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Від авторів
Книга, яку ви, шановні читачі, тримаєте в руках, побачила світ завдяки багаторічній співпраці вчених-гуманітаріїв Національної академії наук України, очолюваної
Президентом Анатолієм Глібовичем Загороднім, та науковців Академії наук Молдови (Президент Іон Тигінян), а також
Міністерства освіти і досліджень Республіки Молдова (очільник – Анатоліє Топале).
За ініціативи першого директора створеного в 1991 році
Інституту національних меншин Академії наук Молдови,
академіка Костянтина Федоровича Поповича та директора Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології (ІМФЕ) ім. М. Т. Рильського НАН України, академіка
Ганни Аркадіївни Скрипник була налагоджена тісна співпраця між науковцями Відділу історії, мови і культури українців
Молдови (нині –сектор «Етнологія українців» Інституту культурної спадщин (ІКС)) та Українського етнологічного центру
ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України. Наші українські
колеги суттєво допомогли становленню нового для академічної науки Молдови українознавчого напряму. Підготовка (навчання в аспірантурі), перепідготовка кадрів (стажування),
наукові консультації, організація та фінансування спільних
експедицій, формування наукової бібліотеки сектору, партнерство в організації і проведенні міжнародних наукових форумів («Рatrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare»,
10
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«Simpozionului de etnologie: tradiții și procese etnice», міжнародні конгреси україністів, наукові читання пам’яті академіка К. Ф. Поповича «Українсько-молдовські етнокультурні
зв’язки» та ін.), друкування праць, міжособистісні наукові
контакти – такі основні вектори нашої 30-річної наукової
співпраці, яка не тільки увиразнила наукові зв’язки на міждержавному рівні, а й повсякчас давала нам змогу перебувати
в колі українського наукового співтовариства і, як і всім українцям Молдови, відчувати себе невід’ємною часткою великого українського народу.
Ця книга є результатом наших багаторічних наукових
пошуків. До неї ввійшли різні за жанром статті, написані
в різні періоди нашого наукового поступу й опубліковані в
різних наукових виданнях, більшість з яких нині є раритетними. До того ж переважна кількість матеріалів досі залишається неоцифрованою, що суттєво гальмує їх використання
в науковому обігу та унеможливлює знайомство світового
українства з його молдовською гілкою. Мотиваційним імпульсом опублікування зведеного формату праць послужило усвідомлення необхідності висвітлення історичних витоків і мовно-культурної самобутності українців Молдови
та презентації збірного етнокультурного образу українців
краю.
Представлені в праці етнографічні та мовознавчі розвідки, написані на різних етапах нашого дослідницького процесу, уможливлюють відображення характеру й динаміки
наших пошуків, накопичення фактологічної бази, опанування методикою і методологією нового для нас напряму
етнологічних досліджень, вироблення власних підходів з
метою зафіксувати якомога більше різноаспектної інформації під час виїздів в українські / українсько-молдовські села.
До прикладу, окремі з публікацій, що ґрунтуються на польо11
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вих матеріалах, відбивають вироблений на той час алгоритм
дослідження матеріальної культури українського населення
в різних регіонах республіки, що наразі є твердим ґрунтом
для подальшого глибокого аналізу, зіставлень та узагальнюючих висновків.
Ще одним критерієм конструювання змісту видання є намагання показати специфіку історії і культури українців у
місцях їх компактного (північ і Лівобережжя) та дисперсного (центр, південь) проживання. Зафіксовані нами загальноукраїнські, регіональні й локальні вияви української етнічної
культури, ступінь її збереженості та взаємодії з культурою
мажоритарного молдовського етносу дають підстави для подальших узагальнень і теоретичних висновків про етнокультурну ідентифікацію та поведінку «малих» етнічних груп у
середовищі домінантних етнічних спільнот.
Структура праці побудована таким чином, щоб створити
оптимальні можливості для читача отримати загальну уяву
про наукові напрями досліджень сектору «Етнологія українців» у хронологічних рамках 1991–2014 років 1 та про роль
академіка Академії наук Молдови і Академії Вищої школи
України Костянтина Федоровича Поповича в інституалізації
україністики як самостійного напряму академічних досліджень у нашій країні.
Висловлюємо сердечну вдячність співробітникам ІМФЕ
ім. М. Т. Рильського, зокрема, Олександру Миколайовичу
Головку, який безкорисливо й вагомо допоміг у підготовці
цієї книги до друку.
Оскільки наступні часові зрізи діяльності нашого дослідницького сектору будуть детально розкриті у 5 і 6 томах матеріалів
Міжнародних наукових читань пам’яті академіка К. Ф. Поповича,
ми їх не включили до цієї книги.
1
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Дякуємо щиро директорові Інституту культурної спадщини Республіки Молдова, ґабілітованому доктору мистецтвознавства Віктору Гілашу; віцедиректору, доктору історії Адріану Долгому; вченому секретареві, доктору історії
Наталії Гредінару; директорові Центру етнології ІКС, доктору
політології Іону Думініке; завідувачці секції етнології етнічних
меншин ІКС, доктору філології Світлані Прокоп; старшій науковій співробітниці ІКС, доктору історії, конференціару Діані
Нікогло; усім співробітникам Інституту, а також ґабілітованому доктору історії та мистецтвознавства, вченому секретареві
Академії наук Молдови Ліліані Кондратіковій, які підтримували нас на всіх етапах нашої роботи.
Наша велика вдячність Посольству України в Республіці
Молдова, завдяки підтримці якого були здійснені перші в історії української спільноти Молдови комплексні наукові експедиції в українські села республіки, проведені наукові конференції та здійснені видання наукових праць.
Слова подяки адресуємо нашим колегам з інших наукових та освітніх осередків України за їх повсякчасну допомогу і співпрацю: доктору історичних наук, професору, завідувачу відділу етнології сучасності Інституту народознавства
НАН України (м. Львів) Ярославу Миколайовичу Тарасу,
кандидатам філологічних наук, старшим співробітникам відділу фольклористики цього ж Інституту Надії Анатоліївні
Пастух та Ользі Михайлівні Харчишин; декану факультету історії та філософії Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова, доктору історичних наук, професору В’ячеславу Григоровичу Кушніру та заступнику декана,
кандидату історичних наук, доценту, вченому секретареві
Наталії Олександрівні Петровій.
З великою вдячністю згадуємо сьогодні тих, хто впродовж багатьох років разом з нами розбудовував украї13
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нознавство на теренах Молдови і всіляко підтримував
нас. Світла пам’ять академіку Костянтину Федоровичу
Поповичу (1924–2010), фундатору академічних україністичних досліджень як самостійного наукового напряму й
нашому духовному наставнику; засновнику кафедри української мови і літератури Бельцького державного університету ім. А. Руссо, палкому українському патріоту Валерію
Івановичу Воробченку (1943–2017); доктору історичних
наук, професору, голові Буковинської «Просвіти» Георгію
Костянтиновичу Кожолянку (1946–2019); народному артисту Республіки Молдова, солісту Національного театру
опери і балету ім. М. Бієшу Івану Васильовичу Кваснюку
(1945–2020); члену Спілки художників Республіки Молдова,
члену Благодійного фонду професійних художників і українських народних майстрів «Відродження», поету Леоніду
Степановичу Нікітіну (1939–2021); президенту Товариства
української культури в Республіці Молдова Олександру
Федоровичу Майстренку (1941–2021).
Доземно вклоняємося всім хранителям і берегиням української культури на теренах Республіки Молдова, які щедро
ділилися з нами своїми знаннями і спогадами, а також керівникам і співробітникам примарій, закладів культури, бібліотек,
музеїв, директорам і вчителям навчальних закладів з вивченням української мови і літератури: краєзнавцю і фольклористу Віктору Дмитровичу Паньку, фактичному організаторові перших експедицій у села Глодянського району; засновниці
й директорці музею «Casa părăntească – Батьківська хата» в
с. Паланка Калараського району Тетяні Андріївні Попа; Вірі
Антонівні Бучці з цього ж села; примару комуни Гиржавка
Калараського району Василю Андрійовичу Мануілу; мешканцю села Гиржавка Петру Олександровичу Ротарю; примареві
комуни Тецкани Бричанського району Олексію Іларіоновичу
14
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Скутельнику, директорці теоретичного ліцею Тецкан
Світлані Юхимівні Бурейко; учительці української мови
та літератури Надії Василівні Проданюк; директорці дитсадка Олені Олександрівні Григорець і директорці сільської
бібліотеки Світлані Іванівні Григорець; родині Косованів –
Ользі Володимирівні та Василю Костянтиновичу; примару с. Вовчинець Окницького району Петру Васильовичу
Гросу та педколективу сільської гімназії; тодішній директорці гімназії с. Малиновське Ришканського району Людмилі
Олександрівні Маланіч; учителькам української мови і літератури Олені Іванівні Погоріловській, Людмилі Іванівні
Бойко та Аллі Миколаївні Ткач; знавцю й носію українських
традицій Ользі Петрівні Виходець із с. Мусаїт Тараклійського
району; Галині Анатоліївні Фондофан, учительці української
мови і літератури гімназії с. Голяни Єдинецького району, а також Ользі Миколаївні Дарійчук і Євгенії Петрівні Томчак із
цього ж села та багатьом іншим, завдяки чиїй допомозі були
зібрані цінні польові матеріали, що лягли в основу презентованих наукових розвідок.
Сподіваємося, що книга буде корисною не лише для науковців, але й учителів-україністів навчальних закладів
Республіки Молдова, особливо викладачів курсу «Історія і
культура українського народу», та всіх, кого цікавить маловідома історія і самобутня культура українців Молдови.
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Академік Костянтин Попович –
засновник українознавства
в Республіці Молдова 1
Перші спроби висвітлити окремі елементи традиційнопобутової культури українців Бессарабії, в основному на
підставі власних спостережень, були здійснені ще в ХІХ –
на початку ХХ ст. (В. Завойчинський, О. Кочубинський,
П. Нестеровський, П. Чубинський, О. Афанасьєв-Чужбин
ський, Л. Берг, В. Бутович та ін.). У ХХ ст. дослідники з
Молдови, України та Росії – Л. Артюх, Н. Гаврилюк, В. Зеленчук,
О. Курочкін, О. Лук’янець, В. Наулко, А. Пономарьов, І. Табак,
Г. Щербій та ін. – також досліджували окремі аспекти історії, мови та культури українців Молдови. Їхні роботи містять цінні дані, проте в більшості з них українці Молдови
не є безпосереднім об’єктом дослідження. Головна увага науковців була зосереджена на міжетнічних взаємоконтактах.
Саме тому були висвітлені (часто фрагментарно) лише окремі
компоненти культури і мови, інші залишилися поза увагою
вчених чи згадувалися побіжно. Цілеспрямовані дослідженДив.: Кожухар К., Кожухар В. Академік Костянтин Попович –
засновник українознавства в Республіці Молдова. Мiжнароднi
науковi читання пам’ятi академiка Костянтина Поповича.
Українсько‑молдовськi етнокультурнi зв’язки: збірник наукових
статей / укладачi: Кожухар В. Г., Кожухар К. С. Кишинів : Elan
Poligraf, 2015. Т. 1. С. 22‑35.
1
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ня етнічних процесів у середовищі більш ніж півмільйонного
українського населення краю не провадилися.
І тільки зі створенням спеціальної наукової структури –
відділу історії, культури і мови українців Молдови у складі Інституту національних меншин – було започатковано
комплексне вивчення історії, етнології, фольклору і мови
молдовських українців. Тобто як окремий напрям наукових досліджень українознавство веде свій відлік з 1991 року.
Організатором і керівником цього процесу був Костянтин
Федорович Попович, на той час член-кореспондент Академії
наук Молдови, директор Інституту національних меншин
Республіки Молдова, авторитетний учений у галузі теорії та
історії літератури, компаративістики; всесвітньовідомий емінескознавець, педагог, письменник, громадський діяч.
Нам пощастило працювати разом з Костянтином
Федоровичем і під безпосереднім його керівництвом, починаючи з 1993 року. Це були роки тісної і плідної співпраці
на ниві розбудови українознавчої тематики у новоствореному Відділі історії, культури і мови українців Молдови. Ми
не переставали дивуватися й захоплюватися цією напрочуд
обдарованою, неймовірно працездатною і мудрою людиною.
На наш погляд, це була феноменальна особистість. Єдиний у
республіці науковець і письменник, який писав і друкувався
трьома мовами. У ті часи і до сьогодні ми намагаємося збагнути, у чому феномен його особистості, секрет таланту, витоки багатогранності.
Сподіваємося, що скупі рядки творчої біографії академіка
К. Ф. Поповича допоможуть хоч якоюсь мірою отримати відповіді на поставлені запитання.
Народився К. Ф. Попович 21 травня 1924 року в селі
Романківці на Сокирянщині, у багатонаціональному буковинському краї, де культурні традиції, переплітаючись і вза19
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ємно збагачуючи одна одну, стали тим ґрунтом, на якому
зросли могутні пагони, що перетворилися на крислате дерево
творчої спадщини академіка. Кость Федорович часто згадував дитинство, яке пройшло в рідних Романківцях і припало
на так званий «міжвоєнний період». «Я народився, – розповідав він, – у селі, заселеному багатьма племенами: українцями, молдованами, росіянами, євреями, циганами, з якими з
дитинства був душевно близьким, дружив». Згодом у романі
«Бентежний світанок» він опише і своє дитинство, і історію
заснування рідного села: «Чутки про щедрість тутешніх земель розходилися далеко. Приваблені ними новоприбулі оселялися, змішувалися зі старожилами і втягувалися в буденність нового життя.
Поряд з Яшанами, Урсулами, Ротарями, Нікуліцами,
що прийшли з Волощини, тут осідали Ковалі, Кушніри,
Марущаки, Мельники, Яковенки, що примандрували з широких українських степів, а згодом з’явилися і Римарі, Стани,
Гандрабури – цигани, привезені сюди паном, що заволодів
усім цим краєм».
У спогадах наш наставник неодмінно підкреслював,
що виріс, осягав світ і формувався в багатокультурному
просторі. Освіту здобував румунською мовою спочатку в
Романківській початковій школі (1931‑1935), згодом як здібна
до науки дитина – у залізничній класичній гімназії в Липнику
(нині м. Окниця), а потім у Чернівецькій гімназії, яка пізніше
стала ліцеєм ім. Арона Пумнуда. У цій гімназії, що славилася
своїми традиціями як перша гімназія австрійських часів, свого часу навчався «славний Лучафер румунської літератури» 2.
Уже тоді, на шкільній лаві, у майбутнього емінескознавця
зародилася любов до крилатого слова великих М. Садовяну,
Романець О. Буремні світанки Бессарабської землі. Попо‑
вич К. Бентежний світанок». Ужгород, 1983 р.
2
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Л. Ребряну, Г. Кошбука, а найбільше до невмирущого і неосяжного М. Емінеску.
Саме через румунську мову, у перекладах, Кость Федорович
пізнаватиме російську літературу. А згодом долучиться до
творчості Т. Шевченка, Лесі Українки, М. Коцюбинського,
І. Франка та інших класиків української літератури, які, як він
зізнався в одному з інтерв’ю, стали для нього «щасливим приводом для багатьох душевних одкровень, розширили горизонт пізнань і переживань [тут і далі переклад К. Кожухар. –
К. К., В. К.]» 3.
Костянтин Федорович зауважував, що його не міг вразити вірус ксенофобії вже через саме походження і виховання.
З боку батька, який походив з роду священників, що прибули із с. Пиржолтени Каларашські, він кревно був з’єднаний з
Молдовою, а з боку матері, яка належала до роду каменярівбудівельників з Хотина, – з Україною. Тож всмоктана з молоком матері народна українська культура, опанована в гімназії та ліцеї класична румунська, а по поверненню з фронту –
російська література і культура на слов’янському відділенні
(1947‑1951), а в подальшому і в аспірантурі на кафедрі зарубіжної літератури Чернівецького державного університету
ім. Ю. Федьковича (1951‑1954), стали міцним фундаментом
для формування полікультурної особистості європейського
масштабу.
Попрацювавши впродовж 1954‑1955 років викладачем
Чернівецького педагогічного інституту, К. Ф. Попович переїздить до Молдови (1955), де в Академії наук розпочинається
новий етап його творчого шляху. Тут він пройшов усі щаблі
кар’єрного росту: від рядового наукового працівника до завідувача відділу Інституту мови і літератури АНМ, дирекКоваль Д. В. Полвека на ниве культуры. Академик Констан‑
тин Попович. Кишинев : Парагон, 2002. С. 41.
3
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тора відділу національних меншин АНМ (1991), директора
Інституту національних меншин АНМ (1993), а з 1999 року
по 2000-й – Інституту міжетнічних досліджень АНМ.
У 1988 році К. Ф. Поповичу було присвоєно звання професора, 1989 року його обрано членом-кореспондентом
Академії наук Молдови, 1995 року – дійсним академіком
Академії наук Молдови, 1997 року – почесним академіком
Академії вищої школи України, 2000 року – почесним доктором «Honoris cauza» Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича. К. Ф. Попович був членом двох національних спілок письменників – Молдови та України.
Наукові праці і художні твори К. Ф. Поповича – понад
500 публікацій, у тому числі 56 книг, видрукувані румунською,
українською, російською, англійською і французькою мовами
більш ніж півмільйонним накладом, а також відзначені в рецензіях і відгуках у Молдові, Україні, Росії, Румунії, Болгарії,
Угорщині, Німеччині, Канаді, США та інших країнах.
Коло інтересів академіка надзвичайно широке: емінескознавство, фольклористика, проблеми історії та теорії молдовської, української і російської літератур, художня літературна творчість і публіцистика. Його учень, доктор хабілітат філології, професор Д. В. Коваль писав: «Наукова істина,
яку відстоював упродовж багатьох років учений і літератор
К. Попович, дозволяє сформулювати висновок про те, що
найчастіше йому доводиться одночасно бути і істориком літератури, і етнографом, фольклористом і соціологом, літературним критиком і публіцистом» 4.
Будучи представником трьох культур – молдовської,
української і російської, – він залишив неоціненний спадок у
кожній з них.
Коваль Д. В. Полвека на ниве культуры. Академик Констан‑
тин Попович. С. 30.
4
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Провідною темою його наукових досліджень стали життя і творчість геніального Михая Емінеску. Цю проблематику
Кость Федорович почав розробляти ще в аспірантські роки.
Тема його кандидатської дисертації – «Соціальні мотиви в поезії М. Емінеску». У 1963 році під цією назвою вийшла перша
монографія в емінескіані К. Ф. Поповича (російською мовою).
У 1974 році – «Емінеску. Життя і творчість» (румунською мовою, кириличний алфавіт), яка витримала 7 видань: п’ять румунською мовою (1976, 1988, 2001, 2006, останні з яких друкувалися на основі латинського алфавіту) і російською в авторизованому перекладі А. Бродського.
Чотирма мовами – молдовською, російською, англійською
і французькою – була видрукувана нова книга дослідника
«М. Емінеску. Життя і творчість в документах, свідченнях та
ілюстраціях» (1985). Вона також витримала кілька видань, як
і наступна книга – «Емінеску у спогадах сучасників» 5.
Тема фольклорних і літературних зв’язків також дуже
плідна у науковій спадщині академіка. Уже в кінці 1950х років вона знайшла втілення в колективній монографії
«Страницы дружбы». У 1961 році К. Ф. Попович очолив відділ зв’язків молдовської літератури з літературами інших народів в Інституті мови і літератури АНМ, де керував фундаментальним проєктом із зазначеної тематики. Результатом
цієї роботи стала низка колективних праць: «Очерки молдавско-русско-украинских литературных связей с древнейших
времен до середины ХІХ века» (1978), «Молдавско-русскоукраинские литературные связи второй половины ХІХ века»
Вичерпну інформацію про творчий доробок К. Ф. Поповича
див. на с. 73–102 видання: Şpac I. Academicianul Constantin Popovici:
Omul. Savantul. Scriitorul Biografia. Opera. Aprecieri. Iconografia.
Bibliografia / ред. кол.: Клейман Р., Кожухар К., Коваль Д. та ін.
Chişinău : Paragon, 2002. 640 с.
5
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(1979) и «Молдавско‑русско‑украинские литературные связи
начала ХХ века» (1982).
На підставі глибокого аналізу історичного контексту і
духовного життя трьох народів автори «Нарисів» дослідили тематику, зміст, особливості літературних контактів і їх
відображення в кожній з літератур. «Нариси» отримали високу оцінку не тільки в республіці, а й далеко за її межами
(Бухарест, Київ, Львів, Харків, Москва). У 1984 році авторський колектив був удостоєний Премії Президії Академії
наук Республіки Молдова за одну з кращих у галузі гуманітарних досліджень праць.
Тема літературних і культурних зв’язків упродовж усього життя була однією з пріоритетних у наукових студіях
К. Ф. Поповича. Вона знайшла відображення в численних
статтях, літературних творах, розділах колективних праць.
Першою вагомою книгою вченого в цій галузі стала монографія «Ион Крянгэ и восточнославянская сказка» (1967).
Розширивши пошуковий діапазон попередників, автор виявив і ввів до наукового обігу чимало не відомих до тих
пір народних варіантів українських, російських і білоруських казок; переконливо показав благотворний вплив
східнослов’янського фольклору на творчість класика молдовської і румунської літератури Іона Крянге; проаналізував художні прийоми, використані відомим казкарем.
У цей час виходить друком низка статей, присвячених видатним постатям української літератури, зокрема
Г. Сковороді, І. Котляревському, І. Нечую-Левицькому, Лесі
Українці, І. Франку 6. Характеризуючи ці студії, доцент кафедри світової літератури Чернівецького державного університету ім. Ю. Федьковича М. Богайчук підкреслив, що
К. Ф. Попович розкрив «роль цих письменників у розробці
6

Şpac I. Academicianul Constantin Popovici… С. 73–102.
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молдовської тематики, в консолідації українсько‑молдовських взаємин» 7.
Велику популярність творів Т. Шевченка на теренах
Молдови, його вплив на літературу Молдови і Румунії Кость
Федорович висвітлив у статтях, присвячених українському
пророку: «Великий Кобзар», «Улюблений поет молдавського народу», «Шевченко на сторінках бессарабської преси»,
«Співець знедоленого селянства» та інших 8.
Організувавши й очоливши в 1991 році спочатку відділ,
а потім і Інститут національних меншин, і заснувавши в його
складі відділ історії, мови і культури українців Молдови,
К. Ф. Попович став фундатором комплексних українознавчих
студій у республіці. Добір кадрів і відповідно тематику досліджень академік Попович планував таким чином, щоб охопити
різні ділянки історії, етнології, фольклору, літератури і мови
місцевих українців. У відділі працювало 10 науковців і 2 лаборанти 9. Сам академік за роки роботи у відділі (1991‑2010)
досліджував три теми: «Українсько‑молдовські літературні
зв’язки», «Фольклор українців Молдови», «Українська художня література в Молдові». Результати досліджень відбиті в
низці монографій, нарисів і статей.
Першою науковою працею, видрукуваною в республіці українською мовою, стала монографія академіка
Богайчук М. Осяйні горизонти вченого. Буковинське віче.
1994. №3 (466). 28 травня.
8
Şpac I. Academicianul Constantin Popovici… С. 73–102.
9
Про доробок відділу історії, мови і культури українців Молдови див.: Кожухар В. Г. Українознавчі дослідження в Молдові.
Освіта в українському зарубіжжі: досвід, становлення і перспекти‑
ви. Київ, 2001. С. 189–194; Кожухар В. Г. Українознавство в системі
академічних досліджень в Молдові (1991–2006 рр.). Українці Мол‑
дови. Історія і сучасність: збірник наукових статей / укладачi: Кожухар В. Г., Кожухар К. С. Кишинів : Elan Poligraf, 2008. С. 45–55.
7
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К. Ф. Поповича «Український театр на Кишинівській сцені» 10. На тлі різноманітних матеріалів періодичного друку та архівних даних автор першим з молдовських дослідників висвітлив сценічну історію українського театру в
Бессарабії кінця ХІХ – початку ХХ ст., відтворив картину
виступів на кишинівській сцені численних українських театральних труп: прославлених корифеїв українського театру – Марка Кропивницького, Михайла Старицького,
Івана Карпенка‑Карого, Петра Саксаганського, Миколи
Садовського та Марії Заньковецької (1884‑1892); театральних труп Митрофана Ярошенка (1899), Олени Ратмирової
(1900‑1901), В. Грицая (1901); трупи С. Дякова (1906); Федора
Левицького (1907); Олексія Суходольського (1909, 1910, 1914);
Івана Замичковського (1911); Бориса Оршанова і Володимира
Данченка (1910) та Бориса Оршанова (1912); Лева Сабініна
(1913) і насамкінець трупи Павла Прохоровича (1912, 1913,
1915, 1916). Автор монографії 1996 року був удостоєний в
Україні премії ім. І. Котляревського. Нагородження цією
престижною премією відбувалося водночас із присвоєнням
Костянтину Федоровичу звання почесного академіка Вищої
школи України. Академік М. Дубина дав високу оцінку доробку колеги: «Художні і наукові книги і праці двічі академіка
К. Поповича добре відомі в Україні. Це гідний внесок у культуру і науку двох сусідніх держав» 11.
У складні 1990‑і роки, коли фінансування наукових досліджень було вкрай обмеженим, Костянтин Федорович
звернувся по допомогу в Посольство України в Республіці
Попович К. Ф. Український театр на Кишинівській сцені /
ред. К. С. Чернега (Кожухар). Chişinău : Ştiinţa, 1995. 216 с.
11
Драган В. Двічі академік. Дністрові зорі. 2011. №20. 20 травня. С. 2. Див. також: Академик Константин Попович. Кишинев : Парагон, 2002. С. 445.
10
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Молдова, і Надзвичайний і Повноважний Посол України Іван
Миколайович Гнатишин відгукнувся та матеріально підтримав експедиції в українські села республіки. На основі зібраних матеріалів в українських і українсько‑молдовських селах Дану, Миколаївка, Сорока, Стурзовка, Петруня і Яблона
Глодянського району вперше в історії краю були видані три
збірники українського фольклору: «Співає Стурзовка: Збірка
українського та молдавського фольклору села Стурзовка
Глодянського району Молдови»; «Satul Petrunea la cîntec şi la
joc»; «В земле наши корни: История, традиции и фольклор
сел Дану, Каменкуца и Николаевка Глодянского района». Усі
три книги, які містили фольклорні тексти двома мовами –
українською і румунською, нотні розшифровки, атакож статті з історії, традиційної культури і особливостей мови місцевих українців, вийшли під загальною редакцією академіка
К. Ф. Поповича 12.
У вступній статті до першої збірки «А в пісні – кохання і
розпач, відгомін буремних подій, надія і віра в прийдешнє»
Костянтин Федорович, перш ніж перейти до характеристики
В земле наши корни. История, традиции и фольклор сел
Дану, Николаевка и Каменкуца Глодянского района. Исследования
и материалы / авт. и сост.: К. Ф. Попович (гл. ред.), Я. П. Мироненко (муз. ред.), Е. С. Чернега (Кожухарь) (лит. ред.), В. Г. Кожухарь,
В. Д. Панько. Кишинев : Штиинца, 1997. 289 с.; Співає Стурзовка.
Збірка українського та молдавського фольклору села Стурзовка
Глодянського району Молдови / ред. кол.: К. Ф. Попович, Я. П. Мироненко, К. С. Чернега-Кожухар ; укл.: К. Ф. Попович, К. С. Чернега-Кожухар, Я. П. Мироненко, В. Д. Панько та ін.; вступ. ст.
К. Ф. Попович. Кишинів : Tipografie Academiei de Ştiinţe, 1995.
182 с.; Satul Petrunea la cîntec şi la joc: Din istoria şi poezia populară a
satului Petrunea – Glodeni / Coleg. de red.: Popovici C. F. (redactor şef),
Botezatu G. G., Cernega (Cojuhari) E. S. ş. a. Chişinău : Tipografie
Academiei de Ştiinţe, 1995. 256 р.
12
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усної народної творчості с. Стурзовка, зробив декілька важливих узагальнюючих висновків щодо становища та історичної
долі українців на теренах Молдови. Він писав, що впродовж багатьох століть «місцеві українці були позбавлені того, що поряд
з хлібом насущним» є конче необхідним і притаманним «не те
що цивілізації, а просто європейській людині». «Тож, мабуть,
на цьому континенті, – з розпачем констатував академік, – за
всю його новітню історію не було людського роду в більше ніж
півмільйона істот, який би не мав своїх шкіл, літератури, театрів, культурних центрів і власної інтелігенції. І це при тому,
що їхня “велика земля”, тобто сама Україна, була розташована
“через дорогу”» 13. Причини такого становища, що його вчений
називає «жахливим парадоксом», він вбачає у невизнанні царатом «самого українського народу, його мови, національного
менталітету і психології, духовної культури» 14. Тож смуги національної нівеляції та асиміляції, спричинені неоглядною русифікацією, «на зміну котрій прийшла крута румунізація, яка
вже за інерцією не брала в розрахунок національної гідності
місцевих українців» 15 призвели до того, що «забитий, загнаний у кут соціального безправ’я український селянин був змушений змиритися з тим, що він “хохол”, тобто дитя невизнаної
етнічної групи, мова якої нікого не представляє, а тому і взагалі
не вимагав ніяких прав і поваги» 16.
Особливості усної пісенно‑поетичної творчості місцевого українства, взаємодії з молдовськими традиціями
К. Ф. Попович, окрім згаданої, розглянув у низці статей. Одну
з праць академік присвятив першим збирачам усної народної
Див.: Попович К. Ф. Трудные судьбы: Роман. Кишинев : Литература артистикэ, 1985. 535 с. С. 6.
14
Там само. С. 6.
15
Там само. С. 6.
16
Там само. С. 7.
13
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творчості українців республіки – В. Д. Паньку, С. П. Келарю,
Г. Г. Бевзі, а також їхнім попередникам, котрі жили в ХІХ ст.,
насамперед П. Несторовському 17.
Роки роботи Костянтина Федоровича у відділі історії,
культури і мови українців Молдови були надзвичайно плідними. Одна за одною виходять у світ його книги «Сторінки
літопису» 18, «Meditaţii şi confesiuni Investigaţii şi revelaţii
eminesciene» 19, «Память времени: записки военного разведчика» 20 «Нариси українського фольклору та художньої літератури Молдови» 21.
Див.: Попович К. Ф. Сторінки літопису (до українсько-молдавських фольклорно-літературних взаємин і проблем історії та самобутності українців Молдови). Кишинів : Парагон, 1998. 242 с. [Зміст:
Замість вступу. С. 4–10; На крилах пісні вікової. С. 11–46; Перші шукачі скарбів народних. С. 47–58; А в пісні – кохання і розпач, відгомін
буремних подій, надія і віра в прийдешнє. С. 59–73; Пісенне відлуння
землі. С. 74‑89; Казки Іона Крянге в контексті східнослов’янського
фольклору: «Іван Торбинка», «Деніле Препеляк», «Коза і троє козенят», «Гаманець з двома грошами», «Казка про Білого Арапа»,
«Бабина дочка і дідова дочка». С. 90–162; Бажані гості на сторінках
бессарабських та західноукраїнських часописів. С. 163–187; Тарас
Шевченко у вирі молдовської духовності. С. 188–210; Михайло Коцюбинський і молдавські народні реалії. С. 211–224; Корифеї українського театру в оцінці бессарабського добродія. С. 225–233; Хай
святиться земля. С. 234–235; Летять край неба журавлі. С. 236–240].
18
Див. вищевказану працю.
19
Popovici C. Meditaţii şi confesiuni Investigaţii şi revelaţii
eminesciene. Chişinău : Paragon, 2000. 295 р.
20
Попович К. Ф. Память времени: записки военного разведчика. Москва : Андреевский флаг, 2002. 240 с. Друге видання: Москва :
ИЦ Классика, 2005. 240 с.
21
Див.: Попович К. Нариси українського фольклору та художньої літератури Молдови. Кишинів : Бізнес еліта, 2007. 609 с. [Зміст:
Із історії бессарабських українців. С. 6–23; Перші збирачі місцевого
17
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У 2002 році вийшло друком перше, а 2006 року друге тримовне бібліографічне видання «Академік Костянтин
Попович. Людина. Вчений. Письменник: Біографія. Твори.
Оцінки. Іконографія. Бібліографія» 22, над яким працював колектив авторів, учнів і послідовників академіка. У цих книгах
читач знайде повну інформацію про життя, творчу і громадську діяльність, наукову спадщину К. Ф. Поповича (емінескознавство, компаративістику, україністику), ознайомиться з
його публіцистикою та художнім доробком, з оцінками літературних і наукових критиків та посвятами.
Упродовж усіх років роботи в Академії наук Костянтин
Федорович не полишав викладацької діяльності, видавав
науково-методичну літературу, очолював комісії з державних іспитів, успішно керував докторантами. У різні роки під
його керівництвом навчалися в докторантурі сьогодні знані
в республіці і в світі фахівці: Савва Пинзару, Александрина
Матковські, Рита Клейман, Лукреція Бирладяну, Марія
українського фольклору. С. 24–28; Аграрно-народний календар і його
обрядовість. С. 29–44; Родинна обрядовість. С. 44–59; Українська
епічна пісня. С. 60–66; Народна лірика. С. 76–82; Жартівливі пісні
С. 83–91; Віночок українських фольклорних заспівів північної Молдови. С. 92–194; Українська художня література Молдови. С. 195–197;
Попович Костянтин Федорович. С. 198–257; Келар Степан Пилипович. С. 258–286; Якубович Галина Яківна. С. 287–309; Рогова Галина
Миколаївна. С. 310–331; Гурська Зінаїда Олександрівна. С. 332–341;
Линдюк Людмила Василівна. С. 342–361; Лозінська Світлана Іванівна. С. 362–385; Кравчук Інна Михайлівна. С. 386–405; Медведенко
Оксана Анатоліївна. С. 406–422; Осередчук Євген Павлович. С. 423–
431; Нікітін Леонід Степанович. С. 432–443; Дячук Юрій Іванович.
С. 444–461; Синицький Володимир Мар’янович. С. 462–473; Ткач
Михайло. С. 475–509; Китайгородська В. М. С. 510–534; Васкан В. В.
С. 535–563; Гандзій В. В. С. 564–587.; Шкільні вірші. С. 588–609].
22
Şpac I. Academicianul Constantin Popovici… 640 с.
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Шляхтицькі, Габріела Топор, Сержіу Павличенко, Мойсей
Лемстер та інші, які успішно захистили дисертації і отримали
ступінь доктора чи доктора хабілітат.
Окрема сторінка творчої біографії К. Ф. Поповича – художній доробок. Його романи «Бентежний світанок» 23,
«Скривджені долі» 24 і «На крутих перегонах» 25 зразу ж після виходу з друку привернули увагу широкої громадськості,
літературної критики, науковців. Вони стали предметом досліджень для літературознавців, мовознавців, істориків, етнографів як у нашому краї, так і в Україні 26.
У перших двох романах відбиті соціальні зсуви і потрясіння в Бессарабії і Північній Буковині в період від Лютневої
та Жовтневої революцій і Хотинського повстання до Другої
світової війни. Ці панорамні полотна відрізняє багатопланова сюжетно‑композиційна архітектоніка, насиченість персонажами і подіями. Представники більшості етносів, які мешПопович К. Бентежний світанок. Ужгород : Карпати. 1963.
Друге видання: Ужгород : Карпати, 1983. 543 с.
24
Попович К. Ф. Скривджені долі : роман у трьох частинах.
Ужгород : Карпати, 1998. 378 с. Друге видання: 2001, 382 с.
25
Попович К. На крутих перегонах. Кишинів : Elan Poligraf,
2007. 656 с.
26
Романець О. Буремні світанки Бессарабської землі. Попо‑
вич К. Бентежний світанок. Вступна стаття; Кожухар В. Г. Традиційно‑побутова культура українців Бессарабії у художніх творах
К. Ф. Поповича. Академик Константин Попович. С. 472–480; Кожухар В. Художні твори К. Ф. Поповича як джерело етнографічних
досліджень. Constantin Popovici. Scrieri alese. Константин Попович.
Ступени творчества. Кишинэу : Elan INC., 2010. С. 161–172; Кожухар К. Діалектизми в романі К. Поповича «Бентежний світанок».
Академик Константин Попович. С. 481–485; Кожухар К. Елементи місцевої говірки в романах К. Ф. Поповича. Constantin Popovici.
Scrieri alese. С. 86–106.
23
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кають у краї, – селяни й робітники, інтелігенція, військові,
емігранти, урядовці й королівські кола Румунії – втягнені у
вихор соціально‑політичних колізій, проходять через лихоліття випробувань, що позначилися не тільки на окремих
людських долях, але й на долях народів і держав.
Події третього роману розгортаються на більш широкому
тлі: передвоєнна Європа, Друга світова війна та повоєнні часи.
Д. Ольченко у вступній статті до роману «На крутих перегонах»
зауважує, що «самі події і їх рушійні сили підказали своєрідну
фактуру і форми складових цього твору» 27. Отож, визначаючи
його жанрову приналежність, критик пише: «“На крутих перегонах” – це не роман‑панорама, а скоріше поліновелістичний
твір з елементами публіцистики. Він являє собою багатобарвне історичне полотно з його соціальними і психологічними
елементами» 28. У 1984 році за романом «Бентежний світанок»
кіностудія «Молдова‑фільм» зняла повнометражний художній
фільм та телевізійний серіал у шести частинах.
Фінальним акордом життєвого і творчого шляху
К. Ф. Поповича було видання 16-титомного зібрання вибраних
творів трьома мовами 29. Значну допомогу у виданні багатотомника надало Посольство України в Республіці Молдова, родина
академіка, його друзі – примар м. Бельці В. Т. Панчук та видавець О. О. Коркоценко. За волінням Костянтина Федоровича ми
передали зібрання його творів провідним академічним закладам і бібліотекам Республіки Молдова та України: Центральній
науковій бібліотеці ім. А. Лупана (м. Кишинів), Центральній
науковій бібліотеці імені В. І. Вернадського (м. Київ), Інституту
Ольченко Д. Вступна стаття до роману К. Поповича «На крутих перегонах» (с. 4–6).
28
Там само.
29
Див.: Popovici C. Scrieri alese. V. I‑XVI. Chişinău : Elan INC,
2008–2010.
27
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філології АНМ, Інституту культурної спадщини АНМ,
Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології
ім. М. Т. Рильського НАН України (м. Київ), Бельцькому державному університету ім. А. Руссо, Придністровському державному університету ім. Т. Шевченка, Слов’янському університету
(м. Кишинів), Національному університету ім. І. І. Мечникова
(м. Одеса), Національному університету ім. Ю. Федьковича
(м. Чернівці), навчальним закладам Молдови, де вивчається
українська мова, українським та молдовським етнокультурним громадам у Молдові, Україні й Румунії.
Ще за життя К. Ф. Попович зажив світової слави. Він був
визнаний Кембриджським університетом Людиною року
(1999). Його плідна наукова та громадська діяльність відзначена численними нагородами, у тому числі і вищою державною нагородою Республіки Молдова «Орденом Республіки»
(1994), орденом «Лицарський хрест заслуги» українських
громад Канади (1999), орденами «Лицарської доблесті ІV ступеня “Ордена Архистратига Михаїла”» (1999), ІІ‑го ступеня
(2000), Зіркою «Ордена Архистратига Михаїла» (2001), орденом «Христа Спасителя» (2000), орденом «За заслуги» ІІІ ступеня (Україна, 2001), ІІ‑го ступеня (2008). За особливі заслуги
у розвитку науки він удостоєний вищої академічної нагороди – медалі «Дімітрія Кантемира» (2000), «Михая Емінеску
(2000) та багатьох інших високих нагород 30.
Академік К. Ф. Попович – відмінник народної освіти (1974), заслужений діяч науки Республіки (1984), лауреат премії Президії Академії наук Молдови (1982), премії ім. І. Котляревського (1997), міжнародної премії Андрія
Первозванного (1999). Іменем письменника‑академіка названа вулиця в його рідному селі (1998), присвоєно його ім’я
українсько‑румунському Теоретичному ліцею в селі Ніхорень
30

Див.: Şpac I. Academicianul Constantin Popovici… С. 41–56.
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(Нагоряни) Ришканського ройону (2001). У Міжнародному
культурно‑науковому центрі української діаспори в
м. Чернівцях відкрито кімнату‑музей, що присвячена життєвому і творчому шляху К. Ф. Поповича, музей у його рідному
селі (Романківці Сокирянського р‑ну Чернівецької обл.), у ліцеї його імені (с. Нагоряни Ришканського р‑ну) та в Недільній
українській школі ім. Преподобного Паїсія Величковського
(м. Кишинів).
За цими скупими рядками біографії – життя глибоко інтелігентної людини і творчої особистості, чий багатогранний
талант і кипуча енергія щедро виявилися в різних сферах діяльності. Ми знали його і як видатного науковця, і організатора науки, і письменника, і педагога, і громадського діяча.
Але головне – ми знали його як Людину і Вчителя з великої
літери, який виховав не одне покоління вчених, усіляко опікував і надавав необхідну допомогу тим, кому вона була потрібна. Він залишився в нашій пам’яті як енциклопедист, Людина
надзвичайно активна, порядна, благородна, врівноважена
і мудра. Пригадуються слова Івана Франка про славетного
Тараса Шевченка: «Він був сином мужика – і став володарем
у царстві духа. Він був кріпаком – і став велетнем у царстві
людської культури. Він був самоуком – і вказав нові, світлі
і вільні шляхи професорам і книжним ученим». Костянтин
Федорович теж був сином мужика і піднявся до вершин духовності. Він був звичайнісіньким хлопчиком, народженим у
чудовому Буковинському краї, – і став сином трьох народів.
І якщо Тарас Шевченко був Будителем духу всього українського народу, то Костянтин Федорович Попович став Будителем
для 640 000 українців, що мешкають на теренах Молдови, будителем національної самосвідомості, видатним представником
нашого народу, нашої культури, її глибоким знавцем і пропагандистом.
34
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Віктор Кожухар

Україністичні студії
в Республіці Молдова
(1991–2013 роки) 1
Українці Молдови мешкають на благодатній землі цієї республіки вже багато століть. Складною і мінливою була їхня доля.
Але одне було незмінним: у всі часи та за всіх режимів місцеві
українці перебували в ролі національних меншин, а політика
влади щодо них відверто чи приховано запускала асиміляційні
механізми, адже в краї практично ніколи не було ані україномовної преси, ані літературного процесу, ані повноцінної освіти рідною мовою нацменшин. Як результат, українці змушені
були шукати інші шляхи для розвитку власного культурного
потенціалу – насамперед через традиційно‑побутову культуру.
Такий шлях привів до створення своєрідного феномена, коли
український культурний субстрат, в основі якого лежали традиції нащадків автохтонного слов’янського населення (русинів)
та переселенців з різних регіонів України, котрі принесли із собою культурні й мовні особливості різних етнографічних груп
українців, збагатився численними нашаруваннями молдавської
культури і набув лише йому властивих рис.
Ми вбачаємо наше нагальне завдання в усебічному вивченні цього феномена, адже в умовах глобалізації треба поДив.: Кожухар В. Україністичні студії в Республіці Молдова.
VIІІ Міжнародний конгрес україністів. Українознавство. Освіта.
Збірник наукових статей. Частина перша / [голов. ред. Г. Скрипник] ; НАН України ; МАУ ; ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Київ, 2017.
С. 151‑163.
1
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спішити зафіксувати й дослідити те, що стрімко зникає, та
вжити відповідні заходи, спрямовані на збереження і примноження духовних надбань українців Молдови, донедавна
обділених увагою науковців. Такі дослідження сприятимуть
не лише розповсюдженню й популяризації знань про історію, культуру та мову українців Молдови серед широкої громадськості Молдови, України та всього світу, але й істотно
вплинуть на внутрішній психологічний стан місцевих українців, стануть конкретним свідченням їхньої багатої історії
та культури, ще одним поштовхом до того, щоб позбутися
комплексу меншовартості, який їм нав’язували впродовж
століть.
Початок українознавчих наукових пошуків на території сучасної Молдови сягав ХІХ ст. Окремі відомості про традиційно‑побутову культуру місцевих українців знаходимо в працях
дослідників ХІХ – початку ХХ ст., зокрема О. Афанасьєва‑Чужбинського, Л. Берга, О. Защука, П. Несторовського та інших 2.
Це були перші спроби висвітлення деяких елементів культури
українців Бессарабії на основі власних спостережень. У ХХ ст.
низка дослідників Молдови, України та Росії не залишили поза
увагою окремих аспектів історії, мови та культури українців
Молдови. Це роботи в різних галузях, у тому числі й культури 3,
Афанасьев‑Чужбинский А. С. Поездки в Южную Россию. Ч. 2.
Очерки Днестра. Санкт-Петербург, 1863. 438 с.; Берг Л. С. Бессарабия. Страна. Люди. Хозяйство. Кишинев : Universitas, 1993. 194 с.;
Защук А. Этнография Бессарабской области. Записки Одесского
общества истории и древностей. 1863. Т. V; Несторовский П. А.
Бессарабские русины: историко‑этнографический очерк. Варшава : Сатурн, 1905. 174 с.; Нестеровский П. А. На севере Бессарабии.
Путевые очерки. Варшава, 1910. 106 с.
3
Даниленко Р. В. Развитие культурного сотрудничества народов СССР (1959–1967) (на материалах культурного сотрудничества
МССР с другими республиками). Кишинев, 1968; Дашкевич Я. Р.
2
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демографії та етносоціології 4, фольклору 5, матеріальної та
духовної культури 6, історії 7, присвячені молдовсько‑украБольшая граница Украины: этнический барьер или этноконтактная
зона. Этноконтактные зоны в Европейской части СССР. Москва,
1989. С. 7‑20; Нерушимая дружба украинского и молдавского народов в период социализма / В. М. Ботушанский, Г. С. Брега, А. Н. Зенина, и др. Киев : Наукова думка, 1980. 429 с.; Украинско‑молдавские этнокультурные взаимосвязи в период социализма / отв. ред.
М. Н. Губогло. Киев : Наукова думка, 1987. 380 с.
4
Опыт этносоциологического исследования образа жизни (по
материалам МССР) / ред. Арутюнян Ю. В. Москва, 1981; Загородная Е. М, Зеленчук В. С. Население Молдавской ССР: социально‑демографические процессы. Кишинев, 1987. 170 с.; Зеленчук В. С. Население Молдавии: демографические процессы и этнический состав.
Кишинев, 1973. 63 с.; Зеленчук В. С. Население Бессарабии и Поднестровья в XIX в. Кишинев : Штиинца, 1979. 288 с.
5
Бостан Г. К. Типологическое соотношение и взаимосвязи молдавского, русского и украинского фольклора. Кишинев : Штиинца, 1985. 146 с.; Ботезату Г., Чебан И., Чиримпей В. Дружественные
связи молдавского, русского и украинского народов, отраженные
в фольклоре. Очерки молдавско-русско-украинских литературных
связей. Кишинев : Штиинца, 1978. С. 14–31; Зеленчук В. С. Молдавско‑украинские общности в традиционных обычаях и фольклоре
семейной обрядности. Дружба народов, отраженная в фольклоре.
Кишинев, 1961. С. 74–90.
6
Владимирская Н. Н. Народное жилище в центральных районах Молдавии. Жилой дом. Кишинев, 1950. С. 75–91; Гребінь І. Ф.,
Маруневич М. В., Чоботар С. С. Відображення молдавсько‑українських етнокультурних взаємовпливів у народному житлі. На‑
родна творчість та етнографія. Київ, 1987. №1. С. 12–17; Зеленчук В. С., Лоскутова Л. Д. Традиций ши контемпоранитате.
Кишинэу, 1977. 103 с.
7
Зеленчук В. С. Население Бессарабии и Поднестровья в XIX в.
Кишинев : Штиинца, 1979. 288 с.; Зеленчук В. С. Из истории украин37
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їнським зв’язкам. Ці праці стали цінним джерелом для досліджень, проте в переважній більшості з них українці Молдови не були безпосереднім об’єктом вивчення, а основна
увага була приділена міжетнічним контактам; відсутнім був
комплексний підхід, тобто висвітлювали (часто навіть фрагментарно) лише окремі компоненти культури й мови, а інші
не досліджували зовсім або лише згадували. Більш детально
проблеми історіографії українців Молдови відображено в
спеціальних роботах 8.
Зі здобуттям Молдовою незалежності у цій республіці
з’явилися нові можливості для розвитку україністики як науки.
У 1991 році було створено відділ історії, культури та мови українців Молдови у складі Інституту національних меншин (пізніша назва – Інститут міжетнічних досліджень, нині – Інститут
культурної спадщини) Академії наук Молдови. Відтак можна
говорити про цілеспрямовані і професійні дослідження в галузі
українознавства в Молдові, забезпечені державною підтримкою.
До найбільш значущих тем, досліджених за роки існування відділу, відносимо такі: «Історія українців Молдови»,
«Етнологія українців Молдови», «Українська мова в Молдові», «Українсько‑молдавські літературні зв’язки», «Фольклор
ского населения Молдавии. Украинско‑молдавские этнокультурные
взаимосвязи. С. 9‑25.
8
Кожухар В. Г. Етнологія українського населення Молдови у
50–90 рр. ХХ ст. (історіографічний аспект). Другий міжнародний
конгрес україністів. Доповіді і повідомлення. Львів, 1993. С. 252–256;
Кожухар В. Г. Українознавчі дослідження в Молдові. Наш родовід.
Кишинів, 2000. С. 34–37; Кожухарь В. Г. Проблемы исследования
этнологии украинцев Молдовы (1950–1990). Ежегодник Инсти‑
тута межэтнических исследований Академии наук Республики
Молдова. Кишинев, 2000. Т. 1. С. 77–86; Кожухарь В. Украиноведческие исследования в Молдове (1991–2001). Anuarul Institutului de
Cercetări Interetnice al A.Ş.M. Chişinău, 2001. Vol. 2. С. 20–23.
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українців Молдови», «Українська художня література в Молдові», «Національна самосвідомість та соціально‑економічні
умови розвитку українців Молдови» та ін.
Однією з пріоритетних проблем у роботі відділу була й залишається тема «Історія українців Молдови», у межах якої варто приділили особливу увагу дослідженню історичних витоків
українців краю. Наукові студії мають дати відповіді на питання,
яким чином і коли з’явилися українці на цих благодатних землях, якими були хвилі та напрямки міграції українців у Молдову, процеси адаптації мігрантів та їх взаємостосунки з автохтонним українським населенням і титульною нацією, ступінь
збереження і причини втрати національних рис автохтонними
українцями та переселенцями з України тощо. Перші кроки
в дослідженні названої теми зробила в середині 1990‑х років
старший науковий співробітник відділу, доктор історії Т. Савенко. Цю роботу продовжили доктор історії В. Кожухар, доктор хабілітат історії В. Степанов та доктор історії В. Дамьян, які
вивчали етнодемографічні та етнокультурні процеси в середовищі українців Молдови, участь і роль українців в економічному, політичному і соціальному житті краю, міграційні процеси
в різні часи та багато інших питань 9.
Дамьян В. В. Георгий Дука – «Господарь земли Молдавской и Украины», международные отношения в Восточной Европе (1681‑1683 гг.). Edificarea statului de drept şi punerea în valoare
a patrimoniului cultural şi istoric al Moldovei în contextul integrării
europene, conf. ştiinţifică intern. anuală 28 mart 2008. Chişinău, 2009.
С. 198–204; Дыханов В. Я., Степанов В. П., Шабашов А. В. Очерки истории и этнографии с. Кирнички в Бессарабии. Одесса : Гермес, 1998. 263 с.; Кожухар В. Г. Українці Молдови: сторінки історії.
Українці Молдови. Історія і сучасність: збірник наукових статей /
укладачi: Кожухар В. Г., Кожухар К. С. Кишинів : Elan Poligraf, 2008.
С. 19–45; Кожухарь В. Г. Этнокультурный феномен украинцев
Молдовы. Международная научная конференция «Сохранение куль‑
9
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Українська мова, поряд з історичними традиціями, національною самосвідомістю і культурною самобутністю, є важливим елементом, що об’єднує людей, які вважають себе українцями. На наш погляд, доля мови молдавських українців також
була унікальною. Час і умови розселення українців на цих
землях зумовили строкатість українських говірок на відносно невеликій території. Окрім того, на стан української мови
в Молдові впливали такі чинники, як обмежена сфера функціонування, побутування в основному в усній формі у вигляді
місцевих говірок, відсутність донедавна державної мовної політики, навчання рідної мови та ін. Перебуваючи в іншомовному оточенні, українські говірки активно контактували з мовами інших народів, насамперед з молдовськими говірками,
тому, зберігши самобутній характер і зв’язок з материнською
мовою, українські говірки ввібрали в себе безліч лексичних,
фонетичних та граматичних елементів з молдовської, а останнім часом і з російської мов. З іншого боку, українські діалекти краю зберегли чимало архаїчних, реліктових елементів, що
давно зникли на території України. Такі процеси зумовлені соціально‑історичними особливостями, намаганням мовців зберегти свою говірку в іншомовному оточенні. Відірваність від
етнічного мовного масиву якраз і спричинила таке явище, як
консерватизм місцевих українських говірок.
Над актуальними темами «Українська мова на лінгвістичній карті Молдови» (діалектологічний аспект) та «Сучасний
стан і перспективи розвитку української мови в Молдові»
(соціолінгвістичний аспект) натхненно працювала старший
науковий співробітник відділу, доктор педагогіки К. Кожухар. Зібрані і проаналізовані нею діалектні матеріали лягли в
турного наследия в странах Европы». Chişinău, 2009. С. 297–301; Рабинович Р. А., Степанов В. П., Тельнов Н. П., Руссев Н. Д. И разошлись славяне по земле. Кишинев : Бизнес‑элита, 2002. 240 с.
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основу підготовленої до друку монографії «Українська мова в
Молдові». Окремі результати роботи з цього напряму вміщено в низці публікацій 10.
«Фольклор українців Молдови» – найбільш плідна дослідницька тема (за роки існування відділу), якою керував засновник і перший директор Інституту національних меншин
Кожухар К. С. Вивчення українських говірок у Республіці
Молдова. Ежегодник Института межэтнических исследований
Академии наук Республики Молдова. Кишинев, 2002. Т. ІІІ. С. 123–
130; Кожухар К. С. Допоки живе мова – доти живе народ. Українці
Молдови. Історія і сучасність. С. 72–89; Кожухар К. С. Українські
говірки в Республіці Молдова (загальна характеристика фонетичної системи). Українці Молдови. Історія і сучасність. С. 89–109;
Кожухар К. С. Елементи місцевої говірки в романах К. Ф. Поповича. Constantin Popovici. Scrieri alese. Ступени творчества. Chişinău,
2010. С. 86–106; Кожухар К. С. Особливості навчання української
мови в Республіці Молдова. Педагогический вестник. Кишинев,
2004. №15/16. С. 17–31; Кожухар К. С. Фонетичні особливості українських говірок у Молдові (вокалізм). Revista de etnologie şi culturologie.
Chişinău, 2006. Vol. 1. С. 198–204; Кожухарь Е. С. Восточно‑романский компонент в украинских говорах севера Молдовы. Славянские
культуры в инонациональной среде. Кишинев, 1995. С. 154–157;
Кожухарь Е. С. Украинские говоры севера Молдовы. Ежегодник
Института межэтнических исследований Академии наук Респу‑
блики Молдова. Кишинев, 2000. Т. 1. С. 112–127; Международные
стандарты по защите прав национальных меньшинств и положение
украинцев и болгар в местах компактного проживания в Республике Молдова. Кишинев, 2003. 320 с.; Datii Iu., Cojuhari E. Problems of
functioning and maintaining the Ukrainian language and ethnic group
in Moldova. Regulating the use of languages in the multi-ethnic society.
Chişinău, 1996. Р. 41–44; Standardele internaţionale pentru protecţia
minorităţilor naţionale şi situaţia ucrainenilor şi bulgarilor în localităţile
compact populate de ei în Republica Moldova / Cara N., Chirtoacă D.,
Cojuhari E., Stoianova T. (red. ş.) şi alt. Chişinău, 2003. 232 р.
10
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академік К. Попович. Саме під його керівництвом і за підтримки посольства України в Молдові на початку 1990‑х років було організовано перші експедиції в села Глодянського
району, що на півночі країни, де зібрали, підготували до друку і вперше в історії видали збірки усної народної творчості місцевих українців, зокрема: «Співає Стурзовка», «Satul
Petrunea la cоntec єi la joc» («Село Петруня в пісні й танці») та
«В земле наши корни» 11.
Якщо перша з названих книг – збірка фольклору одного
села – явище унікальне, то друга книга розширила дослідницькі
горизонти і вмістила архівні матеріали, що висвітлили окремі
епізоди історії села. Третя книга «В земле наши корни» – комплексне дослідження історії, матеріальної та духовної культури,
особливостей мови сіл Дану, Каменкуци і Миколаївка. Так було
започатковано серію видань «Українці Молдови».
До збірників, окрім широко відомих в Україні, увійшли
унікальні твори усної народної творчості місцевих українців,
що побутували лише в обмеженому ареалі українсько‑молдовсько‑румунського пограниччя, зокрема «Маланка», архаСпіває Стурзовка. Збірка українського та молдавського
фольклору села Стурзовка Глодянського району Молдови / ред.
кол.: К. Ф. Попович, Я. П. Мироненко, К. С. Чернега-Кожухар ;
укл.: К. Ф. Попович, К. С. Чернега-Кожухар, Я. П. Мироненко,
В. Д. Панько та ін. ; вступ. ст. К. Ф. Попович. Кишинів : Tipografie
Academiei de Ştiinţe, 1995. 182 с.; Satul Petrunea la cîntec şi la joc:
Din istoria şi poezia populară a satului Petrunea – Glodeni / Coleg. de
red.: Popovici C. F. (red. şef), Botezatu G. G., Cernega (Cojuhari) E. S.
ş. a. Chişinău : Tipografie Academiei de Ştiinţe, 1995. 256 р.; В земле
наши корни. История, традиции и фольклор сел Дану, Николаевка и Каменкуца Глодянского района. Исследования и материалы /
авт. и сост.: К. Ф. Попович (гл. ред.), Я. П. Мироненко (муз. ред.),
Е. С. Чернега (Кожухарь) (лит. ред.), В. Г. Кожухарь, В. Д. Панько.
Кишинев : Штиинца, 1997. 289 с.
11
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їчні твори, що збереглися внаслідок законсервованості культури, які в Україні або зникають, або вже забуті зовсім, та ін.
Своєрідним відкриттям став звичай парування, який супроводжували відповідні пісні – паро́ванки, уперше записані
збирачем‑ентузіастом В. Паньком, та ін. Твори усної народної
творчості видрукували зі збереженням мовних особливостей
цього регіону (літературна редакція К. Кожухар); до пісень,
колядок та щедрівок додаються ноти (мелодії розшифрував і
занотував доктор мистецтвознавства, професор Я. Мироненко). Вступні статті до цих книг написав академік К. Попович.
Символічно, що книги видрукувані трьома мовами –
українською, молдовською та російською. Наші респонденти,
як правило, володіли трьома мовами і були носіями різних
фольклорних традицій, що свідчило про давні взаємовпливи
національних мов і культур.
Архівні матеріали, друковані роботи початку століття (насамперед священника В. Завойчинського і П. Несторовського), фольклорні записи наших сучасників – доктора
географічних наук Г. Бевзи, журналіста, перекладача і поета
С. Келаря, а також В. Гандзія та В. Панька було покладено в
основу фольклорної збірки «Лине пісня над садами».
Духовна та матеріальна традиційно‑побутова культура знайшла своє відображення в темі «Етнологія українців
Молдови», над якою працювали завідувач сектора, доктор історії В. Кожухар і головний науковий співробітник, доктор
хабілітат історії В. Степанов. Зібрані ними архівні та польові
матеріали дали змогу дослідити окремі аспекти жител, господарства, їжі, харчування, побуту, одягу, промислів та ремесел,
календарних і сімейних звичаїв та обрядів місцевих українців. Усе це було відображено в низці публікацій 12.
Кожухар В. Викладання курсу «Історія, культура і традиції
українського народу» в школах Молдови. Пошуки, рішення, знахідки
12
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К. Попович віддав п’ять десятиріч надзвичайно активної
та плідної дослідницької роботи і творчих сил темі «Українсько–молдовські літературні взаємозв’язки». Автор понад 500 публікацій і 40 книг, академік, він був людиною енциклопедичних знань, ученим, письменником, педагогом,
у викладанні рідної мови національних меншин в Молдові і Україні.
Chişinău, 2002. С. 21–30; Кожухар В. Традиційно‑побутова культура українців Бессарабії в романах К. Ф. Поповича. Академик
Константин Попович. Человек. Ученый. Писатель. Chişinău, 2006.
С. 472–480; Кожухар В., Кожухар К. Матеріальна культура українців лівобережного Придністров’я (одяг, їжа і харчування). Anuarul
Institutului de Cercetări Interetnice al A.Ş.M. Chişinău, 2004. Vol. 3.
С. 89–96; Кожухар В. Г., Кожухар К. С. Матеріальна культура і господарство в місцевих діалектах. Матеріальна культура українців
Лівобережного Придністров’я. Одеса, 2005. С. 41–86; Кожухарь В. Г.
Материальная культура вчера и сегодня. В земле наши корни. С. 132–
148; Кожухарь В. Г. Материальная культура украинцев Молдовы:
проблемы исследования. Anuarul Institutului de Cercetări Interetnice al
A.Ş.M. Chişinău, 2002. Vol. 3; Кожухарь В. Г. Проблемы исследования
этнологии украинцев Молдовы (1950–1990). Ежегодник Института
межэтнических исследований Академии наук Республики Молдова.
Кишинев, 2000. Т. 1. С. 77–86; Кожухарь В. Украинское село Молдовы
как объект научного исследования. Satul Moldovenesc. Chisinau,
2005; Кожухар В. Г., Кожухар К. С. Господарська діяльність українців села Воронково Рибницького району. Ежегодник Института
межэтнических исследований Академии наук Республики Молдова.
Кишинэу, 2005. Т. 4. С. 96–103; Степанов В. Культура и быт украинцев Бессарабии в рукописях Одесского общества истории и древностей. Славянские культуры в инонациональной среде. Кишинев, 1995.
С. 107–109; Степанов В. Традиційно‑побутова культура українців
Бессарабії на сторінках Кишинівських Єпархіальних відомостей.
Другий міжнародний конгрес українців. Доповіді та повідомлення.
Львів, 1999. С. 249–252; Степанов В. Труды по этнографии населения
Бессарабии ХІХ – начала ХХ вв. Кишинев : Pontos, 2001. 263 с.
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громадським діячем, відомим не лише в Молдові та Україні, але й за їх межами. «Творчість Іона Крянге в контексті
східнослов’янського фольклору», «Молдавські народні реалії
в творах Михайла Коцюбинського», «Вплив творчості Тараса
Шевченка на розвиток молдавської духовної культури» – це
ще не повний перелік тем, що визначили коло дослідницьких
інтересів засновника українознавчих студій у Молдові. Що
стосується останньої теми, то К. Федорович дослідив, якими шляхами потрапили в Молдову твори Т. Шевченка, вплив
його творчості на розвиток молдовської літератури, особливості перекладів його творів на румунську мову тощо. За роки
існування відділу з‑під пера академіка К. Поповича вийшло
більше 70 статей, нарисів, есе українознавчої тематики, а також три монографії – «Український театр на Кишинівській
сцені» (1995), «Нариси українського фольклору та художньої
літератури Молдови» (2007) та «Сторінки літопису» (2008) 13.
У 2006 році вийшла друком ґрунтовна книга «Академик Константин Попович. Человек. Ученый. Писатель» 14.
Останні роки життя академік К. Попович плідно працював над темою «Українська художня література в Молдові» та підготовкою до друку зібрання вибраних творів у
16‑ти томах. Повністю це видання побачило світ невдовзі
після його смерті. Воно містило наукові праці, художні твори, статті, нариси, есе широкої тематики, листування, біоПопович К. Ф. Український театр на Кишинівській сцені /
ред. К. С. Чернега (Кожухар). Chişinău : Ştiinţa, 1995. 216 с.; Попович К. Ф. Сторінки літопису (до українсько‑молдавських фольклорно‑літературних взаємин і проблем історії та самобутності
українців Молдови). Кишинів : Парагон, 1998. 242 с.; Попович К. Ф.
Нариси українського фольклору та художньої літератури Молдови.
Кишинів : Бізнес‑еліта, 2007. 609 с.
14
Академик Костантин Попович. Человек. Ученый. Писатель.
Chisinau : Elan Poligraf, 2006. 740 с.
13
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бібліографію та багато іншого. Твори було написано трьома
мовами – українською, молдовською та російською. Автор
володів цими мовами досконало. Не лише мови, але й культури, які він плідно досліджував упродовж життя, були для
нього рідними. Тож К. Поповича недаремно називають сином трьох народів.
Сектор «Етнологія українців» Інституту культурної спадщини академії наук Молдови провів велику роботу щодо вшанування пам’яті цього дослідника, вивчення його численних надбань,
глибинного сенсу його наукових праць та літературних творів,
що стали скарбницею знань і мудрості, та їх популяризації серед
широкої громадськості, насамперед підростаючого покоління.
Одним з напрямів цієї роботи були започатковані сектором щорічні наукові читання, присвячені пам’яті академіка К. Поповича.
Перші такі читання провели 2012 року, у рамках яких відбулася
міжнародна конференція «Українсько‑молдовські етнокультурні
взаємини». У роботі конференції взяли участь науковці, представники міністерств і відомств, викладачі навчальних закладів,
діячі культури, письменники та поети, громадські діячі із чотирьох країн – Молдови, України, Румунії та Росії.
На межі різних наукових напрямів розробляли тему «Національна самосвідомість українців Молдови», що передбачала етносоціологічні та етнопсихологічні дослідження широкого кола проблем, пов’язаних зі складними процесами
розвитку національної самосвідомості місцевих українців.
Доктор хабілітат В. Степанов відобразив у своїх дослідженнях особливості трансформаційного періоду в житті
українців Молдови 15.
Степанов В. Украинцы Республики Молдова. Влияние
этногосударственного законотворчества, госучреждений и ведомств, этнокультурной среды на сохранение и развитие идентичности. Очерки трансформационного периода (1989–2005 гг.).
15
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Результатом досліджень у рамках спільного проекту з Національним університетом ім. І.І. Мечникова (м. Одеса) стала книга «Українці Придністров’я», у якій висвітлено основні
компоненти матеріальної культури та їх відображення в місцевих говірках українців лівобережжя Дністра 16.
Книгу «Українці Молдови. Історія і сучасність» (2008)
можна вважати мініенциклопедією про українську етнічну
спільноту в Молдові. Будучи різноплановою, вона містила наукові статті, матеріали з історії, мови, фольклору, сучасного
стану української освіти, церкви, засобів масової інформації,
бібліотечної справи, громадського руху, а також зразки творчості місцевих українських поетів 17.
У бібліографічному виданні «Українці в культурі Молдови» вміщено інформацію щодо праць з історії, а також про
сучасний стан освіти, науки, культури, громадського руху
місцевих українців тощо 18.
За 22 роки співробітники сектору написали і видали
більш ніж 60 книг наукового і навчально‑методичного характеру, понад 350 наукових, науково‑популярних та навчально‑методичних статей і брошур, виступили з доповідями на
більш ніж 250 республіканських та міжнародних наукових і
Chişinău : S. n., 2007. 713 c.; Степанов В. Грани идентичностей.
Этногражданские процессы в среде национальных меньшинств
Республики Молдова на примере украинского населения
(1989‑2009 гг.). Chişinău : Elan-inc., 2010. 596 c.
16
Українці Придністров’я : матеріали етнографічних досліджень. Одеса : Гермес, Одеський державний університет ім. І. І. Мечникова, 2005. Вип. 1. 95 с.
17
Українці Молдови. Історія і сучасність. 256 с.
18
Українці в культурі Молдови = Ucrainenii în cultura Moldovei.
Тематична бібліографія / уклад.: Кожухар В., Заїмова Л. Кишинів,
2008. 80 с.
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науково‑практичних конференціях, провели понад 30 наукових експедицій в українські села.
Окремим напрямом можна вважати науково‑дидактичну
роботу відділу, співпрацю з Міністерством просвіти, школою,
вишами. Старший науковий співробітник сектору, доктор педагогіки К. Кожухар упродовж п’ятнадцяти років очолювала
творчі колективи, що працювали над розробкою курикулумів 19, підручників і навчально‑методичних матеріалів з української мови та літератури для шкіл Молдови 20.
Кожухарь В. Г., Кожухарь Е. С. Роль предмета «История, культура и традиции украинского народа» в формировании этнической
и гражданской идентичности школьников. Языковое образование
студентов‑нефилологов: теория и практика. Материалы Между‑
народной научно‑практической конференции, посвященной 30‑ле‑
тию кафедры родного языка и литературы в начальной школе.
3–4 октября 2013 г. Тирасполь, 2013. С. 171–178; Кожухар К. С. Гід до
базового курикулума для дитячих навчальних закладів в Республіці Молдова, в котрих виховуються діти – етнічні українці. Chişinău,
2009. 55 с.; Кожухар К. С. Особливості навчання рідної мови дітей – етнічних українців в Республіці Молдова. Языковое образо‑
вание студентов‑нефилологов: теория и практика. Материалы
Международной научно‑практической конференции, посвященной
30‑летию кафедры родного языка и литературы в начальной шко‑
ле. 3‑–4 октября 2013 г. Тирасполь, 2013. С. 104–112; Кожухарь Е. С.
Родной язык и интеллект ребенка. От языкового многообразия к
полиязычному и мультикультурному образованию. Материалы
международной конференции 5‑6 декабря 2006 г. Кишинев : Вектор,
2008. С. 137–143.
20
Кожухар К. С., Люшнівська А. О. Рідна мова. Підручник для
3‑го класу. Chişinău : Ştiinţa, 1999. 208 с.; Кожухар К. С., Люшнівська А. О. Українська мова. Підручник для 3‑го класу. Chişinău :
Ştiinţa, 2008. 236 с.; Кожухар К. С., Люшнівська А. О. Рідна мова. Підручник для 4‑го класу. Chişinău : Ştiinţa, 1999. 208 с.; Кожухар К. С.,
Люшнівська А. О. Українська мова. Підручник для 4‑го класу.
19
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Учені відділу проводили велику громадську роботу, зоChişinău : Ştiinţa, 2008. 236 с.; Кожухар К. С., Люшнівська А. O. Нікітченко А. І. Українська мова і літературне читання. Підручник
для 4‑го класу. Кишинів : Ştiinţa, 2013. 304 с.; Кожухар К. С., Нікітченко А. I. Рідна мова. Читанка для 3‑го класу. Кишинів : Ştiinţa,
2004. 200 с.; Кожухар К. С., Нікітченко А. I. Рідна мова. Читанка
для 4‑го класу. Кишинів : Ştiinţa, 2004. 200 с.; Кожухар К. С., Нікітченко А. І., Кожухар В. Г., Рокіцька Л. В. Роде наш красний. Підручник з історії, культури і традицій українського народу. Кишинів : Univers pedagogic, 2007. 160 с.; Кожухар К. С., Нікітченко А. І.,
Люшнівська А. О. Українська мова і літературне читання. Підручник для 3‑го класу. Кишинів : Ştiinţa, 2012. 304 c.; Кожухар К. С.,
Суфтіна Т. Г. Калинка. Підручник для 2‑го класу. Кишинів : Ştiinţa,
2002; 2006; 2011; Кожухар К. С., Суфтіна Т. Г., Черевченко О. M.
Буквар. Підручник для 1‑го класу чотирирічної початкової школи.
Кишинів : Ştiinţa, 1998. 144 c.; Кожухар К. С., Суфтіна Т. Г., Черевченко О. М. Веселка. Підручник для 1‑го класу. Chişinău : Ştiinţa,
2002; 2006; Кожухар К. С., Суфтіна Т. Г., Черевченко О. М. Веселка. Підручник для 1‑го класу. Chişinău : Ştiinţa, 2010. 196 с.; Кожухар К. С., Туницька М. В., Нікітченко А. І., Рокіцька Л. В. Українська
мова і література. Підручник для 6‑го класу. Кишинів : Ştiinţa, 2001;
2006; 2011; Кожухар К. С., Туницька М. В., Нікітченко А. І., Чорновалова А. І. Українська мова і література. Підручник для 7‑го класу.
Художник – Л. Нікітін. Кишинів : Ştiinţa, 2002; 2007; 2012; Кожухарь Е. С., Никитченко А. И. Украинская литература. Узнаем друг
друга лучше. Учебное пособие для учащихся лицеев и гуманитарных
факультетов педуниверситетов. Кишинев : Cartier, 2003; 2005;
Туницька М. В., Кожухар К. С., Нікітченко А. І., Чорновалова А. І.
Українська мова і література. Підручник для 8‑го класу. Кишинів : Ştiinţa, 2003; 2008; 2013; Cojuhari E., Nichitcenco A. Literatura
ucraineană. Să ne cunoaştem mai bine. Educaţie interculturală pentru
înţelegerea alterităţii prin intermediul literaturii etniilor conlocuitoare
în Republica Moldova (română, ucraineană, rusă, găgăuză, bulgară).
Chişinău : Cartier, 2003, 2005. C. 81–132.
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крема, брали участь в організації та проведенні міських і
республіканських олімпіад з української мови й літератури,
фольклорних фестивалів, виставок та інших заходів.
Доходимо висновку, що у сфері науки закладено міцний
фундамент для подальших досліджень. Піднесення рівня
українознавчих досліджень у Молдові потребує розширення та поглиблення тематики, поліпшення кадрової політики.
Тож для запровадження сумісних проєктів, експедицій, видання наукових праць треба якнайшвидше організувати підготовку молодих учених, налагодити більш тісну співпрацю з
колегами з України та інших країн, з міжнародними організаціями тощо.
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ІІ. ЕТНІЧНА ІСТОРІЯ
І ДЕМОГРАФІЯ УКРАЇНЦІВ
РЕСПУБЛІКИ МОЛДОВА
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Віктор Кожухар

