, що стосується респондентів 

працездатного віку, то вони намагаються знайти роботу, здобути додаткову 

освіту, чи підвищити кваліфікацію. Респонденти ж пенсійного віку переважно 

нічого не роблять, або знаходять додаткове джерело доходів крім пенсії: 

“Доробляю на роботі ... Пенсія мізерна така, шо навіть на їжу не вистачить!” 

[ГУ; Т., 58р.], “я ще можу заробити... Я хочу зараз в Італію їхати.” 

[ГУ; А., 65р.]. 

Крім того, в Польщі є значнною катеґорія недовготривалої повторюваної 

імміґрації і тому часто імміґранти зазначають, що еміґрація сама по-собі є 

засобом покращення/підтримання класово/майнової приналежності в Україні: “З 

чоловіком все життя працюєм і працюєм. Як не я, то чоловік зара на 

заробітках.” [ПУ; Ю., 44р.]. 



 Що стосується однозначності/неоднозначності класової/майнової 

ідентичності в українських в Польщі/Греції, то вона є однозначною, коли 

залишається стабільною не залежно від того в якій країні (еміґрації чи імміґрації) 

перебуває людина: “нижчий, я завжди була нижчий, і я себе до нижчого класу і 

відношу. І на Україні, і до виїзду, і зараз.” [ГГ; Г., 46р.], є неоднозначною 

множинною, коли є різною в двох країнах: “Коли я вертаюся на Україну ... я там 

зовсім на іншому рівні як тут і зовсім там мене інакше сприймають” 

[ПП; Н., 34р.]; а також може бути фраґментованою, як, наприклад, це зустрічаємо 

в українських імміґрантів у Греції, про що йшлося вище. 

Отже, як бачимо, професійна/посадова та класова/майнова ідентичності та 

практики зазнають під впливом міґрації різних форм неоднозначності. Для 

першої це переважно змінні та фраґментовані форми (а також множинні у 

українських імміґрантів у Польщі), а для другої — змінні та фраґментовані (у 

респондентів із досвідом проживання у Греції). Натомість у зазначених видах 

ідентичностей практично відсутня така форма неоднозначності, як 

амбівалентність. 
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