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ОСНОВНІ РИСИ СІМЕЙНОГО ПОБУТУ ЗАКАРПАТСЬКИХ ЗАРОБІТЧАН НА 
ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ 

Кичак О. Ю. (Ужгород) 

У статті на основі польових досліджень висвітлюються основні риси сімейного побуту закар-
патських сімей трудових мігрантів, зокрема,зміни у повсякденному житті, господарсько-економічній 
функції та вихованні дітей. 
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Постановка проблеми. Зміни, які відбу-
ваються в Україні протягом останніх 10-15 років 
відкривають нові сторони повсякденного життя 
сімей заробітчан. Однією із таких тем є заробіт-
чанство. Після проголошення незалежності 
України трудова міграція в цілому була закри-
тою темою, а заробітчанство якщо і появлялось в 
дискурсі, то виключно з позицій економічного, 
політичного огляду. Відповідно, науковий дис-
курс про сім’ю трудового мігранта у той час вза-
галі не існував, а з початку 2000-х носив маргі-
нальний і маргіналізуючий характер, який багато 
в чому зберігся і донині.Навіть проведення ком-
плексних досліджень заробітчанства, які зробили 
можливим у науковій сфері нову постановку 
проблем «трудової міграції» і її «заробітчансь-
ких» причин та наслідків, не потягнули за собою 
зростання дослідницького інтересу до заробіт-
чанської сім’ ї. Хоча в сучасних дослідженнях 
саме вивчення сім’ ї та сімейного побуту трудо-
вих мігрантів, у нашому випадку на прикладі 

Закарпатської області, є надзвичайно актуаль-
ним. 

Трудові мігранти – досить значна у відсо-
тковому відношенні частина населення. У закар-
патській реальності вона являє собою сотні, а то 
й тисячі людей з кожного населеного пункту. 
Багато заробітчанських сімей будують свій по-
бут, організовують своє життя, планують своє 
майбутнє в не надто сприятливих умовах сьогод-
нішньої дійсності, працюють не покладаючи рук 
як вдома, так і за кордоном. Саме тому, у рамках 
даної статті, даємо характеристику сімей закар-
патських трудових мігрантів. 

Аналіз використаних досліджень і пуб-
лікацій з даної проблеми. Навряд чи знайдемо 
спеціальні дослідження істориків, етнологів чи 
соціологів, які б торкалися як феномену заробіт-
чанської сім’ ї взагалі, так і особливостей її побу-
ту зокрема.Окремі автори так чи інакше зачіпали 
питання впливу заробітчанства батьків на життя і 
розвиток їхніх дітей.Небагаточисельні дослідни-
цькі роботи вітчизняних авторів, присвячені ді-
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тям заробітчан, акцентують свою увагу переваж-
но на впливі заробітчанства на розвиток такого 
явища як «євросирітство».При цьому досліджен-
ня сімей і сімейного побуту практично не прово-
дилось взагалі. Тим більше відсутніми є студії, 
що вивчають закарпатський досвід окресленої 
проблематики. Тому можемо говорити лише про 
ряд окремих публікацій наукового та публіцис-
тичного характеру останніх років, які певним 
чином торкаються окресленої нами теми.  

Так, дані про традиційний побут українсь-
кої, у т.ч. закарпатської, сім’ ї, її господарсько-
економічне життя та пов’язану з ним функцію 
виховання у підростаючого покоління працелю-
бності отримуємо з праць українських етнологів: 
М.П. Тиводара [21], Р.П. Чмелика [23], а також з 
історико-етнографічного дослідження «Лемків-
щина» [2]. З основними ж рисами народної педа-
гогіки знайомимось із ряду статей із збірника 
«Сім’я та родинне виховання у національній ет-
нопедагогічній культурі» [9; 11; 13] та моногра-
фії М.Г. Стельмаховича [20] тощо. Відомості ж 
про саму трудову міграцію та життя наших заро-
бітчан за кордоном можемо почерпнути з матері-
алів періодичної преси, зокрема з публікацій 
Ю.Копчі [8] та Ю. Сидоренко [19], а також із 
«Дослідження трудової міграції з України у дер-
жавах Європейського Союзу та Російській Феде-
рації» [3], наукової статті А. Путіні [17] та ін. 

Джерельна база дослідженняохоплює 
широке коло документів і матеріалів, більшість 
яких вперше вводяться в науковий обіг, і які 
умовно можна розділити на кілька груп: 

1. Результати проведених автором опиту-
вань та анкетувань, що відображаютьпозитивно-
негативний вплив заробітчанства на побут їхніх 
сімей, а також вплив трудової міграції на по-
всякденне життя їх дружин та дітей зафіксовані в 
щоденниках польових досліджень автора, прове-
дених у селах Великий Раковець [24; 25; 26], Ма-
лий Раковець [27], Керецьки [28] (інтерв’ю дітей 
і дружин трудових мігрантів, інтерв’ю заробіт-
чан) та в щоденнику загальних даних [30]. 