Українці Молдови:
сторінки історії 1
Головний націєтворчий чинник – національна свідомість,
а її стрижень – усвідомлення своєрідності історичної долі свого народу. Без історичної свідомості народ перетворюється
на етнографічну масу, що легко піддається асиміляції етнічно
більш консолідованими сусідами. Саме такі процеси – асиміляція, добровільне чи вимушене зречення рідної мови, а внаслідок цього й культури, ментальності, національної свідомості, – спостерігаються в значних масштабах серед українців
Молдови. Однією з головних причин цих процесів є те, що більшість наших краян не обізнані з історією українського народу
й історією його невід’ємної частини – українців Молдови. А як
засвідчує давня мудрість, народ, який забуває свою минувшину, не має майбутнього. Саме тому нагальним завданням українознавців є вивчення об’єктивної історії українців Молдови
та активна популяризація цих знань серед якомога ширшого
кола української (і не лише української) громадськості.
Процеси формування й розвитку українців Молдови як етнічної спільноти відбувалися в складних історичних умовах і
сягають своїм корінням сивої давнини. Згідно з останніми науковими даними, ми схильні виділити в цьому процесі шість головних етапів, які безпосередньо пов’язані з історією Молдови:
1) давній (до формування Молдовської держави);
2) з ХІV ст. до початку ХІХ ст. (у складі Молдовського князівства – 1359–1812 рр.). Цей етап можна розділити на два періоди:
Див.: Кожухар В. Українці Молдови: сторінки історії. Українці
Молдови: Історія і сучасність. Кишинів : Elan Poligraf, 2008. С. 19–45.
1
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а) період формування й розвитку самостійної Молдовської держави (1359–1538);
б) період турецько-фанаріотського володарювання
(1538–1812);
3) з 1812 року до початку ХХ ст. (1918) (так званий російський етап);
4) з початку ХХ ст. до 1944 року (міжвоєнний і воєнний);
5) з 1944 року до 1991 року (радянський);
6) з 1991 року (сучасний етап).
Етнічна палітра Карпато-Дністровських земель з давніхдавен була розмаїтою і мінливою. Період середини IV – II тис.
до н. е. дарував світові неповторні зразки трипільської культури; II–IV ст. – черняхівську культуру. У III ст. під впливом
римських завойовників у цьому регіоні романізуються гети й
даки. З V–VII ст. в епоху Великого переселення народів на ці
землі активно переселяються слов’яни.
За даними істориків, археологів, антропологів та представників інших наук, починаючи із цих часів, Карпато-Дністровські землі були заселені антами і склавенами / скловенами. На території Пруто-Дністровського межиріччя проживали
переважно анти, хоча частково траплялися й елементи культури склавенів. Володіння антів сягали на захід від Дністра
аж до Нижнього Дунаю. Сюди слов’яни-анти проникали з
північного сходу, Середнього Дніпра та Бузько-Дніпровського межиріччя. Склавени прийшли на ці землі, головним чином, із Західної Волині і Прип’ятського регіону. У Нижньому Подністров’ї склавени й анти співіснували, вочевидь, як з
місцевим осілим населенням, так і з кочівниками 2.
Відомості про антів і скловенів знаходимо і в давніх авторів. Так, Йордан у VI ст. н. е. писав: «Склавени живуть від місРабинович Р. А., Степанов В. П., Тельнов Н. П., Руссев Н. Д. И разошлись славяне по земле. Кишинев : Бизнес-элита, 2002. С. 10–35.
2
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та Новітуна й озера на ймення Мурсианське до Данастра, а на
півночі – до Вісли; замість міст у них болота й ліси. Анти ж –
найсильніші з обох – поширюються від Данастра до Данапра,
там, де Понтійське море утворює заворот…» 3. Візантійський
автор Прокопій повідомляє: «…слов’яни й анти… мають свої
житла по той бік ріки Дунай [північний. – В. К.], недалеко від
його берега» 4.
Зважаючи на те що існують різні погляду щодо території
розселення антів і скловенів, звернімося до «пам’яті землі» –
відомостей з археологічних досліджень.
На території сучасної Республіки Молдова виявлені археологічні пам’ятки слов’ян VI–VII ст., аналогічні до тих,
що існують у Польщі, Чехії, Словаччині, Румунії, Болгарії та
Україні. Усі вони мають чимало спільних ознак, а саме: єдину топографію поселень, частіше розташованих на низових
заливних землях, придатних для землеробства та випасання худоби; єдиний тип житла, селища розташовані гніздами по декілька поселень у кожному з квадратними напівземлянками з піччю-кам’янкою чи глинобитною піччю в
одному з кутів; єдиний обряд поховання – трупоспалення
в урнах чи ямах; єдиний асортимент глиняного посуду –
горщики без ручок, сковороди, диски; переважно єдиний
тип прикрас 5. Водночас археологи на підставі відмінностей
у кераміці та прикрасах ці пам’ятки слов’янської культури
поділяють на два локальні варіанти: празько-корчацький,
носіями якого були анти, і пеньківський, представники
Иордан. О происхождении и деянии гетов. Москва : Издательство восточной литературы, 1960. С. 72.
4
Прокопий из Кесарии. Война с готами. Москва : Наука, 1950.
С. 156.
5
Рабинович Р. А., Степанов В. П., Тельнов Н. П., Руссев Н. Д.
И разошлись славяне по земле. С. 13–16.
3
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якого – скловени 6. Обидві культури отримали свої назви
за місцем перших знахідок: кераміки празького типу, пізніше вона стала називатися празько-корчацькою 7, та найменування поселень, розкопаних поблизу с. Пеньківка, що на
річці Тясмин в Україні.
І ті, й інші були осілими землеробами (це засвідчують як
писемні, так і археологічні джерела). Їхнє господарство було
засноване на орному землеробстві та приселищному скотарстві. Археологами знайдено зерна злаків – пшениці, проса,
ячменю, жита та вівса. Відомо, що давні слов’яни вже чергували посіви ярових і озимих культур, що свідчить про існування сівозміни. Знайдені залізні мотики вказують на ручну
обробку землі. Зернові культури збирали залізними серпами,
які за формою близькі до сучасних. У деяких поселеннях знайдені коси, наральники тощо. Зерно мололи на жорнах. Було
відоме слов’янам і городництво.
Друга важлива галузь господарчої діяльності слов’ян
Карпато-Дністровських земель – скотарство з переважним
розведенням великої рогатої худоби, яка була одночасно і тягловою силою при орному землеробстві. Розводили свиней,
дрібну рогату худобу й коней.
Займалися також мисливством, рибальством і бортництвом, однак ці галузі господарства відігравали допоміжну
роль.
Розвиток орного землеробства й підвищення його продуктивності з часом призвели до відокремлення ремісництва
в межах примітивного натурального господарства. Під час
розкопок можна виявити фрагменти ковальських виробів (із
заліза, міді, бронзи та срібла), залишки керамічного посуду,
Там само.
Седов В. В. Происхождение и ранняя история славян. Москва : Наука, 1979. С. 101–109.
6
7
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який виробляли ліпним способом і обпалювали. Також були
поширені прядіння і ткацтво, обробка шкіри, каменю, дерева,
кісток тощо.
Стосовно суспільного устрою слов’ян у VI–VII ст., то в науці його визначають як «воєнну демократію», що передувала
безпосередньому державотворенню.
Крім того, слов’яни були добрими воїнами, про що писав уже згаданий нами Прокопій: «…варвари гуни, анти і
слов’яни [скловени. – В. К.], що жили по Істру, <…> завдавали римлянам незцілимої шкоди…» 8.
Наприкінці VII–IX ст. на території Дністровсько-Прутського межиріччя існувала слов’янська культура – лука-райковецька, пам’ятки якої були також широковідомі в Подніпров’ї,
Побужжі, на території Карпато-Дністровських земель і в Північно-Східній Болгарії 9. Тільки в Дністровсько-Прутському
межиріччі археологи виявили близько 100 слов’янських поселень 10. Мешканцями цих поселень були уличі й тиверці, про
яких писав Нестор Літописець: «...А улучі і тиверь седяху бо
по Дністру, приседяху к Дунаєві. Бо множество їх; сидяху бо
по Дністру олі до моря, і суть гради їх і до сєго днє...» 11. На початку Х ст. лука-райковецька культура Правобережної УкраПрокопий Кесарийский. Война с готами. Москва : Издательство Академии наук СССР, 1950. С. 295.
9
История Болгарии. Москва : Издательство АН СССР, 1954. Т. 1.
С. 68; Гончаров В. К. Лука-Райковецкая. Материалы Института
археологии. Москва, 1963. Вып. 108. С. 57.
10
Федоров Г. Б., Чеботаренко Г. Ф. Памятники древних славян (VI–XIII вв.). Археологическая карта МССР. Кишинев, 1974.
Вып. 6. С. 20–40.
11
Повесть временных лет. Т. 1. Текст и перевод / подгот. текста Д. С. Лихачева ; пер. Д. С. Лихачева и Б. А. Романова ; под ред.
В. П. Адриановой-Перетц ; ред. изд‑ва A. A. Воробьева. Москва ;
Ленинград : Изд‑во АН СССР, 1950. С. 14.
8
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їни й північної частини Дністровсько-Прутського межиріччя
заступається давньоруською культурою. Уличі, тиверці, які
проживали на Подністров’ї, входили до складу Давньоруської
держави і брали участь у походах руських князів на Константинополь 12. Після того, як територію розселення уличів і тиверців у Х ст. було підпорядковано Києву, кордони Русі досягли
Дунаю – важливої тогочасної торгової артерії. Ареал проживання тиверців мав для Київської держави стратегічне значення. Володіння Карпато-Дністровськими землями полегшувало
Русі зв’язки з Візантією, південними й західними слов’янами,
угорцями. Ми поділяємо думку авторитетних дослідників, що
вже з ХІ ст. уличі й тиверці разом з волинянами, деревлянами,
полянами, білими хорватами, частково сіверянами фактично
були праукраїнцями 13. Таким чином, є всі підстави вважати
північну частину Дністровсько-Прутського межиріччя однією
з колисок української нації, тобто ця територія входила до ареалу, де відбувався процес українського етногенезу.
Наведемо ще декілька авторитетних історичних відомостей щодо активної присутності слов’ян на цих землях 14.
Румунський історик А. Болдур посилається на історичний
документ, який датується 1359 роком, і називає Молдовську
державу «Русовлахія» 15. Дослідник пише: «У пізнішому докуТам само. С. 21–23.
Залізняк Л. Про історичні витоки українського народу.
Українознавство. Календар-щорічник 2001 / упоряд. В. Піскун,
А. Ціпко, О. Щербатюк. Київ : Українська Видавнича Спілка, 2000.
С. 56.
14
Див.: Степанов В. П. Восточные славяне Молдовы:
миграционные процессы, межэтнические контакты, развитие и
сохранение идентичности (ХІV–XVІІІ вв.). Мысль. Кишинев, 2004.
№ 4 (ноябрь). С. 70–83.
15
Boldur A. (1992) Istoria Basarabiei. Bucuresti: Editura V. Frunză.
Р. 144.
12
13
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менті український і галицький народи у своїх піснях називають землю Молдови… “Молдославія” і, зрозуміло, для цього
не було іншої підстави, крім слов’янського впливу на румунів
з Молдови, і особливо їх зовнішньої ознаки – офіційної мови.
Народні пісні не оманюють… Як продукт народної, а не індивідуальної творчості, вони являють душу народу, його думки
і віру» 16.
Показовими щодо цього є тюркські джерела, у яких знаходимо відомості про етнічний склад Карпато-Дністровських
земель. Так, дослідниця І. Г. Коновалова звернула увагу на назву частини території Карпато-Дністров’я «білад авлак-ва-ррус» («країна волохів і руських»), яка згадується Бейбарсом і
ан-Нувайрі. Вона дійшла висновку, що ця назва дуже точно
відображає етнічну ситуацію, що склалася на початку ХIV ст.
в Карпато-Дністровському межиріччі.
З одного боку, на думку авторки, ця територія перебувала у сфері політичного й економічного впливу Галицько-Волинської Русі, тут також здійснювалася активна слов’янська
колонізація, яка певною мірою простежувалася і в ХIV ст.
З другого боку, І. Г. Коновалова справедливо звертала увагу
на посилену волоську колонізацію ХIII–ХIV ст., що просувалася з Прикарпаття, яке входило до складу Угорської корони. Таким чином, дослідниця підкреслювала найбільшу
вірогідність сумісного проживання слов’ян і волохів на цій
території 17.
Відомий молдовський історик і археолог другої половини
ХХ ст. П. П. Бирня зазначав: «У північній частині князівства,
де з давніх часів існували численні слов’янські поселення,
мешкало багато українців. Український елемент був значним
у низці міст цієї частини князівства: Хотині, Байї, Сиреті, Су16
17

Boldur A. Istoria Basarabiei. Р. 144.
Див.: Степанов В. П. Восточные славяне Молдовы. С. 70.
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чаві. У столиці князівства була “русская улица”» 18. Ужитий
етнонім «русский», зазначимо, аж ніяк не означає «російський». У ті часи на території сучасної Молдови й України він
означав «руський» – співвідносний з Київською Руссю, тобто
власне праукраїнський 19. За даними Л. Л. Польового, значну
частину мешканців молдовських міст у XIV–XVI ст. становили українці-ремісники 20.
Додатковим підтвердженням існування молдовськоукраїнської інтерференції є гідроніми (Кам’янка, Лопатник,
Бик, Чорна, Лапушна тощо) і топоніми (Воронково, Хороді‑
ште (Городище), Солончень (Солончани), Дубна, Лукашівка,
Єкімауци (Якимівці), Пояна та ін.).
Цей процес знайшов своє відображення у відомій молдовській легенді про зустріч волохів-мисливців з русином
Яцьком і літописах Євстафія Логофета, Сіміона Даскала, Ніколає Костіна, які відзначали етнічний кордон між молдоваБырня П. П. Молдавский средневековый город в Днестровско-Прутском междуречье (XV – начало XVI в.). Кишинев : Штиинца, 1984. С. 73.
19
У низці наукових публікацій радянського періоду можна знайти думку про те, що на «русской» вулиці жили російські купці й
ремісники, тому вона мала таку назву (Исторические связи народов
СССР и Румынии в XV – начале XVIII в. Документы и материалы
в 3-х т. Т. 1 (1408–1632). Москва : Наука, 1965. С. 6). При цьому
відбувається плутанина в поняттях. Так, у документі, датованому
1408 роком, Олександр Добрий, даруючи пільги купцям «господаря нашего из усей русской земли», дає пояснення: під «русской
землей» малася на увазі «Галицкая Русь и с Подольской» (згадані
«Документы и материалы». Т. 1. С. 6, 42). Таким чином, мовиться
зовсім не про Росію, а про землі, де відбувалося формування українського народу.
20
Полевой Л. Л. Очерки исторической географии Молдавии
XIII–XV вв. Кишинев : Штиинца, 1979. С. 76.
18
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нами й русинами, що на півночі Молдови проходив по річках
Сучава і Сирет, а на південному сході – по Дністру до Акермана й Кілії 21.
Наприкінці ХІІІ–ХІV ст. волохи (прамолдовани) заселяють центр і південь Дністровсько-Прутського межиріччя й
асимілюють більшість слов’янських груп. На півночі, незважаючи на сумісне перебування й активні процеси взаємовпливів волохів зі слов’янами, кількість останніх не зменшувалася, а навпаки збільшувалася.
Починаючи з ХІІ ст., слов’яни півночі Молдови – відомі
під назвою «русини» 22.
Отже, українці, разом з молдованами, мають усі підстави
вважати себе автохтонним населенням Молдови. Вести дискусію про первинність того чи іншого етносу на цій території
принаймні некоректно, бо це нагадує софізм про первинність
курки чи яйця. Пригадаємо відомий афоризм, що всяке автохтонне населення – це лише останній завойовник на певній
території.
Для другого етапу (як і для наступних) характерним є переселення українців з різних регіонів України на територію
Бессарабії.
Серед головних чинників, що сприяли переселенню,
були політичні, соціально-економічні, релігійні тощо, які поKogălniceanu M. (1872) Cronicile României sau Letopiseţele Mol‑
dovei şi Valahiei. Bucureşti, р. 84.
22
У писемних джерелах європейських країн русини відомі під
назвою «рутени», починаючи з ХІІ ст. (Biderman N. S. Die ungaris‑
chen Rutheneu. 1867. Vol. 2. Insbruc : Wagner. S. 33). Основу етноніма
«рутен» складала етнічна назва «Русь». Від цього – латинське Ruten,
угорське Orosz, німецьке Neuss, румунське Rus. Русини – самостійна етнографічна група українців, яка донині існує в Прикарпатті та
Галичині. У Бессарабії русинами себе вважала частина українців до
початку ХХ ст.
21

60

www.etnolog.org.ua
https://ich.md/

різному взаємодіяли й виявляли себе в часовому і просторовому вимірах.
Серед соціально-економічних чинників слід виокремити особливості феодальних відносин у Молдові й сусідній
Польщі. У Молдові існувала більш м’яка форма експлуатації селян – рента продуктами. Розмір оброку регулювався
звичаєвим правом. Кріпацтво стверджувалося із середини
XVI ст. 23 Однак воно не було таким суворим, як у Польщі,
що дало можливість дослідникам вести мову про особливості
молдовського феодалізму 24.
Українські селяни з Галичини й Поділля масово переселялися в Молдову, особливо цей процес посилився із
XVII ст., коли на західноукраїнських землях закріпилося
поміщицьке фільваркове господарство, в основі якого була
панщина – відробітна рента. Безземельних українських
селян (сіромахів) приваблювали також великі площі необробленої землі в Молдові, а феодали були зацікавлені в їх
заселенні. Місцева влада для того, щоб заохотити переселенців, звільняла їх від податків. Так, 1453 року вийшов наказ молдовського господаря Александрела, який дозволяв
Яцкову монастирю «осадить село». У цьому та інших випадках селяни, незалежно від національності, звільнялися від
усіх податків 25.
Існувала й така форма переселення, як дарування територій. Грамоти XIV–XVI ст. засвідчують дарування земель украМохов Н. А. Молдавия эпохи феодализма. Кишинев : Картя
молдовеняске, 1964. С. 139–140.
24
Молдавский феодализм – общее и особенное (история и
культура) / отв. ред. Советов П. В. Кишинев : Штиинца, 1991.
С. 149–234.
25
Исторические связи народов СССР и Румынии. Т. 1 (1408–
1632). С. 52, 305.
23
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їнським феодалам, які переходили на службу до молдовських
господарів 26.
Щодо соціального складу українців-переселенців, то більшість із них були безземельними й залежними селянами, лише
на початковому етапі розвитку Молдовської держави якусь
частину становили землевласники 27.
Галицькі поміщики не хотіли миритися з таким становищем, у зв’язку з цим на початку XVІІ ст. вони писали до
польського Сейму: «...з тих хлопців мало у нас залишилося.
Усі або до Молдавії, або за Дніпро попереносились, і взагалі
наших давніх потягли за собою, і дуже багато їх у сусідських
провінціях осіло» 28.
Під час політичних завірюх, воєнних походів здійснювалися також насильницькі переселення. Вони неодноразово відбувалися в XV–XVI ст. за правління молдовських господарів
Штефана ІІІ, Богдана ІІІ, Іоанна Воєводи Лютого 29. Так, під
час польського походу 1498 року господар Штефан ІІІ привів
близько 100 тис. полонених українців – чоловіків, жінок, дітей,
які заснували низку поселень. «З тих часів, – писав молдовський літописець, – до цього часу [XVII ст. – В. К.] живе руська
мова в Молдові, особливо в тих місцях, де вони розселилися,
і третя частина мешканців говорить руською [староукраїнською. – В. К.] мовою» 30. Однак варто погодитися із твердженСтепанов В. П. Восточные славяне Молдовы. С. 73.
Там само.
28
Грабовецький В. В. Селянський рух на Прикарпатті в другій
половині XVII – першій половині XVIII ст. Київ : Вид‑во Академї
наук Української РСР, 1962. С. 105.
29
Зеленчук В. С. Из истории украинского населения Молдавии.
Украинско-молдавские этнокультурные взаимосвязи в период соци‑
ализма / отв. ред. М. Н. Губогло. Киев : Наукова думка, 1987. С. 11.
30
Уреке Г. Летописецул Цэрий Молдовей. Кишинев : Картя
Молдовеняскэ, 1971. С. 110–111. Н. Мохов наводить цитату Г. Уреке
26
27
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ням В. С. Зеленчука про те, що слов’янська мова має на території Молдови давніше походження 31. У ті часи староукраїнська
мова (зі значними елементами діалектів) слугувала не тільки
мовою господарської канцелярії, але й розмовною мовою бояр
і чиновників. Староукраїнська (як її називали – руська) мова
із XIV до початку XVII ст. була мовою діловодства в Молдові.
Відомий знавець слов’янської писемності Молдови А. І. Яцимирський писав: «В основу актової мови Молдови XVI–XVII ст.
було покладено руську: з одного боку, офіційну західно-руську,
з іншого боку – усний галицько-волинський говір» 32.
Щодо конфесійного чинника, то треба зазначити, що в
період середньовіччя релігія відігравала надзвичайно важливу роль у світогляді людини, інколи більш значну, ніж етнічна належність. Релігійні зв’язки між Молдовою й західноукраїнськими землями були традиційними, їх розвитку
сприяло також те, що церква Молдови належала до Галицької метрополії.
Із середини XIV ст., коли Галицькі землі потрапили до
складу Польщі, зміцнювалися позиції католицької церкви й
релігійні утиски православних українців. Це засвідчують документи. Так, за словами одного із сучасників, під час походу
молдовських військ 1509 року «майже всі рутени втікали до
в такій редакції: «<…> и до сих пор в Молдавии звучит украинская
речь и до трети населения говорит по-украински» (Мохов Н. А.
Дружба ковалась веками: молдавско-русско-украинские связи с
древнейших времен до начала ХІХ в. Кишинев : Штиинца, 1980.
С. 36).
31
Зеленчук В. С. Население Бессарабии и левобережного Поднестровья в ХІХ в. Кишинев : Штиинца, 1979. С. 52.
32
Кияк Т. Українсько-румунсько-молдовські міжетнічні взаємини. Етнонаціональні процеси в Україні: історія та сучасність.
Київ : Головна спеціаліз. ред. літ. мовами нац. меншин України,
2001. С. 323.
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нього (господаря Молдови) й віддавали себе йому в підданство, а той охоче їх приймав», «а тих, хто римської (католицької) релігії, наказував убивати» 33.
У 1511 році польський король Сигізмунд І наказав львівському єпископу Іоану Вілческу заборонити русинам Галичини надавати сан священнослужителя під загрозою втрати
«священства й голови» 34. Православ’я на польських землях
теж переслідувалося з боку офіційної католицької релігії. Пізніше, 1709 року, православна ієрархія в Польщі взагалі була
знищена. На думку польської корони, це повинно було призвести до вимирання православного духовенства 35.
Втеча за релігійними мотивами до Молдови із сусідніх українських земель зросла після укладання 1596 року Берестейської
унії, яка об’єднала на території Речі Посполитої православну та
католицьку церкви. Зміцнення ролі католицького й уніатського
духовенства впливало на міграційні процеси в регіоні.
У результаті цих переселень чисельність українського населення в Молдові, особливо в північно-східній частині, значно зросла. Утім, визначити точну кількість українців у ці
часи неможливо через відсутність джерел.
Відносини між українцями й молдованами завжди були
дружніми і на міждержавному рівні, і в міжетнічних контактах народів.
Фактично завжди були тісними економічні, насамперед
торговельні, зв’язки між Молдовою й українськими земляИсторические связи народов СССР и Румынии. Москва : Наука, 1965. . Т. 1 (1408–1632). С. 305.
34
Исторические корни связей и дружбы украинского и молдавского народов / АН УССР. Ин-т истории ; АН МССР. Ин-т истории ;
редкол. : Ю. Ю. Кондуфор (отв. ред.) и др. Киев : Наукова думка,
1980. С. 49.
35
Исторические связи народов СССР и Румынии. Т. 1 (1408–
1632). С. 305.
33
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ми. Торговельні грамоти молдовських господарів Олександра
Доброго, Штефана ІІІ та інших дарували українським купцям
податкові пільги. Так, 1408 року Олександр Добрий дарував
пільги купцям «господаря нашего польского», «из усей Русской земли и с Подолией» 36.
Особливого розмаху набувають культурні взаємозв’язки.
Поширеними стають у Молдові книги, видрукувані в Україні,
насамперед у Львові, з-поміж яких однією з перших була Острозька Біблія 1580 року. Як світські, так і духовні книги видавав львівський друкар Іван Кунотович на початку XVII ст.,
який працював деякий час у Кимпулунзькій друкарні. Вагомий внесок у розвиток взаємозв’язків здійснив друкар, гравіювальник та палітурник з Миргорода Михайло Стрельбицький (1730–1807), який працював у Ясській митрополитській
друкарні, де видав 16 книг.
Своєю чергою деякі з молдовських господарів були покровителями Львівського братства та школи, які фінансово
підтримували їх. Тут навчалися Петро Могила з відомого
роду Мовіле в Сучевіце, Григорій Урєке, чимало молдовських бояр та їхніх дітей. За підтримки Київського митрополита П. Могили була заснована перша вища школа Молдови в Яссах – «Слов’яно-греко-римська академія» (1640), де
працювало багато українців. Серед підручників були відомі
граматики Мелетія Смотрицького й Памви Беринди.
Особливе місце в українсько-молдовських культурних
взаєминах посідає Петро Могила (1597–1647), гордість обох
народів. У 1632 році він став митрополитом Київським та
Галицьким. У 1631 році за його ініціативою було засновано
Лаврську школу, яка після об’єднання з Київським Богоявленським Братством стала Києво-Могилянською академією –
Исторические связи народов СССР и Румынии. Т. 1 (1408–
1632). С. 6, 42.
36
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осередком освіти монахів з Молдови й Валахії. У ній отримав
освіту молдовський діяч Гавриїл Бонулеску-Бодоні (1746–
1821), який згодом став ректором Катеринославської семінарії, пізніше обійняв посаду митрополита Бессарабії. Автор
першої молдовської граматики Дімітріє Євстафієвич Брашовяну в 1753–1755 роках навчався в Києво-Могилянській
академії і виніс з її стін свій намір унормувати молдовську
граматику не без впливу «Слов’янської граматики» Мелетія
Смотрицького 37.
Багато яскравих сторінок в історії двох народів розкривають спільну боротьбу проти соціального й національного
гніту, особливо проти турецьких загарбників. Значну роль у
цьому відігравало українське козацтво, до лав якого потрапило чимало молдован. Історія свідчить про успішні походи
козаків на терени Молдовського князівства під проводом
І. Свірчевського (1574), І. Підкови (1578), Г. Лободи (1594),
С. Наливайка (1595), П. Сагайдачного (1621), де вони спільно з молдованами героїчно билися з турецькими завойовниками. Усе це знайшло своє відображення в молдовському й
українському фольклорі, що й засвідчує давня народна пісня
часів Іоанна Лютого (XVI cт.), коли молдовани разом з українськими козаками під проводом Івана Свірчевського виступили проти турецьких і татарських військ:
Ой, ми волохи, ми християни,
Да не милують нас бусурмани:
Ви, козаченьки, за віру дбайте –
Нам, християнам, на поміч прибувайте! 38
Див.: Кияк Т. Українсько-румунсько-молдовські міжетнічні
взаємини. С. 324–325.
38
Исторические песни малорусского народа / с объяснениями
В. Антоновича и М. Драгоманова. Киев : Тип. М. П. Фрица, 1874.
Т. 1. С. 162.
37
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У думах і піснях про молдовського господаря Васілє Лупу,
донька якого – Роксанда – побралася із сином Богдана Хмельницького Тимофієм (що також засвідчує тісні зв’язки між
молдовським та українським народами), теж мовиться про
братання молдован і українців:
Як прийшли до нас волошини,
Всі волошини та всі хорошії;
В козаки вони записалися,
З нами побраталися 39.
І таких відомостей у народній творчості чимало. А народні пісні, як відомо, не обманюють 40.
Нерідко окремі групи запорожців поселялися в Молдові.
Так, у середині XVII ст. в період війн, які вели козаки на чолі
з Тимофієм Хмельницьким, запорожці залишилися жити в
містечку Липкани Хотинського повіту, у с. Наславча, що на
Дністрі, та інших селах на півночі краю. Після ліквідації в
1775 році Запорозької Січі загін козаків під проводом отаПопович К. Ф. Сторінки літопису (до українсько-молдавських фольклорно-літературних взаємин і проблем історії та самобутності українців Молдови). Кишинів : Парагон, 1998. С. 13.
40
Тема дружби і братерства у фольклорі й літературі між молдовським та українським народами відображена в працях багатьох
науковців Молдови й України. Див., наприклад: Молдавско-русскоукраинские фольклорные и литературные связи / ред. : И. К. Вартичан, Г. Ф. Богач, К. Ф. Попович. Кишинев : Картя молдовеняскэ,
1967. 219 с.; Очерки молдавско-русско-украинских литературных
связей / под ред. К. Ф. Поповича. Кишинев : Штиинца, 1978. 371 с.;
Гацак В. М. Фольклор и молдавско-русско-украинские исторические связи. Москва : Наука, 1975. 232 с.; Романець О. Джерела
братерства. Богдан П. Хашдеу і східно-романсько-українські взає
мини. Львів : Вид-во Львівського університету, 1971. 192 с.; Попович К. Ф. Сторінки літопису. 241 с. тощо.
39
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мана Бахмата поселився в Буджаку, у ті самі часи українські
козаки заснували села Курінь, Паланка, Сеймани, Киргана,
Сагайдаки, Бурлак на півдні Бессарабії 41.
Важливі факти, які засвідчують взаємовпливи молдовського й українського народів за часів середньовіччя, відображені в іменах. Так, серед молдовських бояр знаходимо
Андрійка, Федька, Івашка. У свою чергу серед запорозьких
козаків дослідники фіксують імена, які свідчать про волоське
походження їх носіїв, – Богдан Волошин, Івоня Волошин, Кукой Волошин, Собко Волох та ін. 42
Таким чином, до кінця XVIII ст. чисельність українців
у Молдові значно зросла, але, як ми відзначали, виявити
динаміку цього процесу фактично неможливо. Матеріали архівних та інших джерел, а також наукової літератури
містять дані лише за окремі періоди. Ці відомості часто не
зовсім точні і не піддаються порівнянню. Пояснюється це
тим, що облік населення в Молдові проводився, як правило,
з фіскальною метою, і етнічний склад населення не зазначався. Можна навести лише орієнтовні дані. Так, Л. Л. Полєвой на базі аналізу розміщення етнолінгвістичних ареалів
у зв’язку з даними розселення здійснив спробу наближено
розглянути співвідношення чисельності й динаміку етнічних груп Молдови загалом. Згідно з його висновками, у се41

С. 19.

Зеленчук В. С. Из истории украинского населения Молдавии.

Див.: Украинско-молдавские этнокультурные взаимосвязи в
период социализма / отв. ред. М. Н. Губогло. Киев : Наукова думка,
1987. С. 22; Шорников П. М. Культурное многоцветье Молдавского
княжества. Национальные образы мира: единство – разнообразие –
справедливость. Материалы международной научно-практической
конференции 22–23 октября 2003 г. Кишинев, 2003. С. 319; Исторические корни связей и дружбы украинского и молдавского народов.
С. 54.
42
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редині XIV ст. східнослов’янська етнічна група була представлена 322 населеними пунктами з населенням 31 тис.
осіб. Цей показник відповідав 39,5 % від усього населення
країни. У першій третині XV ст. кількість сіл зменшилася
до 302, одночасно чисельність мешканців зросла до 33,3 тис.,
а в загальному складі населення східнослов’янська складова
становила лише 26,5 %43. Щодо XVII ст., то непрямі відомості містить відомий фрагмент із праці Григорія Урєке про те,
що третина населення Молдови розмовляє руською мовою.
В. С. Зеленчук пише, що у XVIII ст. десятки тисяч русинів
проживали в північних цинутах – Хотинському, Ясському,
Сороцькому 44. Наприкінці XVIII ст. запорожці й українські
селяни-втікачі осідали на півдні Бессарабії. У Лівобережному Подністров’ї українське селянство складало більшу частину населення.
З початку ХІХ ст. переселення українських селян до Бессарабії набуло ще більших масштабів, значною мірою завдяки
розселенню державних селян, яке провадив царський уряд з
1812 року до 50-х років ХІХ ст. У результаті на півдні Бессарабії було засновано більше 20 поселень українських селян,
котрі переселялися з Чернігівської, Полтавської, Таврійської
та Катеринославської губерній.
Після Російсько-турецької війни 1806–1812 року й пізніше до Бессарабії повернулася частина запорозьких козаків,
які наприкінці XVIII ст. переселилися до Туреччини. Вони
осіли на півдні, де сформували Окреме запорозьке військо.
Крім того, у Буджак переселилася масивна група селян-утікачів з півдня України.
Див.: Полевой Л. Л. Очерки исторической географии Молдавии XIII–XV вв. С. 113.
44
Див.: Зеленчук В. С. Население Бессарабии и левобережного
Поднестровья в ХІХ в. С. 52, 55.
43
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На початку 1860-х років у Хотинському, Аккерманському,
Бендерському повітах нараховувалося 82 казенні поселення,
більшість мешканців яких були українцями 45.
Якщо в XV–XVIII ст. українські селяни мігрували, головним чином, із Галичини, то у XVIII–XIX ст. – з Буковини, Поділля, а також із центральних і південних губерній
України – Полтавської, Катеринославської, Херсонської
тощо.
Натомість, як вважає В. С. Зеленчук, у Бессарабії сформувалися три етнографічні групи українців-переселенців: русини із Галичини й Буковини, українці з Поділля і Волині та
українці – вихідці зі Слобожанщини.
Русинські села займали 7 із 12 волостей Хотинського повіту. У 70-х роках ХІХ ст. нараховувалося 112 сіл, у яких проживали русини 46.
Основними заняттями русинів було землеробство, городництво та садівництво.
Наприкінці ХІХ ст. русини включилися до загального
процесу етнічної консолідації української нації і, зрештою,
набули загальноукраїнської самосвідомості.
Вихідці з Поділля й Волині заселяли Сорокський і Бельцький повіти. У Бессарабії цих українців називали «подолянами» 47. Частина поселень подолян виникла в XVII–XVIII ст. –
у період походів запорозьких козаків до Молдови. Подоляни
відрізнялися від русинів не лише говіркою, але й самобутніми
особливостями одягу та житла.
45

С. 19.

Зеленчук В. С. Из истории украинского населения Молдавии.

