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Стаття присвячена вивченню сімейних, ґендерних та вікових 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 
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The article is devoted to studying family, gender and age 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, family identity, gender identity, age identity, practices. 

 

Міґрації супроводжують розвиток людства з давніх давен, набираючи 

різного скерування, змісту, форм прояву та відрізняючись своїми масштабами, 

функціями і наслідками залежно від історичної епохи та характеру суспільств, 

всередині яких чи між якими відбувається переміщення людей. Радикальна 

проблематизація міґрації відбулась у ХХ- поч. ХХІ ст. через втягування у неї 

дедалі більшої кількості держав і людей та набуття цими процесами ґлобального 

характеру. В українській соціології зацікавлення сучасними процесами 

міжнародної міґрації1 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, С. Оксамитна, 

С. Макеев, Е. Швачко, Н. Чухим, А. Баррет. 

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, саме на цій 

                                                           
2 Термін запозичений у А. Ручки [3]. 



групі ідентичностей/практик і зосередимось у цій статті. 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: 

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 [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 



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 внутрішньому вимірі сімейна ідентичність постає як результат 

ідентифікації зі зразками виконання певних сімейних ролей, як-от 

чоловіка/дружини, батька/матері, сина/дочки, брата/сестри. Ці зразки 

передаються як через виховання, так і через освіту, ЗМІ, рекламу, через культуру 

загалом, і, відповідно, не є однаковими для кожного суспільства. Зовнішнім же 

виміром сімейної ідентичності ми називаємо сімейну ідентичність, що є 

результатом ідентифікації з певною соціальною спільнотою, якою і є сім’я 

безвідносно до виконуваних сімейних ролей. З огляду на двовимірність сімейної 

ідентичності пріоритетними сферами її існування ми визначаємо як особистісну 

і соціальну. 

Єдиними практиками українських імміґрантів в Польщі/Греції, які 

підкріплюють відчуття приналежності до сім’ї, що проживає в іншій країні є 

підтримка контакту із іншими представниками цієї сім’ї. Отже, незалежно від 

типу роботи найпоширенішим засобом зв’язку є телефон, за допомогою якого 

респонденти зв’язуються із рідними від кількох разів на тиждень до кількох разів 

на день: “Маме раз в неделю. Звоню. И детям два раза в неделю звоню. Но если 

есть какието проблемы ... звонила каждый день, на день по несколько раз.” 

[ГГ; Д., 52р.]5, “я все казала, я на то грошей не шкодую. Тому шо треба, де б ти 

не був – дзвони! Говори!, тому шо ти вертаєшся зовсім чужа.” [ГУ; М., 52р.]. 

 До 2000-х рр. ця ситуація виглядала трохи по-іншому. Поширеним був 

такий засіб зв’язку як листування, а телефонні розмови не були такими частими: 

“ну вже потім то все віджилось хто хоче зараз писати так взяв карту, так 

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

ізольовано від решти суспільства та виконання ними одного виду робіт. 
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. 



можна сказати вже не модно” [ГГ; О., 53р.], “Не пишу, бо нема потреби. зараз 

мобільний зв'язок, а лист іде 9 днів. Можна написати СМС коротко і ясно і за 5 

секунд маєш відповідь.” [ПУ; Л., 49р.]. 

 При цьому група респондентів, чиї сім’ї частково або повністю 

проживають в Польщі рідше спілкуються із родичами (приблизно один раз, або 

кілька разів на тиждень) вважаючи, що це досить часто: “в Польщі телефонувала 

додому дуже часто 1-2 рази в тиждень.” [ПУ; С., 62р.]. В Греції ж навіть ті, чиї 

сім’ї повністю проживають в країні імміґрації, все ж спілкуються із іншими 

членами родини (найчастіше з батьками) частіше, ніж в Польщі: “Ну два рази в 

тиждень, три. Я спілкуюся і з мамою і з сестрою.” [ГГ; М., 32р.], “По телефону, 

я дуже часто їм дзвоню, майже через день. ... Через Інтернет спілкується з 

двоюрідними моїми племінниками” [ГГ; О., 37р.]. Це ще раз підтверджує кращі 

перспективи їх інтеґрації у польському суспільстві при частковій втраті контакту 

із українським суспільством через сімейні/родинні зв’язки. 

 Респонденти, що приїжджали до 2000-х рр. зазначають, що на початку 

імміґрації рідше зв’язувались із домом, бо не мали можлиості, а потім, у зв’язку 

із технічним прогресом, почали робити це значно частіше: “я півтора року не 

дзвонила. Тоді ще картів не було. І ми не дзвонили, не зідзвонювались. ... Отак 

через других давали знати.” [ГГ; Р., 69р.], “як вже були комурки, ті телефони, 

то я вже дуже часто собі дзвонила додому і тепер дзвоню” [ПП; І., 42р.]. Ті ж, 

хто починав міґрацію після 2000-го р. зазначають, що на початках зв’язувались 

частіше, щоб подолати ностальґію, а потім менше: “Який лист тепер, Боже! Я 

часом не маю шо написати в SSM. Колись писала листки на шість карток, а 

тепер ...” [ПП; О., 52р.]. 