2. Результати проведених під час етногра-
фічної практики студентами історичного факуль-
тету УжНУ опитувань та анкетувань містяться у 
їх щоденниках польових досліджень, в яких зна-
ходимо інформацію проосновні особливості та 
проблеми побуту функціонально неповних сімей 
заробітчан. До цих опитувань та анкетувань на-
лежать, наприклад, інтерв’ю, проведені у селах 
Нижнє Селище [31], Колочава [32], Нижні Реме-
ти [33], Сасово [37] та ін.  

3. Дані офіційної статистики обласного
центру зайнятості, які містять інформацію про 
чисельність населення по містах та районах, роз-
поділ домогосподарств за кількістю їх членів та 
наявністю працюючих осіб: статистичних щорі-
чників Закарпаття 2008 [5], Закарпаття 2011 [6] 
та «Населення Закарпатської області» [10]. 

Очевидно, що вивчення сімейного життя 
та побуту закарпатських заробітчанських сімей 
вимагає залучення широкого кола джерел. Через 
це дослідження феномену заробітчанської сім’ ї 
проводимо за допомогою різних матеріалів і ін-
струментів: аналізу інтерв’ю і усних опитувань, 
зібраних протягом останніх років у межах зага-
льної спроби вивчення трудової міграції мешка-
нців Закарпаття на початку ХХІ ст. 

Загалом дана стаття виконана на основі 
польових досліджень автора, документів поточ-
них архівів державних органів влади та публіка-
цій вітчизняних дослідників. 

Метою цієї статті є спроба дослідження, 
на основі польовихматеріалів, особливостей 
побуту заробітчанськихсімей Закарпаття на 
початку ХХІ ст. та характеристика 
повсякденності і обмеженьсімейного життя 
місцевих заробітчан. 

Побут заробітчанських сімей Закар-
паття на початку ХХІ століття. При 
етнографічному вивченні сім’ ї і сімейного побу-
ту значна увага звертається на сфери її повсяк-
денного життя. Інакше кажучи, вивчаються 
склад сім’ ї, повсякденність життя її членів, жит-
ло, господарська діяльність та пов’язані з нею 
заробітки. Зважаючи на те, що на Закарпатті по-
ширеними є сім’ ї трудових мігрантів, важливим 
є дослідження саме їхнього побуту. Звертаючись 
на початку третього тисячоліття до цих проблем 
у вивченні трудової міграції українців, можемо 
розуміти зміст проблем «першочергових», 
«вічних» для сімей заробітчан. Саме через це ми 
спробуємо зупинитись на основних рисах побуту 
закарпатської дистантної сім’ ї. 

Як справедливозазначив у своїй праці 
«Мала українська селянська сім’я другої полови-
ни ХІХ – початку ХХ ст. (структура і функції)» 
український етнолог Роман Чмелик, «у різні пе-
ріоди існування сім’ ї на перший план виступа-
ють особливо важливі саме в цей час функції. 
Проте дві залишаються життєво необхідними 
протягом цілого життя: економічна і експресив-
но-рекреаційна» [23, c.79]. Перша ж з них і «по-
винна забезпечувати матеріальні основи існуван-
ня української сім'ї» [23, c.80]. Подібне вислов-
лювання знаходимо і у 2-му томі історико-
етнографічного дослідження «Лемківщина»: 
«однією з найважливіших функцій лемківської 
сім’ ї була економічна, мета якої – створення і 
відтворення її матеріальної основи, розподіл бю-
джету, налагодження розпорядку в організації 
домашньої праці» [2]. Такі твердження є цілком 
правомірними і стосовно сімей трудових мігран-
тів Закарпаття початку ХХІ ст., в яких заради 
матеріального забезпечення родини, тобто для 
повноцінного виконання економічної функції, 
відбуваються деформації, частково або повністю 
не виконуються інші функції, наприклад, вихов-
на, комунікаційна та ін.  
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Аналізуючи господарсько-економічне 
життя закарпатських сімей трудових мігрантів 
початку ХХІ ст., виокремлюючи у них нові риси 
повсякдення, звернемось трохи до традиційного 
побуту, бо ж відомо, що «породжені 
об’єктивними умовами і тісно пов’язані із ними 
традиції, звичаї, обряди, побут – не застигле 
явище, а динамічна система, в якій постійно від-
бувається взаємодія старих, нових і змішаних 
форм. У цьому складному процесі традиції, як 
правило, постійно трансформуються, а інновації 
поступово перетворюються на традиції. Таким 
чином, забезпечується живий зв’язок історії, від-
бувається передача культурних надбань від по-
коління до покоління» [11, c. 26]. 