Несторовскій П. А. Бессарабскіе русины. Историкоэтнографическій очеркъ. Варшава : Тип. Сатурнъ, 1905. С. 9, 11.
47
Берг Л. С. Население Бессарабии: этнографический состав и
численность. Петроград : б. и., 1923. С. 15.
46
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Третю, найчисленнішу групу українців-переселенців, становили вихідці зі Слобідської України – Харківської, Полтавської та Катеринославської губерній, які осіли в Бессарабії в
ХІХ ст., більшість із них – в Аккерманському повіті 48.
Кількість українців у Бессарабії протягом ХІХ ст. швидко
зростала: якщо 1817 року їх нараховувалося близько 30 тис.
осіб (6,5 %), то 1861 року – 126 тис. (13,4 %), а 1897 року (за загальним переписом населення Російської імперії) – 330,6 тис.
осіб (17 %) 49.
Найбільше українців мешкало в Хотинському (54,2 %),
Аккерманському (25,1 %), Ізмаїльському (18,4 %), Сорокському (16,4 %) та Бельцькому (11,6 %) повітах. Зрештою, питома
вага коливалася від 1,5 % до 10 % 50.
У лівобережних придністровських повітах українське населення переважало впродовж усього ХІХ ст. Так, 1897 року в
Тираспольському повіті Херсонської губернії українці складали 38,5 % від усіх мешканців 51.
Складні етнічні процеси молдовсько-українських взаємовпливів мали свої особливості в різних регіонах краю. Якщо
на півночі, у Хотинському повіті, українці чисельно зростали й
асимілювали молдовські села, то в Сорокському і Бельцькому
Див.: Зеленчук В. С. Из истории украинского населения Молдавии. С. 20–21.
49
Записки Бессарабского статистического комитета. Кишинев,
1866. Т. I. С. 91; Первая Всеобщая перепись населения Российской
империи 1897 г. Т. 3 : Бессарабская губерния / под ред. [и с предисл.] Н. А. Тройницкого. Санкт-Петербург : Издание Центрального статистического комитета Министерства внутренних дел, 1905.
С. 70–71.
50
Первая Всеобщая перепись населения Российской империи
1897 г. Т. 3 : Бессарабская губерния. С. 70.
51
Херсонская губерния: Свод цифровых данных. Херсон: Паровая типо-лит. наслед. О. Д. Ходушиной, 1910. Вып. 1. С. 22.
48
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повітах відбувалися зворотні процеси. У деяких селах українці
поступово асимілювалися, утрачаючи рідну мову, але зберігаючи український характер матеріальної та духовної культури.
П. А. Несторовський виокремлював їх як самостійну етнографічну групу 52. Такі самі процеси простежувалися і у ХХ ст. Фахівці Відділу історії, мови і культури українців Молдови Інституту національних меншин АН РМ 1994 року вивчали історію
й культуру села Петруня Глодянського району. Село було засноване у 20-х роках ХХ ст. вихідцями з Буковини (с. Колінкоуци, що на Чернівеччині, про яке свого часу писав ще Л. Берг,
звертаючи увагу на активні асиміляційні процеси). Нині жителі села Петруні мають українські прізвища, розмовляють молдовською мовою, співають і колядують по-українськи, часто не
розуміючи жодного слова 53.
На півдні українці жили не лише в молдовському, але й
у багатонаціональному оточенні (болгари, гагаузи, росіяни)
і, незважаючи на історичні буревії, зберегли свою самобутню
культуру. Так, українці села Мусаїт Тараклійського району,
мешкаючи в оточенні болгар і гагаузів, зберегли й українську
самосвідомість, і мову, і традиційно-побутову культуру.
На початку ХХ ст. територія сучасної Молдови входила
до складу Бессарабської, Херсонської та Подільської губерній. У 1918 році Бессарабія потрапила до складу Румунії, а в
лівобережних районах 1924 року була заснована Молдавська автономна республіка у складі УРСР. Населення автономії нараховувало 545,5 тис. осіб. Її національний склад, за
Несторовскій П. А. Бессарабскіе русины. Историкоэтнографическій очеркъ. С. 2.
53
Satul Petrunea la cîntec şi la joc: Din istoria şi poezia populară
a satului Petrunea – Glodeni / Coleg. de red.: Popovici C. F. (red. şef),
Botezatu G. G., Cernega (Cojuhari) E. S. ş. a. Chişinău : Tipografie
Academiei de Ştiinţe, 1995, 256 р.
52
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даними РНК МАРСР, був таким: українці – 48,5 %, молдовани – 30,1 %, росіяни – 8,5 % 54. Завдяки тому, що МАРСР була
складовою частиною України, українська мова тут вільно
функціонувала в усіх сферах (освіта, культура, засоби масової інформації тощо).
У Бессарабії 1930 року налічувалося близько 3 мільйонів мешканців, з них молдован – 56,2 %, росіян – 12,3 %,
українців – 10,9 %, євреїв – 7,2 %. Після Першої світової війни Румунія взяла на себе деякі зобов’язання щодо розвитку культури і прав національних меншин. У 1919 році було
відкрито 212 початкових і 4 середні школи з викладанням
українською мовою, але вже 1922 року вони були закриті.
Пізніше румунська адміністрація заборонила навіть розмовляти «іноземними мовами», тобто мовами національних
меншин 55. Ні про який розвиток української культури навіть і не йшлося, адже це не відповідало державній ідеології,
яка стверджувала, що Румунія – мононаціональна унітарна
держава, і її зусилля спрямовані на «зведення» всього багатонаціонального населення країни до спільного загальнорумунського знаменника.
До створеної 1940 року Молдавської РСР увійшло шість
районів колишньої автономної республіки й шість повітів
Бессарабії. Загальна чисельність населення МРСР станом на
1 січня 1941 року становила 2 356,7 тис. осіб: молдовани –
68,8 %, українці – 11,1 %, росіяни – 6,7 %, інші – 13,4 % 56.
Після Другої світової війни українці Молдови фактично
підлягали русифікації. Українські школи, відкриті в 1940-х роМолдавия. Статистические материалы. Балта, 1928. С. 221.
Скворцова А. Ю. Русские Бессарабии: опыт жизни в диаспоре (1918‑1940 гг.). Кишинев : Pontos, 2002. С. 95, 99, 113.
56
Зеленчук В. С. Население Бессарабии и левобережного Поднестровья в ХІХ в. С. 41.
54
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ках, зникли на початку 1960-х. Українська мова знову функціонувала лише на побутовому рівні. Політика, спрямована
на створення «новой исторической общности – советский
народ», сприяла процесу втрати національних ознак українцями Молдови (як, до речі, й іншими етносами).
За даними перепису 1989 року, загальна чисельність
українців у Молдові становила 600,4 тис. осіб, а їхня частка
в національному складі населення республіки була 13,8 %. За
переписом 2004 року, у республіці (без лівобережних районів) проживали 282 198 українців (8,4 %) 57. Згідно з даними
Міністерства економіки невизнаної ПМР, кількість населення Придністров’я, за переписом від 11 листопада 2004 року,
складала 555,5 тис. осіб, із них українців – 28,8 %, тобто
159 984 58.
Як бачимо, складною й часто трагічною була доля українців Молдови, але попри все вони значною мірою зуміли
зберегти свою самобутність і з цього погляду заслужено можуть вважатися феноменом, який потребує серйозного вивчення.
З початку 1990-х років, зі здобуттям Молдовою й Україною незалежності, починається новий етап в історії українців
Молдови. Процес національного відродження в нових умовах
дав поштовх для розвитку української освіти, науки, культури, громадського руху.
В історії українців Молдови ще багато «білих плям», які
чекають на своїх дослідників.
На превеликий жаль, останнім часом у Молдові дехто намагається «замальовувати» деякі із цих «білих плям» у своєBiroul naţional de statistică. URL: http://www/statistica.md.
Крамаренко И. Оглашены предварительные итоги приднестровской переписи населения. URL: http://www.olvia.idcnet.com/
o137-09-05.htm.
57
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рідний спосіб. Так, вийшло декілька праць авторів-аматорів,
які присвячені так званому русинському питанню 59. Ці праці
містять низку положень, з якими ми (і не лише ми) не можемо
погодитися. Деякі з них стосуються принципово важливих
питань, які не можна залишити поза увагою.
Як відзначив директор Інституту політичних і етнонаціональних досліджень Національної академії наук України, академік І. Ф. Курас у рецензії на книгу С. Г. Суляка, розгорнуте
спростування всіх помилкових положень, які містить ця чималого обсягу книга, потребувало б іншої книги приблизно
такого самого обсягу 60. Тому ми сконцентруємо увагу лише
на окремих позиціях С. Суляка, які становлять суть його «теорії» (за основу візьмемо книгу «Осколки святой Руси», у якій
концентруються ідеї його всіх публікацій).
Не будучи фахівцем, С. Суляк легко занурюється в далекі
археологічні періоди, щодо яких і професійні науковці-археологи уникають категоричних висновків-аксіом. Однак фахівці опираються на ґрунтовні наукові дослідження, на підставі
яких доходять певних висновків. А на думку С. Суляка, історія
Руснак В. Идея общерусского единства у руснаков. Мысль.
Кишинев, 2004. № 1 (23) (февраль); Суляк С. Г. Руснаки Бессарабии. Почему им нет места в учебниках истории? Мысль. Кишинев,
2003. № 4 (22) (ноябрь); Суляк С. Г. Осколки святой Руси. Очерки
этнической истории руснаков Молдавии. Кишинев : Издательский
дом «Татьяна», 2004. 240 с.; Суляк С. Я горжусь, что я русин. Мысль.
Кишинев, 2005. № 2 (27) (май).
60
Курас І. (академік), Майборода О. (доктор історичних наук),
Мандебура О. (кандидат історичних наук). Висновок Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України щодо книги С. Г. Суляка «Осколки святой Руси. Очерки этнической истории
руснаков Молдавии». (Кишинев, 2004. 240 с.). Рукопис. Архів відділу українознавства Інституту культурної спадщини Академії наук
Республіки Молдова. № 306/161-1-5, 03.08.2004 р.
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русинів сягає XV ст. до н. е. 61 Водночас, як засвідчують визнані фахівці-археологи, найдавніші писемні згадки про слов’ян
датуються першими століттями нашої ери – вони згадуються
давніми авторами Плінієм Старшим, Тацитом, Птолемеєм,
Йорданом, Прокопієм (див. вище). Крім того, автор зараховує скіфів, сарматів і аланів до слов’ян 62. Офіційна археологія
давно встановила, що скіфи, сармати й алани – це іраномовні групи, а венеди, анти та склавени / скловени – слов’яни,
і в давніх слов’ян немає іраномовного коріння. Можна вести
мову лише про певний зв’язок між ними у формі асиміляції
слов’янами залишків іраномовного населення в пізніші часи.
Вважаємо, що С. Суляку не завадило б звернутися спочатку до праць визнаних у світі фахівців-археологів, чиї наукові дослідження ґрунтуються на обширній фактології, енциклопедичних знаннях, обізнаності з останніми світовими
розвідками 63.
Головним хибним положенням праці С. Суляка є побудова такої послідовноті, як «русини» – «русские», тобто
«росіяни». Так, автор посилається на праці молдовських
літописців Григорія Урєке, Євстафія Логофета, Сіміона Даскала та інших, які містять «ценные сведения о русском [підкреслено нами. – В. К.] населении Молдавии XIV–XVIII вв».
І далі: «Показательна молдавская трактовка ключевого в
историографии русинов вопроса о русинской идентичности. Молдавские летописцы называют русинов МолдавскоСуляк С. Г. Осколки святой Руси. С. 164.
Там само. С. 10.
63
Баран В. Д. Давні слов’яни. Київ : Альтернативи, 1998.
336 с.; Балушок В. Г. Етногенез українців. Народна творчісь та
етнографія. Київ, 2002. № 1–2. С. 26–33; Залізняк Л. Л. Первісна
історія України : навч. посіб. Київ : Вища школа, 1999. 263 с.; Залізняк Л. Л. Нариси стародавньої історії України. Київ : Абрис,
1994. 256 с. тощо.
61
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го княжества, как и жителей соседней Подолии и Галицкой
Руси, просто “рушь”, т. е. “русские”» 64. Знову-таки «русские» = «росіяни».
По-перше, яким чином росіяни могли осісти в Молдовському князівстві, Поділлі та Галицькій Русі в XIV–XVIII ст.,
якщо наукою вже доведено, що росіяни – наймолодший
східнослов’янський етнос, їхня прабатьківщина – Верхнє
Поволжя. Російський етнокультурний комплекс сформувався в XIV–XV ст. на ґрунті слов’яно-візантійських традицій Київської Русі в угро-фінському оточенні в умовах залежності від татар 65.
По-друге, автор елементарно плутає поняття «руський»
(«руська мова», «руські люди») і «російський». «Руський» – це
нащадок давньої Русі, і аж ніяк не росіянин.
По-третє, автор, можливо, не знає, що в давньомолдовській мові «русами» («рушь») називали саме українців.
Цією назвою їх відокремлювали від росіян, яких називали
«московити», пізніше – «москалі». Про це свідчать численні
давні джерела, де в поняття «руси» й «московити» вкладався
різний сенс. Так, у документі від 1 липня 1589 року йдеться
про пільги, які дарував господар Петро Кульгавий боярину
Чакіру на купований ним маєток, про звільнення від усіх податків і повинностей селян, які в ньому оселилися, незалежно від національності, і що «руси, или мунтяни, или сърби,
или гречи, или московитин, или влаху, или будь что за языка
будет, а они да имеют от нас освобождение на роботи нам не
Суляк С. Г. Осколки святой Руси. С. 11.
Див.: Залізняк Л. Л. Первісна історія України : навч. посіб.
С. 22–229; Залізняк Л. Про історичні витоки українського народу.
Українознавство. Календар-щорічник 2001 / упоряд. : В. Піскун,
А. Ціпко, О. Щербатюк. Київ : Українська Видавнича Спілка, 2000.
С. 53–60.
64
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жадного нашу работу» 66. Тобто «рус» і «московитин» чітко
відокремлюються. Етнонім «українець» поширився не відразу, а тому населення, яке мешкало в Україні та на її окраїнах,
мало численні локальні найменування, багато з яких збереглися як назви окремих етнографічних груп українців – лемки, бойки, гуцули, поліщуки, литвини та ін. 67
Намагаючись довести свою тезу, автор пише: «Как данность, как факт, не требующий доказательств, рассматривали их [русинов. – В. К.] принадлежность к русскому народу
и исследователи истории и этнографии русинов (руснаков)
Бессарабии, творившие в середине ХІХ – начале ХХ в.» 68. Також С. Г. Суляк посилається на А. І. Защука, О. С. Афанасьєва-Чужбинського, П. А. Несторовського. Звернімося й ми до
досліджень цих авторів.
О. С. Афанасьєв-Чужбинський у своїй праці «Поездка в
Южную Россию» зазначав: «По обеим сторонам Днестра от
австрийской границы до Черного моря живут: малорусы (руснаки – отрасль малорусов), молдаване, евреи, армяне, сербы,
цыгане и великорусские раскольники…». «Что касается языка
[руснаков. – В. К.], то это особая отрасль малорусского наречия, в которое вошли некоторыя молдавския и некоторыя турецкия слова (очень мало), но говор малорусский и, как надо
полагать, весьма древний, не поддавшийся последующим переменам…» 69.
П. А. Несторовський – глибокий знавець історії і культури русинів, – указуючи на відмінності між русинами й украИсторические связи народов СССР и Румынии. Т. 1 (1408–
1632). С. 188.
67
Украинцы / Серия Народы и культуры. Отв. ред. : Н. С. Полищук, А. П. Пономарев. Москва : Наука, 2000. С. 44–45.
68
Суляк С. Г. Осколки святой Руси. С. 12.
69
Афанасьев-Чужбинский А. С. Поездка в Южную Россию. Ч. 2.
Очерки Днестра. Санкт-Петербург : Тип. Мор. Мин-ва, 1863. С. 3, 4.
66
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їнцями східних губерній, водночас підкреслював схожість в
основних ознаках етносу – «вірі, мові і внутрішньому духовному складі». «Под русинами принято вообще понимать малорусское население Галиции и Буковины… Потомки их…
уцелели и в Бессарабии, а именно в Хотинском уезде. Изредка,
отдельными поселениями, встречаются они и в других уездах, преимущественно соседних с Хотинским – Сорокском и
Белецком…», – писав дослідник. У їхньому зовнішньому вигляді (одязі тощо) етнограф убачав багато спільного з українським населенням Галичини й Австрійської Буковини, яке
також мало назву «русини» 70.
З метою доведення «російського» етнічного коріння русинів С. Суляк намагається підкреслити їхню етнографічну
окремішність від українців, особливості народних звичаїв, обрядів, зокрема календарного циклу. Автор радше визнає близькість русинів до молдован, але не до українців:
«Некоторые праздники, бытовавшие у русинов, праздновали
и молдаване, но не малороссы и галичане» 71. Також С. Суляк
ілюструє цю тезу новорічним святкуванням «Маланки», супроводжуючи її зразками класичного українського обрядового фольклору 72. Авторові невтямки, що обряд «Маланка»
притаманний лише українцям та молдованам, причому на
чітко географічно визначеній території 73. Крім названого
дослідження, радимо панові С. Суляку ознайомитися з ґрунтовними працями фольклористів та етнографів, таких як:
Несторовскій П. А. Бессарабскіе русины. Историкоэтнографическій очеркъ. С. 1, 7.
71
Суляк С. Г. Осколки святой Руси. С. 111.
72
Там само. С. 111–112.
73
Див.: Мироненко Я. П. Питання вивчення жанру в фольклорі
українських сіл республіки. Українці Молдови. Історія і сучасність:
збірник наукових статей / укладачi : Кожухар В. Г., Кожухар К. С.
Кишинів : Elan Poligraf, 2008. С. 116–131.
70
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Г. К. Бостан 74 В. М. Гацак 75, Г. І. Спатару 76, О. В. Курочкін 77
К. Ф. Попович 78 та ін.
Як засвідчують публікації С. Суляка, автор чітко не усвідомлює, хто такі насправді русини (руснаки). Так, руснаки
в нього – то «одна из этнографических групп русинов» 79;
то «этнос» 80, причому «русинский», або ж «руснакский», то
«народность», і цей термін подано відразу після чергового
«нагадування» про руснаків як одну з етнографічних груп
русинів 81; в іншому місці після етноніма «русины» в дужках
додано «украинцы», «гуцулы», «руснаки» 82, які сприймаються як синоніми (виходить, що русини – це і українці, і гуцули,
і руснаки, а гуцули – це не українці). На четвертій сторінці
обкладинки своєї книги С. Суляк стверджує, що руснаки нині
Бостан Г. К. Типологическое соотношение и взаимосвязи
молдавского, русского и украинского фольклора. Кишинев : Штиинца, 1985. 146 с.
75
Гацак В. М. Фольклор и молдавско-русско-украинские исторические связи. Москва : Наука, 1975. 232 с.
76
Спатару Г. Українські народні вистави в Молдавії. Народна
творчість та етнографія. 1966. № 6; Спатару Г. Народна драма
«Меланка»: її типи та версії. Народна творчість та етнографія.
1982. № 1. С. 54–58.
77
Курочкін О. Українські новорічні обряди: «Коза» і «Маланка» (з історії народних масок). Опішне: Українське народознавство,
1995. 380 с.
78
Попович К. Ф. На крилах пісні вікової. Сторінки літопису
(до українсько-молдавських фольклорно літературних взаємин і
проблем історії та самобутності українців Молдови). Кишинів :
Парагон, 1998. С. 11–46.
79
Суляк С. Г. Осколки святой Руси. С. 9.
80
Там само. С. 17.
81
Там само.
82
Там само.
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є другою за чисельністю етнічною групою після молдован.
А українців що ж – немає взагалі? Чи всі українці – руснаки?
Зрештою, заплутавшись, автор визнає, що русини – це не нація, і придумує новий «науковий», себто антинауковий, термін щодо етнічної спільноти – «русины и их потомки».
Тема «політичного русинства» давно вже звернула на себе
увагу і стала предметом спеціальних наукових розвідок багатьох відомих науковців Польщі, Америки, України, Молдови 83.
Див.: Мишанич О. Від підкарпатських русинів до закарпатських українців: історико-літературний нарис. Ужгород : Карпати,
1991. 61 с.; Мишанич О. «Карпаторусинство», його джерела й еволюція у ХХ ст. Київ : Відродження, 1992. 56 с.; Мишанич О. Карпати нас
не розлучать: літературно-критичні статті і дослідження. Ужгород :
Срібна земля, 1993. 282 с.; Мишанич О. Політичне русинство і що
за ним: науково-публіцистичні праці. Ужгород : Гражда, 1993. 47 с.;
Мишанич О. «Карпаторусинство»: історія і сучасність: доповідь на
Конгресі Міжнародної асоціації україністів (м. Київ, 27 серпня –
3 вересня 1990 р.) та І конгресі Респ. асоц. українознавців (Київ,
20–23 грудня 1990 р.). Київ : Обереги, 1994. 32 с.; Мишанич О. Політичне русинство – українська проблема: доповідь на ІІІ Конгресі
Міжнародної асоціації україністів (м. Харків, 26–30 серпня 1996 р.).
Київ : Обереги. 1996. 32 с.; Мишанич О. Політичне русинство. Історія і сучасність. Ідейні джерела закарпатського регіонального
сепаратизму: доповідь на ІV Міжнародному конгресі україністів.
(м. Одеса, 26–29 серпня 1999 р.). Київ : Обереги, 1999. 48 с.; Мишанич О. «Энциклопедия подкарпатской Руси» і що за нею?: доповідь
на V Міжнародному конгресі україністів (м. Чернівці, 26–29 серпня 2002 р.). Київ : Стилос, 2002. 36 с.; Мишанич О. «Карпаторусинство»: історія та сучасність. Етнонаціональні процеси в Україні: іс‑
торія та сучасність. Київ : Головна спеціаліз. ред. літ. мовами нац.
меншин України, 2001. С. 362–404; Буркут И. Г. Формирование национального самосознания русинского населения Бачки и Срема
(в ХІХ – нач. ХХ вв.). Нация и национальный вопрос в странах Цен‑
тральной и Юго-Восточной Европы во второй половине ХІХ – на‑
83
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У чому ж проблема? Хто ж такі насправді русини? І звідки
«росте» коріння «політичного русинства»?
Русинами протягом століть називало себе населення Закарпаття, Східної Галичини й Буковини. Етнонім зберігав
історичну пам’ять про Київську Русь, населення якої, як ми
вже вказували, із XII ст. відоме як «русини». Цей етнонім зберігся на зазначених територіях, тому що місцеве слов’янське
населення було тривалий час відірваним від материнських
земель, у різні часи потрапляло під владу Австро-Угорщини,
Угорщини, Чехословаччини, імперій Габсбургів, Романових
та ін. Іншомовне та іншоконфесійне оточення, репресії, насильницька асиміляція призвели до своєрідної консервації
мови, культури, етноніма русинів. У складних умовах вони
змушені були вести боротьбу за виживання, що обумовило
прагнення до зовнішньої сили, яка б могла надати допомогу
і врятувати від знищення. Україна, яка не мала своєї державності й сама була під гнітом Російської імперії, такою силою
бути не могла. Тому в XIX ст. частина лідерів русинського руху – А. Добрянський, О. Духнович, І. Сільвай, Є. Фенцік та інші – орієнтувалися на царську Росію. Це так звані
чале ХХ вв. Москва : Ин-т славяноведения и балканистики СССР,
1991. С. 153–163; Буркут И. Г. Русины Буковины: историческая
судьба этнонима. Мысль. Кишинев, 2004. № 2 (24) (май). С. 65–71;
Буркут І. Г. «Карпаторусинство»: історія та сучасність. Етнонаціо
нальні процеси в Україні. Київ : Головна спеціаліз. ред. літ. мовами нац. меншин України, 2001. С. 362–404; Степанов В. Труды по
этнографии населения Бессарабии ХІХ – начала ХХ вв. Кишинев :
Pontos, 2001. С. 44–45; Степанов В. П. Восточные славяне Молдовы:
миграционные процессы, межэтнические контакты, развитие и
сохранение идентичности (ХІV‑XVІІІ вв.). Мысль. Кишинев, 2004.
№ 4 (ноябрь). С. 70–83; Гринів О. Етногенез українців західного
регіону як спростування концепції політичного русинства.
Народознавчі зошити. Львів, 1998. № 3. С. 256–261.
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москвофіли, які послуговувалися російською літературною
мовою – «язык образованного сословия» – у художній творчості, пресі, освіті. Насправді це було відоме «язичіє» – суміш
російської і церковнослов’янської мов з незначними місцевими діалектними ознаками й мадяризмами. «Москвофіли»
(наприклад, О. Духнович, а пізніше О. Павлович) виявили
трагічну «роздвоєність» постаті, тому що добре розуміли
окремішність свого народу від росіян і єдність з українським
народом («жиєм тут тим же серцем і душой, с тим же словом
і во вірі той самой» 84), проте готові були йти на компроміс із
великим російським народом, бо не бачили іншого порятунку для малого карпаторусинського народу, крім великої «матушки Росії» 85.
Однак в останній чверті XIX ст. на шляху «москвофільства» стає новий громадський рух «народовство». Його
представники – нова інтелектуальна еліта – почали писати
й видавати літературні твори живою народною мовою. Нова
література на цих теренах з’являлася під сильним впливом
творчості Т. Г. Шевченка, І. П. Котляревського та інших
класиків української літератури, на відміну від російської
мови й мертвого «язичія» (якими не було написано жодного
цінного літературного твору). Українська літературна мова
була ближчою і зрозумілішою, ніж російська, для місцевого
населення, яке розмовляло українською мовою в її діалектних варіантах, і знайшла серед русинів свого вдячного читача. Живою народною мовою послуговувалися також відоДухнович О. Твори : у 4 т. Пряшів : Словацьке педагогічне видавництво у Братиславі. Відділ української літератури в Пряшеві,
1968. С. 337.
85
Культура Українських Карпат: традиції і сучасність. Матеріали міжнародної наукової конференції (Ужгород, 1–4 вересня
1993 року) / редкол. : П. Чучка (голова) та ін. Ужгород : Ґражда, 1994.
С. 12.
84
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мі представники буковинської літератури Юрій Федькович і
Ольга Кобилянська 86.
На Буковині боротьба за введення фонетичного правопису, яка точилася з 1830-х років, завершилася лише 1895 року,
коли в народних і середніх школах Буковини було введено викладання українською мовою згідно з літературними
нормами кінця ХІХ ст., що мало надзвичайне значення для
з’ясування того, що русини за їх етнічним корінням – українці. Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. русини вже почали
ідентифікувати себе з українцями, а в 30–40-х роках ХХ ст. на
Буковині етнонім «русини» майже зник 87.
В українській етнологічній науці питання про окрему етнічну належність русинів узагалі не порушувалося: для науковців-етнологів русини – це однозначно українці, типологічно й генетично, так само, як і гуцули, бойки, лемки, подоляни,
поліщуки та ін. Численні дослідження матеріальної та духовної культури в усіх її виявах (господарська діяльність, житло, їжа й харчування, одяг, звичаї, обряди, мова, фольклор
тощо) різних етнографічних груп українців на глибокому етнологічному зрізі виявляють цілковиту належність русинів
до українського народу. Так, звичайно, можна зауважити про
особливості традиційної культури русинів, їхньої мови, різноманітні етнокультурні контакти, але не про їх інше етнічне
коріння.
Русини, які проживали в Бессарабії (частина з них – автохтонні, частина – переселенці з Буковини), перебували в
інших умовах, ніж їхні одноплемінники з Буковини, Галичини та Закарпаття. З початку ХІХ ст. вони потрапили до складу Російської імперії і знаходилися в середовищі одновірців;
Буркут И. Г. Русины Буковины: историческая судьба
этнонима. С. 68.
87
Там само. С. 70–71.
86
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у тісних контактах з українцями як з «материкової» України,
так і з місцевими; сумісно проживаючи з молдованами, певною мірою асимілювалися, але не згубили своєї мови й культури. Русини Бессарабії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.
були активно включені у процеси загальноукраїнської консолідації. Що й відбулося наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Це
засвідчують відомості першого перепису Російської імперії
1897 року, коли з 330 тис. «малороссов» (тогочасна офіційна
назва українців) лише 64 особи виокремили себе як русини 88,
а С. Суляк стверджує: «Мои предки, как и более 500 тыс. граждан Молдовы, всегда считали себя русинами (руснаками)» 89.
Протягом ХХ ст. процес загальноукраїнської консолідації
русинів Бессарабії фактично завершився. Щоправда, і нині в
деяких українських селах Молдови ми можемо почути самоназву «руські люди», хоча частіше вони називають себе «хохлами», підкреслюючи цим те, що вони проживають за межами України. Їхні міркування із цього приводу такі: «Українці
живуть в Україні, а хохли – де краще». Однак жодного разу
нам не довелося почути від респондентів самоназв «русин»
або «руснак». Останнім часом найпоширенішою є самоназва «українець». Наш досвід наукових експедицій в українські
та змішані молдовсько-українські села, де мешкають і вихідці із так званих русинських сіл Буковини (Яблона, Дану,
Стурзовка, Нові Фундури Глодянського р-ну, Тецкани Бричанського р-ну, Братушани Єдинецького р-ну, Белцата Криуленського р-ну, Максимівка Ново-Аненського р-ну тощо),
промовисто засвідчує, що ці «руські люди» (чи «хохли») розмовляють українською мовою в одному з її діалектних виявів,
їхня традиційно-побутова культура (матеріальна й духовна)
Первая Всеобщая перепись населения Российской империи
1897 г. Т. 3 : Бессарабская губерния. С. 70.
89
Суляк С. Я горжусь, что я русин. С. 92.
88
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є суто українською 90. Крім того, не лише офіційні дані останДив: Кожухарь В. Г. Материальная культура вчера и сегодня.
В земле наши корни. История, традиции и фольклор сел Дану, Нико‑
лаевка и Каменкуца Глодянского района. Исследования и материалы /
авт. и сост.: К. Ф. Попович (гл. ред.), Я. П. Мироненко (муз. ред.),
Е. С. Чернега (Кожухарь) (лит. ред.), В. Г. Кожухарь, В. Д. Панько.
Кишинев : Штиинца, 1997. С. 132–148; Кожухар В. Г. Українознавчі
дослідження в Молдові. Наш родовід. Кишинів, 2000. С. 34–37; Кожухарь В. Г. Материальная культура украинцев Молдовы: проблемы
исследования. Anuarul Institutului de Cercetări Interetnice al A.Ş.M.
Chişinău, 2002. Vol. 3. С. 77–80; Кожухар В. Г., Кожухар К. С. Господарська діяльність українців села Воронково Рибницького району.
Ежегодник Института межэтнических исследований Академии
наук Республики Молдова. Кишинэу, 2005. Т. 4. С. 96–103; Кожухарь В. Г. Украинское село Молдовы как объект научного исследования. Satul Moldovenesc. Chisinau, 2005; Кожухар В. Г., Кожухар К. С.
Матеріальна культура і господарство в місцевих діалектах. Українці
Придністров’я: матеріали етнографічних досліджень. Одеса : Гермес,
2005. Вип. 1. С. 41–86; Кожухар В. Г. Традиційно-побутова культура українців Бессарабії у художніх творах К. Ф. Поповича. Акаде‑
мик Константин Попович. Человек. Ученый. Писатель: Биография.
Творчество. Оценки. Иконография. Библиография. Кишинэу: Elan
poligraf, 2006. С. 472–480; Кожухар К. С. Мовні особливості фольклору села Стурзовка. Співає Стурзовка. С. 25–29; Кожухарь Е. С.
Восточно-романский компонент в украинских говорах севера
Молдовы. Славянские культуры в инонациональной среде. Кишинев, 1995. С. 154–157; Кожухарь Е. С. Украинский говор села Дану.
В земле наши корни. С. 117–132; Кожухарь Е. С. Словарик местных
слов и выражений. В земле наши корни. С. 382–385; Датий Ю., Чернега (Кожухарь) Е. Проблемы функционирования и сохранения
украинского языка и этноса в Молдове. Регулирование использо‑
вания языков в полиэтническом обществе. Материалы междуна‑
родной конференции 14–15 декабря 1995 г. Кишинев, 1996. С. 42–45;
Кожухарь Е. С. Украинские говоры севера Молдовы. Ежегодник Ин‑
90
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ніх переписів 1989 та 2004 років, але й соціологічні дослідження свідчать про те, що мешканці цих сіл ідентифікують
себе як українці 91.
На думку фахівців, якщо до часу національно-визвольних
змагань початку ХХ ст. етноніми «Русь» і «русини» засвідчували рудиментарність закостенілого мислення, то від початку
Першої світової війни його використання мало вже політичне підґрунтя: «Як політична проблема, русинство не має жодних етнічних коренів, роз’єднуючи врешті-решт український
народ на підставі подібності понять “русин” і “русский”» 92.
ститута межэтнических исследований Академии наук Республики
Молдова. Кишинев, 2000. Т. 1. С. 112–127; Кожухар К. С. Вивчення
українських говірок у Республіці Молдова. Ежегодник Института
межэтнических исследований Академии наук Республики Молдова.
Кишинев, 2002. Т. ІІІ. С. 123–130; Международные стандарты по защите прав национальных меньшинств и положение украинцев и
болгар в местах компактного проживания в Республике Молдова /
Кара Н., Киртоака Д., Кожухарь Е. и др. ; отв. ред. А. Т. Стоянова. Кишинев, 2003. 320 с.; Кожухар К. С. Особливості навчання української
мови в Республіці Молдова. Педагогический вестник. Кишинев, 2004.
№ 15–16. С. 17–31; Кожухар К. С. Діалектизми в романі К. Поповича «Бентежний світанок». Академик Константин Попович. Человек.
Ученый. Писатель. Биография. Творчество. Оценки. Иконография.
Библиография. Кишинэу : Elan poligraf, 2006. С. 481–485 та ін.
91
Международные стандарты по защите прав национальных
меньшинств и положение украинцев и болгар в местах компактного проживания в Республике Молдова / Кара Н., Киртоака Д.,
Кожухарь Е. и др. ; отв. ред. А. Т. Стоянова. Кишинев, 2003. 320 с.;
Standardele internaţionale pentru protecţia minorităţilor naţionale şi
situaţia ucrainenilor şi bulgarilor în localităţile compact populate de ei
în Republica Moldova / Cara N., Chirtoacă D., Cojuhari E., Stoianova T.
(red. ş.) şi alt. Chişinău, 2003, 232 р.
92
Гринів О. Етногенез українців західного регіону як спростування концепції політичного русинства. С. 258–259.
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Таким чином, русини не зникли як етнічна група. Ця самоназва ще використовується (щоправда, досить обмежено)
в Українському Закарпатті, а також у східних районах Словаччини, Сербській Воєводині та прикордонних з нею районах Хорватії.
Новітнє політичне русинство організаційно оформилося в 1990 році – «Общество подкарпатских русінов» (створене 20 лютого 1990 р.). Спочатку воно маскувалося як «обласне культурно-освітнє товариство», але відразу зайнялося
політикою. Його лідери вимагають від України повернути
Закарпаттю статус «автономної республіки», визнати закарпатців окремим народом – русинами, відмовитися від української літературної мови і створити кілька окремих русинських мов тощо 93.
Зрозуміло, такі вимоги загрожують територіальній цілісності, політичній стабільності й державності України взагалі.
У такій колотнечі зацікавлені певні недружні Україні сили,
які з-за кордону підтримують і морально, і матеріально цей
«рух».
Однак повернімося до Молдови. Вищеназвані «праці»
С. Суляка свідчать про спробу поширити «політичне русинство» також на теренах нашої країни. І це теж небезпечно для
державності Молдови, яка й так має низку складних внутрішніх невирішених проблем, пов’язаних із сепаратизмом. Тому
підтримувати русинський рух у нинішньому його політизованому вигляді Молдовська держава не може і, сподіваємося, не буде. Тим більше це може призвести до непорозумінь і
ускладнення взаємозв’язків між Молдовою та Україною.
С. Суляк звинувачує, щоправда, не дуже зрозуміло кого,
у тому, що русинів у Молдові ледве не гноблять. Якби мовиМишанич О. «Карпаторусинство»: історія та сучасність. Ет‑
нонаціональні процеси в Україні: історія та сучасність. С. 376.
93
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лося про запровадження наукових пошуків щодо історії й
культурних надбань русинів Молдови, вивчення діалектних
особливостей їхньої мови, матеріальної й духовної культури,
видання відповідної літератури, проведення культурних заходів, – то хто ж заперечує?! Але ж ідеться зовсім про інше:
«Считая себя русином, свою национальную принадлежность я
определяю как русский (русин), считая русинов субъэтносом
русского [підкреслення наше. – В. К.] народа и, в отличие от
других, никому не навязываю своего мнения» 94.
Проте ще й як нав’язує. Публікації С. Суляка, які ми вже
коротко розглянули, вводять людей в оману. Він створив спеціальну громадську організацію «Русь», мета якої – «сохранение традиций и культуры второго по численности коренного
населения Молдавии – руснаков [підкреслення наше. – В. К.],
потомков древнерусского населения Карпато-Днестровских
земель, сохранивших до настоящего времени свою культурную идентичность, язык, веру, самоназвание» 95. С. Суляк
підтримує тісні зв’язки з політичними русинськими організаціями інших держав, бере участь в організації та проведенні
відповідних конгресів тощо 96.
Ми вважаємо, що «політичне русинство» не має жодних підстав для розвитку в Молдові. Самі русини як етнічна
спільнота відійшли в історію, вони давно стали етнографічною групою українського народу (навіть на Західній Україні,
Суляк С. Я горжусь, что я – русин. С. 92.
Суляк С. Осколки святой Руси (4-та сторінка обкладинки).
96
Курас І. (академік), Майборода О. (доктор історичних наук),
Мандебура О. (кандидат історичних наук). Висновок Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України щодо книги С. Г. Суляка «Осколки святой Руси. Очерки этнической истории
руснаков Молдавии». (Кишинев, 2004. 240 с.). Рукопис. Архів відділу українознавства Інституту культурної спадщини Академії наук
Республіки Молдова. № 306/161-1-5, 03.08.2004 р.
94
95
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за Всеукраїнським переписом 2001 р., автохтонне населення –
русини – масово (окрім 10 осіб) визнало себе українцями) 97.
Нащадки русинів у Молдові, котрі, як зазначалося, ідентифікують себе як українці (за винятком, напевно, одного С. Суляка), не висувають ні до держави, ні до суспільства ніяких
вимог щодо своєї національної окремішності, а тим більше
стосовно належності до «русского народа».
Тут ми бачимо штучні спроби аматорів скористатися давновідомою і відпрацьованою схемою, щоб суто наукову проблему з наукової площини перевести в політичну.
Зрозуміло, життя все розставить на свої місця, але нам
потрібно напружено і плідно працювати задля розвитку
українства й гармонізації міжетнічних стосунків у країні.
Висновки.
1. Українці Молдови як етнічна спільнота сформувалися
із двох складових: нащадків автохтонного слов’янського населення, яке проживало на території Пруто-Дністровського
межиріччя впродовж багатьох століть, і переселенців з «материкової» України, котрі мігрували в різні часи під впливом соціально-економічних, політичних, релігійних та інших
чинників.
2. Незважаючи на багатовікове перебування в іноетнічному оточенні, відірваність від історичної прабатьківщини,
активні асимілятивні процеси, місцеві українці все-таки зберегли свою національну самобутність: самосвідомість, мову,
культуру.
3. Так зване русинське питання в Молдові має політичне
підґрунтя. З наукового погляду, русини Молдови, як і взагалі русини, з кінця ХІХ–початку ХХ ст. стали етнографічною
Михайлов П. В. В Сучаве, у русинов Румынии. Время. Кишинев, 2006. № 80 (1243) (14 июня). С. 7.
97
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групою українського народу. Це засвідчує значна кількість
наукових досліджень.
4. Культура українців Молдови, українська у своїй основі,
через численні напластування і взаємовпливи стала своєрідним історичним феноменом, який потребує всебічного дослідження та підтримки.
5. Історичні особливості розвою української спільноти на теренах Молдови обумовили існування і збереження
української культури лише в межах традиційно-побутової
культури, матеріальної та духовної. І тільки останнім часом,
у добу незалежності Республіки Молдова та України, виникають умови для розвитку професійної культури, науки,
освіти.
6. Українці Молдови, з одного боку, є невід’ємною часткою українського народу, а з другого, – гармонійною складовою народу Республіки Молдова, де вони багато століть жили
в мирі і злагоді з молдованами та представниками інших етносів.
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Віктор Кожухар

Історія ТА сьогодення села Дану
Глодянського району 1
Мальовниче село Дану, що розкинулося на невисоких
пагорбах, розташоване в північній зоні Республіки Молдова за 35 км від м. Бельці. Його працьовиті жителі майже два
століття на цій землі народжувалися, росли, коли приходив
час – закохувалися, одружувалися, з батьківським благословенням або ж без нього залишали рідне гніздо, створювали
своє, народжували та виховували дітей, у свята пили вино,
співали пісні та колядували, зі сльозами проводжали в інший
світ своїх близьких, а в належний кожному термін йшли за
небокрай. Декого доля закидала на чужину, і не всі поверталися. Так і жили данульці з покоління в покоління, завжди
сподіваючись на краще, бо так уже влаштована людина. Так
живуть і сьогодні.
Про час та обставини утворення села
Найраніша дата утворення села – 25 серпня 1629 року –
указана в бібліографічному збірнику «Населені пункти МолДив.: Кожухарь В. Страницы истории. В земле наши корни.
История, традиции и фольклор сел Дану, Николаевка и Каменку‑
ца Глодянского района. Исследования и материалы / авт. и сост.:
К. Ф. Попович (глав. ред.), Я. П. Мироненко (муз. ред.), Е. С. Чернега (Кожухарь) (лит. ред.), В. Г. Кожухарь, В. Д. Панько. Кишинев :
Штиинца, 1997. C. 6‑36.
1
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дови у старовинних книгах та документах» 2, де йдеться про
поселення Денешть (Dăneşti) 3. Припущення про те, що в цьому випадку мовиться про с. Дану, ґрунтується на співзвуччі
назв. Проте підтверджень цього немає в жодному з відомих
нам документів.
Можливо, одними із засновників с. Дану були жителі поселення Келдеруша, яке розміщувалося неподалік від того
місця, де виникло с. Дану 4. Про с. Келдеруша є чимало згадок
у документах XVIII ст. Наприклад, у грамоті господаря Молдови Григорія Іона Воєводи, що датована 22 червня 1761 року,
ідеться про передачу с. Нікорени у володіння декільком служивим людям, зокрема якомусь капітанові Урсаке із села Келдеруша 5. За документом 1764 року, у с. Келдеруша проживало
30 осіб 6. Зареєстровано це селище й за переписом населення
1772‑1773 років, у матеріалах якого наголошувалося, що в селі
налічувалося 28 дворів та землянок 7.
Дані румунської статистики засвідчують, що спочатку
с. Дану розміщувалося на лівому березі річки Келдеруша за
500 м від нинішнього розташування, і його жителі переселилися на нове місце через відсутність води. Датою заснування села вважають 1812 рік, а засновниками – людей боярина
Доні-Данолі, якому воно спочатку належало (мабуть, звідси і
Nicu V. Localităţile Moldovei in documente şi cărţi vechi. îndreptar
bibliografic. Chişinău, 1991. Vol. 1. P. 298.
3
Catalogul documentelor moldoveneşti din Direcţia archivelor
centrale. Supliment I. Bucureşti, 1975. P. 164.
4
Сучасне с. Дану розташоване на березі річки Келдеруша.
5
Documente privind relaţiile agrare in veacul al XVIII‑lea. Vol. II.
Moldova. Bucureşti, 1966. P. 362.
6
Ghibănescu Gh. Sătile visteriei Moldovei pe anul 1764 (iunie, iulie
şi august). Seria a II. Iaşi, 1931. P. 4, 6.
7
Молдова ын епока феодализмулуй. Кишинэу, 1962. Вол. VII.
Партя 1. П. 194.
2

93

www.etnolog.org.ua
https://ich.md/

його назва). Проте така версія нічим не обґрунтовується, не
підтверджується вона й іншими документами та переказами.
А ось інформація про те, що «заселяли село старые молдаване
из-за Прута и переселенцы-колонисты русские [українці. –
В. К.]», – більш правдоподібна 8.
У румунському статистичному словнику, присвяченому
Бессарабії, заснування села датується 1787 роком 9 Ця сама дата
фігурує в матеріалах, представлених правлінням акціонерного
товариства «Данульське» 10. Зібрані місцевими краєзнавцями,
вони включають документи, свідчення старожилів і перекази
про заснування та історію села. Згідно з одним з них, у 1787 році
двоє втікачів-кріпаків із Галичини – обидва на ім’я Даниїл – сховалися на монастирській землі, орендованій землевласником
Фрунзетті. Останній, зацікавлений у припливі сюди робочої
сили, дозволив утікачам жити у викопаних неподалік річки Келдеруша землянках. Згодом прибулі люди почали будувати глинобитні будинки, криті очеретом, якого тут було вдосталь.
Згідно з іншим переказом, село було засноване в тому
самому 1787 році селянами, які втекли із Трансільванії після поразки повстання 1778 року. Можливо, на місці с. Дану
раніше розташовувалося турецьке поселення, що засвідчує,
наприклад, назва «татарський колодязь» (молдавани часто
турків називали татарами), а також старий турецький цвинтар, який знаходився в кілометрі від села, де, за розповідями,
місцеві жителі відкопували скелети коней і озброєння, ящики із золотими монетами тощо. Однак постійного турецького
поселення на цьому місці могло й не бути.
Національний архів Республіки Молдова (далі – HAPM).
Ф. 120. Oп. 1. Спр. 600 а. Арк. 195.
9
Dicţionarul statistic al Basarabiei. Chişinău, 1923. Р. 64.
10
Далі всі конкретні цифри та факти, подані без виносок, почерпнуті із цих матеріалів.
8

94

www.etnolog.org.ua
https://ich.md/

У «Розписі землеволодіння та станового ладу населення Бессарабії за даними перепису 1817 року» вже є точна інформація
про те, що у вотчині Дану розташований хутір, у якому є сім господарств нижчого стану та три ставки для водопою комерційної
худоби. Вотчина належала ясському монастирю Четацуя 11.
Імовірно, після 1812 року, коли Бессарабію було приєднано до Росії, у село стали переселятися українці з нинішнього
Кельменецького району Чернівецької області – сіл Бабин та
Грушівці. Це підтверджують спогади старожилів, записані
В. Д. Паньком. Так, житель села Грушівці Аксентій Федорович
Маріуца, 1895 року народження, розповідав, що, за переказами, мешканці його села переселялися в с. Дану та низку інших
сіл через безземелля. Узагалі міграції селян з Північної Бессарабії та Буковини у XVIII‑XIX ст. набули значних масштабів.
Переважна більшість селян страждала там від малоземелля.
У зв’язку з цим у першій половині ХІХ ст. у них значно розширилося відхідництво 12. Про те, що в селах Дану, Миколаївка та Каменкуца проживають вихідці із сіл Грушівці та Бабин,
свідчать однакові прізвища їх мешканців: Адамчук, Андрущак,
Балабан, Біднар, Барабаш, Бурлака, Дерев’янський, Василашко,
Волошин, Гайдичук, Горощук, Герега, Довгий, Кушнір, Козак,
Китайгородський, Лучишин, Маріуца, Масляк, Мельник, Мартинюк, Накай, Нерушка, Панчоха, Побережний, Славинський,
Савчук, Серкізюк, Хтема, Цуркан, Чауш, Шербань.
Інша частина селян переселилася в с. Дану, згідно з відомостями, отриманими В. Д. Паньком від Гаврила Георгійовича Тучака, 1886 року народження, з Поділля.
Роспись землевладения и сословного строя населения Бессарабии по данным переписи 1817 г. Труды Бессарабской губернской
ученой архивной комиссии. Кишинев, 1907. Т. III. С. 92.
12
Зеленчук В. С. Население Бессарабии и Поднестровья в XIX в.
Кишинев, 1979. С. 179.
11
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Переселенці утворили неподалік існуючого села нове селище, у результаті цього з’явилися дві назви – «Старий Данул»
(або «Молдавська магала») та «Новий Данул» (або «Нагоряни»). За даними румунської статистики 1941 року, Новий Данул було засновано в 1861 році колоністами, які прийшли із
села Нагоряни Хотинського повіту, – сім’єю із прізвищем Нагорняк 13. Надалі ці два поселення злилися в одне, хоча ще в
1940-х роках вони вважалися окремими населеними пунктами.
Таким чином, наразі встановити точну дату заснування села
неможливо. Найімовірніше, це сталося наприкінці XVIII ст.
Село Дану в XIX – на початку XX століття
Період кінця XVIII – початку XIX ст. в історії краю характеризувався ослабленням впливу Туреччини й посиленням
впливу Росії, що, зрештою, призвело до перемоги Росії в Російсько-турецькій війні 1806‑1812 років та приєднання Дністровсько-Прутського межиріччя, що отримало назву Бессарабської області, до Росії. Із цього часу починається новий
етап історії краю.
Бажаючи розширити свій вплив на Балканах, царський
уряд, принаймні спочатку, прагнув зберегти в Бессарабії економічний і адміністративний устрій, що існував раніше. Місцевим жителям було надано певні пільги, наприклад, звільнення на кілька років від подушного податку й поземельного
збору до скарбниці, від рекрутської повинності на 50 років
тощо. Усіх колишніх залежних селян об’єднали в єдину категорію юридично вільних царан.
У сільськогосподарському виробництві намітився перехід, з одного боку, від переважно тваринницького напряму
до землеробського, особливо в північних районах, де на13

НАРМ. Ф. 120. Oп. 1. Спр. 600 а. Арк. 189.
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селення здавна займалося хліборобством, садівництвом та
виноградарством, з другого боку, до виробництва сільгосппродукції не тільки для задоволення власних потреб, але
й для продажу, тобто виробництво переважно набувало товарного характеру.
Становище бессарабських селян значною мірою визначалося тим, що вони не мали власної землі, а фактично орендували поміщицьку чи монастирську, за що відпрацьовували
панщину та платили оброк. Взаємовідносини поміщиків і царан регулювалися різними положеннями, наприклад «Положенням про царан, або вільних землеробів, Бессарабської області» від 1834 року. Відповідно до нього, поміщики та царани
в добровільному порядку укладали угоди про користування
землею та визначення повинностей за цю землю терміном
від трьох до двадцяти років. Однак іноді умови поміщиків не
влаштовували царан. Так, 23 лютого 1836 року в рапорті ясського земського начальника Драфановського бессарабському губернатору П. І. Федорову було повідомлено, що більшість царан ухиляється від укладання угод з поміщиками в
очікуванні спеціальної постанови уряду про повинності. Угоди уклали лише 11 сіл, зокрема й с. Дану 14.
«Спеціальна постанова» уряду побачила світ через десять років і називалася «Нормальний контракт 1846 р.».
У ньому також пропонувалося царанам та поміщикам укладати угоди на добровільній основі. У випадку, коли згоди
не було досягнуто, поміщик мусив наділити царан землею,
а царани у свою чергу мали відбувати повинності на користь
поміщика за правилами «Нормального контракту». По суті,
договір мав обов’язковий характер, що ще більше погіршило становище царан.
История Молдавии: документы и материалы. Кишинев, 1962.
Т. III. Ч. 1. С. 251–252.
14
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До середини XIX ст. у с. Дану вже було 118 дворів, 100 осіб
чоловічої статі та 96 – жіночої 15.
Як ми вже зазначали, на початку ХІХ ст. вотчина с. Дану
належала ясському монастирю Четацуя. Потім вона перейшла
у володіння монастиря Святого Гробу Господнього. У ХІХ ст.
у Бессарабії було 19 монастирів, проте значна частина земель
належала закордонним монастирям, зокрема й данульські
землі. Було створено навіть спеціальне управління з питань
майна закордонних монастирів. До 1861 року монастирі в Бессарабії володіли 241 970 десятинами, або 25 % загальної площі монастирських земель європейської частини Росії 16. Монастир Святого Гробу Господнього тільки в Ясському повіті
володів дев’ятьма вотчинами, що включали 22 943 десятини
та 87 сажнів землі 17. У с. Дану монастир володів 3833 десятинами та 2186 сажнями землі 18. Монастирське землеволодіння
мало чим відрізнялося від поміщицького. Управлялися землі
уповноваженим, яка назначав монастир.
Селянська реформа 1861 року в Росії, що скасувала кріпацтво й дала простір розвитку нових виробничих відносин у
селі, у Бессарабії мала свою специфіку, хоча б тому, що переважна більшість селян тут і раніше були юридично вільними.
Для цієї категорії селян-царан реформа здійснювалася після
прийняття Положення від 14 липня 1868 року, що визначало поземельний та суспільний устрій царан. Згідно з Положенням, право власності поміщиків на землі, що їм належали
раніше, зберігалося, проте поміщики мусили надати царанам
Списки населенных мест Российской империи. Бессарабская
область. По сведениям 1859 г. Санкт-Петербург, 1861. С. 66.
16
История Молдавской ССР. Кишинев, 1965. Т. I. С. 404.
17
Записки Бессарабского статистического комитета. Кишинев,
1866. Т. I. С. 36.
18
HAPM. Ф. 125. Оп. 4. Спр. 1413. Арк. 4.
15
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за встановлені повинності в постійне користування певні
земельні наділи. Земля передавалася царанам не в общинне
користування, як це було в Росії, а в сімейне, причому кожна
сім’я отримувала однаковий наділ, незалежно від її чисельності. У 1870 році було видано спеціальну Статутну грамоту, яка визначала земельні відносини в с. Дану. Відповідно до
грамоти, право на поземельний наділ отримали 138 сімей, не
отримали – 16. Селяни-царани користувалися землею на підставі добровільної угоди, яка полягала в тому, що за кожну
фальчу 19 займаної ними садибної, орної та сіножатної землі
вони платять по 2 руб. 14 коп., і, крім того, кожен селянин
щорічно повинен відпрацьовувати такі повинності: зжати по
одній фальчі хліба, позвозити на панський тік і скласти в стоги, відпрацювати по одному дню на інших видах робіт, а також утримувати у справності греблі біля ставків та ловити
рибу тільки для домашнього вживання 20. Наділ селян становив 1320 десятин та 1200 сажнів землі, тобто в середньому по
9,5 десятини на сім’ю 21, за нього щорічно вносилася плата в
розмірі 2376 руб. 90 коп. 22 Загалом у 1875 році в с. Дану нараховувалося 180 будинків, 452 мешканці чоловічої статі, 411 –
жіночої, у їхніх домогосподарствах утримувалося 70 коней,
300 голів рогатої худоби, 702 вівці та кози 23.
Тільки через 20 років селяни отримали право викупу частини монастирської землі (1681 десятина й 1200 квадратних
сажнів) на підставі затвердженого 14 червня 1888 року Положення, за що мали сплатити 44 559 руб. 75 коп. 24
Одна фальча = 200 соток = 2 гектари.
НАРМ. Ф. 125. Оп. 4. Спр. 1413. Акр. 8.
21
Там само. Арк. 9 зв.
22
Там само. Арк. 11 зв.
23
Егунов А. Н. Перечень населенных мест. Кишинев, 1878. С. 54.
24
НАРМ. Ф. 125. Оп. 4. Спр. 1413. Арк. 32, 32 зв., 33, 33 зв.
19
20
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Землі маєтку завжди в різноманітний спосіб здавалися
в найм: або повністю, або частинами окремим орендарям
(посесорам) зі сторони, самим данульцам, об’єднанням селян із сусідніх населених пунктів, про що свідчать архівні
документи (див. вміщені нижче зображення). Так, з 1 квітня 1872 року по 31 березня 1878 року турецькому підданому Григорію Миколайовичу Ніколаїді за договором з
монастирем, підписаним повіреним Архімандритом Никодимом, було віддано в оренду 3833 десятини й 2186 сажнів
«зручної» та «незручної» землі. Посесор отримував дохід
у вигляді 12 тис. крб на рік 25. Кожен селянин, який орендував землю, укладав відповідний договір. Наприклад,
17 вересня 1886 року чиновник з особливих доручень від
міністра державного майна, статський радник Георгій Михайлович Богданов, з одного боку, і данульський селянин
Степан Васильович Тучак, – з другого, уклали договір терміном на 24 роки про оренду останнім фруктово-виноградного саду площею 2 десятини 1216 сажнів. Степан Тучак
зобов’язувався виплачувати на рік 15 руб. 04 коп. орендної
плати. Договором обумовлювалися межі ділянок, терміни
сплати грошей та інші умови 26. 28 червня 1915 року уповноважені господарського об’єднання із сусіднього села Балан
Авраам Балківський, Іван Кондратюк та Прокопій Ботнарюк уклали договір про оренду їхнім товариством другої
ділянки маєтку Дано-Данул площею 323 десятини 830 квадратних сажнів зі сплатою щороку 3900 руб. 27 Орендувала
землю в маєтку 181 родина із с. Балан 28. Самі ж данульці
станом на 1 березня 1911 року орендували 980 десятин і
НАРМ. Ф. 125. Оп. 4. Спр. 1413. Арк. 4, 4 зв.
НАРМ. Ф. 125. Оп. 4. Спр. 367. Арк. 52, 52 зв., 53.
27
НАРМ. Ф. 125. Оп. 4. Спр. 1413. Арк. 123, 123 зв., 124, 124 зв.
28
Там само. Арк. 217‑223.
25
26
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110 квадратних сажнів землі зі сплатою 12 руб. 66 коп. за
десятину (12400 руб.) 29. Загалом на початку ХХ ст. в маєтку, поділеному на чотири ділянки, було 2177 десятин та
326 квадратних сажнів землі 30. На четвертій ділянці, згідно
з оцінним описом 1902 року, знаходилася панська садиба.
Вона складалася з наступних об’єктів:
– панський будинок, знову відремонтований, валькований зовні, стіни обкладені паленою цеглою, у ньому п’ять
кімнат і передпокій, уздовж фасаду веранда на чотирьох цегляних стовпах (4500 руб.);
– під одним з будинком дахом флігель із восьми кімнат
(2000 руб.);
– стайня і під одним дахом з нею каретний сарай і комора, уся будівля крита ґонтом із двома дощатими фронтонами,
сарай обшитий дошками, стайня та комора мають вальковані
стіни (1200 руб.);
– сарай та стайня з дощок, дах ґонтовий (300 руб.);
– будинок, у якому поміщаються «людська», кухня, комора, кімната для машиніста та майстерня (1400 руб.);
– у дворі льох на дубових стовпах зі стінами, обшитими
ялиновими брусами, критий землею (250 руб.);
– кам’яний колодязь із дахом (250 руб.);
– біля села великий ставок із греблею (2500 руб.);
– біля ставка паровий і водяний млини в одному будинку, усередині є водогін зі ставка до паровика, шлюзи на дубових стовпах, стіни дощаті, дах залізний, тут же майстерня
(2000 руб.);
– у полі магазин для хліба (стодола), критий очеретом,
усередині стіни обшиті дошками (1200 руб.);
– магазин, критий соломою (200 руб.);
29
30

Там само. Арк. 133.
НАРМ. Ф. 125. Оп. 4. Спр. 164. Арк. 64.
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– там же будинок валькований, критий ґонтом, у ньому
три кімнати (150 руб.);
– там же землянка, крита землею (150 руб.) 31.
Станом на січень 1911 року, у селі проживало 1537 осіб
(750 – чоловічої статі та 787 – жіночої) 32.
Жителі с. Дану завжди були православними християнами. У 1879 році в селі було побудовано кам’яну церкву Святої
Трійці, яка відіграла неабияку роль в організації та роботі місцевої школи, що тривалий час була церковно-парафіяльною.
У зв’язку з будівництвом церкви місцеві краєзнавці наводять
факт про те, що посесор Бокалу, який орендував у той час землі
данульського маєтку, знаючи указ царського уряду про будівництво церков за рахунок скарбниці в тих селах, де їх немає,
обманним шляхом змусив працювати на себе селян протягом
п’яти років нібито через те, що будує для села церкву.
Будівництво першої школи в с. Дану розпочалося
1866 року, перших учнів вона прийняла в 1872 році. Шкільна
будівля мала вигляд селянського будинку з однією великою
класною кімнатою. У трьох відділеннях викладав лише один
учитель. У 1885 році було збудовано другу будівлю – кам’яну,
криту ґонтом. Згодом у ній розміщувався інтернат.
У 1905 році звели третю будівлю з двома класами та
учительською. За спогадами Василя Георгійовича Тучака, це
була церковно-парафіяльна (неповна середня) школа, у якій
отець Олександр Хереску викладав Закон Божий, він також
обіймав посаду повітового інспектора церковно-парафіяльних шкіл.
Тоді в школі навчалося 70‑80 дітей: у старших класах –
близько 40, у початкових – близько 30. Навчальний рік розНАРМ. Ф. 125. Оп. 4. Спр. 1161. Арк. 5, 5 зв., 6, 6 зв.
Dicţionarul statistic al Basarabiei (1923) Chişinău, p. 60; НАРМ.
Ф. 120. Oп. 1. Спр. 600 а. Арк. 197 зв.
31
32
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починався 1 вересня. Усі вчителі мали середню освіту і, як
правило, були приїжджі, серед них: Яків Юхимович Черниш
із м. Полтава, Іван Дмитрович Димитров із м. Бельці, Олександр Сергійович Архотов із м. Кишинів, Ілля Андрійович
Рябошапка із Херсонської губернії та ін. У школі викладали
такі дисципліни, як: Закон Божий, російська мова, арифметика, алгебра, фізика, географія, вітчизняна історія, спів (були
фісгармонія та піаніно). Навчання велося російською мовою.
Посаду директора обіймав шкільний секретар Іван Володимирович Куницький. Канікули були різдвяні, великодні, а на
Масляну – весняні. Щороку з 1 до 15 червня всі класи складали іспити.
Перебуваючи на значній відстані від великих промислових та адміністративних центрів, данульці не брали активної
участі в суспільно-політичному житті краю та країни. Про
всілякі повстання, революції та перевороти вони дізнавалися
найчастіше із чуток і post factum. Щоправда, декого доля закидала і в епіцентри подій. Наприклад, Степан Тучак служив
у 1905 році в морському флоті в Севастополі та був свідком
того, як підняв повстання броненосець «Потьомкін». Були й
свої доморощені бунтарі, але, звичайно, не на ідейній основі.
Іван Степанович Кучерик, який повернувся з Російсько-японської війни, заколов вилами орендаря – поміщика Бузню – за
те, що той пристрелив двох його свиноматок.
Перша світова війна, що розпочалася 1 серпня 1914 року,
згубно позначилася на житті данульців. Мобілізація працездатних чоловіків в армію, на оборонні роботи, реквізиція худоби – ці та інші чинники, пов’язані з перебуванням у
прифронтовому районі, призвели до занепаду багатьох господарств селян. Революційні події і встановлення нової влади – румунської – суттєво змінили життя данульців.
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Опис маєтку Дано-Данул, 1873 р.
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Договір про оренду ділянки землі
Степаном Васильовичем Тучаком, 1886 р.
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Підтвердження викупу землі селянами с. Дану в монастиря
Святого Гробу Господнього, 1890 р.
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Опис маєтку Дано-Данул (фрагмент), 1911 р.
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Договір про здачу в оренду земельної ділянки
в маєтку Дано-Данул товариству с. Балан (фрагмент), 1915 р.
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Міжвоєнний період
Відповідно до аграрної реформи 1918 року, передбачалося
ліквідувати латифундії площею понад 100 га, а землю, що залишилася, роздати селянам. На одну сім’ю мали виділити по 6 га,
але насправді в деяких районах отримали менше. У с. Старий
Дану родина із 4‑5 осіб у середньому була наділена 5‑6 га землі,
у с. Новий Дану – 4‑5 га, у селі Каменкуца, яке входило до комуни
Дану, – 5‑6 га 33. Спогади старожилів загалом підтверджують цю
офіційну інформацію. За розповіддю Павла Івановича Кучерика,
1902 року народження, сім’я його діда мала наділ – 5 га землі,
його засівали здебільшого пшеницею та кукурудзою. У господарстві були корова, порося, кобила. А прадід Івана Іовича Червака, маючи сімох дітей, володів 9 га землі, на якій сіяли пшеницю, жито, овес, ячмінь, кукурудзу, у господарстві були коні та
корови. Та продуктів ледь вистачало до нового врожаю.
Село продовжувало зростати, крім сільськогосподарського виробництва розвивалися ремесла, торгівля, сфера
обслуговування. У 1920-х роках у селах Старий та Новий
Дану, а також у с. Каменкуца налічувалося відповідно 600 та
30 житлових будинків, проживало 4769 та 195 осіб (2384 та
95 – чоловічої статі; 2395 та 100 – жіночої) 34. У 1923 році примаром села був Іван Горлевич, священником – Сергій Мерешко 35. У с. Старий Дану в ті часи було зареєстровано сільськогосподарський та споживчий («Lumina») кооперативи 36,
відділення банку (Banca populară «Începutul») 37. На території
НАРМ. Ф. 120. Oп. 1. Спр. 600 а. Арк. 185, 191, 197.
Dicţionarul statistic al Basarabiei. P. 60, 64.
35
Див.: Anuarul «Socec» al Romanici Mare. Bucureşti, p. v. Vol. II
(1923–1924). P. 18.
36
Dicţionarul statistic al Basarabiei. p. 65.
37
Anuarul României pentru comerţ, industrie, meserii şi agricultura
(1928) Bucureşti, p. 728.
33
34
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комуни працювали три парові млини (власники: Степан Вілчинський, Уцик Креймер, Гецель Вербух), п’ять молотарок
(Михайло Гладчук, Семен Тімінський, Гордій Березовський,
Михайло Михайлов, Кирило Тучак), олійниця (Михайло
Гладчук), три корчми (Костянтин Лучишин, Олександр Пашинкевич, Пейсік Трейгер), дві бакалійні лавки (Георгій Лупашку, Дудел Ципрін, Дмитро Колібаба), «міховик» (Мошку
Фейнберг), швець (Йосип Кучерявий), п’ять ковалів (Володимир Ковальський, Андрій Галай, Микола Лук’янчук, Костянтин Морощук, Володимир Окулов), два м’ясники (Мошку
Крохман, Велико Едельман), колісник (Михайло Абрамчук),
два столяри (Мейєр Поповський, Іван Тиханюк) 38.
Не всі селяни, звісно, жили однаково. Хтось багатів, хтось
біднів. Румунська статистика визначає Старий і Новий Дану
як села багаті, Каменкуцу – як бідне. Великих землевласників
у с. Новий Дану було лише два: Н. Капітаногол (48 га) та Степан Ботнарюк (50 га) 39.
Найбільшим у комуні було село Старий Дану. У 1940 році
воно сягало 2 км завдовжки, 1 км завширшки й мало загальну
територію 2316 га, власне населений пункт займав 118 га, сільгоспугіддя – 1775,5 га, рілля – 284 га, виноградники – 49 га,
сади – 17 га. У господарствах жителів нараховувалося 216 корів, 1260 овець, 140 коней 40. Село Новий Дану (завдовжки
1,5 км, завширшки 1 км) займало площу загалом 1711,25 га,
саме поселення – 69,5 га, сільгоспугіддя – 1418 га, виноградники – 37,75 га, сади та городи – 10,5 га. Селяни утримували
260 корів, 1330 овець 41. Село Каменкуца (завдовжки 1 км, заAnuarul «Socec» al României Mare, p. 18; Anuarul României
penlru comerţ, industrie, meserii şi agricultura, p. 728.
39
HAPM. Ф. 120. Oп. 1. Спр. 600 а. Арк. 189 зв.
40
Там само. Арк. 194 зв., 195 зв., 196 зв.
41
Там само. Арк. 188 зв., 189 зв., 190 зв.
38
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вширшки 300 м) розташовувалося на 338,5 га землі, сільгоспугіддя займали 198 га, сади та городи – 106,25 га. Із худоби в
селі утримували 165 овець та 31 корову 42.
У жодному з сіл не було ні лікарні (найближча знаходилася за 15 км), ні лікаря (найближчий – за 7 км). Агроном і
ветеринар проживали за 7 км. Жоден із мешканців сіл не виписував газети, церква була лише в с. Старий Дану 43. У с. Каменкуца в 1920 році була організована початкова школа, але
через кілька років вона припинила свою роботу, оскільки
єдиний учитель виїхав із села 44. У с. Старий Дану до 1928 року
працювала школа – чотири класи, хлопчики й дівчатка навчалися окремо. Викладали в ній учителі Микола Ботнарюк,
Олена Ботнарюк, Ілля Рябошапка, Олександра Рябошапка,
Павло Тучак, Ольга Ворошилова 45. У 1928 році почала працювати семирічна школа, у якій викладали шість учителів із
середньою спеціальною освітою (випускники учительської
семінарії). Викладання велося румунською мовою. При школі
працював дитячий садок для підготовки дітей до початкової
школи. Багато учнів пропускали заняття, тому що мали нестачу в одязі та взутті, змушені були працювати з батьками в
полі, пасти худобу. Як згадує Іван Іович Червак, школа була
погано обладнана, класи опалювалися соломою, прибиральниці не було, підлогу мили лише на Різдво.
Цікаво порівняти це становище у сфері народної освіти з
даними румунської статистики про період із червня 1940 по
червень 1941 років, тобто часу недовгого існування радянської влади в селі. У с. Старий Дану працювали одна початкова школа для дітей (дев’ять учителів) та шість шкіл для учнів
Там само. Арк. 182 зв., 183 зв., 184 зв.
HAPM. Ф. 120. Oп. 1. Спр. 600 а. Арк. 194 зв., 197 зв.
44
Там само. Арк. 185 зв.
45
Anuarul «Socec» al României Mare, p. 18.
42
43

114

www.etnolog.org.ua
https://ich.md/

віком 14‑40 років, одна бібліотека (200 книг). У селах Новий
Дану та Каменкуца – по одній початковій школі для дітей
(шість та один учитель відповідно), чотири та дві школи для
учнів віком від 14 до 40 років. Навчання велося російською та
молдовською мовами 46. Таким чином, навчанням не просто
охоплювалося багато людей, а й уперше до шкіл залучалися
дорослі, які ще не мали освіти.
Червневий день 1940 року, коли до села ввійшла Червона
Армія, за спогадами старожилів, був робочим днем, але все
населення села вийшло на пагорб, де тепер розташований
пам’ятник односельцям, які загинули на фронтах Другої світової війни. У селі було створено нові державні органи, почав
функціонувати виконком сільської ради, першим головою
якої було обрано Миколу Ілліча Панька.
1941‑1944 роки для данульців, як і для краю, були дуже
важкими. На фронт до Червоної Армії було мобілізовано
472 особи, 66 з них загинули. 26 березня 1944 року село було
звільнено радянськими військами.
Післявоєнний період
Перші повоєнні роки були ознаменовані переходом
до радянського періоду в житті села. Це – істотний злам у
багатьох сферах. Насамперед створено новий орган влади – сільську раду першого скликання, до якої були обрані
М. І. Панько (голова), В. І. Михайленко (секретар), О. О. Бабан, М. І. Костенюк, Г. К. Козак, В. В. Рошан. Основним нововведенням стала колективізація, якій передував голод
1947 року. Дуже непросто й болісно відбувався цей процес.
Нова влада ламала усталену селянську психологію. Перший
HAPM. Ф. 120. Oп. 1. Спр. 1204. Арк. 164 зв., 165, 177 зв., 178,
190 зв.
46
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колгосп, створений 1947 року в с. Старий Дану (ім. В. М. Молотова), об’єднав станом на 1 січня 1948 року 37 осіб (голова – М. І. Панько). У 1948 році був організований колгосп
«Перемога» (голова – П. Ф. Лучишин). У 1949 році в господарстві засіяли 127 га озимою пшеницею (врожайність
4,1 ц/га), 42 га озимим житом (врожайність 0,5 ц/га), 27 га
ячменем (12,1 ц/га), 7 га картоплею (83,4 ц/га), 122 га кукурудзою (12,4 ц/га), овочами 2 га (38,5 ц/га). У трьох бригадах
вироблено 16 865 трудоднів, основні засоби – 6,5 тис. руб.
Великої рогатої худоби налічувалося 30 голів, свиней – 12,
овець – 25, птиці – 23, коней – 105.
Колгосп ім. Калініна в с. Миколаївка 47 організовано
1 січня 1949 року (голова – К. В. Брацишевський). У цьому самому році було засіяно 107 га озимої пшениці, 55 га
жита, 36 га ячменю, 45 га соняшнику, 5 га картоплі, 175 га
кукурудзи. 2 серпня 1949 року створено колгосп «Радянський прикордонник», який об’єднав 40 осіб (голова –
І. В. Дерев’янський). Колективному господарству належало
135 га землі, 14 коней, 15 плугів, 18 підвод, 13 борін, 2 сівалки, культиватор. Колгосп ім. Дзержинського рішенням
зборів селян створено 1949 року (голова – П. В. Юрасов), він
об’єднав 346 осіб (252 двори). За колгоспом було закріплено
350 га землі, 10 голів великої рогатої худоби, 54 коня, 5 свиней, 5 овець, 170 птахів. У господарстві також було 28 плугів,
37 борін, 6 культиваторів, 6 сівалок. Колгосп ім. Молотова
Село Миколаївка, що входить до Данульської сільради, засновано 1914 року орендарем Козмополом. Першими жителями
села були переселенці із нинішньої Чернівецької області (сс. Молодове, Братанівка та ін.). У 1945 році в селі налічувалося 95 дворів та
проживало 427 осіб. У 1960‑1970 роках у с. Миколаївка вже працювали школа, дитячий садок, клуб, бібліотека, медпункт, відділення
зв’язку, два магазини, лазня. У 1995 році в селі проживало 400 осіб,
налічувалося 149 дворів.
47
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об’єднався з колгоспом «Радянський прикордонник» (головою обрано М. М. Баннікова). 21 лютого 1951 року колгоспи ім. Дзержинського та «Перемога» об’єдналися в одне
господарство – колгосп ім. Хрущова (голова – В. І. Нанієв).
І нарешті, 6 листопада 1951 року було вирішено з двох господарств (колгоспів ім. Калініна та ім. Хрущова) створити
одне велике господарство – колгосп ім. Калініна (головою
обрано В. І. Нанієва). Цим завершується процес укрупнення. І досі села Дану, Каменкуца та Миколаївка входять до
складу одного господарства.
Колективізація відбувалася непросто. На селян чинився тиск, деякі були заслані до Сибіру з конфіскацією всього нажитого майна. Система пошуку й покарання «ворогів
народу» та колгоспного ладу за Сталіна була відпрацьована
добре. Утім, не можна сказати, що всіх одразу з-під палиці заганяли до колгоспів, певний час існували й одноосібні
господарства. Так, 29 вересня 1949 року землевпорядником
Глодянського райсільгоспвідділу М. С. Тубольцевим та головою Данульської сільської ради А. С. Романюком було складено акт про відведення землі для одноосібників (у присутності їхнього представника О. П. Ротарь) у розмірі 108 га.
Проте владою робилося все для того, щоб одноосібне господарство було невигідним, і незабаром усі селяни ввійшли до
колгоспів.
У 1958 році в колгоспі ім. Калініна працювало 2086 працездатних осіб, вироблено 324 079 трудоднів, основні засоби – 608 тис. крб. У колгоспі налічувалося 278 корів, 750 свиней, 1296 овець, 310 коней, на пасіці було 300 бджолосімей.
У господарстві працювало 20 тракторів, 5 комбайнів, 10 вантажних автомобілів. Посівні площі були розподілені таким
чином: озима пшениця – 1056 га (врожайність 16,6 ц/га), озиме жито – 70 га (12,7 ц/га), соя – 200 га (15,1 ц/га), соняшник –
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160 га (17 ц/га), кукурудза – 512 га (31,5 ц/га), овочі – 30 га
(41,8 ц/га), кормовий буряк – 30 га (158,1 ц/га).
За роки радянської влади колгосп ім. Калініна став великим, багатим господарством. Відповідно зростало та набувало більшого благоустрою с. Дану.
Перебудова, розпад Радянського Союзу, набуття Молдовою незалежності ознаменували новий етап в історії села.
Після проведення в 1986 році поглибленої внутрішньогосподарської спеціалізації та впровадження цехової структури
виробництва й управління в господарстві виділено п’ять цехів – рослинництва, тваринництва, механізації й електрифікації, будівництва та підсобних промислів.
З 1989 року намітився перехід на принципово нову систему господарювання, засновану на демократичному союзі кооператорів, які, на відміну від традиційних форм організації
(бригади, ланки), наділялися більшою самостійністю у вирішенні питань планування й організації виробництва, продажу виробленої продукції, розподілу госпрозрахункового доходу та відповідно повною економічною відповідальністю за
кінцеві результати господарської діяльності. У господарстві
було створено 24 кооперативи: сім із виробництва рослинницької продукції, сім тваринницьких, п’ять із обслуговування основного виробництва, чотири із соціально-побутового
обслуговування та один кооператив загальногосподарського
забезпечення.
У лютому 1994 року сільськогосподарський кооператив
«Данульський» змінив організаційно-правову форму та реорганізувався в Акціонерне товариство «Данульське». Діяльність нового господарського об’єднання ґрунтувалася на
засадах самоврядування, найвищий його орган – загальні
збори акціонерів. Головою правління АТ «Данульське» обрано Євгена Михайловича Мартинюка.
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У 1960‑1990-х роках завдяки раціональному використанню матеріальних і трудових ресурсів, а також впровадженню
нових форм господарювання та прогресивної технології господарство досягло непоганих виробничих результатів. Виробництво збіжжя з 1960 по 1994 роки збільшилося на 17 %
при зменшенні площ на 20 %. Урожайність зернових збільшилася на 42 %. У структурі технічних культур дещо зменшилася
площа, яку засівали соняшником, але з 1961 року збільшено
площі під цукрові буряки з 52 до 400 га в 1994 році. Урожайність овочів збільшилася у 2,7 рази, фруктів – на 32 %. Надої
молока з однієї фуражної корови зросли на 56 % (1960 р. –
2660 кг, 1994 р. – 4159 кг).
Сьогодні АТ «Данульське» є типовим для Молдови багатогалузевим господарством. Чільне місце в сільськогосподарському виробництві посідає рослинництво, продукція якого
становить 78 %, тваринництво виробляє 22 %.
Провідними культурами, що визначають рівень спеціалізації в рослинництві, є зернові, цукрові буряки, тютюн, фрукти, у тваринництві основна увага приділяється виробництву
молока та м’яса.
За господарством закріплено 2502 га ріллі, 339 га садів.
Останніми роками близько 50 % орних земель відводиться під зернові культури; 20 % – під технічні, 2 % – під овочі,
18 % – під кормові культури.
На тваринницьких фермах утримується понад 1000 голів
великої рогатої худоби, близько 400 свиней, а отара овець перевищує 500 голів. На території господарства розташовано
три села з максимальною віддаленістю від центральної садиби на 10 км. Чисельність членів акціонерного товариства становить 2167 осіб, з них 1178 працюючих.
Виробництво сільгосппродукції в АТ «Данульське»
в 1995 р.
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Озима пшениця