 Як в Польщі, так і в Греції частіше зв’язуються із сім’єю власне 

респонденти, а не навпаки, пояснюючи це вартістю розмов: “я дзвонила, а потім, 

якшо шось потрібно, вони посилали гудок або писали передзвони. І я вже 

дзвонила. ... Так. Я просто була фінансово більш стабільніша” [ГУ; О., 41р.], 

“Не телефонують [рідні], дуже шикарне удовольствіє.” [ПУ; С., 30р.]. 

 Крім того, в Польщі досить поширеним є явище СМС-переписки, 

очевидно, пов’язане із низькою вартістю цієї послуги мобільних операторів: “ми 



на life, так, що ми з нею часто контактуємо.” [ПУ; А., 58р.], “Звідси вони рідше 

телефонують ... Ну СМС-ки пишуть звичайно частіше” [ПУ; М., 39р.]. 

Натомість респонденти із досвідом роботи в Греції зазначають, що 

користуються власне можливістю розмовляти по телефону, оскільки це для них 

досить дешево: “мені легше, я беру карту 5 євро, півтора години, та й говоримо, 

зі всіма.” [ГГ; Л., 56р.]. Незважаючи на технічний прогрес, такий засіб зв'язку як 

інтернет залишається поза увагою близько 90% украінських імміґрантів у 

Польщі/Греції: “Ні, справа в тому, що я і не знаю комп’ютера і в мене нема тут 

такої можливості.” [ГГ; Г., 47р.]. 

 Безпосередні фізичні контакти між міґрантами та членами їх сімей, які не 

проживають в країні імміґрації відбуваються під час візитів. При цьому 

імміґранти в Греції перебуваючи в цій країні леґально відвідують рідних в 

Україні у середньому один раз на рік-два, а візит триває приблизно місяць: 

“практично раз в рік ми мали відпустку, оплачувану, нормально, тому що там 

все офіційно було і раз в рік я приїжджала до Львова, до чоловіка, місяць відбула 

тут, і знову летіла туди.” [ГУ; Т., 58р.]. Рідні відвідують українських 

імміґрантів в Греції вкрай рідко, оскільки досить легкою є організація таких 

відвідин тільки для тих, чиї сім’ї проживають в Греції, а чоловік грек — у такому 

випадку легко зробити виклик: “Я надаю перевагу, щоб приїхали з України сюди 

до мене. Зараз, ось тільки недавно поїхав брат мій звідси, зараз зроблю виклик 

мамі своїй щоб приїхала.” [ГГ; Л., 45р.]. Для інших імміґрантів такі відвідування 

є проблематичними в силу різних причин: 1) небажання господарів зробити 

виклик: “В мене не було таких робіт, щоб я змогла оформляти візу, щоб я змогла 

попросити  привести їх  мені. Ніхто не пропонував.” [ГГ; І.,44р.]; 2) брак грошей: 

“Ні ні, ніхто [не приїжджав]. Там було дуже тяжко і треба було грошей.” 

[ГУ; Д., 48р.]; 3) прблеми з отриманням грецької візи: “Нє, не приїжджали, так 

як візу не можливо відкрити, на Грецію то дуже важка справа.” [ГГ; Д., 55р.]. 

Якщо родичі і приїжджають до Греції, то це переважно візити з метою заробити 

гроші у рамках ланцюгової сімейної міґрації: “Чоловік приїжджав. Він був десь 

рік часу. Працював.” [ГГ; Г., 47р.]. 



 В Польщі ситуація інша. По-перше, самі респонденти значно частіше 

відвідують Україну: “відвідую їх ... Ну, залежить, чотири рази в року, чотири 

рази, шість раз в року.” [ПП; Л., 26р.]. По-друге, члени сім’ї досить часто 

відвідують українських імміґрантів в Польщі через безвізовий / лояльний візовий 

режим та порівняно невелику відстань. Це переважно стосується респондентів, 

які працюють ехо і мають можливість надати тимчасове місце проживання своїм 

рідним, які їх навідують: “чоловік був там. Приїхав, поїхав. А донька 

приїжджала на канікули зимові, на канікули літні, осінню як були канікули.” 

[ПУ; М., 40р.]. Як бачимо, в цьому випадку фізичний контакт є набагато 

частішим через самі умови міґрації.  

 Контакти із рідними мають наступний зміст — дають відчуття виконання 

певних сімейних ролей, з яким вони себе ідентифікують в межах внутрішньої 

сімейної ідентичності. Респонденти відзначають, що найчастіше підчас міґрації 

виконують свої ролі матері, дружини, сестри, дочки за допомогою технічних 

засобів зв’язку. Таке спілкування в основному включає поради для рідних та 

обговорення актуальних проблем в сім’ї: “нічого не можу зробити такого, шоби 

мені бути частиною [сім’ї], крім телефонної розмови.” [ГГ; Л., 58р.], “от мозги 

вставляю, шоб він [брат] був добрий, нормальний, так як нормальна сестра. ... 

дбаю, звоню за маму переживаю і сваруся і опікую її, купляю їй ліки.” 

[ПП; І., 55р.], “саме гірше, то є проблеми зі сином, бо я до нього найбільше 

дзвоню і найбільше з ним ся контактую, але по телефону то ще не є такий 

розговір, як би я могла його бачити. Розумієте, то є всьо по телефону, я сказала, 

а він своє робить” [ПП; М., 59р.]. 