«В основі організації виробничої діяльно-
сті селянської сім’ ї лежав віково-статевий поділ 
праці на чоловічі, жіночі, спільні та дитячі робо-
ти» [21, c.252], який залежав від типу сім’ ї: якщо 
у великій патріархальній родині він дуже чіткий і 
статичний, то в малій сім’ ї межі між жіночими та 
чоловічими роботами не такі виразні, і 
з’являється більша кількість спільно виконува-
них робіт [2; 23, c.88].Чоловічі роботи поділя-
лись на щоденні, постійні і сезонні. І якщо в дав-
нину до обов’язків чоловіка (батька) та його до-
рослих синів входило все «надвірне господарст-
во»[21, c.252], тепер чи не головним обов’язком 
закарпатських чоловіків є трудова міграція. 

Не секрет, що для українця народним іде-
алом завжди була господарська, а отже, трудова 
діяльність. Занародними переконаннями, тільки 
той може бути щасливим, хто працює[20, c.174]. 
Українець завжди в умовах бездіяльності почу-
вав себе ненормально та й навіть в уяві не при-
пускав собі такого, що можна жити не працюю-
чи[20, c.175]. Та в умовах сучасної закарпатської 
реальності, коли переважна більшість віддалених 
населених пунктів області перетворилась на осе-
редки всеохоплюючого безробіття, дуже важко 
приходиться працьовитому закарпатцю. У прис-
лів’ ї «Як будеш ґаздувати, так будеш і мати»[9, 
c.90] чітко проявляється його ментальна риса 
національного характеру[14] – працелюбство, 
вміння виживати, і, як наслідок, в області про-
цвітає трудова міграція місцевих жителів за кор-
дон. Бо ж сам закарпатський заробітчанин – тра-
диційний працелюбний український господар. А 
у ментальному середовищі українського селяни-
на жив усталений століттями стереотип етнона-
ціональної свідомості, а саме пріоритетність фі-
зичної роботи над здатністю творчо, економічно 
доцільно (раціонально) мислити, над інтелектуа-
льною працею в життєзабезпечуючому циклі 
людини [16]. 

Отже, в українській ментально-
світоглядній системі праця загалом до сьогодні 
виступає основним джерелом існування, засобом 
накопичення статків, своєрідним критерієм ви-
значення статусу та майнового становища членів 

родини[16]. Це ще раз підкреслює вибір закарпа-
тцями саме заробітчанського способу життя. 

Здавна у річному коловороті українець-
хлібороб спостерігав певну закономірність, усві-
домлення якої вело його до виділення періодів 
річного циклу, що повторювались. Виробничі 
календарні цикли утворювались із послідовних 
дат праці у полі й вдома і супроводжувались ре-
лігійними святами і обрядами [22]. На початку ж 
третього тисячоліття у багатьох сім’ях Закарпат-
тя доцільним є виокремлення так званого «заро-
бітчанського річного циклу». Так, з настанням 
весни, зимові проблеми поступово відходять, 
натомість з’являются інші. Як «старі» так і 
«нові» заробітчани, починають пакувати валізи, 
підраховувати кошти на дорогу, хто ще не ви-
значився, шукає країну, куди їхатиме.Ось так 
сьогодні розпочинається новий трудовий рік для 
багатьох закарпатців, котрі їдуть шукати роботи і 
заробітку за межі рідної країни [19]. 

Проте місцеві жителі зауважили, що тру-
дова міграція хоч і має на Закарпатті сезонний 
характер, однак сезонність – поняття відносне: у 
весняно-літній період активно проводять сільсь-
когосподарські роботи, що потребують додатко-
вих робочих рук, восени – збирання врожаю, у 
сезон збору мандаринів – у грудні – до господа-
рів країни-працедавця наймаються наші приїж-
джі, маючи непоганий заробіток. Саме тому за-
робітчани, які наймаються за кордоном на подіб-
ні види робіт, відповідно і виїжджають з дому в 
окреслені пори року. А такими видами заробіт-
ків, як домашнє обслуговування та сфера сервісу, 
можна займатися протягом року. Тож сезонність 
стосується передусім сфери будівництва, та й то 
через те, що закарпатці працюють на будовах 
переважно Росії, Чехії та Словаччини, в яких 
через холодний клімат фізично не можна працю-
вати в холодну пору року. Тобто міграція закар-
патців є сезонною переважно в близькі країни та 
Росію, у яких вони залучаються переважно до 
будівельних та сільськогосподарських робіт. 
Більш сталою є міграція на кілька років до Італії, 
Іспанії, Португалії та США. Зокрема, заробітчан-
ство до Італії ще з 90-х років минулого століття 
забрало значну кількість закарпатського жіночо-
го населення для праці у якості домашньої прис-
луги. 