Площа,
га
863

Врожайність,
ц/га
40,7

Загалом зернові

1014

39,3

Горох

64

23,08

Цукровий буряк

441

19,4

Соняшник

173

18,1

Тютюн

110

18,1

Овочі

60

153

Фрукти

277

68–70

Культура

Також заготовлено сіна 283 т, сінажу – 841 т, силосу – 3154 т,
озимої соломи – 2136 т, кормових буряків – 1253 т, жому – понад 200 т. У сфері тваринництва за 11 місяців 1995 року вироблено 1989 т молока (надій на одну фуражну корову становив 3753 кг), м’яса – 92,4 т (на 100 га сільгоспугідь – 31,1 ц),
вовни – 1,4 т, меду – 1,2 т тощо. Незважаючи на труднощі в
економіці (фінансові проблеми, нестачу товарно-матеріальних ресурсів, запасних частин, будматеріалів, продуктів
харчування, паливно-мастильних матеріалів, добрив тощо),
характерні для країни загалом, АТ «Данульське» вважалося
життєздатним господарством. Його керівник Євгеній Михайлович Мартинюк, який очолює господарство з 1977 року, за
досягнуті успіхи в радянські часи був нагороджений орденом
Трудового Червоного Прапора (1973), орденом Леніна (1981)
Ця турботлива й чуйна людина багато знань, сил та енергії
віддає своїй роботі, за що заслужено має неабияку повагу серед односельців.
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Окрім розвитку виробництва, господарство приділяє
значну увагу соціальній сфері, культурному та духовному поступу данульців.
Уже в перші повоєнні роки в селі почала працювати семирічна школа, у якій викладали І. І. Червак, Є. І. Червак, М. Нагорняк, Л. Горлевич, А. Хтема та ін. До 1959 року школа стала
повною середньою. У цей час завершилося спорудження нової будівлі з 12 великими класними кімнатами, бібліотекою,
спортзалом, майстернями, їдальнею. У 1960‑1970-х роках
учительські кадри поповнилися колишніми випускниками
школи, серед яких: Е. П. Горлевич, В. В. Чауш, М. В. Градінарь,
М. І. Барабаш, М. А. Козак, З. І. Урсу, Е. П. Колібаба, А. В. Сучеван, Е. П. Кучерик та Л. І. Кучерик та ін. У школі активно
працювали гуртки художньої самодіяльності.
У 1977 році було здано в експлуатацію новий шкільний
будинок на 624 учнівські місця, побудований коштом колгоспу. Школа перейшла на кабінетну систему, багато зусиль покладено на оформлення та обладнання навчальних кабінетів,
шкільних коридорів, благоустрій шкільного двору.
Будівля середньої школи в с. Дану
У 1980‑1990-х ро
ках школі за високі показники в навчально-виховному
процесі присвоєно
звання зразкової, її
відвідували численні
делегації з республіки та з-за кордону.
У колективі працю121
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вали вчителі, чий професійний та творчий підхід до роботи
у радянський час був відзначений високими званнями та нагородами: відмінник народної освіти СРСР А. В. Сучеван, відмінники народної освіти МССР Є. П. Кучерик, В. Ф. Сучеван,
А. К. Гудумак, кавалер ордена Трудового Червоного Прапора
Л. В. Червак.
Церква Святої Трійці в с. Дану
Багато жителів с. Дану – віруючі люди. Донині в селі діє
церква Святої Трійці. Неабияку повагу серед її прихожан з
моменту відновлення служби мав настоятель В’ячеслав Спижавка.
Прихожани церкви Святої Трійці в с. Дану
(настоятель – отець В’ячеслав)
Станом на 1997 рік у селі працювали Будинок культури
на 450 місць, Будинок сімейних урочистостей, кафе, 3 дитячі
садки, 2 відділення зв’язку, бібліотека, ощадна каса, Будинок
побуту, стадіон, баня, 10 торгових точок; прокладено 6 км асфальтованих доріг, 9 км тротуарів, 20 км водопроводу, діяло
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1000 номерів телефонного зв’язку. Усі вулиці села були освітленими.
Великою подією в житті селян стало будівництво та введення в експлуатацію газопроводу. У 1995 році на газове опалення переведено тютюновий комплекс, центральну котельню, що опалювала школу, вузол зв’язку, Будинок культури
та адміністративну будівлю, у 1996 році – котельню молочно-товарної ферми, лазню, приватні будинки. Використання
природного газу в сільськогосподарському виробництві та
соціальній сфері дозволило суттєво заощаджувати рідке та
тверде паливо, які значно дорожчі. Із надходженням газу до
села відкрилися нові можливості в організації переробки виготовленої продукції.
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Віктор Кожухар

Сторінки етнічної історії
українського села Мусаїт
Тараклійського району 1
В історії кожного населеного пункту відбита історія всієї
країни й народу, який її заселяє, як в окремій краплі відбитий
склад води всього водоймища.
Село Мусаїт розташоване в південно-західній частині
Тараклійського району, за 30 км від райцентру, у Буджаку –
південному регіоні Республіки Молдова. Мальовниче, розкинувшись уздовж колись судноплавної, а зараз обмілілої р. Велика Салча, село біліє чепурними хатами, які купаються в
зелені садків та по-хазяйськи оброблених городів, із чистими
подвір’ями й добротними господарськими будівлями.
Доля була «щедрою» до мусаїтян – їм довелося пережити і нашестя завойовників, і війни, і революції, які супроводжувалися насиллям, кров’ю, голодом, і природні катаклізми. Однак віками селяни схиляли скроплені потом спини до
матінки-землі, народжували й ростили дітей, у свята співали
й танцювали, передаючи з покоління в покоління культуру
предків. Змінювався національний склад – жили тут турки
й татари, болгари, молдовани, росіяни, українці, гагаузи…
Див.: Кожухар В. Сторінки етнічної історії українського села
Мусаїт Тараклійського району Республіки Молдова. Мiжнароднi
науковi читання пам’ятi академiка Костянтина Поповича.
Украïнсько‑молдовськi етнокультурнi зв’язки: збірник наукових
статей / укладачi: Кожухар В. Г., Кожухар К. С. Кишинів : Elan Poligraf, 2015. Т. 1. C. 95‑123.
1
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І для всіх них село Мусаїт було рідним гніздом, своєю домівкою, яку піднімали й відбудовували всупереч усім незгодам.
Історія села до початку ХІХ століття
Про час та обставини заснування села, походження його
назви в архівних та інших джерелах існує різна, інколи суперечлива інформація. Є й місцеві легенди. Найбільш рання дата
заснування подана в бібліографічному збірнику В. Ніку – 16 березня 1529 року під назвою Томешть 2. Вірогідно, автор спирався на документи, видані румунським істориком Г. Гібенеску на
початку минулого століття: «7037, березня 16, Huşi (1529). Петру воде Рареш закріпляє (дарує) синам Оани Талмача – Іону,
Пирвуну та їхній сестрі Няске на своїй землі Молдавській села:
Русени в Тутові, Давидешти в Берхечі, Симонешти, Нагомирешти, Томешть [підкреслення наше. – В. К.] на другому березі
Пруту…» 3. (На другому березі Пруту – означає на лівому, тому
що столиця Молдовської держави була розташована на правому березі – у Сучаві). Чи йдеться тут дійсно про с. Мусаїт, прямих указівок ми не знаходимо. Узагалі в різних джерелах село
називається і Мусаїт, і Мусаїтул, і Мусанд, і Мусаїт-Кишласи.
Утім, зіставляючи часові й географічні координати, ми впевнилися, що мовиться саме про с. Мусаїт.
Виявлений нами найбільш ранній спогад про село з назвою, схожою до теперішньої, стосується 1716 року. Тоді була
суперечка між єпископом Хушським і Бузеуським Орестом
і митрополитом Прайловським (Бреіла) Іонікієм щодо меж
Хушської і Праіловської єпархій. Суперечка сталася через
окремі прикордонні землі, а саме, «…села Салтан-Кишласі й
Мусаїт-Кишласі [підкреслення наше. – В. К.], розташовані на
Nicu V. (1991) Localităţiile Moldovei în documente şi cărţi vechi.
Chişinău, vol. II, p. 64.
3
Ghibănescu Gh. (1914) Surete şi izvoade. Isşi, p. 16.
2
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кордоні Молдавії з боку Буджака» 4. Кордон турецько-татарських володінь і Молдовського князівства до початку ХІХ ст.
пролягав по лінії так званого нижнього Троянового валу. Саме
тут і розміщувався Мусаїт. Ось що повідомляється про цей
кордон у «Статистичному опису Бессарабії…»: «Стара порубіжна межа Бессарабії чи Буджака, що виділяла до 1806 року
турецько-татарські володіння від приватних молдавських,
стверджена була насипними курганами з двома трояновими
валами та іншими ознаками, відкрита, за свідченнями старожилів, і відновлена в 1817 році... Межа ця починається на
лівому березі Прута, де нижній Троянів вал переходить із-за
Прута в Бессарабію, звідтіля йде на схід по оному валу до річки Ялпуха і колишнього поселення Табака, пройшовши дві
версти з гаком угору по правому березі Ялпуха, повертається на захід і обходить з сього боку полями й долинами землі,
що належали при турецькому управлінні до колишнього села
Мусаїту… [підкреслення наше. – В. К.]» 5.
У Малій енциклопедії Радянської Молдавії зазначено, що
село згадується вперше в документах 1770 року 6. Вочевидь,
автори мали в розпорядженні лише документи, у яких йшлося про Кагульську битву між російськими військами фельдмаршала Рум’янцева й турками в 1770 році. У ті часи Мусаїт справді опинився в зоні бойових дій. Село було захоплене
авангардом князя Волконського 17 липня, який прикривав зі
сходу армію Рум’янцева від татарів. Зважаючи на те що битва охоплювала велику територію і в ній брала участь силаАрсений, Епископ Псковский. Исследования и монографии
по истории Молдавской церкви. Санкт-Петербург, 1904. С. 120.
5
Статистическое описание Бессарабии собственно как таковой или Буджака. Аккерман, 1899. С. 11.
6
Советская Молдавия. Краткая энциклопедия. Кишинев, 1982.
С. 417.
4
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силенна військ (з боку росіян – 24 000 піхоти, 5500 кінноти
зі 118 гарматами і з боку турків – 150 000 війська, зокрема
50 000 піхоти, 100 000 кінноти зі 130 гарматами; на фланзі зосередилося 80 000 татар), то немає нічого дивного в тому, що
в цьому вогненному вихорі с. Мусаїт фактично було стерто із
землі (як і багато інших сіл) 7. Це стверджує й інший документ:
«У 1770 році липня 16 [дати дещо різняться. – В. К.] поблизу
оного [села Мусанд. – В. К.] стояли російські війська табором,
і наслідками війни спустошено» 8. Окремі мешканці втекли й
переселилися в інші села, деякі залишилися на згарищі, однак
у перепису 1777 року село не згадується. За даними зазначеного перепису, у с. Пєлєнєй (Пеліней) поселилися «31 переходець, прибулі з кишли Мусаїт 6 числа листопада сього ж року,
кої за диванським повелінням, на 9 місяців звільнені від усіляких податків» 9. Про те, що в поселенні залишилися жителі,
свідчить скарга якогось Іордакі Русета Сардара Молдавському господарю від 24 серпня 1794 року, у якій він повідомляє,
що його батьки переїхали в турецьке поселення Мусаїт. Володар поселення (кишли) відрізав у старих великий шмат землі;
скаржник просить, щоб дали вказівку справнику Греченського цинуту (до якого входив Мусаїт із середини XVIII ст.) розібратися по справедливості 10.
До початку ХІХ ст. село входило до турецьких володінь,
час від часу переходячи з рук у руки, що пояснювалося його
прикордонним станом. У вже згаданому «Статистичному
опису Бессарабії…» зазначено, що «Село Мусанд місцезнахоАндрианов П. Поход Румянцева к Дунаю (Ларго-Кагульская
операция). Одесса, 1914. С. 37.
8
Статистическое описание Бессарабии. С. 501.
9
Молдова ын епока феодализмулуй. Вол. VII. Партя I. Кишинев, 1959. С. 159.
10
Buletinul Comisiei istorice a României. Bucureşti, 1928. Vol. VII.
Р. 30‑31.
7
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дження має по правий бік річки Велика Сальча. Під час перебування турків було великим містечком [у 1770 р., як уже
зазначалося, було зруйноване. – В. К.] <…> обширність колишнього заселення його доводиться декотрими статками
селища, у ньому жили турецькі чиновники, призначувані з
боку Порти для управління Мусандською дільницею, знову
заселилося з 1816 року». У ньому було жителів: грецького
сповідання – чоловічої статі – 3, жіночої – 3; царан або бирників (молдован) – родин – 9, бурлаків – 1, чоловічої статі – 28,
жіночої – 25; загалом мешканців – 60 осіб. Будівлі та господарські заклади: церква плотова – 1, хати плотові – 5, землянки – 2, колодязі – 2, виноградні сади – 2. Худоба: коней – 13 голів, рогатої – 152 голови, овець – 211 голів 11.
Окрім Мусаїту, до однойменної дільниці входили поселення: Ґаджикей, Чумай, Картаул та Козданґоли 12.
Дільниця Мусаїт, за даними А. Скальковського, станом на
1812 рік охоплювала 9 поселень, які «були призначені Портою
на утримання якоїсь Константинопольської мечеті. Це села:
Хаджикой, Казиякли, Баймакли, Чомай, Кошдомґали-малос,
Карбаул, Тартаул-отлари та Шамайли» 13. Чому дільниця називається «Мусант», автор не знає, але припускає, що в пам’ять
про поселення Мусаїт, яке існувало і в його час (1812).
Повертаючись до питання про час заснування села, згадаємо ще одне джерело (ми не маємо права нехтувати жодним з
них). У румунському статистичному збірнику вказано дату –
1856 рік 14. Нам невідомо, на яких підставах визначалася саме
Статистическое описание Бессарабии. С. 501.
Там само.
13
Скальковский А. Болгарские колонии в Бессарабии и Новороссийском крае. Одесса, 1848. С. 15.
14
Creţu V. Judeţul Cahul economic. 1927–1937. Cahul, 1938. Приложение. Ghibănescu Gh. (1914). Surete şi izvoade. Isşi, p. 16.
11
12
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ця дата, однак, як засвідчують вищезгадані джерела, вважаємо, що ця інформація не відповідає історичним фактам.
Щодо походження назви села також існує декілька поглядів, але жоден з них не має вичерпного документального підтвердження. Насамперед це інформація самих селян, що побутує у вигляді легенд. За однією з них, село заснували турки,
головним серед яких був якийсь Муса, а першою і найближчою йому людиною – чоловік на ймення Ід: звідси і Мусаїд.
За іншим варіантом легенди, у згаданого Муси була улюблена
собака Ід (Іт) тощо. Ці та інші перекази передавалися від покоління до покоління, змінюючись і домислюючись. Єдине,
можливо, документальне пояснення походження назви села,
яке в основному збігається з місцевими легендами, знаходимо в згаданому румунському довіднику 1938 року. У ньому
стверджується, що заснував село якийсь «Comandant Hatman
cu numele Musa» (Комендант Хатман на ймення Муса) 15.
Щодо назви Томешть, необхідно зазначити, що в одному
з документів ХІХ ст. ми знаходимо згадку про вотчину «Томешть, вона ж Мусаїт» «у 3-му стані Кагульського земського
району Ізмаїльського повіту Бессарабської губернії» 16. Тут
дійсно йдеться про село Мусаїт.
На початку ХІХ ст. Буджак перебував у цілковитому занепаді, що зумовлювали чинники, коріння багатьох з яких сягали глибини сторіч.
Як відомо, починаючи з XVI ст., Молдовське князівство
потрапило у васальну залежність від Османської імперії.
У другій половині цього століття в Буджаку турки поселили
підкорених ними ногайців. У XVIІ ст. ногайці почали просуватися вглиб території (на північ), захоплюючи дедалі більCreţu V. Judeţul Cahul economic, p. 16.
Національний Архів Республіки Молдова (далі – НАРМ).
Ф. 72. Оп. 1. Спр. 68. Арк. 169.
15
16
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ше нових земель. У 1672 році північний кордон розселення
ногайської орди в Дністровсько-Прутському межиріччі пролягав по так званій лінії Халил-паши на перетині Верхнього
Троянового валу з річкою Ботною 17.
Сучасники зазначали, що незабезпеченість майном у завойованих Туреччиною народів прищеплювала їм «недбалість до нажитого» 18, інакше кажучи, знижувала їхню господарську активність. Пануючі там гніт і невлаштованість,
пов’язані з їхнім постійним пересуванням, відбивалися навіть
на зовнішньому вигляді домівок: «Будинки мужиків схожі на
курені кочових народів, усі вони складаються з мазанок, у вікнах замість скла вставлені бурдюки; не мають ні подвір’їв, ні
клунь, але всередині досить чисто й охайно» 19.
Однією з причин господарського занепаду Буджака, зокрема й Мусаїту, були наслідки війн, які протягом століть велися між Росією і Туреччиною. Про наслідки однієї з битв ми
вже згадували. Однак таких бойовищ було чимало, особливо
починаючи з кінця XVIII ст. «Що було типовим для того періоду – війна чи мир, важко сказати. На рубежі XVIІІ–ХІХ ст. іде
одна війна за другою. Війни – звичне явище для Молдавії та
Валахії, і протяжність їх ненабагато менша періоду миру» 20.
Зеленчук В. С. Население Бессарабии и Поднестровья в XIX в.
Кишинев : Штиинца, 1979. С. 39.
18
Куницкий П. Краткое статистическое описание Заднестровской области, присоединенной к России по мирному трактату, заключенному с Портою Оттоманскою в Бухаресте 1812 года. СанктПетербург, 1813. С. 6.
19
Свиньин П. Описание Бессарабской области. Записки Одес‑
ского общества истории и древностей. 1867. Т. VI. С. 220.
20
Гросул В. Я. О соотношении животноводства и земледелия
в Дунайских княжествах в начале ХІХ в. Ученые записки Кишинев‑
ского государственного университета. Т. 65. Серия историческая.
Кишинев, 1963. С. 111.
17
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Спустошення, реквізиції, відволікання жителів від сільськогосподарських робіт для обслуговування військ, турецьких
чи російських, – усе це гальмувало розвиток їхнього власного
господарства. Під час війн (а також набігів кочівників-ногайців) особливо страждали посіви. Запаси зерна, сіна та інших
плодів землеробської праці, крім того, часто відчужувалися.
Усе це підштовхувало місцевих жителів займатися переважно тваринництвом з надією в те, що отари овець або череди
рогатої худоби у випадку небезпеки можна буде перегнати до
лісу чи в якесь інше безпечне місце.
Ногайці, які заселяли цю місцевість, не були схильні до
осілого способу життя й обробки землі, здебільшого через те,
що вони традиційно займалися відгінним скотарством; також за турецького панування на них покладалися насамперед
воєнні функції, що не сприяло осілості, а навпаки підживлювало звичку до кочування. Саме тому, коли ногайці забралися
з Буджака, після них не залишилося ні розораних земель, ні
будівель, ні будь-яких культурних цінностей, окрім джерел –
«фонтанів», пристосованих для користування водою. Серед
устелених сивою ковилою степів деінде траплялися купи попелу та зарості бур’яну, які нагадували про ногайські стани 21.
У межах держави Російської
(XIX – початок ХХ століття)
Після приєднання Дністровсько-Прутського межиріччя
до Росії внаслідок Російсько-турецької війни 1806‑1812 років
розпочинається новий період у житті краю.
Адміністративне підпорядкування Мусаїту. У
1812 році ухвалено «Правила про створення тимчасового
Дружинина Е. И. Южная Украина 1800–1825 гг. Москва, 1970.
С. 257‑258.
21
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правління (урядування) в Бессарабії». Відповідно до них
було організовано 9 цинутів: Хотинський, Ясський (Фалештський), Сорокський, Орхейський, Бендерський, Хотарничанський, Кодрський, Греченський, Томаровський (Ізмаїльський) 22. Згідно з «Відомостями про кількість поселень
у Греченському цинуті, подвір’їв, родин та про кількість
чоловічої і жіночої статі душ» із Фонду Бессарабського обласного уряду, Мусаїт входив до Греченського цинуту. У селі
нараховувалося: подвір’їв – 24, родин – 29, душ чоловічої
статі – 82, жіночої – 68. Усі вони – «болгарської нації» 23. Вірогідність інформації щодо національної належності жителів викликає певні сумніви.
У той період в області зберігалася управлінсько-адміністративна структура цинутів, що склалася в Молдовському
князівстві. Кожен цинут очолював справник, який виконував
функції адміністратора, судді, поліцмейстера та збирача податків. Підлеглими справника були городничі (căpitan de tîrguri –
кепітан дє тиргурь), однодвірські старшини (căpitan de mazîl –
кепітан дє мазил), повірені, які управляли окремими станами
(vechil – вєкіл), волосні старшини (ocolaş – околаш), сільські
старости (dvornic – дворнік) та інші службовці 24.
У 1818 році згідно зі «Статутом створення Бессарабської
області», Греченський цинут було ліквідовано й утворено Аккерманський 25. Мусаїт «за новим області розподілом» входив
до складу Ізмаїльського цинуту 26. У 1818 році в селі мешкало
Записки Бессарабского статистического комитета. Кишинев,
1868. Т. ІІІ. С. 134‑139.
23
НАРМ. Ф. 5. Оп. 3. Спр. 736. Арк. 126 зв., 127.
24
Зеленчук В. С. Население Бессарабии и Поднестровья.
С. 86‑87.
25
НАРМ. Ф. 5. Оп. 2. Спр. 420. Дело о разделении Бессарабской
области на 6 цинутов.
26
НАРМ. Ф. 3. Оп. 1. Спр. 28. Арк. 65 зв.
22
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75 осіб (молдован – 55, українців – 20), 1827 року – 59 (усі
молдовани) 27.
У 1828 році цинути зреформували в повіти. У 1830 році
замість Ізмаїльського повіту було створено Льовський 28.
У 1836 році містечко Формози набуло статусу міста, його перейменували в Кагул, Льовський повіт скасовано й утворено
Кагульський 29.
Після поразки Росії в Кримській війні (1853‑1856), відповідно до умов Паризького мирного договору від 16 березня
1856 року, від Росії до Молдовського князівства відійшла південно-західна частина Бессарабії (землі Ізмаїльського градоначальства, частково Кагульський та Аккерманський повіти) 30.
Таким чином, Мусаїт також увійшов до складу Молдовського
князівства, до якого належав майже 22 роки до 1878 року, коли
за Берлінським договором названі території були повернені
Росії. У ці роки Ізмаїльський повіт поділили на три повіти – Ізмаїльський, Болградський та Кагульський. Як зазначав Б. Бутович, три повіти, що існували з 1856 до 1878 року, «… і до цього
часу [початок ХХ ст. – В. К.] є окремими земськими одиницями, які не входять, утім, до складу Бессарабського Губернського Земства. Волості тут немає, є тільки комуни, тобто сільські
громади, які складаються з одного або кількох поселень, якщо
останні невеликі. В Ізмаїльському повіті діють ще дотепер старі румунські закони, значною мірою вже скасовані або видоКабузан В. М. Народонаселение Бессарабской области и
левобережных районов Приднестровья. Кишинев, 1974. С. 99.
28
Варадинов Н. История Министерства внутренних дел.
Санкт-Петербург, 1862. Ч. III. Кн. 2. С. 118.
29
Полное собрание законов Российской империи. Вып. 1.
Т. XXXIII. № 25848; Вып. II. Т. Х. Отд. 2. № 8683; НАРМ. Ф. 6. Оп. 2.
Спр. 937. Арк. 1.
30
Татищев С. С. Император Александр II. Его жизнь и царствование. Санкт-Петербург, 1903. Т. 1. С. 193.
27
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змінені в самій Румунії» 31. Також за даними Б. Бутовича, поселення в повіті були згруповані по п’ять поліцейських станів.
Мусаїт належав до ІІІ-го стану, у ньому проживало 360 осіб
(усі – «малороси», тобто українці) 32, село входило до складу
комуни Ґаваноси. У 1880 році до комуни входили поселення:
Ґаваноси, Мусаїт і Гречень, у 1902 році – лише Ґаваноси та Мусаїт 33. Питання про впорядкування Ізмаїльського повіту обговорювалося понад 25 років і остаточно вирішилося лише
1904 року 34. Комуна Ґаваноси ввійшла до складу Кагульського
земського району 35.
Кількість і склад населення. Кількість жителів с. Мусаїт
та його склад (статевий, віковий, соціальний, національний)
протягом ХІХ – початку ХХ ст. зазнали значних змін.
Це пояснюється приростом і зменшенням населення, а також такими чинниками, як війни, природні катаклізми, епідемії чуми та інші хвороби, міграції тощо. У 1816 році в селі
проживало 60 осіб (чоловіків – 31, жінок – 29) 36, 1818 року –
75 осіб, 1827 року – 59 37, 1856 року – 534 (чоловіків – 287,
жінок – 247) 38, 1907 року – 360 осіб 39.
Найзначнішим джерелом збільшення населення була міграція. Унаслідок багатовікового панування турецьких завойовників, пригнічення селян місцевими феодалами та
довготривалих війн населення Бессарабії, особливо в її півБутович Б. Н. Материалы для этнографической карты Бессарабской губернии. Киев, 1916. С. 19‑20.
32
НАРМ. Ф. 72. Оп. 1. Спр. 250. Арк. 69.
33
НАРМ. Ф. 72. Оп. 1. Спр. 129. Арк. 7 зв.
34
Зеленчук В. С. Население Бессарабии и Поднестровья. С. 95.
35
НАРМ. Ф. 72. Оп. 1. Спр. 220. Арк. 56 зв.
36
Статистическое описание Бессарабии. С. 501.
37
Кабузан В. М. Народонаселение Бессарабской области. С. 99.
38
НАРМ. Ф. 2. Оп. 1. Спр. 6456. Арк. 18.
39
Бутович Б. Н. Материалы для этнографической карты. С. 58.
31
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денній частині, у перші роки після приєднання до Росії було
нечисленним, а господарство – зубожілим. Першочерговим
завданням в освоюванні області було заселення необжитих
земель Буджака. Уже в першому десятилітті після 1812 року
відбулася низка переселень селян із Харківської, Таврійської
та інших губерній 40.
До середини 20-х років ХІХ ст. приплив селян у Бессарабію, санкціонований властями, мав усе-таки випадковий
характер, але вже 15 лютого 1824 року було затверджено положення Комітету міністрів «Про оселення в Бессарабській
області 20 тис. казенних селян із внутрішніх губерній». Селяни переселялися із Чернігівської, Полтавської, Харківської,
Таврійської та інших губерній. Нарівні з легальними шляхами поповнення селян у Буджаку, до їхнього складу вливалися
також утікачі з внутрішніх губерній, убачаючи в цьому засіб
порятунку від поміщицько-кріпосницького гніту, рекрутчини тощо. Селяни вбачали в Бессарабії благодатний край волі,
ідеалізували його.
Уже в часи Російсько-турецької війни 1806–1812 років
утікачі активно заселяли південні повіти Бессарабії. Вони
вливалися в поселення, що існували з давніх-давен, або разом із царанами, які самовільно переселилися, засновували
нові хутори та села на місці спустошених ногайських станів.
Переважна більшість зафіксованих царськими властями втікачів у ті роки приходила із сусідніх Херсонської та Подільської губерній 41.
Загалом за період з 1812 по 1850 роки в Бессарабію переселилося близько 88 тис. іноземних колоністів і 70 тис. державних селян. Кількість селян-утікачів, які самостійно переселиАнцупов И. А. Аграрные отношения на юге Бессарабии
(1812–1870). Кишинев, 1978. С. 18.
41
Там само.
40
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лися в Бессарабію, була ще більшою, однак точно визначити
її неможливо через відсутність відомостей, які б реєстрували
такі міграції 42.
Важкі умови переселення (війни з Туреччиною, епідемія
чуми, засухи), убога грошова допомога (по 23 крб 50 коп. асигнаціями на родину), розподіл з казенно-земельного фонду
кращих земель поміщикам та чиновникам, короткий термін
податкових пільг (3 роки), погана організація переселенської
справи взагалі в Росії, байдуже, а інколи злочинне ставлення
царського чиновництва до долі переселенців вимагали надзвичайної напруги для облаштування в необжитих, бідних
внутрішніми водами степах Буджака. Впливали також незвичні природно-кліматичні умови, календар польових робіт.
Важко було перелаштовуватися на перелогову систему землеробства, набувати нового досвіду господарювання, вирощувати нові види сільськогосподарських культур та домашніх
тварин. Бідність більшості переселенців та режим феодального гніту посилювали труднощі, з якими стикалися шукачі
кращої долі.
Складні економічні й природні умови спричинилися
до того, що, починаючи з 1814 року, нарівні з припливом
у Буджак населення, посилився і його відтік за кордон (до
Західної Молдавії). Так, у 1817 та 1818 роках з одного лише
Греченського цинуту втекло більше тисячі родин, зокрема й
одне поселення поміщика Бальша, на землях якого розміщувався Мусаїт 43. Імовірно, саме цим пояснюється зменшення населення в селі з 1818 по 1827 роки. Та вже в середині
50-х років ХІХ ст. кількість жителів почала різко зростати
(з 59 осіб у 1827 р. до 534 – у 1856 р.), що ніяк не можна
Зеленчук В. С. Население Бессарабии и Поднестровья.
С. 99‑100.
43
Анцупов И. А. Аграрные отношения на юге Бессарабии. С. 19.
42
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пояснити тільки природним приростом 44. Отже, у с. Мусаїт
осіли переселенці.
Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. кількість жителів у
с. Мусаїт знову зменшувалася.
Головною причиною, найімовірніше, стала вимушена
рееміграція селян у той період, коли село входило до складу
Румунії. Річ у тім, що урядові кола Молдовського князівства,
а згодом і щойно створеної Румунської держави, не підтримували міграцій болгар, гагаузів, росіян і українців. Практичні державні дії навпаки підштовхували останніх до пошуків
нового притулку, що й спричинило широку й довготривалу
хвилю втеч із територій, які з 1856 року відійшли до Королівської Румунії.
Щодо соціального складу с. Мусаїт, то більшість жителів
була царанами 45. Поняття «царан» існувало ще у XVIII ст.,
хоча з того часу зміст його дещо змінився. Царани – це особисто вільні селяни, яких розселяли на приватновласницьких
землях. Їх стан неодноразово регулювався протягом XVIII–
XIX ст.
Після приєднання Бессарабії до Росії (1812) царани, як і
решта податних станів, на 5 років були звільнені від податків,
податей і повинностей (відбутків) 46. У 1817 році оподаткування було знову запроваджено, хоча його розміри зменшилися, порівняно з періодом до 1812 року.
Численні державні податки та повинності важким тягарем лягли на царан. У першій половині ХІХ ст. вони мусили сплачувати, зокрема, такі: 1) державна породинна подать
(bir – бір); 2) земська повинність за загальним розкладом (збір
Записки Одесского общества истории и древностей. Одесса,
1863. Т. 5. С. 495.
45
НАРМ. Ф. 72. Оп. 1. Спр. 250. Арк. 49.
46
Полное собрание законов Российской империи. № 25848.
44
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коштів на утримання пошти); 3) поземельний збір (avaiet –
аваєт), який складався з податей на право мати овець (goştina –
гоштіна), свиней та бджіл (dijma – діжма), виробляти вино
(vadradarit – вадрадаріт), вирощувати тютюн (pogonorit – поґоноріт); 4) утримання воїнського постою; 5) заготівля дров,
підводна повинність тощо 47.
У 1834 році було ухвалено «Положення про царанів, або
вільних землеробів Бессарабської області», за яким кількість державних податків та податей зменшилася до двох
видів – біру та земського збору. Однак у грошовому еквіваленті загальна сума податків не тільки не зменшилася, але й
збільшилася.
Ще значнішим був обсяг повинностей, які мусили виконувати царани на користь поміщиків. За відомостями А. Защука, вони передбачали: 1) 12-денний безплатний щорічний
відробіток із тривалістю робочого дня від сходу до заходу
сонця; 2) сплачування десятини від усіх вироблених продуктів; 3) ремонт доріг, мостів, гребель, загат на поміщицьких
землях 48. Відповідно до законодавчих актів, царани вважалися особисто вільними селянами й мали право вільного переходу з одних земель на інші із зобов’язанням виконувати певний обсяг повинностей за користування землею. На відміну
від кріпаків у Царській Росії, бессарабських царан не можна
було продати без землі, обміняти чи тілесно карати 49.
Щодо національного складу с. Мусаїт, то протягом ХІХ ст.
він (склад) динамічно змінювався. Якщо 1816 року в селі
Гросул В. Я. О соотношении животноводства и земледелия.
С. 107.
48
Защук А. Этнография Бессарабской области. Записки Одес‑
ского общества истории и древностей. 1863. Т. V. С. 579.
49
Зеленчук В. С. Население Бессарабии и Поднестровья.
С. 129‑131.
47
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мешкало 60 осіб – усі молдовани 50, то вже 1818 року серед
75 жителів було 55 молдован і 20 українців. У 1827 році – загалом 59 мешканців. Усі – молдовани 51. Узагалі, згідно з даними
за 1818 рік, у Буджаку проживало 33 307 молдован (36,9 %),
8049 росіян (8,9 %), 16 144 українці (17,9 %), 19 329 болгар і
гагаузів (21,4 %), 13 232 особи – представники інших національностей (14,6 %) 52. На жаль, нам не вдалося відшукати даних про національний склад жителів села в середині ХІХ ст.,
однак відомо, що на початку ХХ ст. в с. Мусаїт проживало
360 осіб, і всі вони – «малоросіяни», тобто українці 53. Таким
чином, можна дійти висновку, що український елемент у національному складі села став переважати протягом ХІХ ст.,
і більшість предків сьогоднішніх мусаїтян-українців осіли на
цих землях саме тоді.
На превеликий жаль, архівні джерела не дають точних відомостей щодо витоків українських переселенців. Ні окладні (податкові) книги ревізій, ні губернаторські звіти, ні інші
документи не містять вичерпних цифрових (кількісних) покажчиків із цього питання. З інших джерел відомо, що до
Буджака переселялися українці переважно з Поділля, центральних і південних губерній України – Київської, Харківської, Полтавської та Катеринославської 54. Це підтверджують
і побічні відомості, наприклад, лінгвістична характеристика
Статистическое описание Бессарабии. С. 501.
Кабузан В. М. Народонаселение Бессарабской области.
С. 99‑100.
52
Там само.
53
Бутович Б. Н. Материалы для этнографической карты. С. 58.
54
Защук А. Этнография Бессарабской области. С. 506; Парский Д., Воскресенский Е., Черемесинов В. Военно-географическое
и статистическое описание Одесского военного округа. Одесса,
1905. Вып. 1. С. 216; Зеленчук В. С. Население Бессарабии и Поднестровья. С. 184.
50
51
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українських говорів, що їх в останній третині ХІХ ст. вивчали
П. П. Чубинський та К. П. Михальчук 55. Наші дослідження
в галузі мови і традиційно-побутової культури в сучасному
селі Мусаїт 56 дають підстави погодитися з висловленими думками. Крім того, деякі старожили пам’ятають, звідки переселялися їхні предки. Так, Ілля Костянтинович Шпиця стверджує, що його дід по батьківській лінії переїхав до с. Мусаїт
1862 року з Літинського району Вінницької області. Прадід
Клавдії Михайлівни Татаренко родом із Татарбунарського
району теперішньої Одеської області; предки Марії Петрівни
Ожован – вихідці із с. Копчак Одеської області; прадід Домніки Іванівни Осадченко теж прибув з Одеської області із
Гасанства (Ґасанівки) за Болградом, а дідів дід Марії Петрівни
Мельниченко – з-під Білої Церкви.
Важливим для мешканців-українців на півдні Молдови
було те, що вони опинилися не в оточенні переважно молдовського населення (як, скажімо, на півночі, що нерідко й
спричиняло асиміляцію), а в багатонаціональному середовищі, палітру якого складали молдовани, болгари, гагаузи, росіяни, євреї, німці, що, значною мірою, й обумовило збереження
предковічної культури. Крім цього, переселенці – представники різних етнічних груп – мали свої знання й навички в галузі
сільськогосподарського виробництва, з історично усталеним
устроєм і своєрідними звичками та традиціями. Українці вступали з ними в безпосередні контакти: виробничі, економічні,
побутові, родинні тощо. Відбувалося взаємне збагачення знаКарта южно-русских наречий и говоров / сост. К. Л. Маржецкий. Санкт-Петербург, 1871.
56
Нами опитані інформанти: 1. Ольга Петрівна Виходець
(1926 р. н.); 2. Марія Петрівна Мельниченко (1931 р. н.); 3. Домніка
Іванівна Осадченко (1934 р. н.); 4. Ірина Яківна Репещук (1928 р. н.);
5. Клавдія Михайлівна Татаренко (1926 р. н.). 6. Іван Тимофійович
Чечіль (1925 р. н.). 7. Ілля Костянтинович Шпиця (1926 р. н.).
55
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ннями, господарськими навичками, що, з одного боку, дозволяло їм разом, спираючись на людське порозуміння і співчуття, боротися з природними знегодами, а з другого, – сприяло
взаємовпливу та взаємозбагаченню культур.
Господарська діяльність. Оскільки основні види господарської діяльності мусаїтян висвітлено в окремій статті 57,
розглянемо лише загальну характеристику економічних відносин.
За ландшафтом і ґрунтово-кліматичними умовами Буджак є типово степовим краєм із характерною слабкою зволоженістю, весняними та літніми суховіями, узагалі посушливістю, що й обумовлює значну ризикованість землеробства
в цьому районі. За розподілом та структурою землеробства і
тваринництва Буджаку притаманний багатогалузевий розвиток господарства. Однією з визначальних ознак цього району
було домінуюче значення крупного господарства в сільськогосподарському виробництві та на ринку.
Відрізнялася своєю специфікою від інших регіонів Молдови й система землеробства. У дореформені десятиліття буджакські селяни майже цілковито дотримувалися спочатку
залежної, а згодом перелогової системи із циклом чергування: оранка – довгостроковий переліг – пасовисько, що у свою
чергу сприяло розвитку тваринництва. Враховуючи особливості півдня, селяни займалися не тільки зерновим виробництвом, але й садівництвом, виноградарством, баштанництвом, вирощуванням олійних культур.
Кожухар В. Традиційне господарство українців півдня Молдови (на прикладі села Мусаїт Тараклійського району. Мiжнароднi
науковi читання пам’ятi академiка Костянтина Поповича.
Украïнсько-молдовськi етнокультурнi зв’язки: збірник наукових
статей / уклад. : Кожухар В. Г., Кожухар К. С. Кишинів : Elan Poligraf, 2015. Т. 1. C. 123‑144.
57

141

www.etnolog.org.ua
https://ich.md/

Переселенці мусили пристосовуватися до багато в чому незвичайних для них умов: через посушливий клімат доводилося
змінювати землеробський інвентар, опановувати виробництво
невідомих раніше культур (наприклад, кукурудзи, арнаутки), порід тварин (степової рогатої худоби, цигайських овець
та ін.); степове утримання тварин, будувати житло за умов безлісся, боротися з епізоотіями. І далі – еволюція до домінуючого
способу зернового виробництва, двопілля, кінної тяги тощо 58.
Найважливішим у житті селян завжди було питання про
землеволодіння, через те що земля для них – годувальниця,
і від того, у чиїх руках вона перебувала, залежало все життя
села. Щодо землеволодіння, усі поселення півдня Бессарабії
поділялися на такі категорії:
1) поселення державних селян;
2) колонії «задунайських переселенців»;
3) німецькі колонії;
4) станиці та хутори Дунайського (Новоросійського) козачого війська;
5) поселення на приватновласницьких землях.
Саме на приватновласницьких землях і розміщувалося
село Мусаїт 59.
Ще за часів Російсько-турецької війни 1806‑1812 років
чимало бояр почали «самоправно» захоплювати буджацькі
землі, які, за визначенням полковника Генерального штабу
Росії С. І. Корніловича, були безперечною власністю російської казни 60. Як писав О. Защук, «…чимало молдовських і
бессарабських бояр, поміщиків і чиновників, як то: колезьАнцупов И. А. Русское население Бессарабии и левобережного Поднестровья в конце XVIII ‑ XIX в. Кишинев, 1996. С. 85‑86.
59
Анцупов И. А. Аграрные отношения на юге Бессарабии.
С. 231‑234.
60
Статистическое описание Бессарабии. С. 500.
58
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кий радник Іон Стурдза, камергер Бальш, колезький радник
Панайот Казимир… [та інші. – В. К.], навіть не російських,
а молдавських підданих, претендують на цю ділянку “коронних” [буджацьких земель. – В. К.], і тодішнім Бессарабським
управлінням були у володінні ним затверджені» 61.
Найбільшим «розмахом» у захоплюванні земель відзначився трансильванський боярин Янко Бальш. За підрахунками С. І. Корніловича, він зумів захопити в Буджаку
41 519 десятин землі, що становило понад третину всіх земель, захоплених поміщиками 62. Невідомо, завдяки чому
Я. Бальш став господарем таких величезних володінь. Згідно
із твердженнями самого Я. Бальша, він розпродав те, чим володів у Запрутській Молдавії після підписання Бухарестського миру в надії обзавестися новими землями в Буджаку. Тоді
Я. Бальш купив Хотарнічанський цинут, «що належав родині
князя Мурузі», та частину Гречанського цинуту «за умовами
та за узаконеною формою» 63. Однак Ф. Вігель, який добре
знав Я. Бальша, дещо по-іншому бачить шляхи цих надбань.
За його свідченнями, Я. Бальш купив названі володіння в
барона Радукана, який погодився продати їх за безцінь, і не
сплатив останньому ні копійки 64.
На території, якою володів Я. Бальш, розміщувалися
села Чумай, Хаджикіой, Картаул, Мусаїд, Казаякли, Акбота
та інші 65. Йому ж належали поселення Орак (чоловічої статі – 152 особи, жіночої – 150), Чадир (158 і 62), Мінжир (167 і
138), Томай (144 і 99) 66 та ін.
Защук А. Этнография Бессарабской области. С. 514‑515.
Статистическое описание Бессарабии. С. 501‑505.
63
НАРМ. Ф. 5. Оп. 3. Спр. 736. Арк. 133 зв., 139, 144.
64
Зеленчук В. С. Население Бессарабии и Поднестровья. С. 143.
65
Анцупов И. А. Аграрные отношения на юге Бессарабии.
С. 192.
66
НАРМ. Ф. 5. Оп. 3. Спр. 736. Арк. 133 зв., 139, 144.
61
62
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Сам Янко Бальш належав до одного з нечисельних давніх боярських родів нарівні з такими відомими династіями,
як Стурдза, Россет, Доніч, Крупенський, Палладі, Катаржі,
Ришкан 67.
Землі Мусаїту були Бальшевими до 1850-х років, аж поки
їх не купив Стоян Топалов. Ось як охарактеризував нового
господаря села І. Анцупов у монографії «Аграрні відносини
на півдні Бессарабії (1812‑1870)»: «Топалов виділився як підприємець у 20-х – на початку 30-х років. Тоді його діяльність
зосереджувалася на винному відкупі, скотарстві та тонкорунному вівчарстві. <…> До 50-х років Топалов став крупним землевласником, купивши в поміщика Бальша два маєтки – Мусаїт [підкреслення наше. – В. К.] і Пєлєнєй Молдован
(площею 6790 дес.) та у Факлієра 440 дес. А. Скальковський
вважав господарства С. Топалова одними з найбагатших та
упорядкованих у Новоросійському краї» 68.
Проте з рапорту Кагульського земського начальника
Бессарабському воєнному губернатору генерал-майорові
М. С. Ільїнському дізнаємося, що 1856 року маєток Мусаїт
(73 господарства, осіб чоловічої статі – 287, жіночої – 247) належить уже поміщику Гартингу (10 687 дес.) 69.
Таким чином, село протягом півстоліття тричі переходило з рук у руки.
Про те, які податки та податі державі й поміщикові сплачували і відробляли селяни, ми вже писали вище.
Реформа 1861 року на бессарабських селян не поширювалася, через те що юридично вони вважалися вільними. Однак
такий стан не міг задовольняти, особливо з огляду на ті зміни
Зеленчук В. С. Население Бессарабии и Поднестровья. С. 143.
Анцупов И. А. Аграрные отношения на юге Бессарабии.
С. 192.
69
НАРМ. Ф. 2. Оп. 1. Спр. 6456. Арк. 18.
67
68
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серед селянства, які відбувалися в сусідніх країнах – Польщі
та Молдовському князівстві. Незважаючи на опір бессарабських поміщиків, уряд був змушений приступити до підготовки реформи, яка набрала чинності 1868 року.
Викуп землі для селян проголошувався обов’язковим лише
з 1888 року. Для них були установлені грошові повинності.
Реформа 1868 року в 60‑70-х роках ХІХ ст. доповнилася
низкою «положень», «правил» та інших законодавчих актів
про поземельне упорядкування різних категорій селян 70.
Наділення землею в Мусаїті відбувалося 1879 року. До
цього, як зазначено у «Відомостях Кагульського Неодмінного Комітету», земля належала приватним власникам. Наділяння здійснювалося відповідно до «Legea rurală» (1864). Нагадаємо, що Мусаїт у той час входив до складу королівської
Румунії. Загалом 28 селян отримали ділянки землі загальним
розміром 210 десятин 685 сажнів. Протягом року вони мусили сплатити викупних 1224 франки і 24 сантими. Поза розподілом залишилося 2289 десятин 1715 сажнів приватновласницьких земель 71.
Приватні власники землі здавали її в оренду безземельним селянам. Так, згідно з посвідченням № 2407 від 14 липня 1900 року, землевласником Василем Дмитровичем Родіоновим «у маєтку Мусаїт комуни Ґаваноси за термін часу з
1893 по 1900 роки земля здавалася в оренду поселянам на посів різного роду зернового хліба від 9 до 19 крб. за десятину.
Прашитура [земля, на якій попереднього року вирощувалася
кукурудза. – В. К.] – від 10 до 12 крб. за десятину. Платня за випасання одиниці худоби стягувалася: крупної по 4 крб. і дрібної по 2 крб., а вівці від 40 до 60 коп. за штуку 72. У 1903 році
Зеленчук В. С. Население Бессарабии и Поднестровья. С. 146.
НАРМ. Ф. 72. Оп. 1. Спр. 250. Арк. 42, 42 зв., 43 зв., 44, 49.
72
НАРМ. Ф. 72. Оп. 1. Спр. 68. Арк. 62, 62зв.
70
71
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землевласник Іван Теодорович Хаджи-Радов здавав в оренду
землю від 12 до 14 крб. за рік» 73.
Звісно, що час від часу одних землевласників заступали
інші. Як засвідчує купча від 24 травня 1904 року, «румунськопіддана Єлена Карлівна Поґор продала мешканцям Вулканештів братам Івану, Миколі, Дмитру, Домосфену та Олександру Федоровичам Хаджи-Радовим 2263 десятини землі в
поселенні Мусаїт ціною 319 435 крб. за всю землю» 74.
Станом на 14 червня 1907 року в Мусаїті було 37 десятин
присадибної землі (де жили тільки подільники), 98 орної (середня прибутковість із десятини – 7 крб), засіяних вигонів –
10 десятин, виноградників – 2 десятини (прибутковість –
25 крб); непридатних земель: води – 4 десятини, дороги – 8;
загалом десятин – 159. Маєток не закладений, в оренду не зданий, використання всього майна провадиться по-хазяйськи 75.
У 1916 році в комуні Ґаванос, до якої входив Мусаїт, загальна площа земель складалася із:
1) земель, що належали селянським верствам – 10 634 десятини (причому ця цифра покриває 5752 десятини земель
ізмаїльських поміщиків);
2) земель, що належали особам інших верств (дворянам,
купцям, міщанам) – 6000 десятин.
При цьому 66 селян мали до 5 десятин землі, 55 – від 5 до
15 десятин, 38 – від 15 до 30 десятин, 18 – від 30 до 50 десятин
і 43 – понад 50 десятин. У 1907‑1912 роках 50 осіб продали
2811 десятин землі. Її розкупили таким чином: до 15 десятин – 54 особи, від 15 до 30 десятин – 13, від 30 до 50 десятин –
6, понад 50 десятин – 25 76.
Там само. Арк. 169.
НАРМ. Ф. 72. Оп. 1. Спр. 68. Арк. 214, 215.
75
НАРМ. Ф. 72. Оп. 1. Спр. 158. Арк. 257, 277 зв., 278.
76
НАРМ. Ф. 72. Оп. 1. Спр. 193. Арк. 10.
73
74
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Також 1916 року примар комуни М. Бондаренко надав
Кагульському Неодмінному Земському Комітетові відомості
щодо посівів. На селянських землях ярових було посіяно: на
наділених – 216 десятин, куплених – 1537 десятин; загалом –
1753 десятини. Усі посіви, за його словами, у задовільному
стані 77. Озимими на наділених землях – 125 десятин, на куплених – 812; загалом 937 десятин. Трави засіяні на 30 десятинах 78. На приватновласницьких землях засіяно озимини –
1555 десятин, яровини – 1335 десятин, трави – 42 десятини 79.
Церква і школа. Незважаючи на те, що точну дату заснування церкви в с. Мусаїт нам не вдалося з’ясувати, ми можемо стверджувати, що вона існувала вже на початку XVIII ст.,
оскільки 1716 року мала місце суперечка між митрополитом
Праіловським та єпископом Хушським за приходи окремих
населених пунктів, серед яких був і Мусаїт. Звернімося до документальних джерел: «Указані ж нами два села [Султан-Кишласі й Мусаїт-Кишласі. – В. К.], що знаходяться на кордоні між
Молдавією та Турецькими володіннями на півдні Бессарабії,
вважали за право звертатися в церковних справах і до Хушського єпископа, і до Праіловського митрополита, причому
єпископ Хушський обумовлював свої домагання історичним
правом, так як колись весь Буджак належав до Хушської єпархії, тоді як митрополит Праіловський обумовлював ці претензії
виключно на підставі турецького панування над тими самими
місцевостями». Урешті-решт, за рішенням Олександрійського
патріарха Самізіла, обидва села, «як ті, що входили до складу
Молдавії, мусять підпорядковуватися в церковних відносинах, – що і було раніше, – Хушському єпископу 80.
НАРМ. Ф. 72. Оп. 1. Спр. 220. Арк. 56 зв.
Там само. Арк. 56.
79
НАРМ. Ф. 72. Оп. 1. Спр. 220. Арк. 38.
80
Арсений, Епископ Псковский. Исследования и монографии
по истории. С. 120‑121.
77
78
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Точна вказівка щодо існування церкви, зафіксована документально, пов’язується з 1816 роком, коли село відроджувалося. При чисельності населення 60 осіб, які жили в п’яти
плетених хатах і двох землянках, була вже і плетена церква 81.
Таким чином, ми можемо стверджувати, що мешканці
Мусаїту здебільшого були православними християнами навіть за турецького панування.
За даними місцевих краєзнавців, кам’яну церкву в селі
почали будувати 1825 року самі селяни під керівництвом
майстра. Церква мала одну маківку. Сім бронзових дзвонів
розташовувалися на окремій дзвіниці. Біля церкви ховали
священиків та заможних селян. У 1966 році церкву було зруйновано.
Місцева церква мала власне господарство. Так, 1849 року
за заявкою (зверненням) до Кишинівської Духовної Консисторії Старшого благочинного Кагульського повіту протоієрея
Якова Чайківського для причету с. Мусаїт із вотчини с. Мусаїт було виділено 33 десятини землі 82.
Парафіяни з любов’ю і благочестям ставилися до сільської
церкви, жертвували й заповідали їй гроші, про що свідчить і
такий епізод. 19 березня 1902 року священик церкви Микола
Мані звертається до «Його високоблагословіння О. Болочинної 4 дільниці Ізмаїльського повіту священника Олександра
Кіпера» за дозволом відремонтувати церкву за кошти, які їй
заповів померлий пастух поміщика Захаріаді Іоан Немцан 83.
Однак і в церковних справах, як засвідчують архівні документи, траплялися негаразди.
У листопаді 1888 року церковний староста Клим Репещук
звинуватив священика Іоанна Лимонтова у привласненні
Статистическое описание Бессарабии. С. 501.
НАРМ. Ф. 208. Оп. 5. Спр. 293. Арк. 1‑8.
83
НАРМ. Ф. 208. Оп. 4. Спр. 2622. Арк. 2.
81
82
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церковних коштів. З приводу цього було організоване спеціальне розслідування, яким займався згадуваний уже депутат
4 округу Ізмаїльського повіту священник Олександр Кіпер 84.
У березні 1905 року священник церкви Сава Ніколаєв був звинувачений в утисках церковного старости Дмитра Якименка
і в «…заподіянні йому кривди словами та діями» (свідки: Єфрем Швидченко, Феодора Бойченко, Спиридон Чечіль) 85. Тоді
ж староста Д. Якименко поскаржився на псаломщика Ісаака
Кайсина, який побив його 12-річного сина 86.
Також 1905 року священик Сава Ніколаєв поскаржився
«Його Преосвященству, Превелюбному Володимиру, єпископу Кишинівському і Хотинському», що до всякого притчового внеску та за всякої нагоди Благочинний священик округу
отець Олександр Кіпер вимагав з нього зайві гроші 87.
У 1910 році священиком у сільській церкві став панотець
Єрмолай Душанов (старожили його пам’ятають, за їхніми
відомостями, священик дожив до 1940 р.). І цей служитель
церкви звинувачувався того ж таки 1910 року «у несправності по службі» 88.
Та все це лише окремі епізоди із життя сільської церкви,
узагалі вона справно несла свою службу.
Напроти церкви у громадському чамурному будинку
розташовувалася школа. Вона згадується у відомостях «Про
церкви та школи, що знаходяться в Кагульському земському
районі» за 1902 рік. Школи Міністерства народної просвіти та
церковно-приходської школи в той час у селі не було 89.
НАРМ. Ф. 208. Оп. 5. Спр. 1137. Арк. 1‑10.
НАРМ. Ф. 208. Оп. 4. Спр. 2864. Арк. 5.
86
НАРМ. Ф. 208. Оп. 5. Спр. 2647. Арк. 6.
87
НАРМ. Ф. 208. Оп. 5. Спр. 2635. Арк. 10.
88
НАРМ. Ф. 208. Оп. 5. Спр. 3468. Арк. 4‑8.
89
НАРМ. Ф. 72. Оп. 1. Спр. 128. Арк. 1 зв.; Спр. 129. Арк. 7 зв., 8.
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Серед місцевих учнів були й такі, що продовжили освіту
після школи. Так, у 1917 році псаломщик Олексій Степанович Стоматов (1895 р. н.) закінчив Кишинівську семінарію
і того самого року вступив на історико-філологічний факультет Новоросійського університету 90. На жаль, архівні
матеріали не містять будь-яких інших відомостей про випускників-мусаїтян.
Перша світова війна, яка розпочалася 1 серпня 1914 року,
згубно відбилася на с. Мусаїт і його жителях. Мобілізація
працездатних чоловіків до армії, на оборонні роботи, реквізиція худоби, фуражу, продуктів – усе це не оминуло мешканців Мусаїту. Революційні події 1917 року, а незабаром і прихід
нової румунської влади істотно вплинули на жителів села, як,
власне, і всього краю.
У складі королівської Румунії. Аграрна реформа, запроваджена румунським урядом, ґрунтувалася на Законі про
аграрну реформу в Бессарабії, затвердженому королівським
декретом 1919 року. Закон передбачав сплату компенсацій
власникам, землі яких були експропрійовані, причому 25 %
оціночної вартості експропрійованої власності покривала
держава, а 75 % – наділені селяни.
Відповідно до закону, повністю експропріювалася земля,
що належала державі, короні, Селянському банкові та іноземним монастирям, іноземним підданим, земствам, містам
і міським спілкам. Частково підлягала експропріації земля
маєтків, що мали понад 109 га, не враховуючи садків, виноградників та садової шкілки. Реформою передбачалося,
що розміри мінімальних наділів становитимуть не менше
6 га, проте цієї норми дотрималися лише в Кагульському та
Бельцькому повітах, а взагалі по Бессарабії середній наділ
Бабий А. И. Формирование молдавской интеллигенции во
второй половине XIX – начале ХХ в. Кишинев, 1971. С. 94.
90
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становив близько 3,2 га, при цьому чимало селян отримали
менше 1 га 91.
У Мусаїті, який входив до Кагульського повіту, землю
розподілили, переважно дотримуючись закону. 27 травня
1921 року місцева субкомісія з питань приватизації своїм
рішенням затвердила список жителів-власників та кількість
землі в кожній квоті загальною площею 1007 га і 2000 м2 92. До
списку ввійшло 169 селян, 28 із яких одержали від 2,2 га до
5,9 га, 141 – по 6 га землі 93. Крім цього, 37 селян отримали
виноградники та присадибні ділянки розміром від 2000 м2 до
6000 м2 94.
Згодом у результаті розподілу між спадкоємцями кількість дрібних і зовсім дрібних наділів зростала. Багато селян,
особливо бідних, незабаром позбавилися своїх наділів, через те що не в змозі були викупити їх. За умовами аграрної
реформи, 20 % викупної ціни потрібно було сплатити відразу, а решту грошей – протягом 20 років. Однак, якщо селянин заборгував сплату двох з половиною рокових внесків,
його наділ потрапляв у розпорядження адміністративних
органів, які здавали його в оренду або ж продавали 95. І вже
1925 року боржниками в Мусаїті стали 25 осіб на загальну
суму 56 838 леїв: Феодосій Гранич – 120 леїв, Матей Кононенко – 54 леї, Карпо Бойченко – 382 леї, Яків Гранич, Марія Сокопенко – по 456 леїв, Афанасій Виходець – 1600 леїв, Йосип
Швидченко – 317 леїв, Кость (прізвище написано нерозбірливо) – 240 леїв, Пантелей Шпиця – 1760 леїв, Павло ПащенŢurcanu S. (1991) Relaţii agrare din Basarabia în anii 1918–1940.
Chişinău, p. 23.
92
НАРМ. Ф. 110. Оп. 1. Спр. 1748. Арк. 4.
93
Там само. Арк. 17, 17 зв., 18, 18зв., 19, 19 зв., 20.
94
Там само. Арк. 15, 15 зв.
95
Фролов Н. П. Аграрные отношения в буржуазно-помещичьей Румынии. Кишинев : Госиздат Молдавии, 1958. С. 57.
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ко – 688 леїв, Готфрід Шульц – 8474 леї, Іон Войку – 4608 леїв,
Хершан Дойбан – 36 720 леїв, Сидір Виходець – 160 леїв 96.
У результаті – в одних селян землі дедалі меншало, або ж
вони ставали безземельними, в інших наділи збільшувалися,
що призводило до соціального розшарування. Це підтверджують дані опитування місцевих жителів. У родини Ганни
Нестерівни Кади (1927 р. н.) було 30 га землі під оранку та 3 га
виноградників; в Івана Тимофійовича Чечіля (1925 р. н.) –
12 га землі; в Ірини Яківни Репещук – 4 га під оранку та 2 га
толоки (для випасання худоби). За відомостями Іллі Костянтиновича Шпиці (1926 р. н.), у середньому виноградники
займали по 0,5 га, однак в окремих селян вони сягали 10 га.
Таке становище підтверджують і архівні матеріали. Відповідно до статистичних даних королівської Румунії, які врахували 118 родин і містять відомості щодо кількості земель з
вирощуваними на них сільськогосподарськими культурами,
кількості робочих рук у кожній родині, реманенту, різниця
значна. Окремі селяни, такі як Т. В. Репещук, А. П. Якименко,
М. Чечіль, І. А. Виходець та інші, не мали землі зовсім. Інші –
серед них І. Виходець, І. Меленті, Є. Чечіль – по 1‑2 га, а Йосип Швидченко – 12 га, Трифон Павленко – 20 га 97, Михайло
Якименко – 20 га, Кирило Виходець – 18 га. Та справжніми
магнатами були Іон Ковалліоті – 150 га й Еліза та Костянтин
Захаріаді – 180 га 98.
Чимало незаможних селян змушені були працювати на
місцевих багатіїв. Так, 1943 року бригаду з 14 осіб (Влад Северін, Микола й Федір Терзі, Іван Репещук, Харлампій і Микола
Ропоти, Тудось та Теодор Мелінте, Микола Узун, Георгій Петрунжел, Василь Матей, Харлампій Перепилиця, Андрій ПавНАРМ. Ф. 1458. Оп. 1. Спр. 609. Арк. 109.
НАРМ. Ф. 2067. Оп. 1. Спр. 2951. Арк. 38‑48.
98
НАРМ. Ф. 2067. Оп. 1. Спр. 2949. Арк. 33.
96
97
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ленко, Михайло Моломан) відправили на чотирьох підводах
у село Пардіна комуни Ласкар-Котаржиу повіту Тулча для
підстригання 1235 овець І. Ковалліоті, які там випасалися.
У с. Мусаїт вони мали повернутися з настриженою вовною 99.
У 1943 році в селі було: земель під оранку – 2188 га, випасів – 532 га, природних сінокосів – 233 га, виноградників –
400 га, садків – 6 га, лісів – 43 га, присадибних ділянок разом із
садибами – 125 га, непридатних земель – 185 га 100. Реманенту:
коней та волів (пар) – 170, плугів – 182, тракторів – 6, сіялок –
16, возів та упряжі для волів – 22, возів та упряжі для коней –
180 101. Худоби: волів – 78, коней – 405, корів – 279, биків – 6,
овець – 4376, свиней – 371 102.
У ті часи в середньому по Бессарабії врожайність зернових культур складала: пшениці – 8,3 ц/га, жита – 8,6 ц/га, ячменю – 6 ц/га, вівса – 5,9 ц/га, кукурудзи – 8,9 ц/га 103. У с. Мусаїт
відповідно: пшениці озимої – 7 ц/га, пшениці ярової – 7,5 ц/
га, ячменю – 10 ц/га, вівса – 7 ц/га, жита – 6 ц/га 104. Як уже зазначалося, у селі було шість тракторів – у господарствах Іона
Коваліоті, Елізи Захаріаді, Віталія Казаку, Юлії Хохор та Костянтина і З. Захаріаді 105.
У тогочасній Румунії планувалося виробництво сільгосппродукції, зокрема і для кожного окремого господарства 106. При цьому виконання планів, особливо посівних та
жнив, контролювалося щотижнево, про що свідчать відпоНАРМ. Ф. 2067. Оп. 1. Спр. 2947. Арк. 56.
НАРМ. Ф. 2067. Оп. 1. Спр. 2949. Арк. 3.
101
НАРМ. Ф. 2067. Оп. 1. Спр. 2951. Арк. 37.
102
Там само. Арк. 56.
103
Фролов Н. П. Аграрные отношения. С. 275.
104
НАРМ. Ф. 2067. Оп. 1. Спр. 2949. Арк. 38.
105
НАРМ. Ф. 2067. Оп. 1. Спр. 2949. Арк. 5.
106
НАРМ. Ф. 2067. Оп. 1. Спр. 2951. Арк. 1.
99