 Іншим видом контактів є фінансовий, котрий в купі із попереднім видом 

компенсує фактичну присутність члена сім’ї вдома: “висилала дітям гроші, 

щоби мали за що купити хліба і я відчувала, що я їм роблю велику помощь, то що 

я би не змогла зробити тут ... я себе відчувала тоді мамою, коли я змогла 

помогти дитині, щоби дитина могла зїсти якусь фрукту.” [ГУ; А., 56р.], “Я вже 

не їду робити, щоб було мені добре, а щоб було добре моїй дитині, моїй сім′ї і 

хочеться якогось добробуту, щоб дитина ні в чому не мала ущербу ніякого, ні в 

чому не нуждалася... все для неї.” [ПУ; Н., 27р.], “Татові час від часу 100 євриків 



висилала, то так, просто в подарок. … А братові я тоже торби висилала з 

одягом” [ГУ; М., 52р.]. 

 Також досить поширеним в Греції є підміна своєї сім’ї тою/тими, де 

працюють імміґранти і це дає їм відчуття певної сімейної ролі: “А мене і хазяйка 

називає сестрою.” [ГГ; Р., 69р.], “я працюю тут з дітьми, тому що мені було 

дуже важко, що я лишила її [дочку] там. І в мене ніодної роботи не було на якій 

я би щось друге робила б. Тільки з дітьми.” [ГГ; Н., 30р.], “опіка за старими 

людьми то вона дає таке, шо ви себе почуваєте мамою, а хтось безсилий, мусиш 

їм допомагати. ... там себе всім почуваєш, і як мама, і як донька, бо вони, як діти 

прив'язуються до нас” [ГУ; М., 57р.]. 

Існує, також кілька інших видів практик, що базуються на сімейній 

ідентичності. Це молитва за рідних: “як донька, я повинна за них молитися, 

повинна ходити до них на цвинтар, на могилу, знаєте, в річницю наймати 

Службу Божу за поминання, за них, щоб вони спочивали з Богом.” [ГГ; О., 55р.], 

“як мама, я просто за них постійно молилася і це було [наголошує] настільки 

результативно ...” [ГУ; Н., 64р.]. Крім того, респонденти відзначають існування 

певного емоційного зв’язку із членами сімей в Україні: “я думкою зв’язана з 

своєю сім’єю. Я є тут, а думка моя там, я зними емоційно, ну як ше сказати 

зв’язана насправді як я шось роблю, а думкою завжди як мої діти...” 

[ПП; О., 52р.], “дочка мені була ... в 2-3 класі, написала мені вірш: «Я знаю ти 

десь є і я тебе чекаю».” [ГГ; В., 45р.].  

Безпосередній фізичний контакт є постійно можливим тільки тоді, коли 

члени сім’ї проживають в Польщі/Греції: “Я є мамою. То я виконую свої 

обов’язки. Доглядаю дітей я. Я піклуюся за них. ... Маю тут племінника  другої 

сестри, яка вже померла. ... Він разом зі мною живе. Бо я відчувала, шо я мала 

сестру. То моя сестра то її син.” [ГГ; М., 44р.], “стараюся бути ввічлива, добра, 

коло чоловіка. Подати, забрати, то ми разом, в нас так…” [ГГ; Р., 39р.]. В 

іншому випадку тільки під час відвідувань. 

Як бачимо, перебуваючи в Україні види практик пов’язаних із сімейною 

ідентичністю є одними (переважно фізичний контакт / проживання разом). У 

Польщі такі “замінні” практики існують поряд із “традиційними” і не 



витісняють їх. Відсутність такого чіткого розподілу “традиційних” та “замінних” 

практик пов’язана із характером самої міґрації до Польщі, а саме, тим, що 

респонденти досить часто відвідують Україну і намагаються компенсувати свою 

відсутність підчас перебування в Україні зокрема інтенсифікацією традиційних 

практик. Ця група респондентів навіть перебуваючи в Польщі говорить про свої 

“сімейні” практики так, ніби вони перебувають в Україні. Тоді як довготривала 

відсутність (у Греції) змушує респондентів використовувати нові для себе 

практики, що базуються на сімейній ідентичності не сподіваючись компенсувати 

свою відсутність у досить короткий час перебування в Україні. До того ж, 

більшість імміґрантів у Греції вже на початку свого перебування змінюють свої 

практики оскільки, як правило, саме тоді перебувають безвиїзно у чужій країні 

протягом тривалого часу. Більшість українських імміґрантів в Польщі в силу 

безвізового режиму навпаки починали свою міґрацію із можливості часто 

відвідувати Україну і не потребували значних змін своїх “сімейних” практик. 

Отже, сімейна ідентичність в переважній більшості випадків залишається 

однозначною і сталою, а практики, які на ній базуються видозмінюються, 

особливо в Українських імміґрантів в Греції.  