В останні роки набула поширення так зва-
на «циркулююча міграція».При цьому мігранти 
навіть до таких віддалених країн як, наприклад, 
Італія проводять частину року в своїй рідній кра-
їні, а інший час – за кордоном [17, c.25]. Багато 
хто з мігрантів з постійним дозволом на працев-
лаштування змогли консолідувати свої трудові і 
соціальні зв’язки у країні працевлаштування та-
ким чином, що їх можуть замінити на час відсут-
ності. Так вони почали чергувати періоди пере-
бування за кордоном і на Батьківщині. Причини 
цього різні – від бажання проводити більше часу 
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з родинами, до необхідності підтримання влас-
ного бізнесу чи, наприклад, купівлі будинку, а то 
й елементарного відпочинку[17, c.25]. Через те, 
що більшу частину року трудові мігранти пере-
бувають за кордоном, бачать тамтешний рівень 
життя, у них з’являється нав’язлива ідея будь-що 
забезпечити такий же рівень життя своїй сім’ ї. 
Але вони заробляють значно менше ніж ті, чий 
рівень життя вони хочуть скопіювати. Крім того, 
ціни в Україні вищі, ніж в країнах їхнього пере-
бування, тому не так то просто його досягти. 
Можливо тому і працюють за кордоном десятка-
ми років[7].При цьому слід пам’ятати, що наяв-
ність трудового мігранта у сім’ ї не обов’язково 
означає отримання регулярних грошових перека-
зів, а ступінь впливу цих коштів на добробут 
сім’ ї залежить від їх кількості, періодичності і 
можливості прогнозування грошових перека-
зів.Хоча сім’ ї мігрантів були більш схильні оці-
нювати загальний вплив міграції як «дуже пози-
тивний» або «позитивний» (35%), майже 11% 
описали вплив нейтральним, понад 40% (найви-
щий відсоток для даної категорії сімей) – як но-
рму життя і тільки 14% як щось негативне [30, 
c.97]. При цьому категорія, що більш схильна до
підкреслення негативного впливу міграції, 
пов’язана або з покинутими сім’ями, або ж зі 
зрадами самих заробітчан, або зі смертю самого 
трудового мігранта за кордоном. 

Матеріали поглиблених інтерв’ю із заро-
бітчанами свідчать, що у 90-ті роки минулого 
століття мотто трудової міграції була ощадли-
вість на найнеобхіднішому, аби заробити гроші і 
забезпечити потреби родини в Україні(гроші на 
проживання, допомогу дітям/батькам та оплату 
за навчання і т.ін.), тонині за цілковитого збере-
ження вже названих потреб все більше проявля-
ється спрямованість на європеїзацію як свого 
побуту вдома, так і в оточуючій їх дійсності [3, 
c.47].Початок XXІ ст. у закарпатських селах та
містах характеризується будівельною гаряч-
кою.У районах найбільшого поширення заробіт-
чанства (Тячівському, Рахівському, Хустському, 
Іршавському та ін.) з’явились нові центри, цілі 
вулиці із нових будинків-котеджів «нових заро-
бітчан». У віддалених гірських селах зустріча-
ється доволі багато житлових будинків, побудо-
ваних ще в минулому столітті. Як правило, всі 
вони перебудовуються коштами заробітчан. При 
чому спостерігається цікава тенденція – спору-
джуються величезні будинки, що оснащуються 
за останнім піком європейської моди. При цьому 
самі люди в них не живуть, туляться переважно 
або тільки на першому поверсі, чи у підвальному 
приміщенні (і це в кращому випадку), або ж вза-
галі і далі продовжують жити в старенькому ще 
батьківському житлі, пояснюючи це тим, що 
«жаль псувати “красу”, нехай дітям залишиться» 
[37, c.42]. Тобто фактично умови життя і побуту 

у великої кількості людей суттєво так і не пок-
ращились. 

Спостерігаються також певні відмінності 
у житті та побуті заробітчанських сімей з різних 
районів області. Пов’язано це передусім з тим, 
що гірські села Великоберезнянського, Перечин-
ського, Міжгірського і т.п. районів досі не гази-
фіковані. Внаслідок цього багато людей продов-
жують обігрівати будинки дровами, а в умовах 
закарпатської зими дров треба немало. При цьо-
му всюди зароблені під час зарубіжних поїздок 
гроші мали велике значення для обладнання жи-
тел мігрантів побутовою технікою. Багато речей 
для дому привозилися з-за кордону, оскільки 
асортимент товарів в зарубіжних країнах значно 
ширший, вищої якості при нерідко нижчій 
ціні[15, c.106]. 