100
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відні зведення 107. Селяни плани виконували, а інколи навіть
і перевиконували, наприклад, 1943 року планувалося засіяти озимою пшеницею 240 га, фактично ж засіяли 311 га,
тобто перевиконали запланований покажчик на 71 га; щодо
жита відповідно заплановано 170 га – засіяно 195 га: перевиконання – 25 га 108.
Загалом місцева влада оцінювала стан у господарстві
позитивно. У доповідній записці претора (березень 1943 р.)
мовилося про те, що тварини не хворіють (епізоотії немає);
нестачі продовольчих продуктів немає, а лишки селяни продають на базарі; спекуляції немає; із худоби на продаж вирощуються тільки свині; з робочою силою в невеликих господарствах проблем не існує, а крупні на сезонні роботи
наймають робітників із сусідніх повітів і використовують
також військовополонених; місцеве населення виробляє все
необхідне для внутрішнього споживання, окрім взуття 109.
У комуні також розвивалися ремесла й торгівля.
У 1937 році працювала майстерня з виробництва черепиці
(fabrica de cîgle), 4 корчми, 5 млинів 110.
У 1930‑1940-х роках кількість населення в Мусаїті зросла.
У 1937 році загалом мешканців уже було 1275 111, 1943 року –
1297, серед яких дітей у віці від 7 до 12 років – 218, від 12 до
18 років – 131, чоловіків від 18 до 68 років – 312, жінок такого
ж віку – 325, дітей до 7 років та людей похилого віку – 311, чоловіків мобілізаційного віку – 238, робочих рук – 455 (до цієї
категорії належало все населення від 7 до 68 років) 112. Щодо
НАРМ. Ф. 2067. Оп. 1. Спр. 2949. Арк. 48; Спр. 2951. Арк. 36.
НАРМ. Ф. 2067. Оп. 1. Спр. 2946. Арк. 26.
109
НАРМ. Ф. 2067. Оп. 1. Спр. 2947. Арк. 20.
110
Creţu V. Judeţul Cahul economic, p. 56.
111
Там само.
112
НАРМ. Ф. 2067. Оп. 1. Спр. 2951. Арк. 37.
107
108
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національного складу, то, як засвідчують джерела, у селі проживали bulgari (болгари), ruşi (так румуни записували українців) та romîni (так називали молдованів) 113.
Комуна Мусаїт, до складу якої, крім с. Мусаїт, входило ще
й село Чумай, належала до Іон Воєводської волості Кагульського повіту 114. У комуні була примарія, церква та початкова
школа, де навчання провадилося румунською мовою 115.
Жителів села час від часу залучали до різних громадських
безоплатних робіт. У 1943‑1944 роках у таких роботах, як засвідчують документи, узяли участь 20 осіб 116.
З документів, що стосуються перевірки комуни в
1943 році, дізнаємося, що «місцева примарія гарно облаштована та обгороджена дощаним парканом. Комунальне господарство складається з тимчасового стійла, має 5 волів, комунальну власність.
Мости в комуні в гарному стані. Канави не вириті, так як
у цьому немає потреби, вода має природні стоки, на головних
дорогах, добре всипаних піском, не утворюється грязюка.
У комуні все виглядає пристойно.
Роботи щодо благоустрою:
– побудовано дім із двох кімнат для дирекції школи;
– побудовано дім, що складається з двох кімнат, кухні та
коридору, для нотаріуса;
– побудовано тимчасове стійло для волів;
– капітально відремонтовано будинок із 4-х кімнат і коридору для примарії;
– побудовано школу з одним класом поруч з існуючою;
– будуються будинки для пошти та жандармерії.
Creţu V. Judeţul Cahul economic, p. 56.
НАРМ. Ф. 2067. Оп. 1. Спр. 2945. Арк. 69.
115
Creţu V. Judeţul Cahul economic, p. 56.
116
НАРМ. Ф. 2067. Оп. 1. Спр. 2950. Арк. 376.
113
114
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У комуні спокій і порядок» 117.
Насправді ж картина не була такою райдужною. У березні того самого року префект Кагульського повіту, полковник
Думитру Добреску, повідомляв, що примарі й нотаріуси комун Карбалія, Мусаїт, Московей та Алаут не дали підводи для
воєнних потреб. У зв’язку із цим наказав:
1) примарів (зокрема й примаря Мусаїта Степана Кирияка) строго попередити;
2) нотаріусів (із Мусаїта – Данила Стойчіу) покарати, позбавивши їх зарплати за 5 днів 118.
У серпні 1943 року в результаті перевірки з’ясувалося, що
примаря комуни Мусаїт Ніколає Пую та його заступника Кирила Виходця не застали на робочому місці. Не виконується
наказ про прибирання території, ремонт доріг, забезпечення робочою силою робіт на громадських засадах. Зазначені
факти обумовили винесення суворої догани вищеназваним
службовцям та позбавлення їх п’ятиденного заробітку 119.
Загалом, описуваний період був нелегким для селян. Їхні
господарства, як і по всій Бессарабії, перебували якщо не в занепаді, то в застійному стані, постійно збільшувалися податки, що негативно впливало на рівень життя. За численними
свідченнями місцевих старожилів, фактично заборонялося
розмовляти українською мовою, національні звичаї й обряди
були в неласці.
Чимало жителів Мусаїту після повернення румунської
влади 1941 року підпали під репресії. Так, у секретному документі Претури Іон Воєводської волості Кагульського повіту від 30 червня 1943 року мовиться: у зв’язку з тим, що
чинний секретар комуни Мусаїт Георгій П. Олійнику сприяв
НАРМ. Ф. 2067. Оп. 1. Спр. 2946. Арк. 26‑27.
НАРМ. Ф. 2067. Оп. 1. Спр. 2945. Арк. 53.
119
НАРМ. Ф. 2067. Оп. 1. Спр. 2950. Арк. 86.
117
118
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(1940) відступу румунських військ, поводився вороже щодо
Румунської держави, демонстрував радість з нагоди приходу радянського режиму, звільнити його з посади з 1 липня
1943 року 120.
За короткий період існування радянської влади в селі почали встановлюватися нові порядки. Окремим селянам не
вдалося уникнути негативних виявів сталінського режиму.
Це лихо торкнулося й німецької родини Іоана Сайблера, яку
репатріювали до Німеччини (дружину Ірену, сина Григорія,
дочку Ніну) 121. Подальша їхня доля невідома. Підлягли під
репресії: Афанасій Виходець, Єремія Олєйников, Ністор Виходець, Василь Виходець, Антін Мунтяну, Іван Іванов, Якуб
Бачинський 122.
У вересні 1940 року 13 жителів села направили на роботу в
Донбас, троє з них не повернулося 123. 5 липня 1941 року 54 чоловіків мобілізували на фронт, 14 з них не повернулися 124.
І як засвідчує ще один документ, у липні 1941 року двоє
мусаїтян – Іхим Святков і Дмитро Ропот – «добровільно виїхали до СРСР» 125.
Радянський період (нарисово). За радянських часів село
Мусаїт адміністративно входило до складу різних територіальних утворень.
11 листопада 1940 року на підставі Указу Президії Верховної Ради МРСР було утворено Бельцький, Бендерський,
Кагульський, Кишинівський, Оргеївський та Сорокський
повіти Молдавської РСР. Кагульський повіт складали БаймаНАРМ. Ф. 2067. Оп. 1. Спр. 2950. Арк. 69.
НАРМ. Ф. 2067. Оп. 1. Спр. 2949. Арк. 26.
122
НАРМ. Ф. 2067. Оп. 1. Спр. 2947. Арк. 13.
123
НАРМ. Ф. 2067. Оп. 1. Спр. 2950. Арк. 15.
124
Там само. Арк. 14.
125
Там само. Арк. 16.
120
121
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клійський, Вулканештський, Кагульський, Кангазський, Тараклійський і Чадир-Лунгський райони. Село Мусаїт увійшло
до Вулканештського району.
Відповідно до Указу Президії Верховної Ради МРСР від
16 жовтня 1947 року, усі повіти було скасовано. Райони, що
були у складі повітів, перепідпорядкували республіканським
організаціям.
31 січня 1952 року у складі Молдавської РСР було утворено чотири повіти: Бельцький, Кагульський, Кишинівський,
Тираспольський. Вулканештський район входив до складу
Кагульського повіту. 15 червня 1953 року повіти знову було
скасовано.
Низка реорганізацій, пов’язана зі створенням та реформуванням районів, що мала місце протягом наступних років, не торкнулася с. Мусаїт 126. Увесь цей час село входило до
складу Вулканештського району, а пізніше воно перейшло до
Тараклійського району, до якого належить і нині.
Після звільнення села в 1944 році почалося створення нових органів влади на зразок тих, що існували в СРСР. Насамперед це сільська рада. Як засвідчують документальні відомості,
спочатку голови й секретарі сільради змінювалися досить часто. Станом на 1 січня 1945 року головою був Семен Миколайович Ташніченко, 1904 р. н., українець, освіта нижча, безпартійний, без цивільної спеціальності. У роки Великої Вітчизняної
війни був мобілізований до Румунії на роботи. Секретар – Йосип Іванович Рибалов (?, прізвище записано нерозбірливо),
1895 р. н., українець, освіта нижча, безпартійний, без цивільної
спеціальності. У воєнні роки перебував у концтаборах 127.
Центральный Государственный Архив Молдавской ССР и
его филиал в г. Тирасполе, краткий справочник. Кишинев : Штиинца, 1988. С. 331‑332.
127
НАРМ. Ф. 2760. Оп. 1. Спр. 37. Арк. 12.
126
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З 13 жовтня 1945 року головою був обраний Терентій
Дмитрович Якименко, 1897 р. н., росіянин, неграмотний 128.
З 3 березня 1946 року голова – Микола Харитонович Житніков, 1921 р. н., член ВКП(б), українець. Секретар – Яким
Дмитрович Цвєтков, 1900 р. н., безпартійний.
У травні 1946 року на трьохмісячні курси голів сільрад
був відряджений заступник голови Мусаїтської сільради
Олександр Миколайович Виходець. У його характеристиці
записано: «…народився у 1912 р. в с. Мусаїд Вулканештського району МРСР. Безпартійний, освіта 3 класи, з листопада 1945 р. працює заст. голови сільради. До роботи ставиться сумлінно. Землі має 10 га, в господарстві має 1 коня,
1 корову, 2 телиці і 8 овець. Репресованих серед родичів
нікого не має, за кордоном також родичів не має, не був засуджений» 129.
Як бачимо, простежувалася гостра нестача підготовлених
кадрів.
Сільське господарство країни після війни також перебувало в плачевному стані. Наслідки незадовільного правління,
руйнівної війни, посухи 1946‑1947 років, продовольчої кризи,
яка була викликана і природними, і штучними чинниками, –
усе це призвело до того, що в 1946 році валовий збір зерна
був майже у 2,3 рази меншим, ніж у 1940 році; значним було і
зменшення поголів’я худоби: 46,8 % господарств не мали худоби взагалі, 83,9 % – були без робочої худоби 130. В одноосібному селянському секторі загалом у республіці було зосереджено близько 90 % засівної площі 131.
Там само. Арк. 6.
НАРМ. Ф. 2760. Оп. 1. Спр. 56. Арк. 47, 48.
130
История народного хозяйства Молдавской ССР 1917–1958 гг.
Кишинев, 1974. С. 258‑259.
131
Там само. С. 258.
128
129
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Господарські показники Вулканештського району
в 1947 році 132
Колгоспи і радгоспи Селянські господарства
1. Загальна засівна площа 1168 га (1,89 %)
60 502 га (98,11 %)
2. Плуги кінні

2146 (14 %)

13 185 (86 %)

3. Поголів’я худоби:
– велика рогата худоба
– вівці, кози
– коні
– свині

175 (4,14 %)
2940 (19,79 %)
138 (6,85 %)
44 (38,26 %)

4051 (95,86 %)
11 914 (80,21 %)
1876 (93,15 %)
71 (61,74 %)

В одноосібних селянських господарствах землекористування було черезсмужним. Кожне господарство мало землю
у двох, трьох, чотирьох і більше місцях залежно від землезабезпечення. У 1946 році після перевірки землекористування
кожного селянського господарства в районі були виявлені
випадки незаконного користування землею поверх установленої норми (20 га) 133.
Зрозуміло, радянське керівництво не могло погодитися
з існуванням приватного сектору в сільському господарстві.
Однак процес колективізації відбувався складно, інколи болісно й затягнувся в деяких районах до 1950-х років. При цьому використовувалася політика «батога і пряника»: колгоспам надавалися пільгові кредити, продовольчі безпроцентні
позики тощо, а одноосібників душили податками, використовували також насильницькі методи.
У 1961 році в с. Мусаїт (у списку колгоспів Молдавської РСР написано Мусанд) уже існував колгосп ім. Леніна
(у документі закреслено й написано – ім. Ілліча), який мав
132
133

НАРМ. Ф. 3257. Оп. 1. Спр. 194. Арк. 1, 59.
НАРМ. Ф. 3257. Оп. 1. Спр. 194. Арк. 8.
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зареєстровані землі: громадські – 2624 га, за держпактом –
2733 га, у плані – 2775 га 134.
Станом на 1979 рік с. Мусаїт – центральна садиба радгоспу-заводу «Мусаїт» аграрно-промислового об’єднання
«Молдвинпром». У 1979 році радгосп-завод реалізував продукції на 2,5 млн карбованців. Прибуток склав 790 тис. карбованців. У господарстві – 45 тракторів, 2 комбайни, 10 вантажних автомобілів (станом на 01.01.1980 р.). Також у селі були:
восьмирічна школа, будинок культури, бібліотека, фельдшерсько-акушерський пункт, дитячий садок, майстерні побутового обслуговування, магазини, відділення зв’язку, пам’ятник
односельцям, які загинули в роки Другої світової війни 135.
За даними переписів населення, у селі проживало:
Село Мусаїт Тараклійського р-ну
Загалом
Чоловіків
Жінок

1979
1368
654
714

1989
1216
551
665

2004
1081
520
561

Національний склад населення с. Мусаїт за останнім переписом 2004 року такий:
Національність
Українці
Молдовани
Росіяни
Гагаузи
Болгари
Цигани
Інші
Загалом
134
135

Кількість мешканців
760
124
84
67
38
2
6
1081

Відсоток
70,31
11,47
7,77
6,2
3,52
0,19
0,56
100 %

НАРМ. Ф. 3257. Оп. 1. Спр. 87. Арк. 6.
Советская Молдавия. Краткая энциклопедия. С. 417.
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На території села функціонують: примарія, Будинок
культури, бібліотека, гімназія, дитячий садок, пошта, Центр
здоров’я, cоціальні об’єкти, необхідні для життя, діяльності
та надання послуг населенню. При Будинку культури вже багато років існує ансамбль народної пісні «Червона троянда»,
дитячі танцювальні й хорові колективи. У сільській гімназії
діти мають змогу вивчати, крім інших програмних предметів,
рідну мову й літературу, історію, культуру та традиції українського народу.
Наші нарисові розвідки свідчать про те, що с. Мусаїт має
давню, багату на події і круті повороти історію, яка ввібрала в себе неодноразові докорінні зміни політичних режимів і
державних кордонів: Молдовське князівство, турецьке володарювання, перебування в межах Російської імперії, королівської Румунії, Радянського Союзу. Випробування численними
війнами, коли село неодноразово стиралося з лиця землі, не
призвели до його зникнення. У поліетнічному складі населення українці почали переважати із середини ХІХ ст. Нинішні
жителі села – нащадки українських переселенців, які прибули
з різних регіонів України: Поділля, центральних і південних
губерній – Київської, Харківської, Полтавської та Катеринославської. Вступаючи в різноманітні економічні й культурні
контакти з представниками інших етнічних спільнот у нових
природнокліматичних і культурних умовах проживання, місцеві українці, засвоюючи нові знання і господарські навички,
зберегли предковічну традиційну культуру, мову та звичаї
свого народу.
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Віктор Кожухар

Джерельна база дослідження
динаміки руху українського
населення Республіки Молдова
наприкінці ХХ – на початку
ХХІ століття 1
Дослідження демографічних процесів та явищ, виявлення їхніх тенденцій і закономірностей, а також здійснення різних практичних розробок (прогнозів, програм) вимагають
використання значних обсягів інформації про населення. Демографічна інформація насамперед поділяється на первинну
та вторинну. Первинна інформація – це безпосередньо зібрані статистичні дані про населення. Вторинна інформація – це
вже оброблені певним чином вихідні дані. Вона може бути
представлена у вигляді статистичних довідників, робочих таблиць, наукових публікацій, аналітичних web-сторінок тощо.
Див.: Кожухарь В. Источниковая база исследования динамики
движения украинского населения Республики Молдова в конце XX –
начале XXI в. Materialele conferinţei «Patrimoniul cultural: cercetare,
valorificare, promovare». Ediţia a 12-a. Chişinău, 28–29 mai 2020. Vol. 1 /
coordonatori: Victor Ghilaş, Adrian Dolghi ; colegiul redacțional: Victor
Ghilaş (preşedinte) [et al.]. Chişinău : Institutul Patrimoniului Cultural,
2020. Р. 295–299. Це дослідження виконано в рамках наукового проєкту (2020–2023 рр.) Інституту культурної спадщини Республіки
Молдова (реєстраційний номер 96‑PS 20.80009.1606.02: Evoluţia tradi‑
ţiilor si procesele etnice în Republica Moldova: suport teoretic şi aplicativ în
promovarea valorilor etnoculturale si coeziunii sociale).
1
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За своєю суттю вторинна інформація є результатом відповідної аналітичної обробки первинних даних.
Особливість населення полягає в тому, що способом його
існування й самозбереження є постійна мінливість, плинність, перехід з одного стану в інший. Характеристики населення загалом як сукупності людей змінюються за певний
період часу в результаті демографічних подій (народження,
смерть, укладання / розірвання шлюбу, міграція), що відбуваються з окремим індивідом у конкретний момент.
Цим зумовлено необхідність застосування відповідної
системи обліку та збору демографічних даних. Існуюча практика розрізняє «учет состояния населения на определенный
момент времени и учет демографических событий (рождений, смертей, браков, разводов, а также переездов с места на
место) за тот или иной период времени» 2.
У першому випадку джерелами демографічних даних
слугують переписи населення і спеціальні вибіркові, зокрема соціологічні, обстеження, що здійснюються науково-дослідними, проєктними, громадськими організаціями.
У другому – використовуються відомості про реєстрацію демографічних подій, зокрема записи в метричних книгах, акти
цивільного стану.
Дані про населення можна отримати також із виборчих,
військово-облікових та інших списків. До джерел демографічної інформації належать також реєстри населення, які поєднують у собі властивості переписів та поточного обліку.
Таким чином, основними джерелами первинних демографічних даних є: переписи населення, поточний облік демографічних подій, спеціальні вибіркові обстеження, списки та
реєстри населення.
Медков В. М. Демография. Для студентов вузов. Ростов-наДону : Феникс, 2002. С. 35.
2
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На думку фахівців, демографічна інформація має відповідати певним вимогам, щоб її можна було використати для
аналізу.
Першою такою вимогою є повнота. Наприклад, дані про
загальну чисельність населення й загальну кількість демографічних подій мають бути доповнені показниками, що характеризують їхній розподіл за низкою ознак (за певними періодами часу, сімейним станом, віком, рівнем освіти тощо).
Друга вимога – детальність і багатоаспектність, тобто
необхідність фіксації якомога більшої кількості ознак, що характеризують індивіда.
Третьою вимогою є достовірність: в інформації не можна
допускати спотворень демографічних відомостей (свідомих
чи несвідомих). При використанні недостовірної інформації неминучі помилкові висновки та хиби під час прийняття
проєктних рішень.
Четверта вимога полягає в забезпеченні систематичності під час збору, узагальнення, публікації та аналізу демографічних даних, тобто накопичення демографічної інформації
має здійснюватися відповідно до встановленої для кожного її
виду періодичності 3.
Найповнішим і найкомплекснішим джерелом демографічної інформації є переписи населення. Саме вони найбільшою
мірою відповідають (принаймні мають) усім чотирьом вимогам.
Виходячи із четвертої вимоги та враховуючи те, що заявлена
тема передбачає дослідження саме динаміки руху українського
населення Республіки Молдова, ми проводитимемо порівняльний аналіз демографічної інформації, отриманої з матеріалів переписів населення 1959, 1979, 1989 та 2004 років (підсумки «перепису» 2014 р. ми враховувати не будемо, про це – нижче).
Дорошенко Л. С. Демографія. Навч. посіб. для студ. вищ. навч.
закл. Київ : МАУП, 2005. С. 36–37.
3
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Зупинимося докладніше на даних перепису 2004 року.
Для нас найважливішою є інформація про етнічний склад
населення. Тут ми знаходимо відомості про загальну чисельність українського населення – 282 406 осіб (їх частка значно
знизилася порівняно з попереднім переписом), їх розподіл
за місцевістю (міська та сільська), рідну мову українців (серед українців 64,1 % рідною мовою назвали українську мову,
а 31,8 % – російську), мову, якою вони зазвичай розмовляють
(кожен другий українець зазвичай розмовляє російською мовою, і 6,2 % – румунською) тощо 4
Важливо для нас і те, що етнічний склад населення представлений районами та окремо по кожному населеному пункту. Виходячи з цієї інформації, ми виділили три групи населених пунктів, де:
1) українців проживає менше 30 % жителів;
2) від 30 до 50 %;
3) понад 50 %.
Це дозволяє нам конкретно визначити регіони їхнього
компактного й дисперсного розселення, кількість українців,
які проживають у міській та сільській місцевості тощо.
Можна також у територіальному розрізі простежити співвідношення чисельності українців, які визначили як рідну мову
українську, з тим, якою мовою вони зазвичай розмовляють.
Однак дотримання четвертої вимоги (достовірності) в
цьому статистичному джерелі викликає серйозні сумніви в
багатьох учених 5.
Перепись населения 2004 г. Демографические, национальные,
языковые, культурные характеристики. Статистический сборник.
Кишинев, 2006. Т. 1. 492 с.
5
Суляк С. Г. Этносы и языки Молдавии по результатам переписи 2004 г. и данным ГП «Центр государственных информационных
ресурсов Registru». Русин. Кишинэу, 2013. №3 (33). С. 94‑101;
Тишков В. А. О Всероссийской переписи населения 2010 года:
4
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Проте це поки що єдиний офіційний документ щодо перепису населення в Республіці Молдова за час незалежності,
і нам доводиться його використовувати.
Тепер про перепис 2014 року. На думку авторитетних
фахівців, зокрема голови Асоціації соціологів та демографів
Молдови Віктора Мокану, цей важливий для держави проєкт
не досяг мети – був однозначно провалений. За твердженням
дослідника, понад 70 млн леїв, виділених на перепис, пустили на вітер. Причиною тому є відверта незацікавленість республіканської влади в отриманні достовірних результатів,
а тим більше в їх оприлюдненні. В. Мокану відверто говорить
про такі болючі питання, як маніпуляції на виборах, неможливість планування масштабних державних проєктів, прірва між владою і населенням та можливі непорозуміння між
ними й наслідки цих негативних процесів.
Висновки провідного демографа й соціолога республіки,
на жаль, підтверджують опубліковані дані перепису 6. Відповідно до них, кількість українців за 10 років скоротилася
більше, ніж на 100 тис. осіб (з 282 тис. до 181 тис.). Виникає закономірне питання: «Наскільки ця інформація достовірна?».
На суттєві недоліки перепису 2014 року звернула увагу
моніторингова місія Ради Європи, яка дійшла висновку, що
третина населення країни взагалі не була переписана. Крім
того, суттєві претензії з боку європейських експертів були і
до переписувачів, які, за їх інформацією, у деяких випадках
дозволяли собі заповнювати опитувальники, спираючись на
разъяснения для ретроградов и националистов и предупреждения для чиновников и политиков. Этнополитический мониторинг
переписи населения / под ред. В. В. Степанова. Москва : ИЭА РАН,
2011. С. 15‑31.
6
Перепись населения и жилищ в Республике Молдова, 12–25 мая
2014 года. URL : https://statistica.gov.md/pageview.php?idc=479&l=ru
(дата звернення 20.03.2020).
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власні, цілком суб’єктивні, припущення щодо зовнішності
опитуваного, а не на достовірну фіксацію його відповідей.
Чутливими для нас стали й зауваження з боку Ради Європи
щодо інформації про етнічну належність та віросповідання,
які, як з’ясувалося, не вважалися обов’язковими (!) і, відповідно, не заповнювалися.
Звісно, Національне бюро статистики намагалося спростувати такі заяви, назвавши їх дезінформацією, однак змушене було визнати, що переписувачі зіштовхнулися з низкою
труднощів. Так, використання даних адміністративних джерел виправдовувалося відомим фактом відмови брати участь
в опитуванні близько 20,5 тис. домогосподарств Кишинева
(із 48,9 тис.) 7.
Щоб уникнути негативного резонансу, обговорення згорнули й висновків не дійшли.
До значних додаткових джерел можна зарахувати: 1) дані
«Центру державних інформаційних ресурсів “Registru”»
(ДП «ЦДІР “Registru”»), оскільки в ході документування інформація про національність та материнську мову декларується й перевіряється ще раз самими громадянами при заповненні форм на видачу посвідчення особи або закордонного
паспорта; 2) щорічні статистичні збірки Національного бюро
статистики (щоправда, дані про етнічну належність майже не
наводяться, мабуть, з уже вказаних причин, але можна побічно знайти відомості про українців, зокрема щодо їхньої частки в загальній масі населення); 3) дані центрів Запису актів
цивільного стану; 4) військово-облікові відомості тощо.
Досить серйозний порівняльний аналіз даних перепису
населення 2004 року та «Центру державних інформаційних
Как власти намерены решать проблему дискриминации нацменьшинств в Молдове? URL : https://noi.md/ru/news_id/218249
(дата звернення 12.03.2020).
7
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ресурсів “Registru”» провів С. Г. Суляк. У питанні зазначення
етнічної належності та інших параметрів він більше довіряє
відомостям «ЦДІР “Registru”» (бо їх, як уже зазначалося, підтверджують самі громадяни), тим самим піддаючи сумніву
достовірність даних перепису 2004 року 8.
Враховуючи, що в нашому дослідженні йдеться саме про
етнічну демографію, слід виокремити таке важливе джерело
інформації, як матеріали етнографічних досліджень, насамперед польові матеріали, які ми збираємо уже 27 років. Вони
дозволяють виявити причини деяких демографічних процесів, ґрунтуючись на особливостях традиційної культури
українців Молдови (сімейні традиції, народна медицина, народна педагогіка тощо).
Таким чином, джерел достатньо, щоб представити певну
картину етнодемографічних процесів серед українців Молдови, насамперед динаміку руху населення.
Враховуючи те, що українське населення фактично за всю
історію свого існування на землях Молдови не було об’єктом
спеціальних демографічних досліджень, а згадувалося, як
правило, тільки в контексті (серед інших етносів), фрагментарно, і ці дані не піддавалися серйозному науковому аналізу, вважаємо, що наші наукові пошуки є досить актуальними,
зокрема й для створення загальної картини демографічного
стану та розвитку нашого суспільства. Це у свою чергу дозволить зробити прогнози й дати конкретні рекомендації для
владних структур щодо стабілізації та досягнення позитивної
динаміки демографічних процесів у нашій країні.

Суляк С. Г. Этносы и языки Молдавии по результатам переписи 2004 г. С. 94‑101.
8
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Віктор Кожухар

Історіографія динаміки
чисельності та міграції українців
Молдови наприкінці ХХ –
на початку ХХІ століття 1
Трансформаційні процеси, що почалися в нашій країні після здобуття Молдовою незалежності, вирізняються
серйозною турбулентністю в усіх сферах життєдіяльності
суспільства – політичній, економічній, соціальній, культурній тощо. Не є винятком і демографічні процеси, які тісно
взаємопов’язані і значною мірою є, з одного боку, відображенням того, що відбувається в країні, з другого, – наслідком
і, нарешті, на новому витку – причиною посилення становища. Тому дуже гостро стоїть питання необхідності враховувати те, що відбувається з народонаселенням (зміни в чисельності, структурі, складі, переміщення та розселення тощо),
і впливати на ці процеси, щоб уникнути серйозних проблем.
Див.: Кожухарь В. Историография динамики численности и
миграции украинцев Молдовы в конце ХХ– начале ХХІ в. Materialele
Simpozionului Naţional de Etnologie «Tradiţii şi procese etnice». Ediţia
a 1-a. 6 octombrie 2020 / coordonator: Natalia Grădinaru ; comitetul
ştiinţific: Victor Ghilaş [et al.]. Chişinău : Institutul Patrimoniului
Cultural, 2020. Р. 252‑261. Це дослідження виконано в рамках наукового проєкту (2020–2023 рр.) Інституту культурної спадщини
Республіки Молдова (реєстраційний номер 96‑PS 20.80009.1606.02:
Evoluţia tradiţiilor si procesele etnice în Republica Moldova: suport teoretic
şi aplicativ în promovarea valorilor etnoculturale si coeziunii sociale).
1
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Тому особливого значення набувають такі кроки, як фіксація
цих процесів, їх науково обґрунтований аналіз, прогнозування і на цій основі розробка та пропозиція оптимальних вирішень.
З огляду на поліетнічний характер нашого суспільства необхідно всі названі кроки реалізувати на загальнонаціональному рівні та кожної етнічної спільноти зокрема, застосовуючи в етнодемографічних дослідженнях комплексний підхід.
Це не в останню чергу стосується і другого за чисельністю
(після титульної нації) українського населення Республіки
Молдова.
Як слушно зазначає І. А. Суботіна, «различия в естественном движении этноса, наблюдаемые на разных территориях его проживания, этнотрансформационные процессы,
а главное, активные миграционные перемещения приводят
к изменениям в численности этнических групп, переменам в
рисунке расселения народа, увеличивая или уменьшая компактность его размещения в пределах той или иной территории, расширяя или сужая зоны межэтнических контактов,
что безусловно воздействует на ход этнических процессов, на
изменения в быту, культуре, языковой жизни контактирующих народов, меняет их менталитет, представления, установки и ценностные ориентации» 2.
Далі дослідниця веде мову про основні тенденції розвитку етнодемографічних процесів, які спостерігаються зі
здобуттям Молдовою незалежності, на прикладі гагаузів,
але зазначені тенденції характерні також для інших етнічних спільнот, зокрема й українців: «...Изменившиеся после
распада СССР идеологические и социально-экономические
Субботина И. А. Гагаузы: динамика численности и изменения
в расселении (вторая половина XX – начало XXI в. Этнографическое
обозрение. Москва, 2008. № 5. С. 115.
2
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условия жизни существенно повлияли на развитие расселения, в том числе и этнического. Произошел слом привычных
тенденций, сменились знаки динамики численности населения, соотношения горожан и сельчан. Развернувшиеся после распада Советского Союза процессы международной
трудовой миграции на постсоветском пространстве, явление гастарбайтерства и связанных с ним безвозвратной
миграции, а также эмиграции стали не только социальноэкономической, но и актуальной этнодемографической проблемой, особенно значимой для малочисленных народов,
к числу которых принадлежат гагаузы. Резкое снижение
уровня жизни населения, бедность, социальное расслоение,
распад семей и падение рождаемости в гагаузских семьях,
постарение населения, снижение доли активного трудоспособного населения, масштабные миграционные перемещения за пределы основного этнического ядра расселения
гагаузов в Молдавии, в том числе наиболее молодого и образованного поколения, создают серьезную опасность целостности этноса, стабильности его воспроизводственных
процессов, демографических и социальных перспектив развития гагаузов» 3.
Питання природного та механічного руху українського
населення Молдови (як і інших етнічних меншин) у науковій літературі досі серйозно не розглядалися. У численних
працях із демографії українці не були об’єктом дослідження,
тому свідчення про них були переважно описовими, фрагментарними та неповними. До того ж статистичні й етнографічні описи Бессарабії у XVIII ст., XIX ст. та на початку ХХ ст.
здебільшого були написані неспеціалістами. Утім, і сама демографія як наука тоді лише формувалася. Тим не менш, ці
роботи становлять певний інтерес. Зокрема, можна назвати
3

Там само. С. 115–116.
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праці П. Свіньїна 4, А. Скальковського 5, А. Защука 6, П. Чубинського 7, А. Єгунова 8, І. Ястржембського 9, К. Єрмолинського 10, В. Бутовича 11 та ін.
На початку ХХ ст. і в міжвоєнний період вивченням народонаселення Дністровсько-Прутського міжріччя активно
займалися румунські дослідники І. Ністор, Л. Бога, І. ПеліСвиньинъ П. Описаніе Бессарабской области. Составлено вѣдомства государственной коллегіи иностранныхъ дѣлъ
надворнымъ совѣтникомъ Павломъ Свиньинымъ, 1816 года,
1-го Іюня. Записки Одесскаго общества исторіи и древностей. 1867.
Т. 6. С. 175–320.
5
Скальковский А. Болгарские колонии в Новороссийском
крае. Одесса : Тип. Т. Неймана и К°, 1848. 156 с.; Скальковский А.
Опыт статистического описания Новороссийского края. Одесса,
1850. Ч. 1. 366 с.
6
Защук А. И. Материалы для географии и статистики России.
Бессарабская область. Санкт-Петербург, 1862. Ч. 1. 582 с.; СанктПетербург, 1862. Ч. 2. 274 с.; Защук А. Этнография Бессарабской
области. Записки Одесского общества истории и древностей. 1863.
Т. V.
7
Чубинский П. А. Труды Этнографическо-статистической
экспедиции в Западно-русский край, снаряженной Русским географическим обществом: Юго-зап. отдел: Материалы и исслед.,
собр. д. чл. П. П. Чубинским. Санкт-Петербург, 1872. Т. VII.
Ч. 1‑3.
8
Егунов А. Бессарабская губерния в 1800–1875 гг. Кишинев,
1879. 129 с.
9
Ястржембский И. А. Опыт статистики движения населения
Херсонской губернии. Ч. 1. Херсонский уезд. Херсон, 1882. 38 с.;
Ч. 2. Одесский уезд. Херсон,1883. 68 с.
10
Ермолинский К. Сборник статистических сведений по Хотинскому уезду. Москва, 1886. 927 с.
11
Бутович В. Н. Материалы для этнографической карты Бессарабской губернии. Киев, 1916. 59 с.
4
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ван, А. Бабель, П. Козаку, П. Горе, Д. Богос та ін. 12 Звичайно,
їх більше цікавило молдовське населення краю, але вони не
оминули увагою і представників етнічних меншин.
Слід зазначити, що праці дослідників ХІХ – першої половини ХХ ст. (незважаючи на деяку їхню недосконалість),
по суті, заклали основи для подальшої роботи вчених у сфері
демографії. Із них ми можемо почерпнути цікавий і важливий матеріал про демографічні процеси серед різних етнічних
спільнот (чисельність, територіальне розміщення, міграції,
етнокультурні взаємовпливи тощо). До того ж багато джерел,
з яких черпали інформацію дослідники ХІХ – першої половини ХХ ст., для сучасних учених уже недоступні.
Дослідники радянського періоду, попри певну ідеологічну обмеженість, зробили досить вагомий внесок у вивчення
демографічних процесів нашого краю. У працях відомого
радянського географа й етнографа академіка Л. Берга 13, хоча
вони не суто демографічні, розглянуто питання народонаселення. Особливий інтерес для нас представляє його книга
«Население Бессарабии», у якій учений докладно описав етнічний склад населення та його територіальне розселення,
створивши відповідну карту. Проте в одному питанні Л. Берг
Nistor I. (1991) Populaţia Basarabiei. Chişinău : Cartea
Moldovenească, 294 р.; Boga L. (1926) Populaţia Basarabiei (Etnografie
şi statistică). Basarabiei. Chişinău : Cartea Românească, 118 р.; Pelivan I.
(1919) La Bessarabie sous la regim russe. Paris : Impr. Lahure, 63 р.;
Babei A. (1926) La Bessarabie. Paris, 360 р.; Cazacu P. (1992) Moldova
dintre Prut şi Nistru. 1812–1918. Chişinău : Știința, 444 p.; Bogoş D. D.
(1938) Basarabia de la 1812 până la 1938. Chişinău : Monitorul oficial
şi imprimeriile statului, 16 p.; Recensământul general al populaţiei din
29 decembrie 1930. Bucureşti, 1938. Vol. 11. Р. XXVI.
13
Берг Л. С. Население Бессарабии: этнографический состав и
численность. Петроград : б. и., 1923. 59 с.; Берг Л. С. Бессарабия.
Страна. Люди. Хозяйство. Кишинев : Universitas, 1993. 194 с.
12
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серйозно розходився з «лінією партії» – «он неправильно
трактовал проблему этнической индивидуальности молдаван в группе восточнороманских народов, отождествляя их
с румынами», – за що піддавався критиці з боку радянських
учених (імовірно, не лише їх) 14.
Ряд молдовських істориків у своїх працях розглядали також демографічні процеси на території краю в різні історичні
періоди. Так, В. Жуков 15 і М. Бабілунга 16 в низці розвідок вивчають населення міст Бессарабії. У них досліджено, зокрема,
етнічний склад населення міст і його динаміку. Я. Гросул та
І. Будак звернулися до статистики населення періоду з 1842
по 1904 роки, спираючись на щорічні доповіді губернаторів
Бессарабії, адресовані до імператорського двору. Вони здеЗеленчук В. С. Население Бессарабии и Поднестровья в XIX в.
Кишинев : Штиинца, 1979. С. 30.
15
Жуков В. И. Города Бессарабии (1861–1900 гг.). Кишинев :
Штиинца, 1975. 291 с.; Жуков В. И. Города Бессарабии 1812–1861 годов. Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1964. 257 с.; Жуков В. И. Города Бессарабии в XIX в. Молдаване. Очерки истории, этнографии,
искусствоведения / отв. ред. Я. С. Гросул. Кишинев : Штиинца, 1977.
С. 213–217; Жуков В. И. Динамика роста и состава городского населения Кишинева (1812–1861 годы). Труды Центрального госу‑
дарственного архива МССР. Кишинев, 1962. Т. I. С. 172–197; Жуков В. И. Рост населения, его социальный и национальный состав.
История Кишинева. Кишинев, 1966. С. 47–50.
16
Бабилунга Н. В. Динамика городского населения Бессарабии
в эпоху империализма (1897–1914 гг.). Известия АН МССР. Серия
общественных наук. 1981. № 2. С. 53–61; Бабилунга Н. В. Источники к изучению динамики городского населения Бессарабии в период Первой мировой войны. Проблемы источниковедения истории
Молдавии периода феодализма. Кишинев : Штиинца, 1983. С. 190–
206; Бабилунга Н. В. Опыт функциональной классификации городов Бессарабии по материалам переписи 1897 г. Вопросы истории
Молдавии XIX – начала XX в. Кишинев : Штиинца, 1989. С. 134–159.
14
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більшого простежили загальну динаміку чисельності населення губернії 17.
Характеристики кількості населення Молдови в XVI –
на початку XIX ст. розглянули в спільній статті А. Котенко,
І. Мохов та П. Совєтов 18.
П. Дмітрієв досліджував зміну чисельності населення
Молдови у XVIII ст. На основі матеріалів переписів 1772, 1774
та 1803 років він розглянув зміни в кількості та розміщенні
жителів у всіх населених пунктах, а також склав карти й таблиці, що демонструють ці явища 19.
Значний внесок у вивчення демографічних процесів у
краї зробив В. Кабузан. У своїх працях він вивчав, зокрема,
етнічний склад жителів Бессарабії у XVIII–XIX ст. 20
Гросул Я. С. Социальный и национальный состав населения. История народного хозяйства Молдавской ССР. Кишинев :
Штиинца, 1977. С. 15–22; Гросул Я. С., Будак И. Г. Очерки истории
народного хозяйства Бессарабии (1861–1905). Кишинев : Картя
Молдовеняскэ, 1972. 602 с.; Будак И. Г. Население, городское самоуправление и благоустройство. История Кишинева. Кишинев :
Картя Молдовеняскэ, 1974; Гросул Я. С., Будак И. Г. Очерки истории народного хозяйства Бессарабии (1812–1861). Кишинев : Картя
Молдовеняскэ, 1967. 399 с.
18
Котенко Л. И., Мохов Я. А., Советов П. В. О тенденции роста народонаселения Молдавии в эпоху феодализма. Ученые запис‑
ки Ин-та истории, языка и литературы Молдавского филиала
АН СССР. Серия историческая. 1957. Т. VI. С. 53–60.
19
Дмитриев П. Г. Народонаселение Молдавии. Кишинев : Штиинца, 1973. 160 с.
20
Кабузан В. М. Народонаселение Бессарабской области (губернии) в первой половине XIX в. Исторические записки. 1968. № 82.
С. 232–242; Кабузан В. М. Народонаселение Бессарабской области и
левобережных районов Приднестровья. Кишинев : Штиинца, 1974.
157 с.; Кабузан В. М. Заселение Новороссии в XVIII – первой половине XIX века. Москва : Наука, 1976. 304 c.; Кабузан В. М. Чис17
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Велике демографічне дослідження було проведено
В. Зеленчуком у його ґрунтовній монографії «Население
Бессарабии и Поднестровья в XIX в.» 21. Учений усебічно
вивчив динаміку, природний рух, міграції, соціальну та національну структуру населення Бессарабії в XIX ст. Окремі
параграфи праці присвячені етнічному складу населення
і, природно, українцям як найчисельнішій після титульної
нації етнічній спільноті. В. Зеленчук простежує основні
етапи формування українського населення Бессарабії та
Лівобережного Придністров’я, динаміку чисельності, розселення, міграції.
Щодо етнічних меншин, то в Молдові було видано кілька праць, які досить цікаві та корисні для дослідників. Серед
них можна, наприклад, назвати статтю І. Грека, у якій автор
розглядає етнодемографічну політику влади Росії в ПрутоДністровському межиріччі в XIX – на початку XX ст. Тут ми
знаходимо матеріали щодо демографічної ситуації загалом по
регіону, а також динаміки чисельності, структури та розселення етнічних меншин 22.
У 1990 році побачила світ монографія «Русское население
Молдавии. Численность, расселение, межэтнические связи»,
у якій авторка І. Табак дослідила особливості розселення й
ленность и расселение народов России в XVIII – первой половине
XIX в. (Численность и удельный вес молдаван). История географии
и историческая география. Москва : МФГО, 1975. С. 26–29.
21
Зеленчук В. С. Население Бессарабии и Поднестровья в XIX в.
Кишинев : Штиинца, 1979. 288 с.
22
Грек И. Ф. Этнодемографическая и этноязыковая политика Российской империи в Пруто-Днестровском междуречье в
XIX – начале XX века. URL : http://ava.md/projects/history/015250etnodemograficheskaya-i-etnoyazikovaya-politika-rossiiskoi-imperii-vpruto-dnestrovskom-mezhdurech-i-v-xix-nachale-xx-veka.html (дата
звернення 20.03.2020).
177

www.etnolog.org.ua
https://ich.md/

динаміку кількості російського населення Молдавії, починаючи з другої половини ХІХ ст. до 1980-х років 23.
У монографії А. Скворцової, присвяченій вивченню становища росіян Молдови в міжвоєнний період, теж знаходимо
статистичні дані про динаміку чисельності, структуру населення тощо 24.
Загалом дослідники радянського періоду, як і їхні попередники, також не ставили своїм завданням розглянути демографічні процеси в середовищі саме українців Молдови.
Проте опубліковані ними матеріали, хай і неповні, фрагментарні, суттєво допомагають їхнім послідовникам у спробах
створення цілісної картини.
Після здобуття Молдовою незалежності до проблем демографії прикута пильна увага дослідників, журналістів, громадських організацій. Це пов’язано з тією турбулентністю,
про яку ми згадували на початку статті. Умовно ми можемо
розділити всі публікації на три категорії: 1) у яких розглянуто
демографічну ситуацію та її динаміку в країні загалом 25; 2) які
Табак И. В. Русское население Молдавии. Численность, расселение, межэтнические связи. Кишинев : Штиинца, 1990. 137 с.
24
Скворцова А. Ю. Русские Бессарабии: опыт жизни в диаспоре
(1918‑1940 гг.). Кишинев : Pontos, 2002. 276 с.
25
Дудогло Т. Д., Онофрей А. З. Оценка демографической нестабильности в Республике Молдова. Вестник НГИЭИ. Нижний Новгород : Нижегородский государственный инженерноэкономический институт, 2013. № 5. С. 38‑49; Большакова П. Н.,
Черкасов С. Н. Анализ особенностей демографических процессов в
Молдове и Приднестровье. Проблемы стандартизации в здравоох‑
ранении. Москва : Медико-технологическое предприятие «Ньюдиамед», 2019. № 1‑2. С. 34‑39; Фоменко В. Г., Кривенко А. В. Демографическая ситуация в Приднестровье в 1990–2000 годах. Демоскоп
Weekly. 2002. Nr. 73‑74. URL : http://tirastel.md/~tdsu/region/osn_publ.
shtm (дата звернення 12.03.2020); Гагауз О. Е., Пенина О. А. Демо23
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окреслюють проблеми міграції 26; 3) праці з етнодемографії,
графические перспективы Молдовы. Основные вызовы демографи‑
ческой безопасности: сходства и различия в Молдове и Беларуси.
Кишинев : Штиинца, 2010. С. 33‑38. URL : http://www.demoscope.
ru/weekly/2011/0455/analit01.php (дата звернення 20.03.2020); Гагауз О. Е. Динамика брачности населения Республики Молдова в
конце XX – начале XXI века. Проблемы народонаселения в зерка‑
ле истории: Шестые Валентеевские чтения: Москва, 22–24 апреля
2010 г. МГУ им. М. В. Ломоносова: сборник докладов / ред. В. В. Елизаров, И. А. Троицкая. Москва : МАКС Пресс, 2010. Т. 2. С. 87‑99;
Палади Г., Бучучану-Врабие М. Молдова в процессе депопуляции.
Основные вызовы демографической безопасности: сходства и раз‑
личия в Молдове и Беларуси. Кишинев : Штиинца, 2010. URL : http://
www.demoscope.ru/weekly/2011/0455/analit01.php (дата звернення
20.03.2020); Надирова А., Корнелюк Н., Гагауз О. Сравнительный
анализ демографической политики в Республиках Беларусь, Казахстан и Молдова. Аист на крыше. Демографический журнал.
Санкт-Петербург : Фонд гражданских проектов «Социумъ», 2017.
№ 4. С. 24‑31; Тульский М. Некоторые итоги переписи 2004 года в
Молдавии. URL : http://www.demoscope.ru/weekly/2006/0249/analit08.php (дата звернення 12.03.2020); Гагауз О. Е. Молдове нужны
срочные меры по сохранению человеческого потенциала. URL :
https://news.myseldon.com/ru/news/index/213638346 (дата звернення 13.03.2020); Paladi G., Gagauz O., Penina O. (2009) Îmbătrînirea
populaţiei în Republica Moldova: consecinţe economice şi sociale.
Chişinău : Inst. Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice, 204 p.
26
Мошняга В. Регулирование трудовой миграции в Республике Молдова: основные этапы и их специфика. MOLDOSCOPIE
(Probleme de analiza politica). Chisinau : USM, 2007, Nr. 1 (XXXVI).
р. 33‑48; Malinovska O., Mosneaga V., Shahotko L. (2007) Labour Migration Assessment for the WNIS Region. Kiev : IOM, October, 60 p.;
Мошняга В. Неурегулированная транзитная миграция из Республики Молдова: состояние и пути минимизации. MOLDOSCOPIE
(Probleme de analiza politica). Chisinau : CEP USM, 2008, Nr. 2 (XLI),
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тобто присвячені демографічним процесам у середовищах етнічних спільнот 27.
Про загальний лейтмотив праць із демографії красномовно говорять самі заголовки статей («Молдова в процессе депор. 57‑108; Mosneaga V., Rusu R. (2008) Formarea diasporei moldovenesti peste hotare: esenta si specificul. MOLDOSCOPIE (Probleme de
analiza politica). Chişinău : USM, Nr. 1 (XL), р. 91‑104; Мошняга В.
Население Молдовы в контексте современных миграционных процессов. Молдова – Приднестровье: Работая вместе ради успешного
будущего. Кишинэу : Издательский Дом, 2009. С. 156–172; Джуда Т.
Balkan Insight: миграция населения убьет Молдавию? URL : https://
rossaprimavera.ru/article/053551fc (дата звернення 15.03.2020); Миграция в Молдове – краткая информация. Укрепление взаимосвязи
миграции и развития в Молдове. Кишинев : CIVIS & IASCI, 2010.
С. 11‑17; Морару В., Мошняга В., Руснак Г. Молдавские трудовые
мигранты в Европейском Союзе: аспекты интеграции и проблемы
возвращения. Маятник миграции. Кишинэу : IIEŞP, 2012. С. 99‑159;
Поалелунжь О. М. Молдова в потоке международной миграции.
Основные вызовы демографической безопасности: сходства и раз‑
личия в Молдове и Беларуси. Кишинев : Штиинца, 2010. URL : http://
www.demoscope.ru/weekly/2011/0455/analit01.php (дата звернення
20.03.2020); Макухин А. В. Современная миграционная ситуация в
республике Молдова и Приднестровье как череда «Исходов» населения. PolitBook. Чебоксары : НИИ общественных и политических
наук, 2015. № 1. С. 69‑82.
27
Субботина И. А. Гагаузы: динамика численности и изменения в
расселении (вторая половина XX – начало XXI в.). Этнографическое
обозрение. Москва, 2005. № 5. С. 115‑133; Дарадур Н. Ретроспектива
и эволюция семьи и рождаемости у гагаузов Молдовы XIX – начала XXI вв. в контексте демографических тенденций современности:
автореф. дис. … д-ра истории : спец. 07.00.01. Кишинев, 2009. 26 с.;
Суляк С. Г. Этносы и языки Молдавии по результатам переписи
2004 г. и данным ГП «Центр государственных информационных
ресурсов Registru». Русин. Кишинэу, 2013. №3 (33). С. 94‑101.
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пуляции», «Молдове нужны срочные меры по сохранению человеческого потенциала», «Старение населения в Республике
Молдова: региональный аспект» тощо). І це не паніка, а розуміння катастрофічності ситуації, яку автори прагнуть донести до влади. А ситуація справді непроста: знижується народжуваність, зростає смертність (з 1995 р. кількість померлих
перевищує кількість народжених), збільшується кількість
людей, які їдуть із країни в пошуках кращої долі (спочатку
на тимчасові заробітки, тепер – разом із сім’ями й назавжди),
у структурі населення зростає частка громадян, старших
60 років, істотно скорочується тривалість життя тощо.
У зазначених працях автори простежують динаміку демографічних процесів у Молдові, визначають причини та можливі їх негативні наслідки, пропонують варіанти вирішень
для покращення ситуації.
Показову, на наш погляд, думку висловив зарубіжний автор – оглядач журналу «Economist» Т. Джуда. Ознайомившись
із демографічною ситуацією в нашій країні, він був настільки
приголомшений, що написав у своєму виданні солідну статтю «Balkan Insight: миграция населения убьет Молдавию?»,
у якій посилається також на дані молдовських соціологів і демографів. Публікацію Т. Джуда починає словами: «Если для
стран, расположенных между Черным морем и Адриатикой,
проблема сокращения населения является драмой, то в Молдавии это трагедия. Начиная с 1989 года население страны сократилось практически на треть; через 15 лет от него может
остаться только половина». І закінчує думкою соціолога В. Пістринчука: «...Если в Молдавии не произойдут радикальные
изменения, включая полное “восстановление управления”
(что означает разрыв с коррумпированными и олигархическими практиками прошлого), то страна обречена стать “домом отдыха” для тех, кто уехал, и “домом престарелых” для
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тех, кто остался» 28. Відповідь на запитання, винесене в назву
цієї статті, очевидна.
Результати так званого перепису населення 2014 року
мали неабиякий резонанс як серед фахівців, так і в засобах
масової інформації. І думка була однозначною – цей захід
провалено. Про це, зокрема, заявив голова Асоціації соціологів та демографів Молдови В. Мокану. За його словами, понад
70 млн леїв, виділених на перепис, пустили на вітер. І сталося
це тому, що влада Молдови не зацікавлена в отриманні й тим
більше публікації достовірних відомостей про демографічний
стан у Молдові. У людей можуть з’явитися «незручні» запитання до влади. Крім того, не маючи такої інформації, можна
легко маніпулювати результатами виборів тощо. І незрозуміло при цьому, як без точної інформації про чисельність, склад
і рух населення можна планувати масштабні проєкти розвитку країни. Однак, певно, їх і не планувалося. Схоже, влада і
так відчуває себе цілком комфортно 29.
Слова демографа й соціолога підтверджують і ті нечисленні дані перепису, які були опубліковані 30, наприклад,
згідно з ними, кількість українців за 10 років скоротилася з
282 тис. до 181 тис., тобто на понад 100 тис. осіб. Подібна інформація навіть нефахівця поставить у глухий кут. Таке може
бути лише за відкритого геноциду.
Джуда Т. Balkan Insight: миграция населения убьет Молдавию? URL : https://rossaprimavera.ru/article/053551fc (дата звернення
15.03.2020).
29
Социолог: перепись населения провалена, 70 миллионов леев на ветер. URL : https://ru.sputnik.md/radio_rubrica_
interviu/20170323/11756895/moldova-perepisi-naselenija-provalena.
html (дата звернення 20.03.2020).
30
Перепись населения и жилищ в Республике Молдова,
12–25 мая 2014 года. URL : http://www.statistica.md/pageview.
php?idc=479&l=ru (дата звернення 20.03.2020).
28

182

www.etnolog.org.ua
https://ich.md/

Навіть моніторингова місія Ради Європи заявила, що дані
про третину населення країни взагалі не обліковані. Були й
претензії до переписувачів, які, за інформацією європейських
експертів, у деяких випадках самі заповнювали опитувальники, виходячи з власних припущень, що ґрунтувалися на
інформації про респондента або на його зовнішності. Крім
того, у Раді Європи висловили сумніви щодо достовірності
результатів перепису, що стосуються етнічної приналежності
та релігії, оскільки ці критерії в опитувальниках не вважалися обов’язковими, адже були подані у відкритій формі (респонденту слід було самому вписувати відповідь).
У Національному бюро статистики назвали дезінформацією дані Ради Європи, хоча змушені були визнати, що в
Кишиневі переписувачі зіштовхнулися з низкою труднощів.
З 48,9 тис. домашніх господарств близько 20,5 тис. відмовилися брати участь у перепису, і в цьому випадку для оцінок
використовувалися відомості адміністративних джерел 31.
Обговорення цієї теми швидко припинили, не було озвучено жодних висновків, начебто й не проводився «перепис».
Серед робіт з етнодемографії лідирує гагаузька тематика.
Дослідники розглядають історичне коріння існуючих нині
проблем у демографії, розкривають їхні причини, ураховуючи
при цьому етнічну специфіку гагаузького населення Молдови.
Що стосується українців, спеціальних праць із демографії
ми не виявили. Певна інформація щодо їхньої чисельності та
розселення міститься в дослідженнях із давньої та сучасної
історії місцевих українців 32.
Как власти намерены решать проблему дискриминации нацменьшинств в Молдове? URL : https://noi.md/ru/news_id/218249
(дата звернення 12.03.2020).
32
Кожухар В. Г. Українці Молдови: сторінки історії. Українці Мол‑
дови. Історія і сучасність: зб. наук. статей / уклад. : Кожухар В. Г.,
31
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Для вивчення природного й механічного руху українського населення необхідно визначити відмінні ознаки демографічної установки цього етносу, причини її трансформації
в контексті демографічних тенденцій сучасності та наслідки
для соціально-економічної стабільності суспільства. Тому тут
важливі також дослідження з етнології, насамперед етнічної
психології, традиційної культури (сімейні звичаї, народна
медицина, народна педагогіка тощо). Такі знання дозволять
виявити причини деяких демографічних процесів серед українців Молдови.
Оскільки спеціальні етнодемографічні дослідження стосовно українців Молдови не здійснювалися, недостатньо вивчені зазначені аспекти традиційної культури, то такі наукові
дослідження стають дуже актуальними.