 Варто зазначити, що найбільш сталими складовими внутрішньої сімейної 

ідентичності залишаються ідентифікація із роллю матері та дочки і відповідні 

практики. У той час, як послаблюється ідентифікація із роллю дружини у тих, в 

кого чоловіки проживають в Україні і часто така складова сімейної ідентичності 

не підкріплюється ніякими практиками: “Ну, як я себе тут можу почувати 

дружиною? В мене чоловік і сім'я на Україні. Нічого не роблю. Я собі є 

Олександра і маю сім'ю на Україні. Та й все.” [ГГ; О., 55р.], на відміну від 

практик в Україні. Також ідентифікація із роллю сестри є досить слабкою, 

оскільки тут йдеться переважно про контакт із представниками іншої сім’ї, а не 

своєї власної (нуклеарної чи розширеної). Отже ієрархія ролей українських 

імміґрантів у Польщі/Греції у структурі внутрішньої сімейної ідентичності 

виглядає наступним чином: матір – дочка – дружина – сестра. У кожному 

конкретному випадку може бути відсутня певна ланка через склад сім’ї. Також 

певні ротації присутні у тих респондентів, чиї сім’ї частково чи повністю 



проживають в країні імміґрації, і залежать вони від того, хто саме із членів сім’ї 

має безпосередній фізичний контакт із респондентом підчас міґрації. 

 Отже, традиційні та нові практики цього виду базуються переважно на 

наявності ідентичності, а сама ідентичність є досить сталою/однозначною. 

 Ґендерна ідентичність тісно пов’язана з сімейною ідентичністю, 

особливо коли це стосується внутрішнього виміру останньої. Термін “ґендер”6 

стосується соціального конструювання фемінності та маскулінності, тобто тих 

соціокультурних утворень, що виникають на основі статі і відображають 

існування в певному суспільстві двох соціально і культурно відмінних груп [1, 

с. 93-94]. Ґендерна ідентичність є наслідком ідентифікації з однією із цих груп. 

Проте ґендерна ідентичність не завжди є однозначною і такою, що співпадає зі 

статтю. Це стосується, перш за все, таких катеґорій людей, як, наприклад, 

транссексуали, трансвестити чи гермафродити (в останніх навіть стать не 

визначена). 

Ґендерна ідентичність українських імміґрантів у Польщі/Греції (у 

дослідженні йдеться про жінок-міґранток, а, отже, про ґендерну жіночу 

ідентичність) здебільшого залишається однозначною і не зазнає суттєвих змін у 

формі неоднозначності, за винятком хіба що тих випадків, коли завдяки міґрації 

жінка бере на себе роль голови/годувальника в сім’ї, вважаючи в той же час цю 

роль суто чоловічою, тобто, певною мірою фраґментує свою ґендерну 

ідентичність: “Мусіла, обов’язки виконувала я, маю на увазі в матеріальному 

плані. Фінансово тепер я, я тепер ... відносно матеріального, і була така моя 

думка, і залишається такою думка – повинен бути чоловік” [ГГ; Л., 58р.]. 

 В інших випадках зміни відбуваються в основному у площині практик, які 

базуються на ґендерній ідентичності. Існують також варіанти коли респонденти 

заперечують наявність у них певних практик, що визначають їх як жінок. При 

цьому в першому випадку ґендерні практики за їх визначенням відсутні, оскільки 

                                                           
6 Вважаємо за доречне вказати різницю ґендера і статі. Стать — це поняття, що означає ті анатомо-біологічні 

особливості людей, на основі яких люди визначаються як чоловіки або жінки; вживається тільки стосовно 

характеристик і поведінки, які випливають безпосередньо з біологічних відмінностей між чоловіками і жінками. 

Ґендер же означає соціальну стать людини на відміну від біологічної; соціально-рольовий статус, який визначає 

соціальні можливості кожної статі в освіті, професійній діяльності, доступі до влади, в сімейних ролях і 

репродуктивній поведінці та в інших сферах життєдіяльності [4]. 



респонденти не відчувають своєї приналежності до ґендерної спільноти жінок: 

“Ну, абсолютно нічого. Мені здається, шо я вже забула шо то таке.” 

[ГГ; І., 44р.]. Натомість у другому випадку — вважають цей вид ідентичності 

досить вираженим у своїй інтеґральній ідентичності і не потребує відповідних 

практик: “Я Є жінка!!! Що ще для того треба робити?!!!” [ПП;҈Л., 53р.]. 

 Проте переважна більшість опитаних українських імміґрантів в 

Польщі/Греції все ж зазначає, що має наступні види практик, які базуються на 

ґендерній ідентичності. Найпоширенішими практиками є різного роду догляд за 

своїм тілом і зовнішнім виглядом, включаючи одяг, взуття, прикраси тощо: 

“Крашу волосся все я стараюся бути доглянута ... Чищу нігті, крашу нігті” 

[ГГ; В., 45р.], “Це найперше – це одяг, зачіска ... в міру свого смаку, але щоб це 

не було крикливо, і, щоб це не було старомодньо” [ПП; М., 52р.], “Стою довго 

перед дзеркалом, малююся, ходжу в перукарню, і відчуваю себе жінкою.” 

[ПУ; Ю., 44р.]. 

 Наступним видом практик є відпочинок, спілкування із друзями та 

зменшення навантаження на роботі: “ми себе якось почували жінкою, тому що 

ми могли на пляж ходити” [ГУ; Н., 64р.], “піти десь може на якийсь... в якесь 

кафе з друзями з подружками.” [ПУ; Н., 27р.]. Також, практиками-індикаторами 

жіночої ґендерній ідентичності респонденти називають покупки для свого 

задоволення: “я йду в магазини, я трачу багато грошей на себе” [ГГ; А., 35р.], 

та певного виду самоосвіта: “жіночі журнали почитую, ну вважаю, що відчуваю 

себе жінкою” [ПУ; М., 53р.]. 