Зазвичай, у чоловіків домінують установ-
ки на традиційний тип сімейних відносин у по-
буті. Жінки частіше схиляються до егалітарного 
типу розподілу ролей у сім’ ї, за яким сімейні 
обов’язки поділяються порівну між чоловіком та 
дружиною, або залежно від ситуації: основну 
частину домашніх справ бере на себе той, хто 
має більше вільного часу. Аналізуючи основні 
види діяльності членів домогосподарств у зага-
льнообласному масштабі, можна стверджувати, 
що співвідношення домогосподарок у сім’ях міг-
рантів все ж значно вище, ніж в інших сім’ях. Це 
зумовлено тим, що грошові перекази скорочують 
потребу в додатковому заробітку, що дозволяє 
жінкам залишатися вдома. Такий стан справ мо-
же бути пояснений ще й тим, що без чоловіка по 
господарству більше клопотів, і це вимагає від 
жінки постійної присутності вдома. Інколи дру-
жини заробітчан, які залишились на домогоспо-
дарстві, трудяться як дома, так і за його межами, 
піклуються про дітей та пристарілих батьків і, 
тим самим, працюють не покладаючи рук більше 
часу, ніж жінки у сім’ях без трудових мігрантів. 
При цьому вони беруть участь у всіх видах робіт, 
у тому числі в традиційно чоловічих (дрібний 
ремонт у будинку, підготовка корму худобі, за-
готівля дров і ін.). Дотепер залишається актуаль-
ним твердження: що «гуцульська жінка під час 
заробітчанства свого чоловіка здатна їхати з бер-
беницями верхи на коні, вправно орудує соки-
рою і косою, виконує роль голови сім’ ї, господи-
ні дому і двору» [4]. Однак, такий домашній труд 
плюс завдання по догляду за дітьми, які викону-
ють жінки, зазвичай не оплачується і традиційно 
менш помітний та невисоко цінується, у порів-
нянні з оплачуваною працею, яку виконують 
чоловіки. 

До того ж внаслідок такої праці уже навіть 
35-річні жінки мігрантів, котрі постійно живуть у 
такому ритмі, виглядають на усі п’ятдесят і це 
зрозуміло: важка праця з ранку до ночі виснажує 
організм. А за умови роботи поза межами дому, 
після повернення з неї не відпочинеш, бо слід 
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дати лад в городі, попорати худобу, нагодувати 
птицю, прибрати хату, наварити їжі, випрати 
одяг та білизну, доглянути дітей та ще й до того 
ж, падаючи від втоми, підготуватись до наступ-
ного робочого дня на оплачуваній роботі (напри-
клад, написати конспекти уроків, або підготувати 
звіт до податкової і т.ін.)... Як наслідок, парадокс 
– «Повернулась я до хати морально та фізично
виснаженою. Хотілося відіспатися та не вихо-
дить – городи бур’яном позаростали, жуки он 
картоплю об’ їдають. Де тут до відпочинку?»[1]. 

Розглядаючи безпосередньо вплив трудо-
вої міграції батьків на побут та повсякденне жит-
тя їх дітей, які залишаються вдома, відмітимо, 
що всі категорії дітей, за даними авторського 
опитування, періодично пропускають школу, 
щоб працювати вдома.Найчастіше це стосується 
хлопців. Наприклад, Олег (14 років) повідомив: 
«Основна причина, чому ми пропускаємо школу, 
це необхідність дивитися за коровами, коли при-
ходить наша черга. За винятком цього і тих днів, 
коли я хворію, я ніколи не пропускаю школу» 
[25, c.54]. А Олеся, мама якої працює у Росії, 
розповіла, що інколи пропускала школу через 
термінову роботу по господарству, «коли треба 
було допомогти бабусі, бо сама воне не встига-
ла» [36, c.32]. Певною мірою існує причинний 
зв’язок між міграцією і дитячою працею, оскіль-
ки діти у сім’ях мігрантів часто виступають як 
заміна робочої сили замість своїх батьків, які 
перебувають за кордоном. Однак бувають й інші 
ситуації: діти із сімей без мігрантів також пра-
цюють, у той час як деякі покинуті діти і діти 
мігрантів не працюють. «Я допомагаю і мамці, і 
бабці – підмітаю, варю їсти, годую курей і гусей. 
Мушу це робити, бо хто, як не я, зробить» (ін-
терв’юер – Ангеліна, 6 років)[25, c.79]. 

Загалом, коло домашніх робіт за відсутно-
сті заробітчанина вдома зводиться до мінімуму: 
у сім’ях, де немає старших людей, мати сімейст-
ва перед виходом на роботу повинна приготува-
ти їжу на цілий день, виконувати усі інші роботи 
по господарству. Звільнившісявід шкільних за-
нять дітиїй допомагають: старші дівчата – у при-
биранні будинку, митті підлоги, у догляді за мо-
лодшими дітьми; хлопці-підлітки – в догляді за 
худобою і в щоденній заготівлі для неї сіна, в 
чищенні корівника тощо. Діти беруть посильну 
участь у праці на городі.Важливою складовою 
побутового життя подібних сімей є праця на 
присадибній ділянці, адже більша частина закар-
патських трудових мігрантів живе у власних бу-
динках, має підсобне господарство.Присадибна 
ділянка використовується переважно для виро-
щування городніх культур: овочів, капусти, кар-
топлі, кукурудзи, квасолі тощо. Зібраний урожай 
йде для споживання родини, витрачається у 
власних господарствах, а невеликі надлишки, 
найчастіше, віддаються рідним та близьким. У 

тих же випадках, коли овочів зі свого городу не 
вистачає, їх купують у сусідів або на ринку.  