Кожухар К. С. Кишинів : Elan Poligraf, 2008. С. 19‑45; Степанов В. П.
Украинцы Республики Молдова. Влияние этногосударственного
законотворчества, госучреждений и ведомств, этнокультурной
среды на сохранение и развитие идентичности. Очерки трансформационного периода (1989‑2005 гг.). Кишинев : Busines-Elita, 2007.
710 с.
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Віктор Кожухар

Природний рух і територіальне
розселення українців Молдови
на початку ХХІ століття 1
Українці Молдови – друга за чисельністю етнічна спільнота, що проживає на цій території багато століть, упродовж
яких вона піддавалася акультурації та асиміляції, збільшувалася чи скорочувалася в різний час її кількість, відбувалися внутрішні та зовнішні міграції, змінювалося територіальне розселення тощо. Усі ці демографічні процеси, тісно
взаємопов’язані із соціально-економічними, політичними,
релігійними та іншими явищами в суспільстві, здійснювалися природним чи насильницьким шляхами. Особливо інтенсивно змінювалися демографічні показники за часів тектонічних зрушень у регіоні. До них можна зарахувати здобуття
Молдовою незалежності наприкінці ХХ ст. Звичайно, такі
зміни позначилися на демографічних показниках усієї країни
і, зрозуміло, відбилися на українцях. Демографічні процеси є
Див.: Кожухарь В. Численность и териториальное расселение
украинцев Молдовы в начале ХХІ века. Patrimoniul cultural: cercetare,
valorificare, promovare. Materilalele conferinței științifice internaționale.
Ediția a XIII-a, 27–28 mai 2021. Chișinău : UNU, 2021. Vol. II. Pp. 233–
239. Це дослідження виконано в рамках наукового проєкту (2020–
2023 рр.) Інституту культурної спадщини Республіки Молдова
(реєстраційний номер 96‑PS 20.80009.1606.02: Evoluţia tradiţiilor si
procesele etnice în Republica Moldova: suport teoretic şi aplicativ în pro‑
movarea valorilor etnoculturale si coeziunii sociale).
1
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наслідком і, певною мірою, причиною багатьох політичних та
соціально-економічних трансформацій.
На жаль, мусимо констатувати, що загалом у Республіці
Молдова нинішня демографічна ситуація є досить складною.
Починаючи з 1991 року, прогресивно зменшується чисельність населення, що пов’язано з депопуляцією (негативним
приростом населення) та міграційним відтоком осіб працездатного репродуктивного віку, що своєю чергою пояснюється
деградацією економіки, безробіттям, низьким рівнем життя.
Якщо з 1959 по 1989 роки кількість населення в республіці
постійно зростала (з 2,9 млн до 4,3 млн жителів), то з початку
1990-х років вона безупинно скорочується й нині становить
2,6 млн осіб. Таким чином, за 30 років загальна чисельність
населення Республіки Молдова зменшилася на 1 млн 700 тис.
осіб, або на 40 %. (Табл. 1).
Таблиця 1. Чисельність населення Республіки Молдова в
1959‑2020 роках 2
Чисельність населення, тис. осіб
Роки

1959
1970
1979

загалом
2 884,5
3 568,9
3 949,8

чоловіки
1 333,8
1 662,3
1 864,8

жінки
1 333,8
1 662,3
1 864,8

Джерела: Anuarul statistic al Republicii Moldova = Статистический ежегодник Республики Молдова = Statistical Yearbook of
the Republic of Moldova / col. red.: Vitalie Valcov (președinte) [et al.].
Chișinău : Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova, 2019,
472 р.; Moldova în cifre. Breviar statistic = Молдова в цифрах. Статистический справочник / col. red.: Vitalie Valcov (președinte) [et al.].
Chișinău : Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova, 2020,
116 р.
2
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1989
2000
2005
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

4 335,4
3 644,1
3 600,4
3 563,7
3 560,4
3 559,5
3 559,5
3 557,6
3 555,2
3 553,1
3 550,9
3 547,5
3 542,7
2 640,4

2 063,2
1 744,5
1 724,8
1 713,5
1 712,1
1 711,7
1 712,3
1 711,5
1 710,3
1 709,1
1 707,4
1 705,3
1 702,4
1 269,2

2 063,2
1 744,5
1 724,8
1 713,5
1 712,1
1 711,7
1 712,3
1 711,5
1 710,3
1 709,1
1 707,4
1 705,3
1 702,4
1 371,2

З 1970-го по 1990 рік середній приріст населення в республіці становив 47,3 % у рік. На думку дослідників, потужним
чинником зростання чисельності населення в цей період стало
будівництво великих промислових об’єктів та розвиток сільського господарства, політична стабільність і передбачуваність
тієї епохи, а також відносно високий рівень життя, сприятливі
природно-кліматичні умови, наявність у мешканців надійних
життєвих перспектив, упевненість і спокій за себе та близьких 3.
З початку 1990-х років спостерігається зворотна тенденція: спад кількості населення досяг 13 % щорічно (Табл. 2).
Большакова П. Н., Черкасов С. Н. Анализ особенностей демографических процессов в Молдове и Приднестровье. Проблемы
стандартизации в здравоохранении. Москва : Медико-технологическое предприятие «Ньюдиамед», 2019. № 1‑2. С. 35.
3
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Таблиця 2. Природний рух населення 4
Роки
1970*
1975*
1980*
1985*
1990*
1995*
2000
2005
2010
2015
2019

Народилися Померли Природний
приріст Шлюби Розлучення
43 201
7 472
69 778
26 577
33 692
+38,1 %
+22,1 %
43 534
8 655
79 169
35 635
40 596
+55 %
+21,3 %
39 108
13 135
79 580
40 472
40 809
+49,1 %
+32,4 %
44 378
11 176
90 453
46 075
40 901
+49,1 %
+27,3 %
34 658
13 135
77 085
42 427
40 809
+45 %
+32,2 %
3 442
14 617
56 411
52 969
32 775
+6,1 %
+44,6 %
-4 285
9 707
36 939
41 224
21 684
-11,6 %
+44,8 %
-6 994
14 521
37 695
44 689
27 187
-18,6 %
+ 53,4 %
-3 157
11 504
43 631
40 474
26 483
+43,4 %
-7,8 %
1 007
11 199
40 855
39 848
24 709
+2,5 %
+45,3 %
-4 394
10 736
32 022
36 416
20 301
-13,7 %
+52,9 %

Таке становище в демографії стало наслідком кількох чинників та процесів. Один із головних – зниження народжуваДжерела: Anuarul statistic al Republicii Moldova = Статистический ежегодник Республики Молдова = Statistical Yearbook of the Republic of Moldova. Chiśinău: Biroul Naţional de Statistică al Republicii
Moldova, 2000‑2020. У роки, позначені *, дані зафіксовані по всій
країні.
4
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ності в 1990-х роках із неймовірно високим темпом зниження
в 60,6 %. Відбулися значні зміни в моделях репродуктивної
поведінки, які призвели до швидкого зниження фертильності
й перенесення дітородіння на пізніший термін.
Загальний коефіцієнт народжуваності (RTF), який протягом сорока років був значно вищим, ніж рівень заміщення поколінь, безпрецедентно знизився до 1,44 у 2002 році
(мінімальне значення). Наслідки низької народжуваності є
руйнівними. Дослідження в цій галузі засвідчують, що перебування RTF на нижчому рівні, ніж зміна поколінь, спричинює старіння населення, скорочення робочої сили й кількості
жителів.
Хоча після різкого зниження RTF відновилася зворотна
тенденція, і народжуваність почала зростати, але її рівень набагато нижчий, ніж необхідний для відтворення населення.
Останнім часом RTF підтримується на рівні 1,6–1,65 дитини
на жінку дітородного віку.
Стабілізація значень RTF, що спостерігається останніми
роками, є лише компенсаторною динамікою внаслідок катастрофічного падіння наприкінці 90-х років минулого століття – на початку 2000-х років і не є ознакою позитивної тенденції підвищення народжуваності 5.
Вітчизняні демографи вважають, що таке помітне зниження народжуваності в Молдові з початку 1990-х років відбувалося з двох основних причин:
– зменшилася чисельність жінок оптимального дітородного віку (третя хвиля демографічних наслідків Другої світової війни);
Analiza Situaţiei Populaţiei în Republica Moldova / Gagauz Olga
(coord.), Stratan Alexandru, Buciuceanu-Vrabie Mariana [et al.]; UNFPA,
Fondul ONU pentru Populaţie, Centrul de Cercetări Demografice al
INCE. Chiśinău : S. n., 2016 (F.E.‑P. «Tipografia Centrală»), р. 63–64.
5
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– понад дві третини родин наразі відмовляються народжувати дітей з матеріальних міркувань 6.
Однак депопуляція визначалася не так низькою народжуваністю, як високою смертністю населення. Показники смертності в Молдові за досліджуваний період продемонстрували
помірну тенденцію її зростання з темпом приросту 11,4 % 7.
Найістотніше на формування тенденцій смертності впливають соціально-економічні чинники, зокрема такі: умови
праці та побуту, режим праці й відпочинку, житлові умови,
якість питної води і продуктів харчування, ступінь розвитку й
доступності кваліфікованої медичної допомоги, система соціального забезпечення, соціальна інфраструктура та сфера обслуговування, матеріальний добробут тощо. У дослідженнях
вітчизняних авторів відзначено неабиякий вплив на здоров’я
і тривалість життя таких чинників, як: бідність, соціальна дезінтеграція, злочинність та психосоціальні фактори 8.
Георгиева Е. Тенденции и динамика демографических процессов в Республике Молдова. Международный конкурс студенческих
научно-исследовательских работ по экономике. 2020. Т. 4. С. 140.
7
Бобкова Е. Социальное и экономическое самочувствие населения двух берегов Днестра в условиях замороженного конфликта. Материалы международной научно-практической конференции
«Молдова-Приднестровье: общими усилиями – к успешному буду‑
щему. Социальные аспекты». Кишинев : Cu drag, 2009. С. 3–7.
8
Большакова П. Н., Черкасов С. Н. Анализ особенностей демографических процессов в Молдове и Приднестровье. Проблемы
стандартизации в здравоохранении. Москва : Медико-технологическое предприятие «Ньюдиамед», 2019. № 1–2. С. 34–39;
Фоменко В. Г. Демографическая ситуация в Приднестровье в
постконфликтный период. Материалы международной научнопрактической конференции «Молдова – Приднестровье: общими
усилиями – к успешному будущему. Социальные аспекты». Кишинев : Cu drag, 2009. С. 81–101.
6
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Одним з найважливіших демографічних процесів, що
впливають на динаміку населення, є старіння. Нині старіння
населення визначається низькою народжуваністю та повільним збільшенням тривалості життя при народженні. Порівняно з економічно розвиненими країнами, де демографічне
старіння пов’язане зі значним збільшенням очікуваної тривалості життя в старості, у Республіці Молдова це явище є
результатом зниження народжуваності та відсоткового перерозподілу трьох вікових груп населення (дітей, дорослих
та людей літнього віку), при цьому зниження смертності та
збільшення тривалості життя мають незначний вплив.
На думку молдовських дослідників, до 2025 року в загальній квоті населення переважатимуть вікові групи 60–64 роки
та 65–69 років, що становитимуть близько 37–43 %, потім прогнозується значне збільшення чисельності осіб віком 70 років
і старших, поки вони не досягнуть 57 % до 2035 року 9.
Стосовно питань старіння безпосередньо українського
населення Республіки Молдова, то мусимо констатувати, що
в доступних статистичних джерелах такі дані відсутні, тому
звернімося до альтернативних джерел, зокрема праць відомих молдовських дослідників (Г. Паладі, О. Гагауз, О. Пеніна),
які, спираючись на відповідні методики, розглянули старіння
населення в Республіці Молдова з погляду відмінностей у рівні та динаміці цього процесу щодо економіко-географічних
зон 10.
Analiza Situaţiei Populaţiei în Republica Moldova / Gagauz
Olga (coord.), Stratan Alexandru, Buciuceanu-Vrabie Mariana [et al.];
UNFPA, Fondul ONU pentru Populaţie, Centrul de Cercetări Demografice al INCE. Chişinău : S. n., 2016, р. 78.
10
Тут і далі використовуються дані за матеріалами книги: Paladi G., Gagauz O., Penina O. (2009) Îmbătrînirea populaţiei în Republica Moldova: consecinţe economice şi sociale. Chişinău : Inst. Integrare
Europeană şi Ştiinţe Politice, 204 p.
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Що дає такий підхід для виявлення особливостей українців у питанні старіння населення? Він дає змогу простежити
тенденції в динаміці процесу старіння в місцях компактного
проживання українців Республіки Молдова. Зрозуміло, ми
отримуємо відносно непрямі дані (там живуть не лише українці, але й молдавани та представники інших етносів). Однак,
по-перше, у північних районах республіки компактно проживає більшість українців, по-друге, у цих районах їхня частка в
загальній чисельності населення є досить вагомою – у середньому близько третини.
Згадані нами автори з’ясували, що частка літнього населення (60 років і старші) в адміністративно-територіальному
розрізі варіює від 10,4 % (центральні райони) до 24,9 % (північні райони).
На основі картографічного уявлення дослідники згрупували територіально-адміністративні одиниці за рівнем очікуваної тривалості життя при народженні.
Різниця показників очікуваної тривалості життя при народженні для обох статей від середнього значення по республіці (68,5 років у 2006 р.) у територіально-адміністративному розрізі варіює в межах від ‑3,59 років (Дубоссари) до
+2,22 років (Дрокія).
У районах, де є найбільша кількість українських сіл 11,
тривалість життя перевищує цей показник по республіці
загалом, що пояснюється нижчим рівнем смертності серед
людей похилого віку й меншою мірою серед людей працезСлід зазначити, що поняття «українські села» є досить
умовним. Суто українських сіл фактично немає – усі вони змішані (зазвичай українсько-молдовські). За нашими розрахунками, зробленими за матеріалами перепису населення 2004 року, із
244 українсько-молдовських сіл у 38 з них українці становлять 30 %
мешканців і менше, у 47 селах – від 30 % до 50 %, у 159 селах – 50 %
і більше.
11
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датного віку. Отже, чисельність людей похилого віку і людей
середнього віку теж вища.
У чому причина цього явища? Звернімося до досвіду наших експедиційних поїздок в українські села і тих тенденцій,
які нам удалося виявити. Ми зафіксували, що на заробітки за
кордон та у великі міста республіки з українських сіл їде менше молоді і зрілих людей, ніж із молдовських сіл, більшість
яких розташовані в центральних та південних районах республіки. Більш того, люди, які раніше виїхали в міста в пошуках роботи, дедалі частіше повертаються в рідні села, орендують землю та займаються виробництвом сільгосппродукції.
Повернення в рідні села і працевлаштування в них значною
мірою дозволяє запобігти родинним трагедіям, коли батьки
їдуть на заробітки й залишають дітей під наглядом бабусь і
дідусів, які самі потребують підтримки й допомоги і часто
не можуть належно піклуватися та виховувати онуків. Діти
не відвідують школу, підпадають під згубний вплив вулиці
та / або Інтернету тощо. Більш того, ця нездорова ситуація
сама по собі не сприяє спокійній старості людей похилого
віку, постійна напруга шкодить їхньому здоров’ю тощо.
За нашими спостереженнями, українці більш консервативні та прив’язані до своєї малої батьківщини, землі, домівки (як і їхні предки – давні слов’яни-землероби). У той час як
молдавани (предки яких, як відомо, переважно були скотарями й часто переміщалися зі стадами в пошуках нових пасовищ) більш мобільні, вони легше пристосовуються до нових
умов життя. Визначальним у цьому є високий рівень згуртованості, готовність до взаємодопомоги та взаємовиручки.
Істотний вплив на приріст населення має і стан шлюбності. Як бачимо з даних таблиці 2, в останні два десятиліття радянського періоду кількість розлучень поступово збільшувалася з 22 % до 32 %. А з початку 1990-х років спостерігається
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ще вищий покажчик розлучень – на сучасному етапі в країні
більше половини шлюбів (53 %) розпадаються.
Зіставлення частот вступу до першого шлюбу за 1986–
1989 роки та 2003–2004 роки демонструє зміни, що торкнулися шлюбності чоловіків і жінок у період між переписами.
Спостерігається суттєве скорочення інтенсивності укладання
шлюбів, особливо в молодому віці (до 30 років), і в чоловіків,
і в жінок; зміщення показників у бік старшого віку; скорочення частоти укладання дуже ранніх (до 18 років) та ранніх (до
20 років) шлюбів; зростання ймовірності одруження у віці,
старшому за 35 років, а також частки безшлюбності.
Зміна шлюбності призвела до зменшення кількості одружених. Чисельність осіб, які перебувають у шлюбі, є результатом двох різноспрямованих процесів: створення шлюбних
союзів і їх розпад унаслідок розлучень та овдовіння. Перепис
2004 року продемонстрував скорочення частки одружених чоловіків у всіх вікових групах до 60 років і жінок до 45 років 12.
Звичайно, ці основні тенденції динаміки шлюбності характерні також для українців Молдови. Однак у чому полягає
специфіка саме цієї етнічної спільноти? Наведемо одну з найяскравіших особливостей, яка серйозно контрастує з представниками інших етносів, насамперед молдованами. Це –
змішані шлюби.
Українці Молдови виділяються тим, що значно менша їх
частина укладає шлюби зі своїми одноплемінниками. За даними таблиць 3 і 4, бачимо, що лише 35 % чоловіків одружуДив.: Гагауз О. Е. Динамика брачности населения Республики Молдова в конце XX – начале XXI века. Проблемы народонасе‑
ления в зеркале истории: Шестые Валентеевские чтения: Москва,
22–24 апреля 2010 г. МГУ им. М. В. Ломоносова : сборник докладов /
ред. В. В. Елизаров, И. А. Троицкая. Москва : МАКС Пресс, 2010.
Т. 2. С. 97–98.
12
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ються з українками і 34 % українок виходять заміж за українців. З молдованами укладають шлюби відповідно 41 % та
42 %. Загалом змішаних шлюбів у середньому 66 %, тоді як у
середньому 80 % молдован створюють родини зі своїми одноплемінниками.
Таблиця 3. Шлюби чоловіків-українців
за етнічною належністю 13
Роки

Загалом
шлюбів
чоловіківукраїнців
2001
1726
2002
1751
2003
1889
2004
1734
2005
1849
2006
1843
2007
1940
2008
1718
2009
1757
2010
1697
2011
1599
2012
1441
2013
760
Загалом 21 704

Шлюби із
жінкамиукраїнками
684 40 %
721 41 %
664 35 %
614 35 %
641 35 %
604 33 %
636 33 %
576 34 %
556 32 %
545 32 %
519 32 %
475 33 %
268 35 %
7503 35 %

Шлюби із
жінкамимолдованками
695 40 %
675 39 %
816 43 %
733 43 %
799 43 %
820 45 %
274 14 %
777 45 %
776 44 %
788 47 %
716 45 %
663 46 %
338 45 %
8870 41 %

Інші
змішані
шлюби

Загалом
змішаних
шлюбів

347
355
409
387
409
419
1030
365
425
364
364
303
154
5331

1042
1030
1225
1120
1208
1239
1304
1142
1201
1152
1080
936
492
14 201

20 %
20 %
22 %
22 %
22 %
23 %
53 %
21 %
24 %
21 %
23 %
21 %
20 %
24 %

60 %
59 %
65 %
65 %
65 %
68 %
67 %
66 %
68 %
68 %
68 %
67 %
65 %
65 %

Джерела: Anuarul statistic al Republicii Moldova = Статистический ежегодник Республики Молдова = Statistical Yearbook of the
Republic of Moldova. Chișinău : Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova, 2002‑2014.
13
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Таблиця 4. Шлюби жінок-українок
за етнічною належністю 14
Роки

Загалом Шлюби із
шлюбів чоловікамижінок- українцями
українок

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Загалом

1732
1814
1829
1732
1900
1817
2012
1787
1806
1752
1702
1529
792
22 204

684
721
664
614
641
604
636
576
556
545
519
475
268
7503

39 %
40 %
36 %
35 %
34 %
33 %
32 %
32 %
31 %
31 %
30 %
31 %
33 %
34 %

Шлюби
із чолові
камимолдова
нами
654 38 %
664 37 %
702 38 %
680 39 %
802 42 %
762 42 %
890 44 %
781 44 %
816 45 %
784 45 %
756 44 %
708 46 %
346 44 %
9345 42 %

Інші
змішані
шлюби

Загалом
змішаних
шлюбів

394
429
463
438
457
451
486
430
434
423
427
346
178
5356

1048
1093
1165
1118
1259
1213
1376
1211
1250
1207
1183
1054
524
14 704

23 %
23 %
26 %
26 %
24 %
25 %
24 %
24 %
24 %
24 %
26 %
23 %
23 %
24 %

61 %
60 %
64 %
65 %
66 %
67 %
68 %
68 %
69 %
69 %
70 %
69 %
67 %
67 %

Про що це свідчить? Насамперед про те, що українці, порівняно з молдованами, мають значно меншу етнічну стійкість, відтак схильні до більшої асиміляції. Наші експедиційні спостереження та інші джерела тільки підтверджують
тенденцію. Звичайно, молдовани становлять значно більшу
популяцію за чисельністю, ніж українці. Однак справа тут не
Джерела: Anuarul statistic al Republicii Moldova = Статистический ежегодник Республики Молдова = Statistical Yearbook of the
Republic of Moldova. Chișinău : Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova, 2002‑2014.
14
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тільки та й не стільки в цьому. Причина значно глибша і стосується етнічного менталітету. Українці, які мешкають поза
межами України (чи то в класичній діаспорі, чи на етнічних
землях, і не тільки в Молдові), виявляють неабияку, скажімо
так, пластичність, швидше пристосовуються до нового етнічного оточення, що найчастіше виражається в акультурації
(прийнятті мови й культури іншого етносу), а згодом і в повній асиміляції (утрата власне етнічної ідентичності). Красномовно ілюструють названі процеси жителі республіки (цілі
села) з українськими прізвищами, які цілком усвідомлюють
себе молдованами й навіть не підозрюють, що їхні предки
були українцями. В інших випадках можуть співати українських пісень та колядувати по-українськи, не розуміючи слів.
Молдовани характеризуються значно більшою етнічною
стійкістю, міцнішими сімейними та родовими зв’язками.
У діаспорі особистісні та групові зв’язки в них значно тісніші
не тільки в спілкуванні, а головно на рівні взаємодопомоги,
на відміну від українців.
Однак тільки природним спадом такі втрати населення
пояснити неможливо. Найголовніший чинник скорочення
населення в Молдові – усе-таки міграція.
За період з 2001 по 2011 роки в пошуках кращого життя
країну залишили близько 600 тис. трудових мігрантів 15.
Упродовж 2010–2020 років з республіки назавжди виїхали за кордон 300 тис. громадян. Лише за минулий 2020 рік
республіку покинуло близько 40 тис. працездатних громадян,
що становить населення цілого району. При цьому значна
кількість тих, хто виїхав за кордон за минулі чотири роки, –
Analiza Situaţiei Populaţiei în Republica Moldova / Gagauz
Olga (coord.), Stratan Alexandru, Buciuceanu-Vrabie Mariana [et al.];
UNFPA, Fondul ONU pentru Populaţie, Centrul de Cercetări Demografice al INCE. Chişinău : S. n., 2016, р. 83.
15
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це молоді люди віком від 18 до 29 років – 43 тис. осіб. Утім,
демографічний антирекорд зафіксований у віковій категорії
від 30 до 44 років – за чотири роки країну покинули 79 тис.
людей. Власне зі 100 % молоді 40 % назавжди виїхало за кордон, а в Республіці Молдова залишилося лише 60 % 16.
Наведені цифри промовисто демонструють катастрофічні наслідки для демографічної ситуації в нашій країні. Проте
насправді ситуація ще гірша. У 2016 році фахівці Центру демографічних досліджень Національного інституту економічних досліджень за рішенням Національної комісії з народонаселення та розвитку на основі Глобальної методології аналізу
ситуації в галузі народонаселення UNFPA провели й опублікували серйозне дослідження під назвою «Анализ ситуации в
области народонаселения», у якому зазначено: «Самый большой недостаток национальной статистики в области международной миграции – это недооценка реального количества
эмигрантов. При отсутствии достоверных данных в отношении потоков эмигрантов данные из принимающих стран являются хорошим источником косвенной оценки размеров и
характеристик внешней миграции. Согласно этим источникам, количество молдавских мигрантов, обосновавшихся за
границей (2011 г.), примерно в шесть раз выше» 17.
Загалом погіршення демографічних показників спричинене політичною нестабільністю, високим рівнем корупції,
важкою економічною кризою і, як наслідок, зниженням рівня
Ионицэ В. Пугающая демография Молдовы или молодым тут
не место. URL : https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20200917/31697626/ (дата звернення 17.11.2020).
17
Analiza Situaţiei Populaţiei în Republica Moldova / Gagauz
Olga (coord.), Stratan Alexandru, Buciuceanu-Vrabie Mariana [et al.];
UNFPA, Fondul ONU pentru Populaţie, Centrul de Cercetări Demografice al INCE. Chişinău : S. n., 2016, р. 80.
16

198

www.etnolog.org.ua
https://ich.md/

життя, зростанням безробіття, деградацією систем соціального забезпечення, освіти, культури, науки тощо.
Щодо визначення етнічного складу населення за чисельністю, статтю та віком, показниками шлюбності, народжуваності, смертності, міграції, територіального розселення та
іншими критеріями, то мусимо зізнатися, що в дослідженні
стикаємося з великими труднощами. Частково ці дані є лише
в матеріалах переписів 2004 та 2014 років, але й тут знаходимо
тільки загальну чисельність і територіальне розселення. А в
щорічних статистичних збірниках, які видаються Національним бюро статистики, фактично відсутні відомості стосовно
конкретних етносів, тому доводиться працювати з даними соціологів, політологів, економістів та інших експертів, а також
з матеріалами преси. При цьому такі відомості мають несистемний, фрагментарний і суперечливий характер. Непрямим
чином ми могли б визначити демографічні показники щодо
українців, виходячи з їхнього відсоткового співвідношення у
складі всього населення республіки. Однак це будуть надто
неточні цифри. Вважаємо, що необхідну інформацію можна
знайти на місцях, у районах компактного проживання (отримати дані примарій (місцевих адміністрацій), провести соціологічні опитування тощо). Крім того, певна інформація може
бути в архівах та поточній базі даних Національного бюро
статистики та GIS REGISTRU (неопублікована). У цій статті
ми спиралися на статистику, яка перебуває у відкритому доступі в Інтернеті.
Зрозуміло, що всі вищеназвані демографічні процеси не
оминули й місцевих українців. Якщо в попередній період
чисельність українців безперервно зростала, у 1979 році –
560 679 осіб (14,2 %), 1989 року – 600 366 осіб (13,8 %), то
після 1991 року їхня кількість почала суттєво зменшуватися. У 2004 році проживало вже 442 475 осіб по всій країні
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(на території, контрольованій центральними органами влади, – 282 406 осіб (8,4 %), на території самопроголошеної Придністровської Молдавської республіки (ПМР) – 160 069 осіб
(28,82 %)). У 2014 році українців у межах Пруто-Дністровського межиріччя нараховувалося 181 035 осіб (6,6 %) (Табл. 5).
Таблиця 5. Динаміка чисельності українців Молдови
в 1959–2014 роках 18
1959*

1970*

1979*

1989*

2004

2014

420 820

506 560

560 679

600 366

282 406

181 035

14,6 %

14,2 %

14,2 %

13,8 %

11,2 %

6,6 %

Українське населення традиційно компактно розселене в
північному регіоні контрольованої центральними органами
влади території, а також на території невизнаної ПМР. Серед
північних районів найбільшою кількістю українців, які проживають у них, виділяються: м. Бельці – 30 288 осіб (23,74 %),
Бричанський район – 19 939 осіб (25,55 %), Дондюшанський
район – 5 893 особи (12,69 %), Дрокіївський район – 9 849 осіб
(11,31 %), Єдинецький район – 16 084 особи (19,76 %), Фалештський район – 10 711 осіб (11,86 %), Глодянський район – 11 918 осіб (19,55 %), Окницький район – 17 351 особа
(30,70 %), Ришканський район – 15 632 особи (22,51 %). У решті районів на правобережжі Дністра українці становлять
менше 10 % (Табл. 6).
Джерела: Приложение Демоскоп Weekly (demoscope.ru); Перепись населения 2004 г. Демографические, национальные, языковые,
культурные характеристики. Статистический сборник. Кишинев,
2006. Т. 1. 492 с.; Population by national and / or ethnic group, sex and
urban / rural residence. URL : http://data.un.org/. У роки, позначені *,
дані зафіксовані по всій країні.
18
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Таблиця 6. Чисельність українців за районами
(правобережжя Дністра) у 2004 році 19
Райони
м. Бельці
Бричанський
Дондюшанський
Дрокіївський
Єдинецький
Фелештський
Глодянський
Окницький
Ришканський

Чисельність
30 288
19 939
5893
9849
16 084
10 711
11 918
17 351
15 632

Відсоток
23,74 %
25,55 %
12,69 %
11,31 %
19,76 %
11,86 %
19,55 %
30,70 %
22,51 %

У невизнаній ПМР розподіл такий: м. Тирасполь –
52 278 осіб (33,07 %), м. Бендери – 17 348 осіб (17,88 %),
Кам’янський район – 11 610 осіб (42,55 %), Рибницький
район – 37 554 особи (45,41 %), Дубоссарський район –
10 594 особи (28,84 %), Григоріопольський район – 8 333 особи (17,36 %), Слободзейський район – 19 872 особи (22,91 %)
(Табл. 7).
Таблиця 7. Чисельність українців за районами
(лівобережжя Дністра) у 2004 році 20
Райони
м. Тирасполь
м. Бендери

Чисельність
52 278
17 348

Відсоток
33,07 %
17,88 %

Джерело: Демография Молдовы. Demographics of Moldova.
xcv.wiki.
20
Там само.
19
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Кам’янський
Рибницький
Дубоссарський
Григоріопольський
Слободзейський

11 610
37 554
10 594
8333
19 872

42,55 %
45,41 %
28,84 %
17,36 %
22,91 %

Найбільша кількість українців у вказаних районах зумовлена історично. Із часів середньовіччя численними хвилями
на північ краю переселялися українці з Буковини та Поділля.
Територія невизнаної ПМР входила до складу України
(Поділля) також із часів середньовіччя до 1940 року, отже
українці проживали тут багато століть.
Таким чином, можна констатувати, що:
1. Починаючи з кінця 1980-х – початку 1990-х років прогресивно знижується чисельність населення в країні загалом
та серед українців зокрема, що зумовлено депопуляцією (негативним приростом населення) та міграційним відтоком населення працездатного репродуктивного віку, що у свою чергу пояснюється деградацією економіки, безробіттям, низьким
рівнем життя населення.
2. Одна з найважливіших причин депопуляції – зниження
народжуваності, що в 1990-х роках почалося з темпом зниження 60,6 %. Відбулися значні зміни в моделях репродуктивної поведінки, які призвели до швидкого зниження фертильності й перенесення дітородіння на пізніший термін.
3. У країні загалом спостерігається величезне збільшення
смертності населення працездатного віку, особливо серед чоловіків віком 30–69 років.
4. Істотний вплив на приріст населення має і стан шлюбності. В останні два десятиліття радянського періоду кількість розлучень поступово збільшилася з 22 до 32 %. А з
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початку 1990-х років спостерігається ще більше зростання
розлучень – на сьогодні понад половина шлюбів розпадається (53 %).
5. Спостерігається процес динамічного збільшення частки людей старшого покоління у складі населення. У районах,
де найбільше українських сіл, тривалість життя перевищує
цей показник загалом у республіці, що пояснюється нижчим
рівнем смертності серед людей похилого віку й меншою мірою серед людей працездатного віку. Отже, чисельність людей похилого віку та людей середнього віку в районах, де проживає більшість українців Молдови, теж вища.
6. Найголовніший чинник зменшення кількості населення Молдови – міграція.
7. Усі вищеназвані процеси відбуваються і в середовищі
українського населення Молдови, чисельність якого суттєво
скоротилася.
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Victor Kozhukhar

Historiography and empirical base
of ethnodemographic studies
of Ukrainians in the Republic of
Moldova at the end of the XX –
beginning of the XXI century 1
Historiography
After Moldova gained independence in 1991 2, the problems
of demography have attracted close attention of researchers,
journalists, and public organizations. This is due to the turbulence
Див.: Kozhukhar V. Historiography and empirical base of
ethnodemographic studies of Ukrainians in the Republic of Moldova at
the end of the XX – beginning of the XXI century. Revista de Etnologie
şi Culturologie. Chişinău, 2021. Vol. XXIX. Р. 29‑35. Це дослідження
виконано в рамках наукового проєкту (2020–2023 рр.) Інституту
культурної спадщини Республіки Молдова (реєстраційний номер
96‑PS 20.80009.1606.02: Evoluţia tradiţiilor si procesele etnice în Republica
Moldova: suport teoretic şi aplicativ în promovarea valorilor etnoculturale
si coeziunii sociale).
2
The analysis of studies on demography and ethnodemography in
Moldova in the 19th – 20th centuries is presented in our other article:
Кожухарь В. Историография динамики численности и миграции
украинцев Молдовы в конце ХХ – начале ХХІ в. Tradiţii şi procese
entice. Chişinău : Institutul Patrimoniului Cultural, Tipogr. «Grafema
Libris», 2020. Р. 252–261.
1
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that is observed in the demographic situation. We can conditionally
divide all publications into three categories:
1) works that consider the demographic situation and its
dynamics in the country as a whole 3;
Дудогло Т. Д., Онофрей А. З. Оценка демографической нестабильности в Республике Молдова. Вестник НГИЭИ. Нижний Новгород : Нижегородский государственный инженерноэкономический институт, 2013. № 5. С. 38–49; Большакова П. Н.,
Черкасов С. Н. Анализ особенностей демографических процессов в Молдове и Приднестровье. Проблемы стандартизации в
здравоохранении. Москва : Медико-технологическое предприятие
«Ньюдиамед», 2019. № 1–2. С. 34–39; Фоменко В. Г., Кривенко А. В.
Демографическая ситуация в Приднестровье в 1990–2000 годах. Де‑
москоп Weekly, 2002. Nr. 73–74. URL : http://tirastel.md/~tdsu/region/
osn_publ.shtm (accessed 12 March 2020); Гагауз О. Е., Пенина О. А. Демографические перспективы Молдовы. Основные вызовы демогра‑
фической безопасности: сходства и различия в Молдове и Беларуси.
Кишинев : Штиинца, 2010. С. 33–38. URL : http://www.demoscope.ru/
weekly/2011/0455/analit01.php (accessed 20 March 2020); Гагауз О. Е.
Динамика брачности населения Республики Молдова в конце XX –
начале XXI века. Проблемы народонаселения в зеркале истории:
Шестые Валентеевские чтения: Москва, 22–24 апреля 2010 г. МГУ
им. М. В. Ломоносова: Сборник докладов. Т. 2 / ред. В. В. Елизаров,
И. А. Троицкая. Москва : МАКС Пресс, 2010. С. 87–99; Палади Г.,
Бучучану-Врабие М. Молдова в процессе депопуляции. Основные
вызовы демографической безопасности. URL : http://www.demoscope.ru/weekly/2011/0455/analit01.php (accessed 20 March 2020);
Надирова А., Корнелюк Н., Гагауз О. Сравнительный анализ демографической политики в Республиках Беларусь, Казахстан и Молдова. Аист на крыше. Демографический журнал. Санкт-Петербург :
Фонд гражданских проектов «Социумъ», 2017. № 4. С. 24–31; Тульский М. Некоторые итоги переписи 2004 года в Молдавии. URL :
http://www.demoscope.ru/weekly/2006/0249/analit08.php
(accessed
12 March 2020); Гагауз О. Е. Молдове нужны срочные меры по со3
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2) works on migration issues 4;
3) works on ethnodemography, i.e. devoted to demographic
processes in the environment of ethnic communities 5.
хранению человеческого потенциала. URL : https://news.myseldon.
com/ru/news/index/213638346 (accessed 13 March 2020); Paladi G.,
Gagauz O., Penina O. Îmbătrînirea populaţiei în Republica Moldova:
consecinţe economice şi sociale. Chişinău : Inst.Integrare Europeană şi
Ştiinţe Politice, 2009. 204 p.
4
Мошняга В. Регулирование трудовой миграции в Республике
Молдова: основные этапы и их специфика. MOLDOSCOPIE (Prob‑
leme de analiza politica). Chisinau : USM, 2007. Nr. 1 (XXXVI). С. 33–
48; Mosneaga V., Rusu R. Formarea diasporei moldovenesti peste hotare:
esenta si specificul. MOLDOSCOPIE. 2008. Nr. 1 (XL). Р. 91–104; Мошняга В. Неурегулированная транзитная миграция из Республики
Молдова: состояние и пути минимизации. MOLDOSCOPIE. 2008,
Nr. 2 (XLI). Р. 57–108; Мошняга В. Население Молдовы в контексте
современных миграционных процессов. Молдова – Приднестровье. Работая вместе ради успешного будущего. Кишинэу : Издательский Дом, 2009. С. 156–172; Malinovska O., Mosneaga V., Shahotko L.
Labour Migration Assessment for the WNIS Region. Kiev : IOM, October 2007. 60 p.; Джуда Т. Balkan Insight: миграция населения убьет
Молдавию. URL : https://rossaprimavera.ru/article/053551fc (accessed
15 March 2020); Морару В., Мошняга В., Руснак Г. Молдавские
трудовые мигранты в Европейском Союзе: аспекты интеграции
и проблемы возвращения. Маятник миграции. Кишинэу : IIEŞP,
2012. С. 99–159; Макухин А. В. Современная миграционная ситуация в республике Молдова и Приднестровье как череда «Исходов»
населения. PolitBook. Чебоксары : НИИ общественных и политических наук, 2015. № 1. С. 69–82; Поалелунжь О. М. Молдова в потоке международной миграции. Основные вызовы демографической
безопасности. URL : http://www.demoscope.ru/weekly/2011/0455/
analit01.php (accessed 20 March 2020).
5
Табак И. В. Русское население Молдавии. Численность, расселение, межэтнические связи. Кишинев : Штиинца, 1990. 137 с.;
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The headings of the articles themselves speak eloquently
about the general leitmotif of works on demography («Moldova
in the process of depopulation», «Moldova needs urgent measures
to preserve human potential», «Aging of the population in the
Republic of Moldova, a regional aspect», etc.). And this is not a
panic, this is an understanding of the catastrophic nature of the
situation, which the authors seek to convey to the authorities.
And the situation is really not simple: the birth rate is decreasing,
the mortality rate is increasing (the number of deaths since 1995
exceeds the number of births), the number of people leaving the
country in search of a better life is increasing (first for temporary
work, now – with their families and forever), the structure of the
Скворцова А. Ю. Русские Бессарабии: опыт жизни в диаспоре
(1918–1940 гг.). Кишинев : Pontos, 2002. 279 с.; Субботина И. А.
Гагаузы: динамика численности и изменения в расселении (вторая
половина XX – начало XXI в.). Этнографическое обозрение. Москва, 2005. № 5. С. 115–133; Дарадур Н. Ретроспектива и эволюция
семьи и рождаемости у гагаузов Молдовы XIX – начала XXI вв. в
контексте демографических тенденций современности: автореферат дисс. … докт. истории: 07.00.01. Кишинев, 2009. 26 с.; Суляк С. Г.
Этносы и языки Молдавии по результатам переписи 2004 г. и
данным ГП «Центр государственных информационных ресурсов
Registru». Русин. Кишинэу, 2013. № 3 (33). С. 94–101; Кожухарь В.
Миграционные процессы в среде украинцев Молдовы. Patrimo‑
niul etnologic: concepte, tendinţe şi abordări: Programul şi resumatele
comunicărilor. 23–24 mai 2017, Chișinău / Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Chişinău : «Notograf Prim»
SRL, 2017. P. 63; Кожухарь В. Источниковая база исследования динамики движения украинского населения Республики Молдова в
конце XX – начале XXI в. Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare,
promovare. Ediția 12, Vol. 1, 28–29 mai 2020, Chișinău. Chișinău : Institutul Patrimoniului Cultural, 2020. Р. 295–299; Кожухарь В. Историография динамики численности и миграции украинцев Молдовы в
конце ХХ – начале ХХІ в. С. 252–261.
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population, the proportion of citizens over 60 is growing, life
expectancy is significantly reduced, etc.
Let’s turn to the numbers. From 1959 to 1989, the population
in the republic grew steadily from 2.9 million to 4.3 million. And
since the beginning of the 1990s is constantly falling, and at the
moment it is 2.6 million people. Thus, over 30 years we have
decreased by 1 million 700 thousand, or 40 %.
From 1970 to 1990, the average population growth in the
republic was 47.3 % per year. And since the beginning of the 1990s,
we have seen the opposite trend – the population decline averages
13 % annually 6.
In the above-mentioned works, the authors trace the dynamics
of demographic processes in Moldova, determine the causes and
possible consequences of negative processes, and offer solutions to
improve the situation.
In our vision, indicative is the opinion of a foreign author –
the columnist for the Economist magazine Tim Judah. Having
familiarized himself with the demographic situation in our
country, he was so stunned that he wrote a solid article in his
publication «Balkan Insight: Will Population Migration Kill
Moldova?». In which he refers to the data of Moldovan sociologists
and demographers. He begins the article with the words: «If for
the countries located between the Black Sea and the Adriatic,
the problem of population decline is a drama, then in Moldova
it is a tragedy. Since 1989, the country’s population has declined
by almost a third; in 15 years only half of it may remain». And
he ends with the opinion of sociologist Vadim Pistrinchuk: «...
unless radical changes take place in Moldova, including a complete
“restoration of governance” (which means a break with the corrupt
and oligarchic practices of the past), then the country is doomed
Аnuarul statistic al Republicii Moldova. Chişinău : Statisticã,
Ed. 2002–2020.
6
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to become a “Holiday House” for those who left, and a “nursing
home” for those who stayed» 7 (Judah 2020). The answer to the
question posed in the title of the article is obvious.
Most experts agree that migration is the main factor in
depopulation, although a decrease in the birth rate and an increase
in mortality also make a significant contribution.
Domestic demographers believe that such a noticeable
decrease in the birth rate in Moldova since the beginning of the
90s occurred for two main reasons:
– the number of women of the most childbearing age has
decreased – this is the third wave of the demographic consequences
of the Second World War;
– over two thirds of families now refuse to have children for
material reasons 8.
However, depopulation was determined not so much by the
low birth rate as by the high mortality rate of the population. The
mortality statistics of the population in Moldova for the studied
period of time shows a moderate tendency of its growth with the
growth rate of 11.4 % 9.
Джуда Т. Balkan Insight: миграция населения убьет Молдавию.
URL : https://rossaprimavera.ru/article/053551fc (accessed 15 March
2020).
8
Георгиева Е. Тенденции и динамика демографических процессов
в Республике Молдова. Международный конкурс студенческих научноисследовательских работ по экономике. Vol. IV, 1 martie – 30 iunie 2020,
Comrat. Comrat : Научно-исследовательский Центр «Прогресс» при
Комратском государственном университете, 2020. С. 140.
9
Бобкова Е. Социальное и экономическое самочувствие
населения двух берегов Днестра в условиях замороженного
конфликта. Материалы международной научно-практической
конференции «Молдова-Приднестровье: общими усилиями –
к успешному будущему. Социальные аспекты». Кишинев : Cu
drag, 2009. С. 9–19.
7
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The most significant influence on the formation of mortality
trends is exerted by socio-economic factors, such as the impact
of working and living conditions, work and rest regimes, housing
conditions, the quality of drinking water and food, the degree of
development and availability of qualified medical care, the social
security system, social infrastructure and the service sector,
material well-being, etc. The works of domestic authors noted a
significant impact on health and life expectancy, poverty, social
disintegration, crime and psychosocial factors 10.
Since nuptiality also affects the population (albeit indirectly), a
number of specialists pay attention to it. Thus, O. Gagauz examines
the dynamics of nuptiality in the late XX – early XXI centuries
(changes in the level and structure of nuptiality based on data
from the 1989 and 2004 population censuses). The author did a
great job structuring the statistics and compiling tables, charts and
graphs that were carefully analyzed. In conclusion, it is noted, that
«the marriage rate of the population of the Republic of Moldova
corresponds to the modern type, characteristic of most European
countries. The intensity of marriage is decreasing, while its
calendar is shifting (the age of marriage is increasing), the level of
celibacy is increasing, and unregistered marriages are becoming
more common. The transformation of nuptiality is largely due
to the changes that have taken place in the socio-economic and
Большакова П. Н., Черкасов С. Н. Анализ особенностей демографических процессов в Молдове. С. 37; Горбунова Г. Д., Ецко К. П.
Влияние трудовой миграции родителей на состояние здоровья детей Молдовы. Бюллетень Национального научно‑исследователь‑
ского института общественного здоровья имени Н. А. Семашко.
Москва, 2017. № 1. С. 33; Фоменко В. Г. Демографическая ситуация
в Приднестровье в постконфликтный период. Материалы между‑
народной научно-практической конференции «Молдова – Придне‑
стровье: общими усилиями – к успешному будущему. Социальные
аспекты». Кишинев : Cu drag, 2009. С. 84.
10
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cultural development of society, in the system of life priorities,
as well as the penetration of Western values, individualization of
private life, which contributes to the “erosion” of the standards of
marriage and family relations» 11.
Several works have been published on the demography of
ethnic groups in Moldova, which are quite interesting and useful
for researchers.
In 1990 the monograph by I. V. Tabak «The Russian population
of Moldova. Number, settlement, interethnic ties», which studies
the features of settlement and dynamics of the Russian population
in Moldova since the second half of the 19th century until the 80s
XX century was published 12.
In the monograph by A. Yu. Skvortsova, devoted to the study
of the situation of the Russians of Moldova in the interwar period,
we also find statistical data on the dynamics of the number, the
structure of the population, etc. 13.
Several works have been written on the Gagauz theme 14.
Researchers examine the historical roots of the current problems
in demography; reveal their causes, taking into account the ethnic
specificity of the Gagauz population of Moldova.
As for the Ukrainians, there are still few special works on
demography. Works on migration processes, historiography
and source study of demographic processes among Ukrainians
in Moldova have been published 15. Certain information on the
Гагауз О. Е. Динамика брачности населения Республики Молдова в конце XX – начале XXI века. С. 99.
12
Табак И. В. Русское население Молдавии. 137 с.
13
Скворцова А. Ю. Русские Бессарабии. 279 с.
14
Субботина И. А. Гагаузы: динамика численности. С. 115–133;
Дарадур Н. Ретроспектива и эволюция семьи и рождаемости у гагаузов Молдовы. 26 с.
15
Кожухарь В. Миграционные процессы в среде украинцев
Молдовы. P. 63; Кожухарь В. Источниковая база исследования ди11
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number and settlement is contained in works on the long and
modern history of local Ukrainians 16.
Well, to study the natural and mechanical movement of the
Ukrainian population, it is necessary to determine the distinctive
features of the demographic attitude of this ethnic group,
the reasons for its transformations in the context of modern
demographic trends and their consequences for the socioeconomic stability of society. Therefore, research on ethnology,
primarily ethnic psychology, national traditional culture (family
traditions, folk medicine, folk pedagogy, etc.) is also important
here. Such knowledge will help to identify the causes of some
demographic processes among Ukrainians in Moldova.
And since there are very few special ethno-demographic
studies on Ukrainians in Moldova, and the indicated aspects of
traditional culture have not been sufficiently studied, such scientific
research becomes very relevant.
Sources
The study of demographic processes and phenomena,
the identification of their trends and patterns, as well as the
намики движения украинского населения Республики Молдова в
конце XX – начале XXI в. Р. 295–299; Кожухарь В. Историография
динамики численности и миграции украинцев Молдовы в конце ХХ – начале ХХІ в. Р. 252–261.
16
Кожухар В. Г. Українці Молдови: сторінки історії. Укра‑
їнці Молдови. Історія і сучасність : збірник наукових статей /
укладачi: Кожухар В. Г., Кожухар К. С. Кишинів : Elan Poligraf, 2008.
С. 19–45; Степанов В. П. Украинцы Республики Молдова. Влияние этногосударственного законотворчества, госучреждений и
ведомств, этнокультурной среды на сохранение и развитие идентичности. Очерки трансформационного периода (1989–2005 гг.).
Кишинев : Busines-Elita, 2007. 710 с.
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implementation of various practical developments (forecasts,
programs) require the use of significant amounts of information
about the population.
The specificity of the population lies in the fact that the way of
its existence and self-preservation is constant variability, fluidity,
transition from one state to another. The characteristics of the
population as a whole as a set of people change over a certain
period of time as a result of demographic events (birth, death,
marriage (dissolution), migration) occurring with an individual at
a particular moment.
This necessitates the use of an appropriate system for
recording and collecting demographic data. The existing practice
distinguishes between «accounting for the state of the population
at a certain point in time and accounting for demographic events
(births, deaths, marriages, divorces, as well as moving from place
to place) for a particular period of time» 17.
In the first case, the sources of demographic data are
population censuses and special sample, including sociological,
surveys carried out by research, project, and public organizations.
In the second, data on the registration of demographic events are
used, in particular, records in registers of births, acts of civil status.
Population data can also be obtained from electoral, military
registration and other lists. Population registers, which combine
the properties of censuses and current population records, are also
ranked as sources of demographic information.
Thus, the main sources of primary demographic data are:
population censuses, current records of demographic events, special
sample surveys, lists and registers of the population.
The most complete and comprehensive source of demographic
information is population censuses.
Медков В. М. Демография: Для студ. вузов. Ростов‑на‑Дону :
Феникс, 2002. С. 15.
17
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We propose to carry out a comparative analysis of demographic
information obtained from the materials of the population censuses
of 1959, 1979, 1989 and 2004 (we will not take into account the
results of the «census» of 2014) 18. Let’s dwell on the last of them
(2004). The most important thing for us is information about the
ethnic composition of the population. Here we find data on the
total number of the Ukrainian population – 282406 people (their
share has significantly decreased compared to the previous census),
their distribution by area (urban and rural), the native language of
Ukrainians (among Ukrainians, 64.1 % named Ukrainian as their
native language, and 31.8 % – Russian), the language in which they
usually speak (every second Ukrainian usually speaks their native
language, and 6.2 % – in Russian), etc. 19.
It is also important for us that the ethnic composition of
the population is represented by district and separately for each
locality. Based on this information, we have identified three groups
of settlements, where:
1) Ukrainians make up less than 30 % of the population;
2) from 30 to 50 %;
3) over 50 %.
This allows us to specifically determine the regions of compact
and dispersed settlement of Ukrainians, the number of Ukrainians
living in urban and rural areas, etc.
It is also possible, in the territorial context, to trace the ratio
of the number of Ukrainians who have determined Ukrainian as
their native language, and what language they usually speak.
See the article: Кожухарь В. Источниковая база исследования
динамики движения украинского населения Республики Молдова
в конце XX – начале XXI в. Р. 295–299.
19
Перепись населения 2004 г. Демографические, национальные,
языковые, культурные характеристики. Статистический сборник.
Кишинев, 2006. Т. 1. С. 52–58.
18
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However, the reliability of the data in this statistical source
raises serious doubts among a number of scientists 20.
But, nevertheless, this is so far the only official document on the
population census in the Republic of Moldova since independence,
and we have to use it.
The main additional sources include data from the «Center for
State Information Resources “Registru”» (ÎS «CRIS “Registru”»);
annual statistical compilations of the National Bureau of Statistics
(however, data on ethnicity are almost not provided, but it is
possible to indirectly calculate data on Ukrainians); military
credentials, etc.
A fairly serious comparative analysis of the 2004 census data
and the data of the «Center for State Information Resources
“Registru”» (ÎS «CRIS “Registru”») was carried out by S. G. Sulyak.
When it comes to specifying ethnicity and other parameters, he
prefers to rely more on the data of the CRIS «Registru» (information
on nationality and mother tongue is declared and rechecked by
citizens themselves when filling out forms for issuing an identity
card or a foreign passport), thereby calling into question the
reliability of the 2004 census data 21.
Considering that our study deals specifically with ethnic
demography, we should single out such an important source of
information as materials of ethnographic research, primarily field
materials that we have been collecting for 30 years. They will make
it possible to identify the causes of some demographic processes,
Суляк С. Г. Этносы и языки Молдавии по результатам переписи 2004 г. С. 96; Тишков В. А. О Всероссийской переписи населения 2010 года: разъяснения для ретроградов и националистов и
предупреждения для чиновников и политиков. Этнополитический
мониторинг переписи населения / под ред. В. В. Степанова. Москва :
ИЭА РАН, 2011. С. 15–31.
21
Суляк С. Г. Этносы и языки Молдавии по результатам переписи 2004 г. С. 94–101.
20
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based on the characteristics of the national traditional culture
(family traditions, folk medicine, folk pedagogy, etc.).
Thus, the existing sources allow us to give a definite picture
of the ethnodemographic processes among the Ukrainians
in Moldova, and, first of all, the dynamics of the population
movement.
And, considering that the Ukrainian population in almost the
entire history of its existence on the lands of Moldova was not the
object of special demographic studies, but was mentioned, as a
rule, only in the context (among others), fragmentarily and this
data was not subjected to serious scientific analysis, we believe that
our scientific searches are quite relevant, including for creating a
general picture of the demographic state and development of our
society. This, in turn, will make it possible to make forecasts and
give specific recommendations for the authorities to stabilize
and achieve positive dynamics of demographic processes in our
country.
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церква Різдва
Богородиці.
с. Ракарія
Ришканського р-ну.
(2015 р.)

Свято-Успенський
жіночий монастир.
с. Каларашовка
Окницького р-ну.
(2016 р.)
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церква Святого Миколая.
с. Каларашовка Окницького р-ну. (2016 р.)

церква. с. Григорівка Каушанського р-ну. (2013 р.)
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дзвіниця церкви
Покрови Пресвятої Богородиці.
с. Паланка Калараського р-ну.
(2016 р.)

церква Різдва Богородиці.
с. Вовчинець Окницького р-ну. (2013 р.)

пам’ятник митрополитові Петру Могилі
біля Свято-Михайлівської церкви.
м. Атаки Окницького р-ну. (2013 р.)
219

www.etnolog.org.ua
https://ich.md/

будинок житловий.
с. Каларашовка
Окницького р-ну.
(2016 р.)

будинок житловий.
с. Голяни
Єдинецького р-ну.
(2018 р.)

садиба (загальний вигляд).
с. Голяни Єдинецького р-ну. (2018 р.)
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голуб’ятня.
с. Голяни
Єдинецького р-ну.
(2018 р.)

кошниця.
с. Голяни Єдинецького р-ну.
(2018 р.)

криниця.
с. Булаєшти
Оргеївського р-ну.
(2014 р.)

криниця.
с. Голяни Єдинецького р-ну.
(2018 р.)
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скриня мальована
(власниця Г. Фондофан).
с. Голяни Єдинецького р-ну. (2018 р.)
оздоблення занавісками
міжкімнатних
дверей. с. Тецкани
Бричанського р-ну.
(2013 р.)

килим тканий
(майстриня М. Бурденюк).
с. Голяни Єдинецького р-ну. (2018 р.)

софка. З колекції музею
Теоретичного ліцею ім. К. Поповича.
с. Нагоряни Ришканського р-ну.
(2017 р.)
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фрагмент інтер’єру
селянського житла.
З колекції музею гімназії
с. Голяни Єдинецького р-ну. (2018 р.)
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Рушники ткані
(майстриня В. Вдовиченко).
с. Паланка Калараського р-ну. (2016 р.)

сорочки жіночі.
З приватної колекції
В. Арпінтін. м. Кишинів. (2012 р.)
вбрання жіноче та
чоловіче. с. Григорівка
Каушанського р-ну.
(2013 р.)

Вбрання дівоче. с. Григорівка Каушанського р-ну. (2013 р.)
Сорочка чоловіча. Середина ХХ ст.
с. Каларашовка Окницького р-ну. (2016 р.)
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розмальовування яєць.
Дитсадок «Калинка».
м. Кишинів. (2002 р.)

готування вареників.
Дитсадок «Калинка».
м. Кишинів. (2002 р.)

Українські та молдовські діти колядують зі «звіздою».
с. Паланка Калараського р-ну.
З фотоархіву музею «Батьківська хата»
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Студенець. с. Нагоряни
Ришканського р-ну. (2012 р.)
Маченики. с. Булаєшти
Оргеївського р-ну. (2014 р.)

Картопля молода із зеленню.
с. Булаєшти Оргеївського р-ну.
(2014 р.)

Банька. с. Тецкани
Бричанського р-ну.
(2013 р.)

Голубці. с. Нагоряни
Ришканського р-ну. (2012 р.)