 Ще однією групою практик, які базуються на ідентичності цього виду є 

дотримання певної культури поведінки і спілкування: “Стараюся не стати 

мужчиною. ... Проявляється, напевно, у поведінці, культурі спілкування, 

звичках.” [ГУ; І., 40р.]. Крім того, важливими є практики, які пов’язані із 

внутрішнім виміром сімейної ідентичності і роллю жінки-матері/дочки у сім’ї і 

відповідною поведінкою: “тримати себе жінкою і мамою, не ганьбити себе, бо 

я вже і жінка і бабця, бо десь там можна і в халепу влипнути з тими 

чоловіками...” [ГГ; Г., 47р.], та роллю дружини-домогосподарки: “обов’язки 



жіночі, перш за все, це обов’язки мами, жінки .... і там прийду і часом порядок 

зроблю” [ГУ; М., 68р.]. 

При цьому набір та інтенсивність перелічених видів практик можуть 

залишатися незмінними як в Україні, так і в країні імміґрації: “наші жінки всі 

так, як ми навчені так бути на Україні сьогодні ... я йду до церкви наші жінки 

всі одіті гарно підкрашені. Я не бачила щоб тут наші жінки ходили десь були 

якісь нехлюї.” [ГГ; В., 45р.]. Також, існують випадки посилення таких практик в 

Україні, оскільки перебування в країні імміґрації респонденти розглядають лише 

як засіб заробити гроші: “Якщо будеш думати що ти жінка, то значить нічого 

не доб’єшся. [в Греції]” [ГУ; Н., 65р.], “за кордоном я стараюся не приділяти 

такої уваги свому вигляду [як в Україні], бо я приїхала заробляти” [ПУ; Г., 38р.]. 

В іншому варіанті практики, які базуються на ґендерній ідентичності 

посилюються в Польщі/Греції через можливість більше часу приділяти собі 

(особливо, якщо діти проживають в Україні) та більші можливості “виходити в 

люди”: “мене така була [робота], що треба було так, одітися кожен день. 

Навіть тут кожен день не міняєш одежу.” [ГУ; Д., 48р.], “ми йшли до церкви – 

ти йшов на люди ... щоб почувати себе жінкою тобі треба десь виходити. Куда 

ми зараз при наших заробітках можемо виходити? [в Україні]” [ГУ; М., 52р.]. 

Проте, варто зазначити, що здебільшого ні види практик-індикаторів ґендерної 

ідентичності, ні їх інтенсивність не залежить від приналежності респондентів до 

певних груп за типом роботи і місцем проживання сім’ї. 

 Зв’язок ґендерної ідентчиності із сімейною, особливо із її внутрішнім 

виміром проявляється у тому, що в уявленні українських жінок-міґранток в 

Польщі/Греції про те, що робота, яку вони виконують є жіночою: “то є свого 

роду місія жінки. Доглядати, допомагати. ... Маєш свій обов'язок перед Богом 

виконати, а де ти його виконуєш, чи біля рідних, чи на своїй землі, чи десь далеко: 

для Бога вся земля, весь люд – то є його, його діти, його нарід.” [ГГ; Д., 55р.]. 

 Першим поширеним видом такої роботи є догляд дітей, що імітує 

виконання ролі матері в сім’ї: “Я вважаю, що жінка більш з дітьми має щось, 

більше натхнення ніж чоловік.” [ГГ; Н., 30р.]. Наступним видом роботи, 

притаманним українським жінкам-імміґранткам в Польщі/Греції є догляд за 



старшими людьми, що має багато спільного із роллю дочки в сім’ї: “Ну як я 

тоже дома, вот доглядаєш батьків, так само й там я щитала з тою 

бабушкою” [ГУ; М., 52р.]. 

 Крім того, одним із найпоширеніших видів робіт є ведення домашнього 

господарства, що також співвідноситься в уявленні респондентів із типовою 

роботою жінки вдома — домогосподарською роллю дружини в сім’ї: “бо в 

обов'язки жінки завжди входить: прибирання, готування їжі, сімейний затишок 

завжди жінка мусить створити ” [ГУ; Ю., 25р.], “Так як жінка, то ніхто не 

прибере ... Чоловік так не зможе, це просто не в його... Це закладено, мені 

здається, природою теж.” [ПП; м., 52р.]. 

 Отже, ці три види робіт (притаманних як для тих, хто працює ехо, так і для 

тих, хто працює mesa) вважаються жіночими через традиційні уявлення про 

ґендерні/сімейні ролі дружини/матері/дочки і виконання відповідних обов’язків 

— практик. Проте, як зазначають респонденти, найсуттєвіша різниця в тому, що 

в країні імміґрації це оплачувана робота: “ми робили на роботі основну, але та 

робота була додаткова, ніким не цінена, ні чоловік не цінив, ні діти, бо то так 

мало бути! А там нашу роботу оцінювали в 500 євро. ... В нас вона безплатна, а 

там – оцінена!” [ГУ; В., 61р.]. 