Розвиненість присадибного господарства в 
закарпатських селах і частково містах залежить 
від місцевих кліматичних умов. У гірських селах 
місцеві жителі розповідають: «Городництво тут 
бідне і на нього взагалі звертається мало уваги. 
Однак вродиться іноді добре картопля, ріпа, 
морква, редьката цибуля. При цьому дані 
кліматичні умови добре вподобали бобові, зок-
рема, квасоля, яка тут дуже добре ро-
дить»(інтерв’юер –Г.Копча) [28, c.62]. У теплі-
ших рівнинних районах області сільськогоспо-
дарські заняття відіграють важливу роль. «Май-
же по всьому Іршавському і Виноградівському 
районах у городах при будинках місцевіх 
жителів дають непоганий урожай картопля, ку-
курудза, капуста, морква, буряк, редька, ріпа, 
огірки та помідори. Тут також широко розвинуте 
виноградарство. У більшості садиб цих районів 
можна побачити виноградники(«винниці»), з 
урожаю яких дбайливі господарі «роблять дуже 
смачне вино», – розповідає ВасильБуковецький з 
іршавського Великого Раківця [26, c.72]. А Во-
лодимир Половка ще й додав, що подібна 
ситуація спостерігається й по селах Ужгородсь-
кого та Мукачівського районів, до того ж «в ок-
ремих селах Виноградівщини (Великі та Малі 
Ком’яти, Онок тощо), Іршавщини (Нижнє Бо-
лотне, Великий Раковець, Вільхівка та ін.) та 
Ужгородщини (Велика Добронь) у господарів є 
городи, і навіть теплиці, в яких вирощуються на 
продаж полуниця та садові культури» [26, 
c.38].У роботах на присадибних ділянках і по
дому беруть участь усі члени сімей, що прожи-
вають разом, – і дорослі, і підлітки. Але пере-
важно доводиться працювати жінкам, бо 
чоловіки більшість часу перебувають на 
заробітках [18, c.101]. 

Якщо врахуємо, що сільських жителів у 
Закарпатській області станом на 1 січня 2009 р. 
налічувалось783805 осіб [10, c.9], то можна ска-
зати, що городи і худоба були практично у всіх 
господарствах закарпатських селян.Закарпатці 
тримають значну кількість худоби. Так, напри-
клад, якщо у 2001 році у сільських жителів обла-
сті (в тому числі заробітчан) налічувалось 159,0 
тис. голів великої рогатої худоби, у т.ч. 125,5 
тис. корів, свиней – 223,1 тис., овець та кіз – 98,1 
тис. та 3142,9 тис. птиці [5, c.141], то вже у 2012 
році ці показники становили відповідно 135,9 
тис. голів ВРХ, у т.ч. 98,4 тис. корів, свиней – 
247,4 тис., овець та кіз – 119,7 тис. і 3249,6 тис. 
птиці [6, c.131]. У невеликих селах, де сільське 
господарство було одним з головних занять їх 
мешканців, кількість худоби була особливо 
значною. 

Багатьма респондентами було відзначено, 
що багато допоміжних занять знаходяться у ру-
ках жінок та дітей (збирання грибів, лісових ягід, 
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яфин, чорниці тощо), які часто зібрані лісові яго-
ди і гриби продають на ринку. Якими б не були 
малими жіночі та дитячі підзаробітки, вони 
заповнюютьпробіли в сімейному бюджеті. «Усе-
сеньке літо ми з дітьми ходили то на гриби, то на 
яфини. За день подеколи вдавалось зібрати по 
10-15 кг на людину. Потім понадвечір ми здава-
ли все зібране людям, які приїжджали з машина-
ми, загружали все на них (бо ж здавало так май-
же півсела) і відвозили на базу. Це непогані 
заробітки для нас. За зароблені гроші можна 
півроку прожити, не просячи грошей на дрібні 
витрати від чоловіка, та це, звичайно, якщо не 
розкушуєш…» (інтерв’юер – Я.Шовшка)[29, 
c.7].Також підзаробітком є і самогоноваріння, як
відмітив СеменПіпаш, «старші жінки женуть із 
слив, пшениці, яблук т.зв. “палинку”, яку особ-
ливо цінують за міцність і їдкість смаку і їй на-
віть надається перевага перед магазинною горіл-
кою» [27, c.18].  

Для учителів, які працюють в школах, гі-
мназіях та коледжах, найпоширенішим підзаро-
бітком особливо з часу впровадження ЗНО єпри-
ватні уроки. «З 2006-го серед учителів особливо-
го поширення набула практика репетиторства. 
Це надзвичайно прибуткова справа – за годину 
беруть 35 гривень, однак і праця це надзвичайно 
копітка» [інтерв’юер – О.Бабинець][35, c.20]. 
При цьому подібні підзаробітки у багатьох ви-
падках ні в часі, ні в просторі не 
відокремлювались від обслуговування особистих 
і сімейних господарських потреб. Виробнича 
праця поєднувалась з господарською і була ніби 
її частиною. 