Макітра з макогоном.
с. Тецкани Бричанського р-ну. (2013 р.)
Маслянка. с. Тецкани
Бричанського р-ну. (2013 р.)
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ІІІ. ЕТНОКУЛЬТУРНІ ПРОЦЕСИ
В СЕРЕДОВИЩІ
УКРАЇНСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ
РЕСПУБЛІКИ МОЛДОВА
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Віктор Кожухар

EТНОКУЛЬТУРНИЙ РОЗВИТОК
УКРАЇНСЬКОЇ СПІЛЬНОТИ МОЛДОВИ
В КОНТЕКСТІ ІСТОРИЧНИХ
УКРАЇНСЬКО-МОЛДОВСЬКИХ ВЗАЄМИН
На території Молдови впродовж багатьох століть спільно з молдованами проживали й представники інших етносів,
зокрема й українці. І завжди в їхніх взаєминах превалювала
толерантність.
Традиційні і тісні молдовсько-українські зв’язки беруть
свій початок із часів середньовіччя. Так, із ХVI ст. в Молдові
набули поширення книги, видрукувані в Україні, першочергово – у Львові, починаючи від Острозької Біблії 1580 року.
Як світські, так і духовні книги видавав львівський друкар
Іван Кунотович на початку XVII ст., який працював деякий
час у Кимпулунзькій друкарні. Вагомий внесок у розвиток
взаємин зробив друкар, гравіювальник та палітурник з Миргорода Михайло Стрельбицький (1730–1807), який працював
у Ясській митрополичій друкарні, де надрукував 16 книг.
Своєю чергою покровителями Львівського братства та
школи були деякі з молдовських господарів, які також фінансово їх підтримували. Тут навчалися Петро Могила з
відомого роду Мовіле в Сучевіце, Григорій Урєке, чимало
молдовських бояр та їхніх дітей. За допомогою київського
митрополита було засновано першу вищу школу Молдови в
Яссах – «Слов’яно-греко-римська академія» (1640 р.), де працювало багато українських учених. Серед підручників були
відомі граматики Мелетія Смотрицького і Памви Беренди.
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Особливе місце в українсько-молдовських культурних
взаєминах посідає Петро Могила (1597–1647) – гордість
обох народів. У 1632 році він став митрополитом Київським і Галицьким. У 1631 році за його ініціативою засновано Лаврську школу, яка після об’єднання з Київським
Богоявленським братством перетворилася на Києво-Могилянську академію. Академія стала осередком освіти монахів
з Молдови і Валахії. Звідси вийшов видатний молдовський
діяч Гавриїл Бонулеску-Бодоні (1746–1821), який згодом
обійняв місце ректора Катеринославської семінарії, пізніше – посаду митрополита Бессарабії. Автор першої молдовської граматики Дімітріє Євстафійович Брашовяну в
1753–1755 роках навчався в Києво-Могилянській академії,
у стінах якої в нього зародився намір унормувати молдовську граматику (не без впливу «Слов’янської граматики»
Мелетія Смотрицького) 1.
Багато яскравих сторінок вписано в історію двох народів
у спільній боротьбі проти соціального і національного гніту,
особливо проти турецьких загарбників. Значну роль у цьому відіграло й українське козацтво, до лав якого потрапило
чимало молдован. Маємо оповіді про успішні походи козаків
на терени Молдовського князівства під проводом І. Свірчевського (1574 р.), І. Підкови (1578 р.), Г. Лободи (1594 р.), С. Наливайка (1595 р.), П. Сагайдачного (1621 р.), де вони разом з
молдованами героїчно билися з турецькими завойовниками.
Це знайшло своє відображення в молдовському й українському фольклорі, про що свідчить давня народна пісня часів Іоанна Лютого (XVI cт.), коли молдовани разом з українськими
козаками, під проводом Івана Свірчевського, виступили проти турецьких і татарських військ:
Етнонаціональні процеси в Україні. Історія та сучасність.
Київ, 2001. С. 324–325.
1
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Ой, ми волохи, ми християни,
Да не милують нас бусурмани:
Ви, козаченьки, за віру дбайте –
Нам, християнам, на поміч прибувайте! 2
У думах і піснях про молдовського господаря Васілє Лупу,
донька якого – Роксанда – побралася із сином Богдана Хмельницького – Тимофієм, також ідеться про братання молдован й
українців:
Як прийшли до нас волошини,
Всі волошини та всі хорошії;
В козаки вони записалися,
З нами побраталися 3.
І таких свідчень у народній творчості чимало, а народні
пісні, як відомо, не оманюють. Тему дружби і братерства у
фольклорі й літературі між молдовським і українським народами відображено у працях багатьох науковців Молдови й
України 4.
Исторические песни малорусского народа. Киев, 1874. Т. 1.
С. 162.
3
Попович К. Ф. Сторінки літопису (до українсько-молдавських
фольклорно-літературних взаємин і проблем історії та самобутності українців Молдови). Кишинів, 1998.
4
Гацак В. М. Фольклор и молдавско-русско-украинские историчесие связи. Москва, 1975; Молдавско-русско-украинские
фольклорные и литературные связи. Кишинев, 1956; Молдавскорусско-украинские литературные взаимосвязи. Кишинев, 1981;
Очерки молдавско-русско-украинских литературных связей
(с древнейших времен до середины ХІХ века). Кишинев, 1978; Попович К. Ф. Сторінки літопису…; Романець О. Джерела братерства. Богдан П. Хашдеу і східноромансько-українські взаємини.
Львів, 1971.
2
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Культурні зв’язки у сфері літератури, театру та науки розвивалися і в більш пізні періоди 5. Однак, якщо до середини
ХХ ст. етнокультурні взаємини простежувалися в основному
у сфері традиційно-побутової культури, то згодом вони розвивалися передовсім на рівні професійної культури, науки й
освіти (обмін творчими колективами, проведення спільних
фестивалів, реалізація спільних наукових проєктів, обмін
друкованими виданнями українською і молдавською мовами,
сумісні вчительські конференції тощо) 6, що вносило певний
внесок у розвиток культури українців Молдови. З огляду на
те, що вони, як правило, за всіх режимів були національною
меншиною, а політика влади щодо них найчастіше призводила до їхньої асиміляції, тому вони не мали своєї україномовної преси, літературного процесу, театру, освіти рідною мовою тощо. У підсумку українці змушені були шукати інших
шляхів для розвитку свого культурного потенціалу, насамперед у рамках традиційно-побутової культури.
Відтак розвиток етнічної культури місцевих українців
привів до створення своєрідного феномену, коли, по суті,
українська культура через численні нашарування набула
властивих лише їй рис.
Вплив молдовської культури значною мірою зумовив
особливості розвитку культури місцевих українців. ОдночасМохов Н. А. Дружба ковалась веками. Кишинев, 1980; Попович К. Ф. Український театр на кишинівській сцені. Кишинів, 1995;
Попович К. Ф. Сторінки літопису…
6
Даниленко Р. В. Развитие культурного сотрудничества народов СССР (1959–1967) (на материалах культурного сотрудничества
МССР с другими республиками). Кишинев, 1968; Дашкевич Я. Р.
Большая граница Украины: (этнический барьер или этноконтактная
зона). Этноконтактные зоны в Европейской части СССР. Москва,
1989; Степанов В. П. Труды по этнографии населения Бессарабии
XIX – начала ХХ вв. Кишинев, 2001.
5
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но під впливом українців і молдовська культура запозичила
низку нових, характерних рис.
І в матеріальній, і в духовній культурі це відбилося на всіх
основних компонентах. У господарстві українці запозичили в
молдован відносно нові для себе види діяльності (вівчарство,
вирощування винограду, кукурудзи, квасолі тощо), а молдовани навчилися застосовувати більш удосконалені знаряддя
праці (український важкий плуг), за новими технологіями вирощувати просо, ячмінь тощо. В оселі українців вплив молдован проявився у внутрішньому оздобленні (велика кількість
домотканих вовняних виробів тощо) і прикрасах. Для тканих
і вишитих виробів характерне переплетення геометричного
і рослинного орнаментів. Серед страв української народної
кухні значне місце зайняли мамалига, овеча бринза, зама та
інші наїдки 7.
Кожухарь В. Г. Материальная культура вчера и сегодня. В зем‑
ле наши корни. История, традиции и фольклор сел Дану, Никола‑
евка и Каменкуца Глодянского района. Исследования и материалы.
Кишинев, 1997. С. 132–148; Кожухар В. Г. Українознавчі дослідження в Молдові. Наш родовід. Кишинів, 2000. С. 34–37; Кожухарь В. Г.
Материальная культура украинцев Молдовы: проблемы исследования. Ежегодник Института межэтнических исследований. Кишинев, 2002. Т. 3. С. 77–80; Кожухар В. Г. Господарська діяльність
українців села Воронково Рибницького району. Ежегодник Инсти‑
тута межэтнических исследований. Кишинев, 2003. Т. 4. С. 96–103;
Кожухарь В. Г. Украинское село Молдовы как объект научного исследования. Satul moldovenesc. Chisinau, 2005; Кожухар В. Г., Кожухар К. С. Матеріальна культура і господарство українців в місцевих
діалектах. Українці Придністров’я (матеріали етнографічних дослі‑
джень). Одеса, 2005. С. 41–83; Кожухар В. Г. Традиційно-побутова
культура українців Бессарабії в художніх творах К. Ф. Поповича.
Академик Константин Попович. Человек. Ученый. Писатель. Кишинев, 2006. С. 472–480.
7

232

www.etnolog.org.ua
https://ich.md/

Усна народна творчість та обряди обох народів також
свідчать про давні й тісні стосунки українців і молдован. У
них багато спільного в обрядах, пов’язаних з народженням
дитини, весіллям, похороном тощо – формування цих обрядів відноситься до глибокої давнини. Чимало звичаїв та обрядів українців і молдован ідентичні й мають однакові назви
(«коляда» «colindа», «Маланка» «Malancuţă» та ін.). Велику
кількість запозичень (сюжетних, музичних, лінгвістичних)
маємо й у фольклорних творах двох народів 8.
Важливим чинником, що об’єднує українців з різних земель, як і національна самосвідомість, і культурна самобутність, є українська мова. На наш погляд, доля мови українців
також унікальна. Саме час і умови розселення українців на
цих землях зумовили багатоваріантність українських говірок
на відносно невеликій території. Окрім того, на стан української мови в Молдові впливали такі фактори, як обмежена
сфера функціонування, побутування в основному тільки в
усній формі (у вигляді місцевих говірок), відсутність донедавна як державної мовної політики, так і наявності в системі
освіти тощо. Перебуваючи в іншомовному оточенні, українські говірки, по-перше, активно контактували з мовами інших
народів, насамперед румунською, і тому, зберігши самобутній характер і зв’язок з материнською мовою, вони ввібрали
лексичні, фонетичні та граматичні елементи з молдовських
В земле наши корни. История, традиции и фольклор сел Дану,
Николаевка и Каменкуца Глодянского района. Исследования и
материалы. Кишинев, 1997; Нерушимая дружба украинского и молдавского народов в период социализма. Киев, 1980; Попович К. Ф.
Сторінки літопису…; Співає Стурзовка. Збірка українського та
молдавського фольклору с. Стурзовка Глодянського району Молдови. Кишинів, 1995; Степанов В. П. Труды по этнографии населения Бессарабии XIX – начала ХХ вв.; Satul Petrunea la cоntec şi la joc.
Chişinău, 1995.
8
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діалектів, а також із російської мови. По-друге, українські
діалекти Молдови зберегли чимало архаїчних елементів, які
зникли або не проявляються на території України, що пояснюємо намаганнями відірваної від свого етнічного масиву етнічної спільноти зберегти себе 9.
Набуття Україною й Молдовою незалежності дало новий
поштовх відродженню та розвитку української культури в
Молдові. Цьому сприяють і підтримка з боку держави, й енКожухар К. С. Мовні особливості фольклору села Стурзовка.
Співає Стурзовка. Збірка українського та молдавського фольклору
с. Стурзовка Глодянського району Молдови. Кишинів, 1995. С. 25–
29; Кожухар К. С. Восточнороманский компонент в украинских говорах севера Молдовы. Славянские культуры в инонациональной
среде. Кишинев, 1995. С. 154–157; Кожухар Е. С. Украинский говор
села Дану. В земле наши корни. История, традиции и фольклор сел
Дану, Николаевка и Каменкуца Глодянского района. Исследования и
материалы. Кишинев, 1997. С. 117–132; Кожухарь Е. С. Словарик
местных слов и выражений. В земле наши корни. История, тра‑
диции и фольклор сел Дану, Николаевка и Каменкуца Глодянского
района. Исследования и материалы. Кишинев, 1997. С. 382–385; Кожухарь Е. С. Украинские говоры севера Молдовы. Ежегодник Ин‑
ститута межэтнических исследований Академии наук Республики
Молдова. Кишинев, 2000. Т. 1. С. 112–127; Кожухар К. С. Вивчення
українських говірок у Республіці Молдова. Ежегодник Института
межэтнических исследований Академии наук Республики Молдова.
Кишинев, 2002. Т. 3. С. 123–130; Международные стандарты по защите прав национальных меньшинств и положение украинцев и
болгар в местах компактного проживания в Республике Молдова.
Кишинев, 2003; Кожухар К. С. Особливості навчання української
мови в Республіці Молдова. Педагогический вестник. Кишинев,
2004. № 15–16. С. 17–31; Кожухар К. С. Діалектизми в романі К. Поповича «Бентежний світанок». Академик Константин Попович.
Человек. Ученый. Писатель. Биография. Творчество. Оценки. Ико‑
нография. Библиография. Кишинэу, 2006. С. 481–485.
9

234

www.etnolog.org.ua
https://ich.md/

тузіазм активістів українських громадських організацій, заснований на піднесенні національної самосвідомості української спільноти в республіці.
Істотний внесок у відродження українства Молдови
вносить створена 1991 року українська бібліотека ім. Лесі
Українки, яка стала справжнім центром спілкування українців. Співробітники бібліотеки щорічно обслуговують
понад 5 тис. читачів, проводять творчі зустрічі, виставки,
концерти.
На Teleradio Moldova виходять в ефір українська телепрограма «Світанок» і радіожурнал «Відродження», що стали своєрідним літописом життя українців краю. Вони розповідають про розвиток українських шкіл, етнокультурні
фестивалі, проводять зустрічі з поетами, письменниками,
художниками, ученими; в ефірі завжди звучить українська
пісня.
Вийшли у світ перші видання української оригінальної літератури. Поряд з романами відомого вченого і письменника,
академіка К. Поповича в республіці видані збірники місцевих поетів – Ю. Дячука, З. Гурської, С. Лозінської, Н. Авідон,
І. Кравчук, О. Медведенко, Л. Линдюк та інших.
Поширювати і пропагувати українську пісню допомагає
творча діяльність аматорських колективів, яких у республіці чимало. Саме вони зберігають фольклор, наше слово… Це
такі відомі в республіці та поза її межами колективи, як народний ансамбль «Червона троянда» (с. Мусаїт), ансамбль
«Журавка» (с. Ферапонтівка), «Мрія» (с. Григорівка), творчий
колектив учнів Унгурської школи «Калинонька», історико-етнографічний клуб «Роксолана» при Липканському педагогічному коледжі, ансамбль «Барвінок» (м. Сороки), творчий колектив під керівництвом Г. Головко «Селянка» (с. Ставчени)
та багато інших.
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Для розвитку української культури зроблено багато,
проте залишається ще чимало невирішених проблем. Українські культурні центри загалом розміщені в містах, а значна
кількість українських сіл, де проживають більшість українців, відповідною роботою досі не охоплені; досі не створено
українського театру, професійних творчих колективів; не
вдалося організувати періодичні видання на республіканському й регіональному рівнях; обсяг теле- і радіомовлення українською мовою не відповідає потребам української
спільноти республіки.
Неабияке значення для збереження і розвитку культури
українців нашого краю мають українознавчі наукові дослідження. Вивченню традиційно-побутової культури місцевих
українців присвятили свої роботи окремі дослідники ХІХ –
початку ХХ ст. 10. Це були, по суті, перші спроби висвітлити
деякі елементи культури українців Бессарабії передовсім на
основі власних спостережень.
У ХХ ст. дослідники з Молдови, України та Росії також
приділили увагу окремим аспектам історії, мови та культури
українців Молдови, а саме: роботи, присвячені молдовськоукраїнським зв’язкам у сфері культури 11, демографії та етносоАфанасьев-Чужбинский А. С. Поездки в Южную Россию.
Санкт-Петербург, 1863. Ч. 2. Очерки Днестра; Берг Л. С. Бессарабия. Страна. Люди. Хозяйство. Кишинев, 1993; Защук А. И.
Этнография Бессарабской области. Записки Одесского общества
истории и древностей. Одесса, 1863; Несторовский П. А. Бессарабские русины. Варшава, 1905; Несторовский П. А. На севере Бессарабии. Варшава, 1910.
11
Даниленко Р. В. Развитие культурного сотрудничества народов СССР (1959–1967)…; Дашкевич Я. Р. Большая граница
Украины…; Нерушимая дружба украинского и молдавского народов в период социализма.
10
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ціології 12, фольклору 13, матеріальної та духовної культури 14,
а також дослідження з історії 15 тощо. Доробки містять цінні
матеріали, але в цих роботах українці Молдови здебільшого
розглянуті не як безпосередній об’єкт дослідження – основну
увагу приділено міжетнічним взаємоконтактам; відсутній і
комплексний підхід, тобто висвітлювали (часто фрагментарно) лише окремі компоненти культури і мови, інші ж не досліджували зовсім або тільки згадували.
Зі здобуттям Молдовою незалежності, у республіці відкрилися нові можливості для розвитку україністики як наЗагородная Е. М., Зеленчук В. С. Население Молдавской
ССР: (социально-демографические процессы). Кишинев, 1987; Зеленчук В. С. Население Молдавии: (демографические процессы и
этнический состав). Кишинев, 1973; Опыт этносоциологического
исследования образа жизни: (по материалам МССР). Москва, 1980.
13
Бостан Г. К. Типологическое соотношение и взаимосвязи
молдавского, русского и украинского фольклора. Кишинев, 1985;
Ботезату Г., Чебан И., Чиримпей В. Дружественные связи молдавского, русского и украинского народов, отраженные в фольклоре. У
истоков вековой дружбы. Кишинев, 1983. С. 162–173.
14
Владимирская Н. Н. Народное жилище в центральных районах Молдавии. Жилой дом. Кишинев, 1950. С. 75–91; Гребінь І. Ф.,
Маруневич М. В., Чоботар С. С. Відображення молдавсько-українських етнокультурних взаємовпливів у народному житлі. Народна
творчість та етнографія. Київ, 1987. № 1. С. 12–17; Зеленчук В. С.
Молдавско-украинские общности в традиционных обычаях и
фольклоре семейной обрядности. Дружба народов, отраженная
в фольклоре. Кишинев, 1961. С. 74–90; Украинско-молдавские
этнокультурные связи в период социализма. Киев, 1987.
15
Зеленчук В. С. Население Бессарабии и Поднестровья в
ХІХ в.: (этнические и социально-демографические процессы). Кишинев, 1979; Зеленчук В. С. Из истории украинского населения
Молдавии. Украинско-молдавские этнокультурные взаимосвязи в
период социализма. Киев, 1987. С. 925.
12
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уки. У 1991 році було створено відділ українознавства у
складі Інституту національних меншин (згодом – Інститут
міжетнічних досліджень, нині – Інститут культурної спадщини) Академії наук Молдови. Співробітники відділу цілеспрямовано і професійно досліджують проблеми історії, мови та
культури місцевих українців. Найбільш значущі теми – «Історія українців Молдови», «Етнологія українців Молдови»,
«Українська мова в Молдові», «Українсько-молдовські літературні зв’язки», «Фольклор українців Молдови», «Українська
художня література в Молдові», «Національна самосвідомість
та соціально-економічні умови розвитку українців Молдови»
та інші. До 2013 року шість співробітників відділу написали
й видали більш ніж 60 книг наукового і навчально-методичного характеру, понад 350 наукових, науково-популярних та
навчально-методичних статей і брошур, виступили з доповідями на більш ніж 250 республіканських і міжнародних наукових та науково-практичних конференціях. Провадиться й
велика робота щодо зв’язків зі школою та вузами республіки,
організаціями співпраці з науковими, навчальними, громадськими організаціями Молдови, України та інших країн.
Попри вражаючі здобутки молдовських україністів, уважаємо, що варто переходити на більш високий рівень українознавчих досліджень у Молдові. Для цього необхідно розширити тематику, організувати підготовку кадрів молодих
учених, налагодити більш тісну співпрацю як з колегами з
України, так і з інших країн, а також із міжнародними організаціями, впроваджувати сумісні проєкти, розширити можливості для організації експедицій, видання наукових праць
тощо задля задоволення потреб української спільноти в Молдові зокрема і молдовського суспільства загалом якісними
науковими продуктами, які відображають сучасний поступ
суспільства.
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Щодо освіти, то історичний досвід свідчить, що етнічна
група, яка перебуває в інонаціональному оточенні і не має
системи освіти рідною мовою, досить швидко асимілюється. Якщо представники етносу не володіють рідною мовою в
письмовій літературній формі (не вміють читати і писати), а
мова функціонує лише на побутовому рівні – в усній формі,
відбувається культурна консервація даної групи – відрив від
живої, «материкової», мови і культури, – що сприяє втраті
мови, національних рис, самосвідомості.
У ХІХ – на початку ХХ ст., у наслідок русифікаторської
політики царського уряду, про українську освіту в Бессарабії не могло бути й мови. Якщо в самій Україні в системі освіти українську мову заборонили, то яка ж могла бути
українська освіта в Бессарабії? За даними перепису населення 1897 року за рівнем освіти українці посіли дев’яте місце
з-поміж одинадцяти етнічних груп, виокремлених статистикою у складі Бессарабської губернії. Із загальної чисельності українського населення грамотними були тільки 15,3 %
чоловіків і 3,1 % жінок (які навчалися грамоти винятково
російською мовою). Ще більш низький рівень зафіксовано
лише в молдован і циган 16. Така тенденція зберігалася і в
наступні роки.
Після приєднання в 1918 році Бессарабії до Королівської
Румунії остання, під тиском міжнародних організацій після Першої світової війни, узяла на себе деякі зобов’язання з
розвитку культури і прав національних меншин. У 1919 році
було відкрито 212 початкових і 4 середні школи з викладанням українською мовою, але вже через три роки, 1922 року,
всі школи з українською мовою навчання зачинили свої двері. Згодом румунська адміністрація заборонила навіть розПервая всеобщая перепись населения Российской империи
1897 г. Санкт-Петербург, 1905. Т. 3. Бессарабская губерния. С. 21.
16
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мовляти «іноземними мовами», тобто мовами національних
меншин 17.
Зрозуміло, що ні про який розвиток української освіти в
цих умовах не йшлося, а вся система освіти була підлаштована під румунські стандарти.
Після Другої світової війни українців Молдови насильно русифіковували. Наприкінці 1940-х років, щоправда, відкрили кілька шкіл з викладанням українською мовою, однак
в 1960-х роках ці школи, нібито за бажанням батьків, перетворили на російські. Українська мова знову функціонувала
тільки на побутовому рівні.
Зі здобуттям Молдовою незалежності відкрилися нові горизонти для розвитку української освіти в республіці. Створено відповідну законодавчу базу, розробляють варіативні
навчальні плани з вивчення рідної мови, підручники і навчально-методичні посібники, створюють мережу навчальних закладів з вивченням української мови, ведуть підготовку педагогічних кадрів тощо.
Нині українську мову як навчальний предмет вивчають у
майже 40 загальноосвітніх закладах. Для забезпечення навчального процесу Міністерство освіти розробило і видало навчально-дидактичний комплекс, Стандарти навчання українською
мовою для 1–12 класів, курикулуми з мови та літератури для
1–12 класів, методичні гіди щодо впровадження курикулумів
для 5–12 класів, підручники з української мови та літератури
для 1–9 класів, Програми і тести для національного тестування
для 4, 9 та 11 класів, Програми з мови та літератури для іспиту
на ступінь бакалавра (12 клас), курикулум «Історія, культура і
традиції українського народу» для 1–4 класів, підручник «Історія, культура і традиції українського народу» для 1 і 2 класів.
Сворцова А. Ю. Русские Бессарабии: опыт жизни в диаспоре
(1918–1940 гг.). Кишинев, 2002. С. 95, 99, 113.
17
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І хоча проблем ще чимало, констатуємо, що в республіці
створено належну базу для розвитку української освіти.
Опираючись на наші дослідження, ми дійшли таких висновків:
– українсько-молдовські етнокультурні зв’язки впродовж
століть істотно впливали на розвиток культури місцевих
українців;
– процес формування і розвитку культури місцевого
українського населення виявляє наслідки нашарувань культурних традицій нащадків автохтонного слов’янського населення (русинів) і переселенців з різних регіонів України;
– саме мовні і культурні особливості різних етнографічних груп українців-переселенців спричинили дивовижну
культурну та говіркову різнобарвність на невеликій за площею території Пруто-Дністровського межиріччя;
– унаслідок тривалого багатосотлітнього перебування в
інонаціональному оточенні, насамперед молдовському, активного контактування з титульним населенням, спостерігаємо численні взаємовпливи і взаємозбагачення з культурою
молдован;
– перебування в інокультурному й іномовному оточенні
запустило механізм консервації загальноукраїнської основи культури і мови предків місцевих українців задля її збереження для наступних поколінь. Цьому сприяв також здебільшого безперервний, не втрачений у тих чи інших виявах,
зв’язок з «материнською» мовою і культурою, який суттєво
посилився на сучасному етапі, коли Молдова й Україна здобули суверенність.
Отже, місцева українська спільнота, безумовно, є
невід’ємною частиною українського народу із загальноукраїнською свідомістю, рідною мовою і культурою, які мають
притаманні лише їй, набуті впродовж століть, особливості,
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спричинені, як було вже зауважено вище, активними міжетнічними і міжмовними контактами, а також панівною політикою щодо української меншини з боку влади. Така політика,
соціально-культурний пресинг із боку владних структур усіх
країн, у складі яких у різні історичні епохи перебувала Бессарабія, як й інонаціональне оточення, сприяли акультурації та
асиміляції значної частини українців.
В умовах незалежності Республіки Молдова, проголошення демократичних принципів розвитку суспільства, законодавчого забезпечення прав меншин відзначаємо важливі
кроки з боку держави для збереження і розвитку культури
місцевих українців, їх усебічного дослідження, навчання рідної мови дітей шкільного віку тощо. Однак для поступального етнокультурного розвитку української етнічної спільноти
як гармонійної складової частини народу Республіки Молдова потрібна виважена етнополітична підтримка як з боку
Молдовської держави, так і з боку України, дотримання проголошених демократичних принципів і законодавчих засад;
активізація наукових досліджень, громадського руху, розширення, а не згортання мережі навчальних закладів, де вивчають рідну мову.
Усе вищеперераховане сприятиме піднесенню самосвідомості місцевого українського населення, збереженню і розвитку самобутньої української культури і мови українців Республіки Молдова.
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Віктор Кожухар

УКРАЇНЦІ МОЛДОВИ та ПРОЦЕСИ
ЕТНІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 1
Поліетнічність народу Молдови, сформована історично,
має дві сторони: сильну – взаємовплив і взаємозбагачення, і
слабку – міжетнічну ворожнечу. Кінець ХХ ст. повернувся до
нас слабкою стороною.
Не завжди міжнаціональні відносини в нашій країні були
безхмарними, що суттєво залежало від національної політики
правлячих режимів та зовнішніх чинників. Загалом ставлення один до одного етносів, які населяють Молдову, вважаємо
дружніми. Однак наприкінці 1980-х – на початку 1990-х років
у Молдові, як і в деяких інших пострадянських республіках, ці
відносини різко загострилися і вийшли на авансцену суспільно-політичного життя. Процеси перебудови і розпад СРСР,
здобуття Молдовою незалежності стимулювали в республіці активне зростання національної самосвідомості як серед
представників титульного етносу, так і серед національних
меншин, що увиразнилося у прагненні до відродження і розвитку національних культур, мов, освіти, науки тощо.
З одного боку, цьому сприяла держава – видані низки
указів президента, постанов уряду, розробляють спеціальні
програми, приймають відповідні законодавчі акти; з другого, – представники різних етносів з ентузіазмом працюють
Див.: Кожухарь В. Украинцы Молдовы и процессы этнической
интеграции. Национальные образы мира: Единство – Разнообразие –
Справедливость: материалы международной научно-практической
конференции 22–23 октября 2003 г. Кишинэу, 2003. С. 186–195.
1
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над відродженням і розвитком своїх національних культур.
У результаті було створено національні культурні, навчальні
та наукові установи, бібліотеки, творчі колективи, громадські
етнокультурні організації.
Однак ці процеси по-різному протікали у спільнотах
представників титульної нації та представників національних меншин, що, зрештою, призвело до розколу між ними, до
утворення всіляких угруповань серед національних меншин
і навіть усередині окремо взятого етносу. При цьому закони
і постанови виконували не в повному обсязі, передовсім через недостатність коштів, у центрі та на місцях чинили часто
явну або приховану протидію.
Мажоритарний етнос, розколотий на прибічників «румунізму» і «молдованізму», не міг дійти консенсусу щодо шляхів розвитку державності. Лідери національних меншинних
спільнот, розселившись по «своїх національних квартирах»,
замкнулися в колі власних інтересів і проблем, які вимагали
невідкладних рішень.
Якщо врахувати, що міжетнічні відносини в Молдові розвивалися на тлі і під впливом економічної кризи, політичної
нестабільності, зубожіння більшості населення, соціальної
напруги тощо, пов’язані з нестачею коштів, урізаним фінансуванням програм, передбачених відповідними законами і
постановами, та, як наслідок, їх виконання не в повному обсязі, відвертій чи прихованій протидії на місцях та в центрі,
то не дивно, що національні відносини були вкрай заполітизовані, задеологізовані та закомерціоналізовані.
Неабияку роль у національних процесах відігравали і відіграють зовнішні чинники. Однак, мабуть, найголовніший з негативних факторів розвитку міжетнічних відносин у Молдові
(що вплинув і на всі інші) – це той, що енергія зростання національної самосвідомості була спрямована не в цивілізоване русло (гармонійне поєднання внутрішньоетнічної та міжетнічної
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консолідації на базі свободи етнічного самовизначення, ідентифікації особистості, пріоритету громадянськості, загальнолюдських соціальних та духовно-моральних орієнтацій), а
шляхом формування етноцентризму (варіант «закритої свідомості», при якому відбувається порушення взаєморозуміння
та взаємодії в рамках «ми – інші» і фактичне переведення в інший, якісний, стан, для якого характерними є взаємини, що існують у рамках етнопсихологічного стереотипу «свої – чужі»).
Відповідь на класичне запитання «Що робити?», здавалося
б, лежить на поверхні: перетворити етнічне різноманіття Молдови на фактор зміцнення її єдності, при цьому зберігши та
розвинувши етнічну самобутність, громадянську солідарність.
Для цього потрібна наявність політичної волі, розробка і провадження виваженої науково-обґрунтованої національної політики керівництвом та всіма конструктивними силами країни.
Ми торкнемося лише однієї із численних складових озвученої проблеми – українців Молдови та процесу етнічної інтеграції у краї.
Сучасні дослідники виокремлюють кілька етнічних процесів, що по-різному виявляються залежно від того, як національна меншість вирішує дві основні проблеми – підтримка
власної культури (наскільки важливе значення надають своїй
культурній ідентичності) й участь у міжкультурних контактах (наскільки необхідним уважають засвоєння культури етнічної більшості).
Асиміляція – «процес розчинення невеликих груп або
окремих представників одного народу в середовищі іншого
народу» 2. Асиміляція поділяється на:
– насильницьку, що має дві форми: активну (система заходів
влади, спрямованих на штучне прискорення процесу асиміляції шляхом утисків чи обмежень мови і культури національних
2

Бромлей Ю. В. Этнос и этнография. Москва, 1973. С. 157.
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меншин, тиск на їхню самосвідомість тощо) 3 і пасивну (підтримка лише на словах, а насправді, – «задушення в обіймах»);
– природну, яка виникає при безпосередньому контакті етнічно різнорідних груп населення та зумовлена потребами зміцнення їхнього загального соціального, господарського і культурного життя, поширенням етнічно-змішаних шлюбів тощо» 4.
Подані види і форми асиміляції тією чи іншою мірою охопили й українців. Ці процеси в різних регіонах краю проходили
по-різному і в різний час, часто переплітаючись і протікаючи
паралельно. Причому українці виступали і в ролі асимільованих, і в ролі асимілюючих (останнє – значно рідше) 5.
Ми не будемо докладно розглядати асиміляційні процеси
в середовищі українців, оскільки в останні роки цю проблему
активно обговорювали, і вона знайшла відображення в низці
публікацій 6. Зазначимо лише, що в перші роки незалежності Молдови опубліковані матеріали ґрунтувалися почасти на
емпіричних даних і були досить емоційно забарвленими.
Консервація (сепарація) – збереження національної самобутності будь-якою ціною, навіть ціною самоізоляції. Такий
процес можливий лише в діаспорі, яка базується на жорсткій
субординації, наприклад, релігійній. Це властиво певною міБромлей Ю. В. Этносоциальные процессы: теория, история,
современность. Москва, 1987. С. 82.
4
Там само.
5
Опыт этносоциологического исследования образа жизни.
Москва, 1981. С. 158.
6
Датий Ю. П., Чернега (Кожухарь) Е. С. Проблемы функционирования и сохранения украинского языка и этноса в Молдове.
Регулирование использования языков в полиэтническом обществе.
Материалы международной конференции. Кишинев, 1996. С. 42–
45; Datii Iu., Cojuhari E. Problems of functioning and maintaining the
Ukrainian language and ethnic group in Moldova. Regulating the use of
languages in the multi-ethnic society. Chişinău, 1996. Р. 41–44.
3
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рою євреям, росіянам-старообрядцям, циганам/ромам. Українцям консервація непритаманна. У їхньому середовищі ніколи не було жорсткої ієрархії, та й етнопсихологічні імперативи
не сприяли цьому. Українці завжди були досить відкритими,
легко вступали в контакти і піддавалися іноетнічному впливу.
Акультурація – процес взаємовпливу культур, часткового
сприйняття одним народом культури іншого народу. Додамо,
що при цьому відбувається взаємозбагачення культур. Цей процес є природним для народів, які проживають поруч тривалий
час, і досить позитивний, оскільки сприяє зближенню та етнічній інтеграції. Наші наукові дослідження у сфері традиційно-побутової та духовної культури українців виявили досить велику
кількість запозичень з культур молдован та інших народів.
Маргіналізація – процес, який характеризується тим, що
не засвоюється культура мажоритарного етносу і не підтримується своя. Цей процес значною мірою торкнувся й окремих
груп українців Молдови, насамперед міського населення. Так,
дані опитування 2000 року серед українців Кишинева, де мешкає їх майже 100 тис. осіб, 35 % опитаних, тобто кожен третій,
уважав своєю рідною мовою російську. З них лише 6 % вільно
володіли державною мовою, 30 % розуміли її і спілкувалися на
побутовому рівні, 43 % – розуміли, але не могли розмовляти, і
20 % узагалі не володіли мовою. І це при тому, що 70 % опитаних
не вивчали чи не вдосконалювали знання державної мови 7. За
даними іншого опитування (початок 1990-х років) лише 8,1 %
опитаних українців продемонстрували орієнтацію на культурні
цінності свого народу, тобто на національні (українську) літературу, музику, традиційно-побутову культуру тощо 8. Оскільки
Опитування здійснили співробітники Інституту етнографії
Академії наук Республіки Молдова.
8
Бромлей Ю. В. Этносоциальные процессы: теория, история,
современность. С. 84.
7
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маргіналізація – це фактично розтягнута в часі асиміляція, то й
наслідки відповідні.
Інтеграція – це поява певної культурної спільності (при
збереженні основних етнічних рис) у результаті взаємодії
основних етнічних одиниць, які істотно різняться за своїми
мовно-культурними параметрами. З такого роду процесами
пов’язане формування в рамках багатонаціональних держав
міжетнічних чи метаетнічних спільнот 9. Це той процес, який
іде в руслі формування політичної нації. Ми вважаємо, що
саме етнічна інтеграція найоптимальніший варіант для Молдови. Коротко зупинимося на ролі українців у цьому процесі.
В галузі освіти і виховання
Якщо взяти до уваги те, що в системі освіти українську
складову розбудовували майже з «нуля», то зроблено чимало,
навіть дуже багато. Українську мову і літературу викладають
у школах як навчальний предмет, а у двох навчальних закладах – це мова навчання. У Бельцях функціонує кафедра, яка
готує вчителів української мови і літератури, у Липканах –
відділення з підготовки фахівців дошкільного виховання. Зусиллями Міністерства освіти за підтримки Світового банку
розроблено і видано Курикулуми з української мови і літератури для початкової, середньої та ліцейної ланок; підручники
з 1 по 9 класи. Розроблено і видано курикулум з «Історії, культури та традицій українського народу» для 1–4 класів.
Однак, по-перше, навчанням української мови охоплена
мізерно мала частина українських дітей, по-друге, якщо спочатку нинішня система освіти – російська школа з викладанням української мови і літератури як навчального предмета –
Визитей Н. Н. Национальная идея и проблема гражданской
идентичности. Unita poporului Republicii Moldova şi problema identită‑
ţii etnice. Chіşіnău, 2000. P. 46.
9
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була кроком уперед, то тепер необхідно переходити на якісно
інший рівень.
Ми маємо три варіанти освіти для дітей-українців: система, що нині діє; українська школа (навчання повністю
українською мовою); українсько-молдовська школа (частину
предметів викладають українською, а частину – державною
мовами). Озвучені варіанти мають право на існування, проте
розгляньмо кожен з них з погляду можливостей продовжити
освіту та подальшу адаптацію в нашому суспільстві. Перший
варіант уможливлює продовження освіти в російських групах середніх спеціальних закладів та вишів або у відповідних
навчальних закладах України й Росії, після чого багато хто не
повертається до Молдови через неможливість адаптації (незнання державної мови). Другий варіант дає змогу навчатися
після школи лише в Україні з уже із зазначеними наслідками.
Третій варіант відкриває перед дитиною можливості для навчання в Молдові, Україні, Росії і в Румунії, а потім повернутися додому і чудово адаптуватися.
Саме третій варіант видається нам найперспективнішим
як з погляду залучення українських дітей до рідної мови та
культури, так і з погляду участі в етноінтеграційних процесах. Хоча, повторимо, усі варіанти мають право на існування.
Назріла, на наш погляд, необхідність створення в Молдові системи середньої спеціальної та вищої освіти для українців. Діти повинні мати можливість навчатися російською або
державною мовою з вивченням української мови з урахуванням специфіки професії, яку здобувають (термінологія тощо).
Такий фахівець зможе працювати і в молдовськомовному, і в
україномовному, і в російськомовному середовищах. Відтак
зникне потреба відправляти кудись наших дітей для здобуття
освіти. Головне, що ми зможемо підготувати власну, українську, інтелігенцію, яка знайде своє місце в нашому суспільстві.
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Однак повернімося до середньої освіти. Давно назріла потреба запровадження курсу інтегрованої історії з вивченням
історії та культури всіх етносів, що населяють Молдову, та
спеціального курсу «Історія та культура українського народу» (цей процес уже розпочався). Значення таких підходів до
інтеграційних процесів важко переоцінити. Дитина повинна
усвідомлювати, що вона не «хохол», а українець, належить до
великого українського народу й українець Молдови, як складова народу Молдови. І тут його Батьківщина, патріотом якої
він має бути. А як можна бути патріотом, не знаючи історії та
культури свого народу й інших народів своєї країни?
У царині культури
Неодноразово йшлося про те, що українці в Молдові ніколи не мали свого літературного процесу, професійних творчих колективів, бібліотек тощо. Культуру зберігали лише на
традиційно-побутовому рівні. Проте до 2000-х років у цій галузі було дещо зроблено: вийшли друком перші художні твори й поетичні збірки українською мовою, відкрито бібліотеку
ім. Лесі Українки. І на цьому все й зупинилося. Професійної
української культури в нас немає, а традиційно-побутова так
й існує «у власному соку», поступово зникаючи.
До якої ж культури ми залучатимемо нашу молодь? З якою
культурою знайомитимемо представників інших етносів? Вирішити проблеми культури можна лише на державному рівні,
природно, за активної участі самих українців та їхніх етнокультурних організацій. Нині ж у нас, як і за пам’ятних радянських
часів, культуру фінансують за «залишковим» принципом. Тільки
тоді хоч «залишки» якісь були. І доки держава не повернеться обличчям до проблем культури (не лише української, а взагалі), усі
закони, концепції і програми залишаться лише на папері з відповідними наслідками. Відтак про інтеграцію не може бути й мови.
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У науковій сфері
Упродовж останнього десятиліття чимало вчених-суспільствознавців досліджували проблеми міжетнічних відносин.
Проведено багато конференцій, написано сотні статей і книги. Проводили досить глибокий (і не дуже) аналіз ситуації, висловлювали цікаві думки, висували пропозиції. Однак маємо
досить стійке враження, що наука існує сама по собі, а владні
структури – самі по собі. Немає жодної затребуваності на наукові експертизи (інакше хоча б фінансування науки було на
порядок вище). І національну політику вибудовували і впроваджували, виходячи з емпіричних спостережень, сумнівних
даних, певних ідеологічних і політичних установок, зрештою, –
амбіцій і навіть меркантильних інтересів. І найменшою мірою
влада спиралася у своїй діяльності на наукові дослідження.
У 1991 році у структурі Академії наук було створено Інститут національних меншин, де цілеспрямовано займалися
дослідженнями в галузі історії, мови і культури представників етносів, що населяють Молдову (українці, росіяни, гагаузи, болгари, євреї). Свого часу Інститут справедливо критикували за те, що його відділи замкнулися виключно на
вузьконаціональних проблемах, тоді Інститут перейменували на Інститут міжетнічних досліджень, створивши у складі
спеціальний відділ комплексних досліджень міжетнічних відносин, інші відділи були зорієнтовані на більш глибоке вивчення міжетнічних зв’язків. Інститут розробив спеціальний
проєкт з підготовки комплексного наукового дослідження з
історії та культури національних меншин і міжетнічних відносин у Молдові. Чи актуальне таке комплексне дослідження
сьогодні? Безперечно, так. Чи можна, не спираючись на такі
розробки, провадити науково обґрунтовану національну політику? Виявляється, що можна. Відтак Вища рада з науки при
Міністерстві освіти двічі відхиляла цей проєкт. Можливо,
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проєкт як такий не відповідає певним вимогам? Ні, рецензії
фахівців позитивні. Очевидно, що саме по собі наукове обґрунтування нікому в ешелонах влади не потрібне.
Якщо наша держава справді прагне гармонізації міжетнічних відносин, створення умов для розвитку інтеграційних
процесів, то без серйозних наукових досліджень у цій галузі
не обійтися. І провадити їх, на наш погляд, потрібно в таких
напрямках (зазначимо, що це стосується не лише й не тільки
українознавства):
– вивчення історії міжетнічних відносин у Молдові (історичне коріння та закономірності розвитку етнічних процесів);
– дослідження теорії націй, соціології, конфліктології
тощо. Узагальнення вітчизняних і закордонних напрацювань
із зазначеної проблематики. Визначення специфічних умов
нашої країни;
– визначення місця і ролі етнічного фактора в суспільному
житті Республіки Молдова на сучасному етапі; його взаємодія
та взаємовпливи з процесами, що відбуваються в політичній,
економічній, соціальній, ідеологічній та інших сферах;
– вивчення зовнішніх чинників, які впливають на міжнаціональні відносини в Республіці Молдова;
– дослідження причин міжетнічних протиріч і конфліктів
у Республіці Молдова;
– усебічне дослідження міжетнічних відносин (правового, мовного, культурного, освітнього та інших аспектів);
– вивчення суспільної думки щодо проблем міжетнічних
відносин;
– вивчення досвіду інших країн у гармонізації міжетнічних відносин;
– визначення основних контурів гармонійного поліетнічного суспільства в Республіці Молдова;
– розробка механізму реалізації запропонованої моделі.
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У засобах масової інформації
Уже, напевно, набили оскому розмови про необхідність
мати свою пресу для більш ніж 600-тисячного українства
Молдови. Проте це справді нагальна проблема. Як ще можна
в доступній формі і в стислі терміни донести до української
громади останні новини із життя спільноти, пропагувати досягнення українознавчої науки та культури місцевих українців, обговорити проблеми в галузі освіти, громадського руху
і визначити шляхи їх вирішення? Як, урешті-решт, виховати
українців як громадян і патріотів Республіки Молдова, згуртувати їх навколо цієї ідеї і не загубити власну етнічну ідентичність, зв’язок з етнічною Батьківщиною – Україною? Першочергово через україномовну пресу. Чи можуть вирішити
ці завдання телепрограма «Світанок» (дві програми по 30 хв
на місяць), радіожурнал «Відродження» (4 програми по 40 хв
на місяць) або газети, які час від часу з’являються (друкують
мізерними накладами) і безслідно зникають? Звісно, що ні. У
чому ж справа? Чому така нагальна проблема, необхідність
вирішення якої начебто є очевидною для всіх, досі не вирішена? Інертність і пасивність самих українців та лідерів їхніх організацій? Так. Проблеми з фінансуванням? Так. Але ж
Україна, яка, за офіційними даними нашої держави, за темпами економічного росту відстає від Молдови, знаходить кошти
для фінансування з держбюджету преси для молдовської діаспори (і не тільки молдовської).
І ми знову впираємося в глуху стіну відсутності політичної волі у вирішенні одного з нагальних питань національної
політики; а наша держава має бути зацікавлена у вирішенні
питання україномовних ЗМІ не менше від самих українців.
Для того, аби вирішити перераховані вище (і багато інших)
проблеми, потрібен перелом у суспільній свідомості (усвідомлення необхідності), а щоб відбувся перелом, потрібно
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вирішувати ці проблеми. Тут видима суперечність, але вона
діалектична. І тепер, як ніколи, ваги набуває суб’єктивний
чинник.
Для реалізації стратегії інтеграції необхідне взаємне прагнення етнічних спільнот: етнічна більшість має бути налаштована на відкритість і толерантність до культурних особливостей, тобто традицій, звичаїв, релігій інших етнічних спільнот
і адаптації соціальних інститутів (влади, судочинства, освіти
тощо) до потреб цих груп. Етнічні меншини, зі свого боку,
повинні усвідомити потребу адаптації до основних цінностей
етнічної більшості, а також виявити готовність до певних самообмежень в обсягах і масштабах відродження своїх етнокультурних та етноментальних характеристик.
Щодо пересічних громадян – молдован, українців та
представників інших етносів, – то більшість із них готові до
таких позитивних змін. Однак наші державні мужі й політична еліта мають виявити політичну волю – не на словах, а на
ділі провадити виважену національну політику, створювати
необхідні умови для формування політичної нації. У цьому ж
руслі мають працювати і лідери всіх етносів. Інакше, за влучним висловом одного з наших відомих суспільствознавців,
ми, замість того, аби рятувати корабель молдовської державності, який може піти на дно, будемо й надалі ділити в ньому
каюти 10.

Визитей Н. Н. Национальная идея и проблема гражданской
идентичности...
10
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Віктор Кожухар

СТРУКТУРА НАЦІОНАЬНОЇ
САМОСВІДОМОСТІ 1
Успішне становлення та розвиток незалежної Молдовської держави передбачає визначення і дослідження всіх важливих факторів процесу державного будівництва. Серед таких
факторів чільне місце посідає національна самосвідомість як
засіб консолідації та інтеграції зусиль нації. Саме усвідомлення державно-політичної, суспільно-територіальної спільності, духовно-культурної єдності та історичної спорідненості
виступає дієвим чинником соціально-економічних, політичних та духовних перетворень у суспільстві. У зв’язку із цим
виникає потреба в дослідженні сутнісних характеристик національної самосвідомості. Це особливо актуально ще й тому,
що молдовська політична нація перебуває лише на шляху до
свого формування, і від того, наскільки швидко та успішно
буде пройдено цей шлях, залежить подальша доля нашої поліетнічної держави.
Ми не будемо докладно зупинятися на проблемі визначення національної самосвідомості, адже цьому питанню
присвячено чимало праць 2. Зазначимо лише, що серед учеДив. Кожухарь В. Структура национального самосознания.
Revista de Etnologe și cultorologie. 2012. Т. XI–XII. С. 31–34.
2
Див., наприклад: Бромлей Ю. В. Национальные процессы в
СССР: в поисках новых подходов. Москва, 1988; Джунусов М. Введение в марксистско-ленинскую теорию наций. Ашхабад, 1988;
Карлова В. В. Основні фактори формування і розвитку національ1
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них немає єдиного підходу до визначення національної самосвідомості. Це, мабуть, пояснюється і складністю самого
соціального феномену, і спробами визначити його з погляду
різних наукових напрямів – філософського, етнологічного,
культурологічного, соціально-політичного та соціально-психологічного дискурсу.
Першочергово звернімося до питання співвідношення
таких понять, як «етнічна ідентичність» і «етнічна самосвідомість» (про співвідношення понять «етнічна самосвідомість»
і «національна самосвідомість» ітиметься далі), оскільки в
цьому питанні також досі немає чіткої визначеності, що часто
призводить до непорозуміння.
Представники різних наукових напрямів по-різному
підходять до цього питання. Для етнопсихологів поняття
«етнічна ідентичність», виступаючи як функція ідентичності у психологічному поняті, у структурно-ієрархічному
вигляді є психічне утворення, нюансоване пов’язаністю і
переплетенням особистісних і групових елементів, його визначають як «когнітивно-мотиваційне ядро етнічної самосвідомості» 3. Під етнічною самосвідомістю ж розглядають
відносно стійку систему усвідомлених уявлень та оцінок,
реально наявних етнодиференційних і етноінтегрувальних
ознак етнічної спільності, тобто особливостей етнокультурного середовища, представлених у продуктах матеріальної
та духовної праці, у системі суспільних норм та установ, у
духовних цінностях, у ставленні людей до природи, до своєї
ної самосвідомості. URL : www.academy.gov.ua/ej/ej12/txts/10kvvrns.
pdf (дата звернення – травень 2011 р.); Кресіна І. Українська національна свідомість і сучасні політичні процеси: етнополітичний
аналіз : монографія. Київ, 1998; Уледов А. К. Духовное обновление
общества. Москва, 1990 та інші.
3
Солдатова Г. У. Психология межэтнической напряженности.
Москва, 1998. С. 43.
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етнічної спільності, у сукупності відносин з іншими етнічними спільностями 4.
Це співвідношення понять етнопсихологи визначають з
урахуванням специфіки їхнього наукового напряму. Етнологи ж здебільшого вважають ці поняття майже синонімами,
які відрізняються лише походженням: перше – поняття, що
виникло в радянській етнології, друге – запозичене із західної
науки 5.
У процесі визначення сутності національної самосвідомості та з’ясування її змісту велике значення має вирішення
проблеми структурування та аналізу всіх компонентів зазначеного феномену. Побудова структури національної самосвідомості дає змогу зафіксувати його як цілісний феномен
у всьому різноманітті його проявів, а також знайти найбільш
прийнятний підхід до його визначення. Варто зауважити,
що різні дослідники виокремлюють неоднакові компоненти
в його складі, що зумовлене багатовимірністю національної
самосвідомості, складністю і динамізмом дійсності, що її відображує, навіть різними умовами формування і функціонування складових компонентів.
Серед дослідників національної самосвідомості досить
широко поширена думка щодо того, що зміст цього поняття
становлять національна психологія і національна ідеологія.
Національна психологія, чи психічний склад нації, включає: усвідомлене національне самовизначення; усвідомлену належність до нації; єдність інтересів та цілей, необхідХотинец В. Ю. Формирование этнического самосознания студентов в процессе обучения в вузе. Вопросы психологии. 1998. № 3.
С. 32.
5
Александренков Э. Г. Этническое самосознание или
этническая идентичность? Этнологическое обозрение. Москва,
1996. № 3. С. 13–22.
4
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ність спільної боротьби за їх здійснення. Сюди ж відносять
також усвідомлені національні почуття – причетність до
долі своєї спільноти, любов до історичної батьківщини,
відданість своєму народу, повага до його традицій та національної культури, патріотизм, готовність пожертвувати
заради нації тощо. Національна ідеологія – це концептуальне бачення корінних інтересів народу та шляхів їхнього
задоволення. Вона виступає ядром кристалізації, синтезу
у становленні національної самосвідомості 6. Автори словника-довідника «Міжнаціональні відносини. Терміни та
визначення» структурували національну самосвідомість
за рівнями проявів і довели, що на рівні повсякденної свідомості в ній переважають емоційні, чуттєві прояви, національна психологія. Однак національна самосвідомість у
своєму розвитку здатна піднятися до теоретичного рівня
як усвідомленого ставлення до минулого, сьогодення та
майбутнього розвитку національного життя. У його структурі містяться не лише спадщина минулого, історичні цінності, а й уявлення про інтереси, потреби національного
прогресу, невирішені проблеми, нарешті, турбота про історичну долю нації 7.
Водночас зазначимо, що такий підхід до визначення
структури національної самосвідомості дозволяє зрозуміти
його в узагальненому вигляді та не вможливлює визначення основних компонентів, з’ясування багатогранних зв’язків
цього суспільного феномену. Отже, виникає необхідність
структурування цього поняття за різними принципами: рівСитник П. К. Проблеми формування національної самосвідомості в Україні : монографія. Київ, 2004. С. 78.
7
Межнациональные отношения. Термины и определения : словарь-справочник / отв. ред. Ю. И. Римаренко. Киев, 1991. С. 33–34.
6
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нями, формами усвідомлення та відображення національного життя.
Відомий соціолог Л. Дробіжева серед складових національної самосвідомості вбачає такі компоненти: національні
автостереотипи (стійкі, досить часто ірраціональні уявлення, оцінки тощо, пов’язані зі своїм народом); уявлення про
територію, культуру, мову, про історичне минуле, а також
емоційну складову – ставлення до культурних та історичних
цінностей свого народу. Найголовнішим компонентом національної самосвідомості, на її думку, є національні інтереси,
що стимулюють діяльність людей 8. А. Мухамметбердієв дещо
розширив структуру національної самосвідомості – окрім
автостереотипів, він уважає за потрібне включити і гетеростереотипи (відповідний комплекс установок, пов’язаний
з націями-сусідами). Його бачення структури національної
самосвідомості як системи містить чотири рівня відображення національного буття: когнітивно-раціональний (поняття,
знання, символи); аксіологічний (оціночні погляди, думки,
судження, уявлення); емоційний (почуття, настрої, переживання) та регулятивний (орієнтації, установки, інтереси, потреби). Подібна структура вможливлює визначення національної самосвідомості як системи таких об’єктів пізнання:
нація загалом; цінності національної культури; національна
історія; національна держава; національна Батьківщина; національне майбутнє; нації-сусіди 9.
Існують й інші підходи до визначення структурного наповнення національної самосвідомості. Так, С. Калтахчан
8

Дробижева Л. М. Историческое самосознание как часть национального самосознания народов. Традиции в современном обществе. Москва,
1990. С. 56.
9
Мухаммедбердыев О. Б. Национальное самосознание: социо-психологический анализ. Москва, 1992. С. 43–44.
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до структури національної самосвідомості відніс: етнічну
свідомість, ставлення до інших етносів; усвідомлення національних цінностей, мови, території, демократичної культури; усвідомлення соціально-державної спільності, патріотизм 10. Дослідник С. Крапівенський уважає основними
елементами національної самосвідомості знання історії свого народу (історична пам’ять), ставлення до національних
традицій, свят, звичаїв, до мови свого етносу, почуття національної гідності 11.
У цих визначеннях, поза сумнівом, відображені основні
критерії національної самосвідомості. Водночас зауважимо,
що вони є не зовсім повними, оскільки обмежені лише постановкою питання про те, до якої національності, а не нації, відносить себе той чи інший індивід, оскільки цілком очевидно,
що національна самосвідомість передбачає усвідомлення нацією своєї долі, своїх інтересів, цінностей, свого місця серед
інших спільнот.
Визначення структури національної самосвідомості значною мірою залежить від розуміння нації тим чи іншим дослідником, її сутнісних ознак та форм існування. Більшість
сучасних учених погоджуються з існуванням двох основних
концепцій визначення нації: як політизованого етносу (етнічна нація) і як сукупності громадян держави (політична
нація), що найбільшою мірою характеризує поліетнічне суспільство.
Виходячи з розуміння політичної нації як поліетнічної
спільноти (такою має формуватися і молдовська політична
нація), спробуймо уявити структуру її самосвідомості. На
нашу думку, правомірним є виділення у структурі самосвіКалтахчан С. Т. Ленинизм о сущности нации и пути образования интернациональных общностей. Москва, 1976. С. 211.
10

11

Крапивенский С. Социальная философия. Волгоград, 1986. С. 106.
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домості політичної нації двох рівнів, а саме: самосвідомість
представників етнічних груп, що входять до складу нації та
прагнуть зберегти свої мову, культуру, традиції – етнічну самосвідомість, і самосвідомість власне поліетнічної спільноти – загальнонаціональну самосвідомість. Таким чином, самосвідомість нації та самосвідомість етносів поєднуються як
окрема та загальна. Інакше кажучи, кожен представник такої
нації має подвійну ідентичність – етнічну і національну.
Етнічна самосвідомість базується насамперед на самосвідомості суб’єкта (як конкретного індивіда, так і етносу
загалом) у межах біологічних, психологічних та соціокультурних координат з основним ідентифікуючим принципом
«ми – вони». Однак етнічна належність ще не характеризує віднесення індивіда до тієї чи іншої нації. Наприклад,
можна бути вірменом за етнічним походженням, а вважати себе членом французької нації; чи білорусом за етнічним походженням, а ідентифікувати себе як представника
української нації. Усе залежить від того, яка ідентичність є
більш значущою для даного індивіда. Якщо у свідомості людей поліетнічної спільноти національна належність асоціюється насамперед не із загальнонаціональною, а з етнічною
ідентичністю, це свідчить про неконсолідованість цієї нації,
а отже, і несформованість загальнонаціональної самосвідомості, що створює потенційну загрозу існуванню держави. І
навпаки, якщо представники всіх етнічних спільнот, що становлять політичну націю, є громадянами держави, віддають
перевагу загальнонаціональній ідентичності над етнічною,
можна вести мову про єдність нації та сформованість національної самосвідомості.
Порівняно з етнічною, національна самосвідомість має
якісні відмінності, а саме: вищий рівень суб’єктності й рефлексивності, а також нові ідентифікаційні засади – національ261
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но-державні, суспільно-політичні, духовно-світоглядні, ціннісно-смислові. Якщо в етнічній самосвідомості переважно
концентрується усвідомлення всього того, що відрізняє етнос
від інших угруповань, то в національній самосвідомості –
усвідомлення всіх чинників, що об’єднують націю.
Одним з важливих об’єднавчих чинників політичної нації
виступають національні інтереси як природна сукупність інтересів усіх етносів, які становлять тіло нації. Узгоджені, спільні національні інтереси є основою міжетнічного взаєморозуміння та
згоди, що сприяє єдності поліетнічної нації як суб’єкта діяльності. При об’єднанні нації зростає патріотизм, а патріотичні почуття своєю чергою сприяють подальшій консолідації суспільства,
зміцненню держави. У національних інтересах відображаються
найзагальніші устремління, бажання, цінності нації, її місце серед інших національних спільнот. Вони завжди спрямовані на
збереження чи зміну особливостей способу життя, характеру та
видів діяльності народу. Саме тому, на думку С. Іванової, національні інтереси є фундаментом, ядром національної самосвідомості 12. Формування розуміння та усвідомлення національних
інтересів національним співтовариством, по суті, є процесом
розвитку національної самосвідомості.
Усвідомлення представниками різних етнічних груп
спільних національних інтересів, фундаментальних цінностей, що об’єднують націю, мобілізують її, виявляється в національній ідеї. На підтвердження цього подамо важливу думку професора П. Ситника, який стверджує, що національна
ідея є основним принципом життєдіяльності нації, який відображає суть, особливість та спрямованість її історичного
Иванова С. Ю. Патриотизм, национализм, глобализм:
социокультурные и антропологические аспекты. Ставрополь, 2004.
С. 93–111.
12
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розвитку, її корінні інтереси та прагнення 13. На думку іншого
українського вченого – М. Михальченка, національна ідея є
не лише елементом, формою знання, компонентом суспільної
свідомості, а й «містком» переходу від думки до дії, від свідомості до активності. Вона є формою теоретичного освоєння
дійсності і містить два моменти: створений теорією ідеальний
об’єкт національної держави, нехай не в повній, незакінченій
формі, і план, націлений на реалізацію цього об’єкта на практиці 14. Значення національної ідеї досить чітко визначив відомий російський учений М. Бердяєв: «Держава, яка не має
національного ядра та національної ідеї, не може мати творчого життя» 15.
Доцільно зауважити, що усвідомлення нацією національної ідеї як основного принципу розвитку втілюється в національній ідеології: «Національна ідеологія, викристалізувавшись як ядро національної самосвідомості, стає конкретною
програмою національного самоствердження, духовною основою дійсного історичного розвитку» 16.
Отже, виходячи з вищевисловленого, а також із аналізу
праць українських і зарубіжних учених із проблематики дослідження, можна стверджувати, що структура національної
самосвідомості політичної нації є складною системою, яка
відображає всю різноманітність проявів та результатів безпосередніх феноменів духовності нації від елементарних до
Ситник П. К. Проблеми формування національної самосвідомості в Україні… С. 179.
14
Михальченко М. Українська національна ідея як регулятивна
сила в загальнодержавному і регіональному масштабах. Регіональні
версії української національної ідеї: спільне і відмінне : зб. ст. Київ,
2005. С. 18.
15
Бердяев Н. Смысл истории. Москва, 1990. С. 58–59.
16
Ситник П. К. Проблеми формування національної самосвідомості в Україні… С. 13.
13
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складних (від поверхових уявлень і знань про фрагменти національної реальності до вчень і теорій), від психологічних
(національні почуття, сприйняття тощо) до ідеологічних
(концепції, програми, доктрини), від звичайних уявлень, поглядів, оцінок, інтересів, потреб до теоретичних, від масових
до елітарних тощо.
Використання системного підходу в дослідженні структури національної самосвідомості дозволяє виділити основні складові цього суспільного феномену, кожна з яких
наповнена відповідними структурними елементами. Поперше, це група елементів, що визначають таку складову,
як національна інтеграція, загалом – усвідомлення територіальної, державно-політичної, економічної, культурномовної спільності. Друга складова структури визначає національне (етнічне) самопізнання, національну й етнічну
ідентичність, етнічну самосвідомість, подвійну етнонаціональну ідентичність. Вона містить такі елементи, як усвідомлення спільності історичної долі (історична пам’ять),
культурної, психологічної самобутності і неповторності, національні (етнічні) стереотипи; знання моральних якостей
(норм, заборон, правил, принципів) національної (етнічної)
спільноти. Ще одну групу елементів структури національної самосвідомості, що є її ядром та визначають практичну
спрямованість, становлять національні ціннісні орієнтації,
національні інтереси, національна ідея. Важливою складовою структури цього феномену також є елементи, що визначають міжнаціональні порівняння, а саме: самооцінка нацією самої себе й оцінка інших народів, уявлення про власну
роль нації і статус у світовому співтоваристві, внесок нації
у загальноцивілізаційний прогрес людства. Зміст емоційної
складової структури національної самосвідомості – національні почуття, настрої, переживання – становлять еле264
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менти, що налагоджують зв’язок індивіда з національною
(етнічною) спільнотою: патріотизм, жертовність в ім’я національних інтересів, громадянський обов’язок, національна
гідність, трепетне ставлення до історичного минулого, символіки та святинь тощо.
Саме таке визначення структури національної самосвідомості, ймовірно, найбільш адекватно відображає сутність
національної самосвідомості політичної нації як поліетнічного співтовариства, дає змогу уявити її як цілісний суспільний
феномен 17.
Отже, структура національної самосвідомості відображає
особливості формування та розвитку конкретної нації (як етнічної, так і політичної), має варіативний набір компонентів
з різними взаємозв’язками. Застосування системного підходу
до аналізу національної самосвідомості дозволило виокремити основні складові її структури – національна інтеграція, національна й етнічна ідентичність, національна ідеологія, національна ідея переживання.