 Інші види робіт, імміґранти, які працюють ехо також вважають жіночими, 

проте тут вступають в дію не традиційні уявлення, а фактор цікавості, комфорту, 

самореаліазіції, що є для респондентів важливими для того, щоб вважати свою 

роботу жіночою: “це робота ... жіноча робота, вона дуже інтересна і не знаю, 

вона помагає людям.” [ГГ; О., 42р.], “я вважаю свою роботу жіночою, вважаю 

тому що ... графік гнучкий і можна цілком в той графік вкластися, з якимись 

обов’язками чи сімейними чи особистими.” [ГУ; М., 39р.]. 

 Зазначимо, що саме на цій основі базується і уявлення про “жіночність” 

роботи респондентів в Україні, а не на традиційних уявленнях про “жіночу 

роботу”: “сиджу, нічого не роблю, пишу тільки, конєчно, жіноча, тільки для 

жінки.” [ПУ; С., 30р.], “Я працюю економістом, вважаю, що це така більше 

жіноча робота, вона затишна, в приміщенні, я її знаю, вона мені подобається.” 

[ПУ; М., 53р.]. 



Частина респонденток не вважають свою роботу жіночою через фізичні 

навантаження. Особливо це стосується тих імміґрантів, які працюють на 

“плантаціях” (сільськогосподарських роботах), і при цьому зазначають, що така 

робота не дає їм почуватися жінками: “як їздила на поля ... там були такі 

роботи, часом не навіть не відчувала себе жінкою. Важкі такі роботи були.” 

[ПУ; Л., 49р.], “працювали на рівні з мужиками. А як пані сказала, що пані не 

надає до праці, то пані назад на Україну.” [ПУ; І., 60р.]. 

 Існує також певна, але незначна група респондентів, які зазначають, що 

виконують в країні імміґрації як чоловічу, так і жіночу роботу: “по дому крім 

того, що я ше працювала, я ще і в саду працювала і басейн чистила і чоловічу 

роботу робила” [ГУ; Н., 40р.], або відносять свою роботу і до жіночої, і до 

чоловічої: “думаю, що вона не має якоїсь такої статевої ознаки. ... Бо ту 

роботу можуть виконувати як чоловіки так і жінки.” [ГГ; О., 53р.]. Тобто, 

мають практики фраґментованої, або амбівалентної ґендерної ідентичності, 

проте, у більшості цей вид ідентичності залишається сталим і не зазнає змін у 

формі неоднозначності. 

Вікова ідентичність є наслідком ідентифікації з певною віковою групою 

і не обов’язково відповідає фактичному віку людини. Кожна людина має свій 

біологічний вік, що має об’єктивний характер, та суб’єктивний вік або вікову 

ідентичність, яка будується під впливом певних чинників та залежить від них. 

Такими чинниками найчастіше називають власне біологічний вік, зі збільшенням 

якого вікова ідентичність переважно “молодшає”, а також соціальний, 

економічний та майновий статус і стан здоров’я, з погіршенням яких вікова 

ідентичність здебільшого “старіє”. Крім того, для різних суспільств та ситуацій 

у них важливими можуть ставати і другорядні чинники, такі як освіта, професія, 

ґендер, раса тощо [5; 6]. Щодо соціальної сфери вікової ідентичності, то хочемо 

сказати, що вона тут не єдина. Іншою є сфера культурна, оскільки (як і у випадку 

ґендерної ідентичності) спільноти певного суб’єктивного віку (і ґендеру) 

формуються у різних суспільствах, з різними культурами, нормами, цінностями, 

стереотипами та моделями їхнього засвоєння. Але незважаючи на це, вікова 



ідентичність, як і ґендерна та сімейна, пріоритетними сферами, на нашу думку, 

мають особистісну та соціальну. 

В Польщі, так, як і в Греції переважна більшість респондентів мають вікову 

ідентичність, або таку, що відповідає їх біологічному віку, або молодшу за нього. 

При цьому вікова ідентичність може бути однозначною і незмінною в Україні і 

в країні імміґрації: “46... На 40 [почувається] ... Однаково, тому що це 

внутрішній стан і не залежить від території” [ПУ; Ю., 46р.]. Але досить 

поширеним є варіант коли вікова ідентичність є множинною. На приклад, в 

Польщі/Греції респонденти відчувають себе молодшими, ніж в Україні в силу 

різних причин. Оннією із найважливіших причин є різне сприйняття віку та 

людей відповідних вікових катеґорій у суспільстві імміґрації і в Україні, що дає 

імміґрантам різне сприйняття свого власного віку: “вік в Греції,  вік в Україні – 

зовсім інакше. Тут, як кажуть, шістдесят років, то ше молода. ... шістдеясят 

років в нас вже старий.” [ГГ; Л., 61р.], “... працювала ше з дуже старенькими 

людьми, для них я була молода ... ті цьоці і дідусі, вони всі були 80 і більше ... вони 

казали: «Ти молода, ти молода.». І о тепер я приїжджаю – зіткнулась з тим, 

шо я пенсіонерка ... треба ше мені пережити, той бар'єр” [ГУ; М., 57р.], “такий 

молодий вік більше продовжується тут [в Польщі]. Скажем, 31 вік – це так 

нормально бути ще не заміжньою.” [ПП; О., 31р.]. 