Загалом, заробітчанські пари, проживаючи 
один вдома, а інший більшість часу – за кордо-
ном, створюють спільний бюджет, необхідний 
для забезпечення життя сім’ ї. Навіть у ситуаціях 
нерівного вкладу кожного з партнерів, розподіл 
матеріальних ресурсів будується як спільне рі-
шення, яке дозволяє забезпечити потреби кожно-
го члена сім’ ї: «Всі питання щодо покупок ми 
вирішуємо разом. Купуємо те, що нам потрібно» 
(інтерв’юер – Аня, 26 років) [33, c.122]; «Гроші 
спільні, розпоряджаємося разом, обговорюємо, 
що нам необхідно. Нам на даний час потрібно 
ось це, то давай це і купимо; ні, давай краще це 
наступного місяця, тому що тепер краще ось це, і 
так далі» (інтерв’юер – Світлана, 26 років)[34, 
c.59].

Повернувшись додому із заробітків, біль-
шість закарпатців, інтенсивно починають щось 
будувати, прибудовувати, відремонтовувати. 
Мабуть, таким чином проявляється їх звичний за 
кордоном спосіб життя, або ж це вияв власне 
закарпатського ґазди, який не може всидіти без 
діла. При чому спостерігається доволі цікава те-
нденція – на запитання «Чи допомагає Вам чоло-
вік по господарству?» від дружин заробітчан 
віком до 40-ка років найчастіше можна почути: 

«як приходить додому, хоче урватися з тією ро-
ботою: сам хлів перекрив, покосив, худобу 
доглядає» (інтерв’юер – Н.Роман, 29 років) [26, 
c.3]; «на тиждень іде в запой, але після все ро-
бить. Останнього разу весь двір плиткою виклав, 
залив фундамент під новий гараж» (інтерв’юер – 
С.Меренич, 39 років)[31, c.152]; «прийшов додо-
му лиш на два тижні, та встиг найняти людей, які 
з ними викопали колодязь…» (інтерв’юер – 
М.Марущинець, 31 рік) [34, c.14] тощо. Що ж 
стосується старших заробітчанських пар, то як 
зазначають самі дружини, «тепер, звичайно, ні. А 
раніше все робив. Ось цю дачу сам побудував, 
хату сам перекрив… Він і їсти приготувати міг. 
Знає багато картопляних блюд» (інтерв’юер – 
М.Буковецька, 51 рік) [37, c.28]; «За останні два 
роки зробився просто нестерпним, не те що не 
хоче нічого дома зробити, так ще й гроші відмо-
вляється давати на елементарні потреби сім’ ї. 
Каже, що більше ми від нього жодної копійки не 
отримаємо, якийсь дуже вже озлоблений став…» 
(інтерв’юер – Г.Копча, 48 років)[32, c.44]; «дома 
й пальцем не ворухне, все по барах сидить. Ніхто 
йому нічого не каже, не примушуємо поратись 
по господарству, лиш би гроші давав, ми з діть-
ми і самі все зробимо. Молю Бога, щоб вже ско-
ріше поїхав знову у Росію, бо всі нерви зі своєю 
палинкою нам з’ їсть» (інтерв’юер – Г.Сабадош, 
57 років) [37, c.70]. 

Однак, в умовах закарпатської реальності 
трапляється і таке, що приїхавши на 1-2 місяці до 
родини, заробітчани розслабляються, починають 
пиячити. Це негативно позначається як на взає-
мовідносинах у сім’ях заробітчан загалом так і 
на психічному здоров’ ї їх дітей. Після тривалого 
перебування трудового мігранта на заробітках, 
при поверненні додому у більше 50% сімей по-
чинаються ревнощі, звинувачення у зраді, стре-
сові ситуації, скандали. Негативним фактором є і 
те, що починається надмірний контроль, вимоги, 
нав’язування своєї думки дружині та дітям[8].  

Ухиляння чоловіків від сімейних 
обов’язків, так само як і конфліктність 
взаємовідносин між подружжям, значною мірою 
пояснюється тим, що у більшості цих сімей 
чоловіки зловживали спиртними напоями. Так, 
із-за «зеленого змія» багато чоловіків-заробітчан 
перестають вдома ними бути, бо топлять свою 
чоловічу гідність в чарці. Звичайною вже стала 
«картина», коли жінка з косою, жінка з молот-
ком, жінка з мішком і т.д. А де ж господар? 
Відповідь майже скрізь однакова: або «У Росії, 
Чехії…» (і це в кращому випадку), або ж «Спить 
п’яний» [13, c.166].Буває і так, що чоловіки у 
домашній обстановці стараються створити тільки 
видимість постійної заклопотаності сімейними 
справами. Кожний же промах або просте про-
хання дружини можевикликати у них солідну 
порцію повчань, спалахи роздратованості. При 
цьому часто такі люди й «на публіці» грають 



Науковий вісник Ужгородського університету, серія «Історія», вип., 1 (30), 2013 

148 

роль турботливого батька та порядного господа-
ря. Прикладом цього може служити цитата з 
інтерв’ю Ганни Копчі: «на людях він [чоловік – 
О.К.] – сама порядність. Хвалиться, що і ремонт 
у хаті зробив, і нову побутову техніку купив – 
все заради сім’ ї. Насправді ж усе син влаштував. 
Звичайно, грошима допомогла я (віддала всі 
відпускні за останні три роки), та зробив син. А 
на Чехи ходить чоловік – ось люди й думають, 
що то все його заслуга…» [27, c.20]. 

У житті можна зустріти декілька 
різновидів удаваного благополуччя. Одне з них – 
«награне», орієнтоване на оточуючих. Його про-
яви різноманітні. Його носії – люди, які живуть 
за принципом «не виносити сміття з хати». Для 
них характерні самозаспокоєння, 
несамокритичність, прагнення до показухи і т.п. 
[12, c.270]. Це ми й спостерігаємо у вищенаведе-
ному прикладі з життя заробітчанської сім’ ї. 

Як наслідок, чоловік опиняється у склад-
ному драматичному становищі. Так, сучасного 
трудового мігранта часто вже не задовольняє 
некваліфікована домашня праця і дрібна опіка, 
контроль жінки. Він намагається уникнути цьо-
го. Пояснює собі і близьким, що його завдання – 
бути лідером. Готовий іти на заробітки або на-
віть активно пропонує їх вже через 2-3 тижні 
після свого повернення з них. Він уникає контак-
ту з сім’єю, замінюючи його своїми справами. В 
його розпорядженні – телевізор, відпочинок, ал-
коголь. Окремо стоїть автолюбительство: багато 
чоловіків хочуть мати машину, щоб відчувалась 
їх вага в сім’ ї і селі. Бо це ж ніби частина дома-
шнього господарства, в якій жінка і діти не ком-
петентні.Поступово зовнішня еміграція перехо-
дить/розвивається у т зв. внутрішню еміграцію. 
Чоловік навіть вдома прагне чоловічої компанії, 

в якій замість приниження його чекає повага. Як 
наслідок, знову заробітки, все йде по новому ко-
лу. 

Висновки.У цій статті висвітлено лише 
невелику частину того змісту, який несуть у собі 
вивірені та врівноважені інтерв’ю жінок та дітей 
із заробітчанського прошарку закарпатського 
населення. Ми спробували виділити деякі клю-
чові теми, які знову і знову – не без варіацій і 
непослідовності, але тим не менше регулярно і з 
повторенням деталей і загального фону, звучали 
в їх розповідях про побут у їх сім’ях. Самі по 
собі всі вони зводяться до висловлення тради-
ційних поглядів, які являють собою суміш тра-
диційних і явно запозичених із Заходу, або ви-
найдених на місці, інновацій господарювання 
закарпатців на початку третього тисячоліття. 
Тому аналіз побуту сімей заробітчан є пошуко-
вим дослідженням, у ході якого здійснюється 
первинна реконструкція побуту і повсякденності, 
які структурують сімейне життя закарпатських 
заробітчанських пар. 

Звідси – головний висновок: у сімейному 
побуті та повсякденному житті мігрантських 
сімей Закарпаття на початку третього тисячоліт-
тя ще зберігаються риси побуту українського 
народу часів кінця XІХ – XХ ст., які тісно переп-
літаються з сучасними, модерними, заробітчан-
ськими вкрапленнями, творячи своєрідну побу-
тову культуру цих сімей. При цьому надзвичайна 
поширеність трудової міграції мешканців області 
та близькість умов життя більшості з сімей заро-
бітчан і власне селянських сімей Закарпаттяі ви-
значила ту легкість, з якою мігрантські сім'ї роз-
чинилися у середовищі інших сімей на початку 
ХХІ ст.  
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РЕЗЮМЕ 
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СЕМЕЙНОГО БЫТА ЗАКАРПАТСКИХ ТРУ-

ДОВЫХ МИГРАНТОВ В НАЧАЛЕ ХХI ВЕКА 
Кичак О. Ю. (Ужгород) 

В статье на основе полевых исследований освещаются основные черты семейного быта закарпатс-
ких семей трудовых мигрантов, в частности, изменения в повседневной жизни, хозяйственно-
экономической функции и воспитании детей. 
Ключевые слова: cемья, cемья трудовых мигрантов, быт, хозяйственно-экономическая жизнь, приуса-
дебное хозяйство, трудовая миграция, Закарпатье. 

SUMMARY 
MAIN FEATURES OF FAMILY LIFE OF TRANSCARPATHIAN LABOR MI-

GRANTS AT THE BEGINNING OF THE 21ST CENTURY 
O. Kychak (Uzhhorod) 

The article is based on a wide range of field studies. It describes key features of family life of Transcarpa-
thian labor migrants. The article discloses major changes in everyday life of members of labor migrants’ fami-
lies, as well as the way they perform business and economic functions, and labor nurturing function which is 
connected with it. 
Keywords: family, family of labor migrants, way of life, business and economic life, farming, labor migration, 
Transcarpathia. 