 Крім того, у Греції поширеною є “молодша” вікова ідентичність у 

порівнянні із Україною через спосіб життя, клімат, харчування тощо: “тут 

клімат оздоровлює – море ... Фруктів багато фруктів” [ГГ; О., 55р.]. Або у 

випадку, коли завдяки перебуванню в Греції міґрантки виглядають молодше 

своїх ровесниць на Україні, і відчувають себе відповідно: “жінки які 

приїжджають з-за границі відрізняються від жінок з України. ... Відрізняються 

навіть дуже, а чому? – Наші жінки замучені. ... А тут шо? А тут підеш собі на 

роботу поробиш должно, а тут ти вже 5 година вдома, а дальше собі робиш, 

хочеш робиш собі маски на лице, хочеш за собою слідкуєш.” [ГГ; О., 50р.]. Також 

цей феномен має місце через різні сімейні обставини респондента у двох країнах 

і послаблення (через довготоривалість міґрації) певних складових внутрішньої 

сімейної ідентичності в країні імміґрації коли діти проживають в Україні: “в 



Україні – трошки старше, мені так кажется. Мамою я себе почуваю, вже більш 

якось ...” [ГГ; А., 35р.]. 

 Проте, існує катеґорія українських імміґрантів у Греції, які відчувають 

себе старшими в країні імміґрації, ніж вдома. Сюди належать імміґранти, які 

працюють mesa і постійно проживаючи з господарями зазнають певних 

моральних принижень: “[в Україні] я себе почуваю на 50 [насправді 61] ... в 

Греції я себе почували на ті роки, які я мала. ... А тому шо я була ... як в неволі, я 

себе рахувала.” [ГУ; В., 61р.]. в Польщі такої залежності не спостерігаємо, 

очевидно, через те, що навіть в тих, хто працює mesa в цій країні моральне 

приниження не так дається взнаки через частіші відвідини України. Крім того, в 

принципі старшу за свій біологічний вік ідентичність іноді мають респонденти, 

що почуваються виснаженими через роботу: “В Греції я почуваю себе старше, 

бо стомлююсь на роботі.” [ГГ; Л., 49р.]. Вікова ідентичність може також 

набувати форм неоднозначної змінної і “молодшати” чи “старіти” залежно від 

певних обставин: “Після роботи на 80, а так, взагалі, ... так і відчуваю себе на 

років 30-33” [ПП; Н., 34р.]. 

 Що стосується практик-індикаторів вікової ідентичності, пов’язаних із 

трудовою діяльністю, то хочемо зазначити, що не залежно від типу роботи і 

місця проживання сім’ї переважна більшість опитаних українських імміґрантів у 

Польщі/Греції зазначають, що робота, яку вони виконують відповідає їхньому 

віку. І на це є кілька причин. Респонденти 1) справляються із своїми обов’язками 

на роботі: “Я думаю, шо відповідає, бо ше так побігати по поверхах то можу” 

[ГГ; І., 44р.]; 2) виконують роботу, яка підходить для будь-якого віку: “моя 

робота така, що на любий вік підходить. Навіть старому пенсіонерові і то 

підходить.” [ПУ; О., 37р.]; 3) шукають роботу відповідно до свого віку: “я собі 

шукаю таку роботу, шо відповідає моєму віку, бо, як я прихожу і бачу, шо я з 

тим не справлюсь, я не йду на таку роботу.” [ГГ; Л., 61р.]. 

 При цьому, більшість респондентів зазначають, що не змінюють роботу 

відповідно до віку через те, що не мають потреби в цьому: “Я зупинилася на одній 

роботі, вона мені відповідає, я нормально заробляю і це мені добре.” 

[ПУ; Г., 38р.]; або не мають можливості: “Тут капіталістична країна, з роботою 



дуже важко. ... Тут роботу залишити легко, а нову знайти важко.” 

[ГГ; Р., 39р.]. Частина респондентів все ж змінює, або прагне змінити роботу 

відповідно до віку на легшу, ніж попередня: “в молодші роки могли виконувати 

більш складнішу роботу ... то вже з роками ... вже зменшуєш об'єм роботи ... 

шукаєш роботу по силі.” [ГГ; Д., 55р.]. Більшість респондентів цієї катеґорії — 

українські імміґранти в Греції. Це може бути пов’язане із довготривалістю 

імміґрації і більшим змінами самого віку. Натомість в Польщі ця тенденція не 

така явна, ймовірно через те, що респонденти значно частіше змінюють типи 

робіт і самі роботи, просто не пов’язуючи ці зміни із питанням віку. 

 Стосовно ж впливу віку на пошуки роботи, то зрідка респонденти 

зазначають, що із зростанням віку роботу знайти легше, оскільки роботодавці 

потребують відповідальних та досвідчених: “найкращий вік для пошуку роботи 

– це 35 років, від 30 до 40 максимум. ... Не завжди, не на кожну роботу хочуть 

молодих недосвідчених.” [ПП; М., 52р.]. Також, на думку респондентів “дуже 

молодим” важко знайти роботу через недосвідченість та певну недовіру: 

“молодьож ще більше сексуально озабочена ... Тому не хотять брати молодих, 

по – перше, бояться за своїх мужей” [ГУ; М., 52р.]. Але частіше зростання віку 

таки ускладнює пошуки роботи (як в Україні, так і в Польщі/Греції): “вони 

хочуть шоб були молоді, тут в Греції.” [ГГ; М., 32р.], “молода людина, як то 

кажуть і бистріша і має, як то кажуть інше здоров'я, аніж людина, яка вже 

старша.” [ПП; С., 35р.]. 

 Загалом же, переважна більшість опитаних українських імміґрантів в 

Польщі/Греції зазначають, що вік ускладнює, полегшує, чи просто впливає на 

пошуки роботи, пояснюючи це тим, шо на певні види робіт роботодавці беруть 

молодих і енеггійних (догляд дітей, прибирання та інші види робіх типу ехо), а 

на певні — шукають старших людей (догляд старших людей — в основному 

робота типу mesa): “від 35 до 40 можна було за дітьми брати ... кожен вік мав, 

як-би, своє призначення. Вже старші дивилися за дідами, за бабами там. Ну на 

прибирання не дуже хотіли старих брати, брали молодих, або такого 

середнього віку.” [ГУ; Д., 48р.]. 



 Відносно пенсійного забезпечення відповідно до свого віку, то ті, хто за 

віком отримує пенсію в Україні визначає її як недостатню: “О! Та в мене чомусь 

дуже якась там мінімальна пенсія. ... За віком.” [ГГ; Л., 57р.], а отримати 

пенсійне забезпечення в країні імміґрації вважають важким, та навіть 

неможливим завданням: “Пенсійне забезпечення яке хто може дати? Вони 

своїм, грекам не дають пенсії. А нам дадуть?...” [ГГ; Р., 69р.]. Варто зазначити, 

що питання пенсійного забезпечення в країні імміґрації значно більше турбує 

українських імміґрантів у Греції. Ті, хто досить тривалий час проживають в 

країні імміґрації (більше 10 років), більшість часу працюють леґально і належать 

до вікової катеґорії до 40 років все-таки сподіваються отримати пенсійне 

забезпечення в країні імміґрації, або використовують можливості приватних 

пенсійних фондів у цій країні. 

 При цьому в Греції більшість зазначають, що отримують медичне 

забезпечення достатнє відносно до свого віку, очевидно, через леґальне 

працевлаштування і відповідні умови страхування в цій країні, тоді як в Польщі 

більшість опитаних українських імміґрантів не задоволена своїм медичним 

забезпеченням в країні імміґрації. 

 Стосовно вікових груп, то в Греції це респонденти переважно вікової 

катеґорії від 41 до 60 і більше, а ті, які мають досвід проживання в Греції, але 

опитані в Україні — 51-60 і більше. Старша вікова катеґорія опитаних в Україні 

може бути пов’язана із тим, що респонденти здійснювали свою міґрацію раніше, 

у молодшому віці і повернулись в Україну назавжди. В Польщі такої різниці 

немає, оскільки опитані в Україні із досвідом роботи в Польщі переважно 

знаходяться у стані “між міґраціями”. Загалом, вікова катеґорія тих, хто працює 

в Польщі складають респонденти від 31 до 50 років. при цьому до 40 років — 

більше 40% від опитаних українців із досвідом проживання в Польщі, у той час 

як у Греції — удвічі менше. Молодший вік українських імміґрантів в Польщі 

можна пояснити тим, що на відміну від Греції, де переважає тип роботи mesa, тут 

більшість респондентів мають роботу типу ехо, яка за віком більше відповідає 

молодшій та мобільнішій катеґорії імміґрантів. Крім того, тип роботи 

“плантації”, характерний для українських імміґрантів в Польщі в силу великих 



фізичних навантажень “вимагає” працівників молодшого віку — у нашому 

дослідженні це респонденти вікової катеґорії від 30 і менше до 50. 

 Для українських імміґрантів в Польщі немає залежності між віком та 

місцем проживання сім’ї, бо як самі міґранти, так і члени їх сімей у більшості є 

тимчасовими та короткотривалими міґрантами. У той же час в Греції існує 

наступна залежність: чим молодші респонденти, тим, очевидно, важче їм жити в 

умовах довготривалої міґрації без сім’ї, тому вони намагаються або влаштувати 

особисте життя в Греції, або організувати сімейну ланцюгову міґрацію. 

 Отже, чинниками, які впливають на вікову ідентичність українських 

імміґрантів в Польщі/Греції є перш за все біологічний вік, питання 

працевлаштування та впливу біологічного віку, стан здоров’я. А також, що є 

дуже важливим, це вплив місця (країни) перебування. Саме цей останній чинник 

є притаманний для цієї катеґорії населення на відміну від інших і саме він 

впливає найбільше на появу неоднозначності (фраґментованості) вікової 

ідентичності українських імміґрантів в Польщі/Греції. Що стосується практик-

індикаторів вікової ідентичності, то тут немає однозначності. Вони можуть бути 

як похідними від ідентичності (респондент, наприклад, змінює роботу, бо за 

віком шукає легшу), так і базовими для неї (респондент ще виконює роботу “для 

молодих”, отже вона ще молода). 

 Отже, в групі “особистісних” ідентичностей/практик переважаючу 

однозначність демонструють ґендерна та сімейна, тоді як вікова може набувати 

форм неоднозначності за рахунок зміни місця (країни) перебування. 
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