17

Карлова В. В. Основні фактори формування і розвитку національної самосвідомості.
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Катерина Кожухар,
Віктор Кожухар

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЕТНІЧНИХ
УКРАЇНЦІВ РЕСПУБЛІКИ МОЛДОВА
ВИВЧАТИ РІДНУ МОВУ, ІСТОРІЮ
та КУЛЬТУРУ 1
Питання прав національних меншин на вивчення рідної
мови і культури, як і саме поняття національної меншини,
постали на початку 1990‑х років, коли Республіка Молдова
здобула статус незалежної, самостійної, суверенної держави.
Саме тоді, в епоху перших кроків державотворення, через доленосні урядові постанови, закони і підзаконні акти, що лягли в основу чинного законодавства республіки, були закладені підвалини освітньої та етнокультурної політики в галузі
прав національних меншин.
Попри істотні досягнення в розбудові шкільництва, інституалізації наукових досліджень у царині культури і мов
меншин, постійну увагу науковців, політологів, освітян до зазначеної проблематики 2, вважаємо, що вона не втратила своєї актуальності і на сучасному етапі.
Див.: Кожухар К., Кожухар В. Забезпечення прав етнічних
українців Республіки Молдова вивчати рідну мову, історію і культуру. Защита прав человека. Научно-практическая конференция.
Комрат, 2018. С. 176–203.
2
Див.: Датий Ю. П., Чернега (Кожухарь) Е . С. Проблемы функционирования и сохранения украинского языка и этноса в Молдове.
Регулирование использования языков в полиэтническом обществе.
Материалы международной конференции 14–15 декабря 1995 года,
1

266

www.etnolog.org.ua
https://ich.md/

Треба віддати належне керівництву молодої Молдовської
г. Кишинев. Кишинев, 1996 . С. 42–45; Кожухар В. Етнокультурні
процеси в середовищі українців Молдови і проблеми освіти. Осві‑
та в українському зарубіжжі. Київ, 2004 . С. 75–87; Кожухар К. С.
Допоки живе мова – доти живе народ. Українці Молдови. Минуле і
сучасність. Кишинів : Елан, 2008 . С. 72–89; Кожухарь В. Г., Кожухарь Е. С. Роль предмета «История, культура и традиции украинского народа» в формировании этнической и гражданской идентичности школьников. Языковое образование студентов-нефилологов:
теория и практика. Материалы Международной научно-практи‑
ческой конференции, посвященной 30‑летию кафедры родного языка
и литературы в начальной школе. 3–4 октября 2013 года. Тирасполь,
2013. С. 171–178; Кожухарь Е. Вектор поликультурности в системе дошкольного воспитания Республики Молдова. Научно-практический
журнал Приднестровского научного центра Южного центра Россий‑
ской Академии наук (Российская Академия образования). Тирасполь,
2012. С. 104–108; Кожухарь Е . С. Родной язык и интеллект ребенка.
От языкового многообразия к полиязычному и мультикультурному
образованию. Материалы международной конференции 5–6 дека‑
бря 2006 года. Кишинев : Вектор, 2008. С. 137–143; Международные
стандарты по защите прав национальных меньшинств и положение
украинцев и болгар в местах компактного проживания в Республике Молдова / Кара Н., Киртоака Д., Кожухарь Е. и др.; отв. ред.
А. Т. Стоянова. Кишинев, 2003. 320 с.; Пивоваров І. Законодавче
забезпечення розвитку української культури в Республіці Молдова. Ucrainenii din Moldova, moldovenii din Ucraina : procese etnosociale.
Nateriale Conferinței Științifice Internaționale. Chișinău, 9 octombrie 2008.
Українці в Молдові, молдовани в Україні: етносоціальні процеси.
Матеріали Міжнародної наукової конференції. Кишинів, 9 жовтня
2008 року. Chișinău, 2009. С. 133–139; Роговая Г. Н. Духовная культура и развитие национального самосознания украинцев Молдовы.
Ежегодник Института межэтнических исследований. Кишинев,
2002. Т. III. С. 44–49; Степанов В. П. Украинцы Республики Молдова. Влияние этногосударственного законотворчества, госучреждений и ведомств, этнокультурной среды на сохранение и развитие
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держави, яке в умовах економічного і політичного хаосу
трансформаційного періоду, протистояння між обома берегами Дністра і небувалого загострення міжетнічних відносин
зуміло закласти нові основи побудови громадянського суспільства з урахуванням інтересів і прав національних меншин. Розглянемо докладно питання забезпечення прав українського населення Республіки Молдова вивчати рідну мову і
культуру.
Нагадаємо, що ще в 1990‑х роках Республіка Молдова
приєдналася до основоположних міжнародних правових актів, що регулюють реалізацію прав національних меншин.
Серед перших документів – «Загальна декларація прав людини» (див.: Постанова Парламенту «Про приєднання Республіки Молдова до Загальної декларації прав людини і про ратифікацію міжнародних угод про права людини від 28 липня
идентичности. Очерки трансформационного периода (1989–2005).
Кишинев : «Business-Elita», 2007. 713 с.; Степанов В. П. Грани идентичностей. Этногражданские процессы в среде национальных меньшинств Республики Модова на примере украинского населения.
Кишинев : «ELAN Inc». 526 c.; Стоянова Т. П. Славянские языки в
современной системе образования Республики Молдова. Славян‑
ские культуры в инонациональной среде. Материалы международ‑
ной научно-практической конференции. Май 1995 года, Кишинев.
Кишинев, 1995. C. 12–16; Стоянова Т. Проблема полилингвизма и
интеркультурного воспитания в системе образования Молдовы.
Unitatea poporului Republicii Moldova şi problemele identitaţii etnice.
Chişinău. 2000. P. 146–155; Datii IU., Cojuhari E. Problems of functioning
and maintaining the Ukrainian language and ethnic group in Moldova.
Regulating the use of languages in the multi-ethnic society. Chişinău,
1996. Р. 41–44; Standardele internaţionale pentru protecţia minorităţilor
naţionale şi situaţia ucrainenilor şi bulgarilor în localităţile compact
populate de ei în Republica Moldova / Cara N., Chirtoacă D., Cojuhari E.,
Stoianova T. (red. ş.) şi alt. Chişinău, 2003. 232 р.
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1990 р.) 3, «Міжнародний пакт про цивільні і політичні права», «Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права» 4.
Згідно з Постановою Парламенту за № 707–ХІІ від 10 вересня 1991 року «Про приєднання Республіки Молдова до
міжнародних правових актів з прав людини», Республіка
Молдова приєдналася до низки пактів, а саме: «Міжнародної
конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації» 5,
«Конвенції про боротьбу з дискримінацією в галузі освіти» 6,
«Заключного акту Наради з безпеки і співробітництва в Європі» 7, «Конвенції про попередження і припинення злочину
геноциду і покарання за нього» 8, «Паризької хартії для нової
Європи» 9 та ін.
У 1996 році уряд Молдови ратифікував «Рамкову конвенцію про захист національних меншин» 10. Роком пізніше,
1997 року, Республіка Молдова приєдналася до «Конвенції
про захист прав людини і основних свобод» 11.
Ратифікація Рамкової конвенції відіграла важливу роль у
формуванні й розвитку міжетнічних відносин на базі євроПостановление № 217 от 28 июля 1990 года «О присоединении
ССР Молдова к Всеобщей декларации прав человека и о ратификации международных договорв о правах человека. Булетинул Офи‑
чиал, № 008 дин 28 юлие 1990, артиколул 534.
4
Там само.
5
Monitorul Oficial, № 000 din 10.09.1991.
6
Там само.
7
Там само.
8
Monitorul Oficial, № 000 din 10.09.1991.
9
Там само.
10
Постановление Парламента Республики Молдова № 1001–
ХІІІ от 22.10.1996 года. Monitorul Oficial, nr. 072 din 07.11.1996.
11
Постановление № 1298 от 24.07.1997. Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, nr. 054 din 21.08.1997.
3
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пейських цінностей, вивчення і врахування політики і практики європейських країн у цій царині. Дух Конвенції полягав у проголошенні толерантного ставлення до національних
меншин, що чітко прописано у ст. 6 р. ІІ: «учасники підтримують дух терпимості і міжкультурного діалогу і вживають
заходів, що сприяють взаємній повазі, розумінню і співпраці
між усіма особами, що проживають на їх території, незалежно від етнічної, культурної, мовної чи релігійної приналежності цих осіб».
Вважаємо доречним поновити в пам’яті окремі статті цього важливого документа, що гарантує права і свободи національних меншин. Так, у ст. 7 р. ІІ Конвенції йдеться про право
національних меншин на свободу мирних зібрань, асоціацій,
свободу вираження і свободу думок, совісті та релігії. Подальше пояснення поняття «свобода вираження» знаходимо
у ст. 9, де стверджується, що «свобода вираження» передбачає
«свободу дотримуватися якоїсь думки та отримувати і обмінюватися інформацією та ідеями на мові меншини без втручання з боку державних органів, незалежно від кордонів…».
Надзвичайно актуальними є ст. 10, 13, 14 р. ІІ, де розглядається право використання і вивчення представниками національних меншин рідної мови. Ст. 12 гарантує право «вживати заходів у галузях освіти і наукових досліджень з метою
поглиблення знань культури, історії, мови і релігії національних меншин і основної національної групи населення». Ст. 13
дає можливість «засновувати і організовувати свої власні
приватні навчальні заклади з метою освіти і професійної підготовки». Окрім цього, ст. 11 р. ІІ забезпечувала можливість
«користуватися своїм прізвищем та власним ім’ям (по батькові) мовою цієї меншини, а також право на їх офіційне визнання правовою системою». Про створення необхідних умов
щодо «ефективної участі осіб, що належать до національних
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меншин, у культурному, соціальному і економічному житті
і провадження державних справ, зокрема в питаннях, які їх
[меншин. – К. К.] стосуються».
У 2002 році Республіка Молдова підписала Європейську
Хартію регіональних мов чи мов меншин, яка, на жаль, донині залишається нератифікованою 12.
Щодо чинного законодавства Республіки Молдова в галузі
міжетнічних відносин, то воно почало складатися ще наприкінці 1980‑х років минулого століття. З 1 вересня 1989 року
був ухвалений «Закон про функціонування мов на території
республіки Молдова» 13, у преамбулі якого була сформульована теза про забезпечення захисту конституційних прав і
свобод громадян будь-якої національності, що проживають
на території МРСР.
У р. І (загальні положення), у ст. 1, відзначено, що «відповідно до Конституції (Основного закону) Молдавської
РСР державною мовою Молдавської РСР є молдавська мова,
що функціонує на підставі латинської графіки» Молдавська
мова як державна «застосовується в усіх сферах політичного,
економічного, соціального і культурного життя і виконує у
зв’язку з цим на території республіки функцію мови міжнаціонального спілкування».
Ст. 4. закону «гарантує використання української, російської, болгарської, іврит, ідиш, циганської мов, мов інших етнічних груп, що мешкають на території республіки, для задоволення національно-культурних потреб». У наступних
Про наміри підписати і ратифікувати Хартію республіка заявила ще 1995 року, однак на перешкоді стали гострота «мовної
проблеми», політична неврегульованість з Лівобережжям, важке
економічне положення тощо.
13
Закон 1989 року. Закон Республики Молдова «О функционировании языков на территории Молдавской ССР». Ведомости
Верховного Совета и Правительства Молдавской ССР. № 9 . С. 217.
12
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розділах і статтях закону конкретизуються можливості використання рідної мови у різних ділянках життя, зокрема у
ст. 6 р. ІІ йдеться про регіональне функціонування і використання рідних мов меншин: «У місцевостях, де більшість складає населення української, російської, болгарської чи іншої
національності, для спілкування використовується рідна чи
інша прийнятна мова». У продовження у ст. 8 цього ж розділу
відзначається, що «на з’їздах, що проводяться в Молдавській
РСР, сесіях, пленумах, конференціях, зборах, мітингах та інших заходах вибір мови її учасників не обмежується».
Про прогресивність цього документа свідчить і положення про використання мов органами державної влади, державного управління і громадськими організаціями. Про це
йдеться у р. ІІІ, ст. 10, де стверджується, що мовою діловодства в місцях, де більшість складає населення української, російської, болгарської чи іншої національності, може бути рідна мова чи інша (з наступним перекладом на державну мову).
Це положення розвиває р. ІV, де регламентоване діловодство,
зокрема і в судовій системі, і гарантоване право на вибір прийнятної для більшості мови і використання перекладача.
Надзвичайно важливі положення, що стосуються використання мов у галузях освіти, науки і культури, викладено в V р.,
де, відповідно до ст. 18, держава гарантує право отримувати
дошкільне виховання, загальну середню, середню спеціальну,
професійно-технічну і вищу освіту молдавською і російською
мовами і створює умови для реалізації права громадян інших
національностей, що проживають у республіці, на виховання
і навчання рідною мовою (ґаґаузькою, українською, болгарською, іврит, ідиш та ін.). Більше того, у ст. 20 стверджується,
що «у цільових національних групах викладання спеціальних
дисциплін провадиться рідною мовою учнів і студентів». Держава брала на себе зобов’язання забезпечити необхідні умови
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для розвитку молдавської і ґаґаузької національних культур,
а також для наукової і культурної діяльності іншими мовами,
що функціонують у республіці (ст. 22).
Крім того, у р. ІV регламентовано питання використання рідних мов в інформації і найменуваннях, де також ішлося про можливість використання української мови в місцях
компактного проживання – «сільській місцевості». Державний захист, порядок контролю і відповідальності за невиконання мовного законодавства прописано в VІІ р. Закону.
На жаль, мусимо констатувати, що значна частина із перерахованих положень, не працюють. «Закон про функціонування мов на території республіки Молдова», за визнанням
юристів, на десятиліття визначив не тільки нормативно-правовий статус мов, а й статус їхніх носіїв. Він став базовим для
розробки майбутніх нормативно-правових актів, зокрема й
Конституції Республіки Молдова, і заклав підвалини регламентації міжетнічних відносин. Цей закон відкривав широкі
можливості у вивченні рідної мови, насамперед у місцях компактного проживання українського населення.
Услід за Законом про функціонування мов на території Республіки Молдова (№ 3465–ХІ від 1 вересня 1989 р.)
29.09.1989 року вийшла Постанова Уряду за № 228 «Про затвердження Державної комплексної програми забезпечення
функціонування мов на території Республіки Молдова», Указ
Президента Республіки Молдова за № 64 від 22.02.1991 року
«Про заходи щодо забезпечення розвитку української національної культури в республіці» 14, Постанова Уряду за № 219
від 25 квітня 1991 року «Про виконання Указу Президента
Указ 1991 года. Указ Президента ССР Молдова № 64 «О мерах по обеспечению развития украинской национальной культуры
в республике». 1991. 22 февраля. Официальный монитор . № 1 от
31.01.1991 года. С. 10.
14
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Республіки Молдова від 22 лютого 1991 року «Про заходи
щодо забезпечення розвитку української національної культури в республіці» 15.
Нагадаємо, що в країні на той час функціонувала ще радянська система освіти, яка, за мовою навчання, передбачала
три типи навчальних закладів: так звані молдовські, російські
та молдовсько-російські школи. Шкіл з українською мовою
навчання не було зовсім. І це при тому, що в МРСР, за переписом 1989 року, проживало 640 тиc. українців, які складали
майже 14 % населення 16. Не було й шкіл, де б українську мову
вивчали як предмет, хоча ще 1986 року Міністерство освіти
МРСР ввело українську мову до навчальних планів як факультативну дисципліну.
Однак центральна виконавча влада, владні органи на
місцях і пересічні українці по-різному поставилися до цієї
перспективи. Надзвичайно оперативно відреагувало Міністерство освіти МРСР, де паралельно з підготовкою Закону
тривала велика робота щодо запровадження мов національних меншин до навчальних планів і в шкільну практику. Уже
Постановление 1991 года. Постановление Правительства
ССР Молдова № 219 «О выполнении Указа Президента ССР Молдова № 64 «О мерах по обеспечению развития украинской национальной культуры в республике». 1991. 25 апреля. Официальный
монитор. № 11 от 30.12.1991 года.
16
За переписом 2004 року, в республіці (без лівобережних районів) мешкає 282198 українців (8,4 %). Див.: Перепись населения
2004 года. Демографические, национальные, языковые, культурные
характеристики. Статистический сборник. Т. 1. Кишинев, 2006,
с. 308. Згідно з даними Міністерства економіки невизнаної ПМР,
чисельність населення Придністров’я, за переписом 2004 року,
складала 555,5 тис. осіб, з них українців – 28,8 %, тобто 159984 особи. URL : https://ru.wikipedia.org/wiki/Население_Приднестровской_Молдавской_Республики#.
15
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31 серпня 1990 року Міністерство ввело українську мову до
навчальних планів, і з нового навчального року учні 1–2 класів загальноосвітніх шкіл почали її вивчати 17.
Із цього приводу представники української інтелігенції
виявляли неймовірну радість, піднесення, навіть ейфорію.
Та більшість місцевих українців на той час не дуже розуміли,
нащо їхнім дітям вивчати українську мову, адже вони отримали освіту російською, навіщо ж школярам забивати голови
і перевантажувати їх. Ще одна група українського населення республіки виявляли відвертий скепсис, недовіру і навіть
протидію щодо нововведень, вбачаючи в такій політиці абсолютну безперспективність і загрозу усталеній системі. Аргументи висували різні, але найпоширеніших було кілька: «Ми
не українці. Українці живуть в Україні. А ми – хохли, у нас
хохляцька мова і другої нам не треба». Інші умотивовували
своє небажання тим, що тільки молдавська і російська мови
на теренах Молдови забезпечують перспективи отримання
середньої спеціальної і вищої освіти. Вивчення української
нічого в цьому плані не дає. Але, зізнаємося, були і категорично налаштовані особи проти запровадження української
мови. Це окремі функціонери районного і місцевого рівнів –
інспектори районних відділів освіти, директори шкіл і вчителі, адже справа була нова, потребувала неймовірних зусиль
і відповідальності, а не було ані кадрів, ані програм, ані підручників, не кажучи вже про словники, методичні посібники
та інші дидактичні матеріали. Та головне – у місцевого українського населення, яке пройшло через столітні жорна утисСтоянова Т. П. Славянские языки в современной системе
образования Республики Молдова. Славянские культуры в ино‑
национальной среде. Материалы международной научно-прак‑
тической конференции. Май 1995 года, Кишинев. Кишинев, 1995.
С. 12–16.
17
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ків, асиміляції і денаціоналізації, не було ніякої впевненості в
тому, що це не черговий історичний експеримент, один із тих,
яких вони за багатовікову історію проживання на цих землях
зазнали чимало.
У ХІХ – на початку ХХ ст., коли в Бессарабії мешкало
330 000 українців, політика царського уряду була така, що
про українську освіту тут ніхто не міг і мріяти, адже в самій
Україні в системі освіти українську мову було заборонено. За
даними перепису населення 1897 року, за рівнем освіти місцеві українці посідали 9 місце з-поміж 11 етнічних груп. Із
загальної чисельності українського населення грамотними
були тільки 15,3 % чоловіків і 3,1 % жінок. Ще нижчим був
рівень тільки у молдован та циган 18.
У пам’яті старожилів ще не згасли спогади про так званий
міжвоєнний період, коли після Першої світової війни (Бессарабія на той час входила до складу Королівської Румунії), за
ініціативи міжнародної спільноти і безпосередньо Ліги націй,
яка виявляла особливий інтерес до прав національних меншин, було запроваджено проєкти навчання представників
меншин рідною мовою. Мало хто знає, що в ті часи, а саме
1919 року, у Бессарабії було відкрито 212 початкових і 4 середні школи з викладанням українською мовою. Та вже 1922 року
двері цих навчальних закладів зачинено 19.
Були певні ініціативи навчання рідної мови українців на
правому березі і в повоєнні роки (1952–1953, 1966–1969), однак через негативний історичний досвід та активні процеси
денаціоналізації і добровільно-примусової тотальної асиміПервая всеобщая перепись населения Российской империи
1897 года. Бессарабская губерния. Санкт-Петербург, 1905. Т. III.
С. 21.
19
Скворцова А. Ю. Русские Бессарабии: опыт жизни в диаспоре (1918–1940). Chișinău : Pontоs, 2002 . С. 95, 99, 113.
18
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ляції 20 вони не були підтримані широкою громадськістю і
швидко згорнулися.
Зовсім інший досвід в українців лівобережних районів. На цій території, яка входила до складу Молдавської
автономної республіки, заснованої у складі УРСР у жовтні
1924 року, українська мова вільно функціонувала на всій території, і її вивчення забезпечувалося на всіх рівнях ще до
проголошення МАРСР. До того ж на цій території, починаючи з 1920‑х років, провадили активну політику коренізації 21.
Про стан української мови в МАРСР свідчить звіт Молдовського обкому на комісії з українізації ЦК КП(б)У 1927 року
(АОПОРМ 49), у якому зазначено: «Українізація в МАРСР
на даний момент майже не відстає від загального темпу в
Україні. У нас є один район (Балтський), який є чисто українським, і в ньому вся робота (партійна, радянська та ін.)
[провадиться] українською мовою. Ряд районів змішаних –
молдавсько-українських, там робота українською мовою
За даними переписів населення 1959 року, 86,3 % українців
Молдови вважали рідною мовою українську. У 1970 році – 79,4 %,
у 1979 році – 68,5 %, у 1989 році – 61,6 %. (Датий Ю. П., Чернега (Кожухарь) Е . С. Проблемы функционирования и сохранения украинского языка и этноса в Молдове. Регулирование использования
языков в полиэтническом обществе. Материалы международной
конференции 14–15 декабря 1995 года, г. Кишинев. Кишинев, 1996 .
С. 42–45.)
21
Див.: King C. 1999. Moldovans. Romania, Russia, and the Politics
of Culture. Stanford, 70–79; Negru E. 2003. Politica etnoculterală în
R. A. S. S. Moldovenească) 1924–1940. Chişinău, 47–68; Галущенко О.
Первый этап политики коренизации в Молдавской АССР : Молдаванизация и украинизация. Українсько-молдовські етнокультурні
зв’язки: міжнародні наукові читання пам’яті академіка Костянти‑
на Поповича / уклад. Кожухар В. Г. Кожухар К. С. Т. 1. Кишинів :
Elan-Poligraf, 2015. С. 59–67.
20
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провадиться задовільно, молдавською – кульгає. Сільбуди і
хати-читальні в українських селах, за рідкісними виключеннями, працюють українською мовою. Шкільна мережа щодо
загальної освіти має мати 288 школи – зараз 233. Література
і газети українською мовою є в достатній кількості. Окрім
центральних газет, видається в МАРСР спеціальна українська газета “Червоний орач”» 22.
Наприкінці Другої світової війни, після звільнення території Молдови від фашистів, у лівобережних районах колишньої автономії було поновлено українські школи, які
функціонували ще в довоєнний період. Та вже в 1960‑х роках навчання і в цих школах було переведено на російську
мову, нібито за бажанням батьків. На зміну двадцятирічній
румунізації прийшла активна майже півстолітня русифікація. А як свідчить історичний досвід, такі умови поступово
призводять етнічну спільноту до маргіналізації та поступової асиміляції, втрати рідної мови, національних рис, самосвідомості.
Отож, у кінці 1980 – на початку 1990‑х років минулого
століття намагання запровадити українську мову в навчальний процес і розбудувати мережу шкіл, де б вивчали рідну
мову, потребувало чималих зусиль. Копітку роботу на місцях розгорнули активісти Товариства української культури.
У республіці з’явилися перші навчальні заклади, де дітей-етнічних українців почали навчати рідної мови. Найпершим
таким закладом стала середня школа с. Іванча Оргеївського
району. Ініціатором цієї святої справи став її директор – Дмитро Миколайович Коваль, який на той час уже очолював філію Товариства в рідному селі.
Цитуємо за: Галущенко О. Первый этап политики коренизации в Молдавской АССР: Молдаванизация и украинизация. С. 65
(переклад тут і далі – К. Кожухар).
22
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Дещо пізніше до них приєдналися школи в с. Унгри
Окницького району (директор – Л. М. Гінда), в с. Тецкани Бричанського району (директор Б. М. Скутельник), у м. Єдинці
(директор Г. І Мельник) та ін. Тільки в столиці було засновано
6 навчальних закладів: Кишинівська середня школа № 15 (директор А. В. Хіоаре), середня школа № 72 (директор С. Ф. Тірошко), середня школа № 18 (директор Н. П. Мурзіна), середня школа № 8 (директор С. В. Брижатюк), початкова школа
№ 95, середня школа № 26 та ін.
Починаючи з навчального року 1991–1992 років, Міністерство освіти республіки розробило навчальні плани, які
передбачали створення шкіл з навчанням мовами національних меншин – української, болгарської, ґаґаузької в місцях
їх компактного проживання. При Міністерстві освіти було
створено Управління освіти національних меншин на чолі з
Т. П. Стояновою. Під її керівництвом були зроблені перші,
найважчі і найвідповідальніші кроки у розбудові шкільництва мовами меншин. Це був час активних пошуків, вивчення досвіду європейських країн, реалізації численних проєктів, конференцій, круглих столів тощо, які відіграли важливу
роль у залученні широкого кола освітян, науковців, політологів, представників влади до обговорення проблем національних меншин, їхніх прав вивчати рідну мову і культуру 23.
Власне, це були найбільш прийнятні і масові форми активного залучення широких верств українського (і не тільки) населення до вивчення своїх прав.
Назвемо лише кілька міжнародних конференцій із зазначеної проблематики: Славянские культуры в инонациональной среде. Май 1995 год, Кишинев; Регулирование использования языков
в полиэтническом обществе. 14–15 декабря 1995 года, г. Кишинев;
Unitatea poporului Republicii Moldova şi problemele identitaţii etnice.
Chişinău, 2000 та ін.
23
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Із 29 липня 1994 року була ухвалена Конституція Республіки Молдова 24, у преамбулі до якої було відзначене25 прагнення «до задоволення інтересів громадян іншого етнічного
походження, що складають разом з молдованами народ Республіки Молдова»; визнання правової держави, громадянського миру, демократії, гідності людини, її прав і свобод,
вільного розвитку людської особистості, справедливості і політичного плюралізму вищими цінностями; підтвердження
відданості «загальнолюдським цінностям, прагнення жити в
мирі та злагоді з усіма народами світу відповідно до загальновизнаних принципів і норм міжнародного права» 26.
У низці статей Основного закону держави затверджено
положення, що стосуються прав, свобод і обов’язків громадян республіки, зокрема й представників національних
меншин.
У п. 1. ст. 10, яка визначає єдність народу і право на самобутність, проголошено, що «основу держави становить
єдність народу Республіки Молдова. Республіка Молдова є
спільною і неподільною батьківщиною всіх її громадян».
У п. 2 цієї ж статті йдеться про визнання і гарантію державою права «всіх громадян на збереження, розвиток і вираКонституция 1994 года. Конституция Республики Молдова. Официальный монитор. № 1 от 12.08.1994 (набула чинності
27 серпня 1994 р.).
25
Тут і далі цитуємо переклад Конституції Республіки Молдова українською мовою, який було здійснено 2016 року за підтримки Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН/
UNDP) в Молдові та за сприяння Європейського Союзу в рамках
проєкту «Підтримка Конституційного суду Республіки Молдова»,
у якому взяли участь Жіноча громада українок Республіки Молдова та Українська громада ім. П. Могили мун. Кишинів. Автор перекладу – К . С. Кожухар.
26
Конституція Республіки Молдова. Chișinău : Arc, 2016. С. 15–16.
24
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ження етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності» 27. У ст. 13 «Державна мова, функціонування інших мов»
у п. 2 стверджено, що «держава визнає і охороняє право на
збереження, розвиток і функціонування російської мови та
інших мов, що використовуються на території країни» 28.
Рівність усіх громадян проголошено в ст. 16, де, зокрема,
в п. 2 прописано: «Усі громадяни Республіки Молдова рівні
перед законом і владою незалежно від раси, національності,
етнічного походження, мови, релігії, статі, поглядів, політичної приналежності, майнового стану або соціального походження» 29.
Громадянській ідентичності присвячені ст. 17–19 30. Право громадян республіки на освіту визначено в ст. 35, де в п. 2
стверджено, що «Держава забезпечує відповідно до закону
право особи на вибір мови виховання і навчання» 31.
У 1995 році в Молдові працювала розгалужена низка навчальних закладів, де етнічні українці могли долучитися до
рідного слова. На лівому і правому берегах Дністра працювала 71 школа, 7 із них мали статус українських. В 11 класах навчання провадили рідною мовою. У 336 класах 8152 учні вивчали українську мову як предмет; у 94 групах – 1715 учнів – за
рахунок шкільного компонента. У 7 групах дитячих садочків
було організовано виховання українською мовою 32.
Конституція Республіки Молдова. Chișinău : Arc, 2016 . С. 23.
Там само. С. 25.
29
Там само. С. 29.
30
Там само. С. 29–31.
31
Там само. С. 41.
32
Стоянова Т. П. Славянские языки в современной системе
образования Республики Молдова. Славянские культуры в ино‑
национальной среде. Материалы международной научно-прак‑
тической конференции. Май 1995 года, Кишинев. Кишинев, 1995 .
С. 12–16 .
27
28
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З 21 липня 1995 року було ухвалено Закон про освіту
(№ 547–ХІІІ) 33, прийняттю якого передувало бурхливе обговорення серед широкої громадськості, насамперед серед
етнічних меншин «Концепції розвитку освіти в Республіці
Молдова».
У ст. 5 Закону, де розглянуто мету освіти, читаємо:
«в) повага до прав та свобод людини незалежно від її етнічної приналежності, соціального походження і ставлення
до релігії – принципам, закріпленим у Статуті Організації
об’єднаних націй» 34;
«с) підготовка дитини до життя у вільному суспільстві в
атмосфері взаєморозуміння, миру, терпимості, рівності між
статями і дружби між усіма народами, етнічними, національними і релігійними групами»;
«е) виховання поваги до батьків, до самобутності, мови і
культурних цінностей країни проживання, країни походження та інших культур» 35.
Підкреслимо, що цей Закон гарантує право на освіту «незалежно від національності, статі, раси, віку, релігії, соціального походження і стану, політичної приналежності, наявності чи відсутності судимості» 36.
Згідно зі ст. 18, 19, 20 Конституції та «Законом про функціонування мов» у Законі про освіту стверджено право на вибір
Закон Республики Молдова об образовании (№ 547–ХІІІ) от
21.07.1995. Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 62–63 / 692 din
09.11.1995.
34
Тут і далі переклад К. Кожухар.
35
Закон Республики Молдова об образовании (№ 547–ХІІІ) от
21.07.1995. Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 62–63 / 692 din
09.11.1995.
36
Див.: ст. 6, п. 1 Закону Республіки Молдова про освіту (№ 547–
ХІІІ) від 21.07.1995.
33
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мови навчання і виховання «на всіх рівнях освіти» 37, право обирати навчальні заклади і мову навчання 38. У п. 2 цієї статті задеклароване забезпечення з боку держави створення «необхідної
кількості учбових установ, класів, груп, а також умов для їхнього
функціонування» 39. У цій самій статті йдеться про зобов’язання
навчальних установ навчати дітей державної мови 40.
У середині 1990‑х років у системі освіти Республіки Молдова розпочалося комплексне реформування, спричинене
нагальною потребою розробки нової концепції освіти і дидактичного забезпечення, які б відповідали запитам часу.
Нові методологічні підходи до організації навчання і виховання були викладені в Базовому державному курикулумі,
затвердженому і запровадженому після гострих тривалих
дискусій 41. Цей нормативний документ визначав нову стратегію освіти, зокрема й представників національних меншин.
Спираючись на методологічні підходи, викладені в Базовому
курикулумі, були розроблені предметні курикулуми, у тому
числі й курикулуми з української мови і літературного читання для початкової школи, а також з української мови і літератури для гімназичної і ліцейської ланок освіти, і на їх основі
були розроблені підручники для 1–9 класів 42.
Див.: ст. 8 Закону Республіки Молдова про освіту (№ 547–
ХІІІ) від 21.07.1995.
38
Див.: ст. 60 Закону Республіки Молдова про освіту (№ 547–
ХІІІ) від 21.07.1995.
39
Див.: п. 2, ст. 8 Закону Республіки Молдова про освіту (№ 547–
ХІІІ) від 21.07.1995.
40
Див.: п. 3, ст. 8 Закону Республіки Молдова про освіту (№ 547–
ХІІІ) від 21.07.1995.
41
Базовый куррикулум. Нормативные документы. Chişinău:
Тipcit, 1998.
42
Докладно див.: Кожухар К . С. Становлення, здобутки
і проблеми українського шкільництва в Республіці Молдова.
37
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У той час відбувся прорив не тільки в доуніверситетській освіті, а й у ланці середньої спеціальної та вищої освіти.
У Липканському педагогічному коледжі розпочали підготовку вихователів для дитячих садочків, а в Бельцькому державному університеті ім. А. Руссо – учителів української мови і
літератури.
На лівому березі Дністра, у Придністров’ї, яке de iurе є територією Республіки Молдова, а de facto функціонує як самопроголошений та міжнародною спільнотою невизнаний незалежний суб’єкт, українську мову було проголошено однією
з трьох державних мов, і її навчання запроваджено в школах
різних типів: з українською мовою навчання та з російською,
де її вивчають як одну з державних мов. У Придністровському університеті ім. Т. Г. Шевченка на філологічному факультеті запровадили фахову підготовку учителів української мови
і літератури, а на педагогічному факультеті – учителів початкових класів.
Із 27 травня 1999 року був ухвалений Закон про культуру
(№ 413–ХІV) 43. Законом стверджено, що культурна діяльність
є невід’ємним правом кожної людини, незалежно від національної приналежності, соціального походження, мови, статі,
політичних, релігійних та інших переконань, місця проживання, майнового стану, освіти, професії та інших обставин.
Будь-яка особа має право на захист державою своєї культурної самобутності 44.
Мiжнароднi науковi читання пам’ятi академiка Костянтина По‑
повича. Украïнсько-молдовськi етнокультурнi зв’язки: збірник на‑
укових статей / уклад. : Кожухар В. Г., Кожухар К. С. Кишинів :
Elan Poligraf, 2015. Т. 1. С. 248–266.
43
Закон Республики Молдова о культуре (№ 413–ХIV). Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, nr. 83 /692 din 05.08.1999.
44
Там само.
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На особливу увагу заслуговує Закон про права осіб, що
належать до національних меншин, і правовий статус їхніх
організацій (№ 382–XV від 19.07.2001 р.) 45. Відразу ж зауважимо, що його прийняття розтягнулося на довгих сім років і
спричинилося до перегляду низки раніше ухвалених законодавчих актів.
Варто звернути увагу, що у цьому документі вперше було
визначено поняття «національна меншина», а саме: «під особами, що належать до національних меншин, розуміють осіб,
що постійно проживають на території Республіки Молдова, є її
громадянами, мають етнічні, культурні, мовні і релігійні особливості, які відрізняють їх від більшості населення – молдован,
і усвідомлюють себе особами іншого етнічного походження» 46.
При цьому, що важливо, будь-яка особа, як те проголошує п. 2
цитованої статті, що належить до етнічної меншини, має право
вільно обирати, вважатися їй такою чи ні 47.
Як зазначають експерти в галузі законодавства, що стосується міжетнічних відносин, «Республіка Молдова пішла
шляхом визнання статусу національних меншин без обмежень» 48. До останніх належать: термін проживання на териЗакон Республики Молдова о правах лиц, принадлежащих
к национальным меньшинствам, и правовом статусе их организаций (№ 382–ХV от 19.07.2001). Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
nr. 107 din 04.09.2001. Ст. 819.
46
Ст. 1, п. 1 «Закону про права осіб, що належать до національних меншин, і правовий статус їхніх організацій» (№ 382–ХV від
19.07.2001).
47
Ст. 1, п. 2 «Закону про права осіб, що належать до національних меншин, і правовий статус їхніх організацій» (№ 382–ХV від
19.07.2001).
48
Пивоваров І. Законодавче забезпечення розвитку української
культури в Республіці Молдова. Ucrainenii din Moldova, moldovenii din
Ucraina: procese etnosociale. Nateriale Conferinței Științifice Internaționale.
45
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торії країни, належність до так званих «корінних етнічних
груп», чисельність групи, і відсутність якого б то не було
переліку етнічних груп, офіційно визнаних національними
меншинами 49. Порівнюючи визначення поняття «національна меншина» в молдовському і українському законодавстві 50,
слабку сторону молдовської дефініції дослідники вбачають у
тому, що вона орієнтована «лише на індивідуальну ідентифікацію особистості, не торкаючись, на відміну від українського Закону, суспільних інтересів національних меншин» 51.
Основні права осіб, що належать до національних меншин,
викладені у р. ІІ Закону, а саме у ст. 4–17. Відповідно до Закону
держава бере на себе зобов’язання щодо забезпечення рівності
представників національних меншин перед законом і відповідного захисту з боку закону, і забороняє будь-яку дискримінацію
за ознакою приналежності до національної меншини 52.
Chișinău, 9 octombrie 2008. Українці в Молдові, молдовани в Україні:
етносоціальні процеси. Матеріали Міжнародної наукової конферен‑
ції. Кишинів, 9 жовтня 2008 року. Chișinău, 2009. С. 135.
49
Пивоваров І. Законодавче забезпечення розвитку української культури в Республіці Молдова. С. 135.
50
«Закон про національні меншини в Україні» містить таку дефініцію: «до національних меншин належать групи громадян України, які не є українцями за національністю, виявляють почуття
національного самоусвідомлення та спільності між собою». Відо‑
мості Верховної ради України, 1992. № 36. Ст. 529.
51
Степанов В. П. Украинцы Республики Молдова. Влияние
этногосудврственного законотворчества, госучреждений и ведомств, этнокультурной среды на сохранение и развитие идентичности. Очерки трансформационного периода (1989–2005).
Chișinău : S. n., 2007 (Tipogr. «Business-Elita»). С. 178–179.
52
Див.: ст. 4, п. 1, 2 «Закону про права осіб, що належать до національних меншин, і правовий статус їхніх організацій» (№ 382–
ХV від 19.07.2001).
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Зупинимося докладніше на змісті окремих статей цього розділу. Важливим здобутком нашої держави вважаємо
її зобов’язання «сприяти створенню необхідних умов для
збереження, розвитку і вираження етнічної, культурної,
мовної та релігійної самобутності осіб, що належать до національних меншин», забезпечувати «провадження наукових
досліджень з історії, мови і культури національної меншини», охороняти «пам’ятники історії і культури національних меншин» 53, «право відзначати свої національні свята і
історичні дати, брати участь у відправлянні обрядів своїх
народів, використовувати в приватному порядку свою національну символіку» 54.
Закон гарантує реалізацію прав національних меншин на
дошкільне виховання, початкову, середню (загальну і професійну), вищу і післяуніверситетську освіту статусними мовами країни – державною і російською і, що важливо, створює
умови для реалізації прав меншин на виховання і навчання
рідною мовою, зокрема й українською 55.
У п. 2 цієї ж статті прописано, що держава для забезпечення освітнього процесу з повним чи частковим викладанням мовами національних меншин сприяє «розробці
програм та навчально-методичної літератури, підготовці
педагогічних кадрів, а також співробітничає в цій галузі з
іншими країнами». Щодо співпраці з історичними батьківДив.: ст. 5, пп. 1, 2, 3 «Закону про права осіб, що належать
до національних меншин, і правовий статус їхніх організацій»
(№ 382–ХV від 19.07.2001).
54
Див.: ст. 15 «Закону про права осіб, що належать до національних меншин, і правовий статус їхніх організацій» (№ 382–ХV
від 19.07.2001).
55
Див. : ст. 6, п. 1 «Закону про права осіб, що належать до національних меншин, і правовий статус їхніх організацій» (№ 382–ХV
від 19.07.2001).
53
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щинами та іншими країнами, то, за законом, представники
національних меншин мають право здобувати вищу та післяуніверситетську освіту на основі міжнародних договорів і
угод у цих країнах 56.
У законі регламентовано використання мов національних меншин, у тому числі й у місцях їх компактного проживання 57. Зокрема, Молдовська держава гарантує особам, що
належать до національних меншин, «право безперешкодно
користуватися рідною мовою, як в письмовій, так і в усній
формі, мати доступ до інформації на цій мові, поширювати
таку інформацію і обмінюватися нею» 58, і «згідно з законом,
засновувати засоби масової інформації, а також видавати
літературу мовами національних меншин» 59. Крім того, закон передбачає використання рідної мови меншини в місцях
компактного розселення як засобу комунікації з місцевою
владою 60, а також використання власних прізвищ, імен та по
батькові (якщо такі є в їхній рідній мові), у тому числі і в офіДив.: ст. 6, пп. 2, 3 «Закону про права осіб, що належать до національних меншин, і правовий статус їхніх організацій» (№ 382–
ХV від 19.07.2001).
57
Див.: ст. 7, 8, 10, 11, 12 Закону про права осіб, що належать до
національних меншин, і правовий статус їхніх організацій (№ 382–
ХV від 19.07.2001).
58
Див.: ст. 7 «Закону про права осіб, що належать до національних меншин, і правовий статус їхніх організацій» (№ 382–ХV від
19.07.2001).
59
Див.: ст. 13, п. 1 «Закону про права осіб, що належать до національних меншин, і правовий статус їхніх організацій» (№ 382–ХV
від 19.07.2001).
60
Див.: ст. 8, п. 3; ст. 11, п. 3; ст. 12, п. 3 «Закону про права осіб,
що належать до національних меншин, і правовий статус їхніх організацій» (№ 382–ХV від 19.07.2001).
56
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ційних документах так, як властиво для їхньої рідної мови 61.
У цьому ж розділі окремою статтею гарантоване право визначати своє ставлення (у всіх його виявах) до релігії 62.
Актуальним для нашого дослідження є р. ІІІ, де йдеться
про організації осіб, що належать до національних меншин.
У документі зафіксовано, що «особи, що належать до національних меншин, можуть реалізувати свої права як індивідуально, так і об’єднуючись відповідно до закону в організації
(земляцтва, громади, товариства, спільноти тощо) просвітницького, культурного, релігійного і благодійного характеру» 63. Створені етнокультурні організації, згідно із чинним
законодавством, мають такі самі права, як і інші громадські
об’єднання 64. При цьому наголошено, що «жодна з організацій осіб, що належать до національних меншин, не може претендувати на монопольне представництво інтересів відповідної меншини» 65.
В окремих статтях прописано взаємодію держави, її інститутів з етнокультурними об’єднаннями і проголошено, що
Див.: ст. 16, п. 1 Закону про права осіб, що належать до національних меншин, і правовий статус їхніх організацій (№ 382–ХV
від 19.07.2001).
62
Див. : ст. 14 Закону про права осіб, що належать до національних меншин, і правовий статус їхніх організацій (№ 382–ХV
від 19.07.2001).
63
Див.: ст. 18 «Закону про права осіб, що належать до національних меншин, в правовий статус їхніх організацій» (№ 382–ХV
від 19.07.2001).
64
Див.: ст. 19, п. 1 «Закону про права осіб, що належать до національних меншин, і правовий статус їхніх організацій» (№ 382–ХV
від 19.07.2001).
65
Див.: ст. 19, п. 2 «Закону про права осіб, що належать до національних меншин, і правовий статус їхніх організацій» (№ 382–ХV
від 19.07.2001).
61
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останні користуються її [держави – К. К.] підтримкою 66. Визначено виконавчий орган, що відповідатиме за втілення державної політики в галузі міжетнічних відносин в Республіці
Молдова – Департамент міжетнічних відносин (нині Бюро
міжетнічних відносин). Координаційна рада етнокультурних
організацій, до складу якої входять керівники етнокультурних об’єднань, за законом, діє при Департаменті як дорадчий
орган 67.
На думку дослідників і політиків, прийняття «Закону про
права осіб, що належать до національних меншин, і правовий
статус їхніх організацій»:
1) стало черговим кроком молдовської держави в галузі етнополітики, яка перейшла від регламентації діяльності окремих етносоціальних утворень, як то було на початку
1990‑х років минулого століття, до національних меншин як
складової частини громадянського суспільства;
2) дало змогу привести внутрішнє законодавство Республіки Молдова щодо національних меншин у відповідність з
міжнародними стандартами у цій галузі, насамперед з Рамковою конвенцією щодо захисту національних меншин;
3) спричинилося до необхідності переглянути і внести
поправки в раніше прийняті закони та підзаконні акти;
4) суттєво вплинуло на подальші пошуки концептуальних основ розбудови громадянського суспільства.
У жовтні 2003 року Парламент Республіки Молдова затвердив «Національний план дій в галузі прав людини на
Див.: ст. 20–22 «Закону про права осіб, що належать до національних меншин, і правовий статус їхніх організацій» (№ 382–ХV
від 19.07.2001).
67
Див.: ст. 25 «Закону про права осіб, що належать до національних меншин, і правовий статус їхніх організацій» (№ 382–ХV
від 19.07.2001).
66
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2004–2008роки 68, який містив окремий розділ щодо забезпечення прав національних меншин. Наступним кроком у визначенні пріоритетів національної політики стало прийняття
Концепції національної політики, якій передували досить гострі дискусії 69.
І останніми із ухвалених довгоочікуваних документів, що
визначають політику держави в галузі прав національних меншин на довгостроковий період, є «Стратегія зміцнення міжетнічних відносин в Республіці Молдова на 2017–2027 рр.» та
«План дій на 2017–2020 рр. щодо реалізації Стратегії» 70.
Цей ґрунтовний документ складається з 4 розділів, у р. І
міститься аналіз етнічної структури населення краю, особливості використання мов, Концепція Стратегії та SWOT-аналіз
(сильні і слабкі сторони та можливості і загрози). У контексті
досліджуваної проблематики викликають інтерес підрозділи
3. 1. «Участь у житті суспільства», 3. 2. «Мова як засіб інтеграції: політики щодо державної мови і мов меншин», 3. 3. «Міжкультурний діалог і громадянська приналежність до держави Республіка Молдова» та 3. 4. «Засоби масової інформації»
р. ІІІ «Пріоритетні напрямки і завдання Стратегії». У кожному з підрозділів докладно розглянуто контекст (внутрішні
законодавчі акти та рекомендації міжнародних структур),
основні проблеми, галузі пріоритетних дій, завдання та очіПостановление Парламента № 415–XV от 23 октября
2003 года. Официальный монитор. № 235 от 28.11.2003 года, ст. 950.
69
Див.: Степанов В. П. Украинцы Республики Молдова. Влияние этногосудврственного законотворчества, госучреждений и
ведомств, этнокультурной среды на сохранение и развитие идентичности. Очерки трансформационного периода (1989–2005).
Chișinău : S. n., 2007 (Tipogr. «Business-Elita») . С. 182–185.
70
Див : Strategia de consolidare a relațiilor interetnice în Republica
Moldova pentru anii 2017–2027. Anexă la Hotărîrea Guvernului nr. 1464
din 30.12.2016. Monitorul Oficial din 24.02.2017.
68
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кувані результати з їх конкретизацією, зокрема і показників
прогресу 71.
Спираючись на Рамкову конвенцію про захист національних меншин, Ословські рекомендації, наголошено на необхідності вивчення державної мови: «Право осіб, які належать до
національних меншин, на володіння мовами не суперечить
вивченню/просуванню/знанню/ефективному використанню
державної мови» 72.
Водночас, відповідно до ст. 34 Підсумкового документа Віденської зустрічі держав-учасниць Наради з безпеки і співробітництва у Європі (ратифікованого Постановою Парламенту
за № 707–XII від 10 вересня 1991 року про приєднання Республіки Молдова до міжнародних правових актів з прав людини), у Стратегії підкреслено, «що держави-учасники будуть докладати зусиль для забезпечення, щоб особи, які належать до
національних меншин, незалежно від необхідності вивчення
державної мови відповідної держави, мали належні можливості для вивчення своєї рідної мови і навчання на ній» 73.
З-поміж основних проблем, які постають у цій царині,
у Стратегії вказвно на положення нового «Кодексу про освіту
Республіки Молдова» за № 152 від 17 липня 2014 року і «Стратегії розвитку освіти на 2014–2020 роки» – «Освіта–2020»
(Постанова Уряду № 904 від 31 грудня 2015 р.). Привернуто
увагу до ст. 10 Кодексу про освіту, у якій ідеться про викладання мов національних меншин в системі освіти:
Див.: Strategia de consolidare a relațiilor interetnice în Republica
Moldova pentru anii 2017–2027.Anexă la Hotărîrea Guvernului nr. 1464
din 30.12.2016. Chișinău, 2017. P. 32–52.
72
Стратегия укрепления межэтнических отношений в Республике Молдова на 2017–2020 годы. Кишинев, 2017. С. 33.
73
Стратегия укрепления межэтнических отношений в Республике Молдова на 2017–2020 годы. Кишинев, 2017. С. 33–34.
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1. Навчальний процес у системі освіти здійсненюється
румунською мовою і – в межах можливостей системи освіти – однією з мов міжнародного спілкування або, відповідно
до частини (2), мовами національних меншин.
2. У районах, де традиційно чи в значній кількості проживають особи, які належать до національних меншин, у разі
достатньої потреби в цьому, держава забезпечує, наскільки це
можливо в рамках системи освіти, щоб особи, які належать до
цих меншин, мали відповідні можливості для вивчення мови
меншини або навчання цією мовою на рівні обов’язкової
освіти 74.
Таким чином, права меншин на вивчення рідної мови значно урізано, хоча «Кодекс не передбачає порядок застосування цієї статті, що обумовлює необхідність роз’яснення зазначених положень шляхом прийняття додаткових нормативних
актів відповідно до міжнародних стандартів щодо прав національних меншин» 75.
У галузі пріоритетних дій, завдань та очікуваних результатів йдеться про забезпечення належного захисту і розвитку
мов національних меншин, сприяння мовному різноманіттю
шляхом вивчення меншинами не тільки рідної, але й державної мови та можливе застосування концепції багатомовності,
яка «передбачає співіснування декількох мов в рамках однієї
соціальної групи. В результаті цих дій повинна бути досягнута стратегічна мета – сприяння освоєнню державної мови,
захист і просування мов національних меншин і заохочення
багатомовності в суспільстві» 76.
Стратегия укрепления межэтнических отношений в Республике Молдова на 2017–2020 годы. Кишинев, 2017. С. 34.
75
Стратегия укрепления межэтнических отношений в Республике Молдова на 2017–2020 годы. Кишинев, 2017. С. 34.
76
Там само. С. 35.
74
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У зв’язку з цим Стратегія містить конкретні завдання.
Зокрема, завдання 2 спрямоване на «Забезпечення захисту і
розвитку мов національних меншин, а також сприяння мовного різноманіття» і передбачає такі пріоритетні дії:
2.1. Продовження процесу підготовки і вивчення можливостей держави щодо ратифікації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин.
2.2. Поліпшення викладання мов національних меншин в
навчальних закладах.
2.3. Розробку нормативної бази для запровадження в дію
положень статей Кодексу про освіту, що регламентують вивчення і викладання на мовах національних меншин.
2.4. Підвищення рівня інформованості та суспільної цінності мовного різноманіття, а також знання державної мови.
2.5. Підтримку захисту і розвитку російської мови та інших
мов, які використовують на території Республіки Молдова.
2.6. Організацію багатомовних заходів за участю представників національних меншин і етнічної більшості.
2.7. Сприяння мовному різноманіттю за допомогою різних каналів соціалізації.
2.8. Сприяння вивченню державної мови, а також мов, що
функціонують на території Республіки Молдова, упродовж
усього життя.
2.9. Організацію заходів щодо сприяння багатомовності та
більш широкої присутності мовного розмаїття в суспільстві 77.
Як очікувані зазначені наступні результати:
– Ратифікована Європейська хартія регіональних мов або
мов меншин.
– Покращене викладання мов національних меншин в навчальних закладах.
Стратегия укрепления межэтнических отношений в Республике Молдова на 2017–2020 годы. Кишинев, 2017 . С. 37.
77
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– Підвищення інтересу до вивчення мов національних
меншин з боку представників етнічної більшості.
– Цінність мовного різноманіття усвідомлюється і визнається на громадському рівні.
– Підвищення інтересу до вивчення мов.
У підрозділі 3.3. «Міжкультурний діалог і громадянська
приналежність до держави Республіка Молдова» до основних
проблем віднесено «недостатній рівень інформованості різних
груп населення про культурне і лінгвістичне різноманіття» суспільства, «історію та традиції національних меншин». Підкреслюється, що в школах з державною мовою навчання не викладають навчальний курс, присвячений культурній самобутності та
історії національних меншин. Кількість майданчиків і ініціатив,
які сприяють міжкультурному діалогу, є недостатнім» 78.
Отож, розробляючи область пріоритетних дій, завдання
та очікувані результати, спираючись на ст. 4 Декларації ООН
про права осіб, що належать до національних або етнічних,
релігійних і мовних меншин, яка закликає держави «стимулювати вивчення історії, традицій, мови і культури меншин,
що проживають на їх території»; на ст. 12 Рамкової конвенції
про захист національних меншин, де йдеться про сприяння
держав у вивченні культури, історії, мови та релігії їхніх національних меншин, та на § 34 Документа Копенгагенської наради, що містить вимогу, згідно з якою при розробці навчальних програм держави повинні враховувати історію і культуру
національних меншин, Стратегія передбачає «необхідність
удосконалення методологічних та дидактичних основ викладання історії та традицій національних меншин». Важливо,
що «найкращим чином ця мета може бути досягнута шляхом
участі в цьому процесі осіб, що належать до національних
меншин, на основі принципів, викладених в підрозділі 2.3.1.
78

Там само. С. 39–40.
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“Участь в житті суспільства”, де розглядаються наступні умови розвитку міжкультурного діалогу:
1) дотримання прав людини, принципів верховенства
права, толерантності, недискримінації і взаємної поваги в
суспільстві;
2) обов’язок усіх членів суспільства брати участь у культурному, соціальному та економічному житті;
3) розвиток необхідних навичок здійснення міжкультурного діалогу, що не набуваються автоматично – навчання цих
навичкок, їх практичне застосування і підтримка здійснюються протягом усього життя;
4) підвищення ролі органів публічного управління, фахівців в галузі освіти і виховання, організацій громадянського суспільства, засобів масової інформації в просуванні міжкультурного діалогу;
5) створення відкритих і загальнодоступних майданчиків
для діалогу. У цій ролі можуть виступати публічні місця, дитячі садочки, школи та університети, культурні та громадські
центри, молодіжні клуби, релігійні установи, робочі місця,
музеї, бібліотеки, місця для проведення дозвілля або віртуальні простори – засоби масової інформації та Інтернет» 79.
Створення сприятливих передумов для міжкультурного
виховання передбачає «Конкретне завдання 2», де визначено
такі пріоритетні дії:
2.1. Розробка навчальних програм і методик, спрямованих
на зміцнення потенціалу відповідних організацій з ведення
та підтримки міжкультурного діалогу, просування розуміння
принципів недискримінації, прав людини та толерантності.
2.2. Розширення практики викладання історії та традицій національних меншин – міра, здійснення якої передбачає
Стратегия укрепления межэтнических отношений в Республике Молдова на 2017–2020 годы. Кишинев, 2017 . С. 42.
79
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консультації з представниками національних меншин та їх
безпосередню участь.
2.3. Сприяння міжкультурному діалогу за допомогою неформального виховання.
2.4. Заохочення проведення наукових досліджень в галузі культури і історії національних меншин, міжкультурного
співробітництва та взаємодії.
2.5. Організація заходів, що сприяють розкриттю і розумінню цінності етнічного та культурного різноманіття в Республіці Молдова.
2.6. Використання нових освітніх технологій (дистанційне навчання, Інтернет, телевізійні освітні програми, освітнє
програмне забезпечення тощо) для розвитку міжкультурного
виховання 80.
В окремих розділах йдеться про засоби масової інформації, а також про терміни виконання (три етапи запровадження: І – 2017–2020 рр.; ІІ – 2021–2024 рр.; ІІІ – 2025–2027 рр.),
порядок фінансування (бюджетні кошти та зовнішня допомога) і моніторинг, оцінювання та процедури звітності 81.
Розробка Стратегії покликана забезпечити реалізацію прав
національних меншин у всіх ділянках життя, зокрема й у вивченні рідної мови, історії, культури народу, та його інтеграцію в політичну націю.
Таким чином, чинне законодавство та розбудована на його
основі за роки незалежності система освіти в Республіці Молдова дає змогу етнічним українцям долучатися до рідного слова
в державних навчальних закладах усіх рівнів, що є справжнім
свідченням демократизації освіти і європейського поступу країни. Однак буде несправедливо, якщо ми не відзначимо, що вивченням української мови охоплена незначна кількість учнів80
81

Там само . С. 43–44.
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ської молоді українського походження. Є райони компактного
проживання українців, у котрих немає жодної школи, де б вивчали рідну мову, літературу, історію та культуру українського
народу. Про це ми писали ще 13 років тому: «…більшість українських дітей не долучаються до навчання рідної мови. Так, якщо
в Кишиневі функціонує 5 шкіл (а нині 4), то в Бельцях, де український контингент учнів переважає 40000 осіб, працює всього
одна школа, де вивчається українська мова. В Окницькому районі мешкає приблизно 23000 дітей української національності – працює лише одна школа [зараз 2 – К. К.]. У Дондюшанському, Дрокіївському, Синжерейському, Флорештському районах,
у кожному з яких контингент школярів-українців сягає 10000,
немає жодної школи» 82. Зрозуміло, що негативні демографічні
процеси позначилися на системі освіти республіки. Тривожними є тенденції, пов’язані з запровадженою Міністерством
просвіти «оптимізацією», наслідком якої є масове скорочення
кількості навчальних закладів, де вивчають українську мову.
Із 77 шкіл, що функціонували в країні в середині 1990‑х років
ХХ ст., сьогодні в республіці залишилося менше 40 навчальних
закладів. Основні причини – фінансово-економічні. Формула, за
якою відбувається фінансування навчальних закладів, є руйнівною для невеликих поселень. З боку Міністерства просвіти донедавна звучали запевнення, що такі кроки є єдино можливими в
ситуації реформування системи задля поліпшення умов навчання та якості освіти і що представникам етнічних меншин ніщо
не загрожує. На жаль, мусимо констатувати, що значна кількість
навчальних закладів, де вивчали українську мову, припинила існування, і більшість дітей українського походження позбавлена
можливості вивчати рідне слово.
Datii IU., Cojuhari E. Problems of functioning and maintaining
the Ukrainian language and ethnic group in Moldova. Regulating the use
of languages in the multi-ethnic society. Chişinău, 1996. Р. 41–44.
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Крім того, спостерігається безвідповідальність і байдужість чиновників від освіти різного рангу. Почасти через
ксенофобію, острах скорочення навантаження у вчителів
російської мови, безвідповідальність перед майбутнім дітейукраїнців і свідомим їх приреченням на денаціоналізацію
українську мову зовсім не запроваджують або скасовують у
навчальних закладах, розташованих у населених пунктах, де
70–90 % і більше населення складають етнічні українці. Важливим «аргументом» на користь відмови вивчати рідну мову
останнім часом стала теза про «перевантаження» дітей. У республіці не видають жодної газети чи часопису українською
мовою, лишень виходять в ефір радіожурнал для українців
Молдови «Renaștere-Відродження» Громадської компанії «ТелеРадіо-Молдова» (40 хвилин на тиждень» та телепрограма
«Світанок» (30 хвилин на 2 тижні). Не фінансується видання
художньої, дитячої, наукової та науково-популярної літератури українською мовою. Під час І з’їзду національних меншин
Республіки Молдова (2015) ми порушили це питання перед
тодішнім прем’єр-міністром Ю. Лянке. Прикро, але обіцянка
вирішити цю проблему обіцянкою і залишилася. Розформовано кафедру української мови і літератури та створено кафедру славістики в Бельцькому університеті ім. А. Руссо, де здобувають освіту учителі української мови (усього 6 студентів
на стаціонарному відділенні). Липканський педагогічний коледж перепрофільовано, і наразі в республіці не залишилося
жодного навчального закладу, де б готували вихователів для
дитячих садочків із контингентом дітей-етнічних українців.
Усі ці втрати відбулися на тлі розвиненої законодавчої бази,
здатної забезпечити права українців (та інших національних
меншин) вивчати рідну мову, історію і культуру та незадовільної (з різних причин) імплементації законів, майже тотального
незнання українцями своїх прав і механізмів їх захисту.
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Ecaterina Cojuhari

Analiza rezultatelor sondajului
de opinii efectuat în comunităŢile
ucrainene 1
Metodologia desfășurării sondajului
În scopul obținerii informațiilor obiective privind procesele
studiate în mediul ucrainenilor din Republica Moldova a fost efectuat
un sondaj, utilizând metoda chestionarului, în șase localități. Patru
din ele sunt – Brătușeni, Tețcani, Gașpar, Mărcăuți, amplasate în
partea de nord a țării, unde populația ucraineană locuiește compact,
două – Bălțata și Maximovca – în partea centrală, care constituie o
zonă de amplasare dispersată a ucrainenilor.
In total au participat la sondaj 494 de respondenți, inclusiv au fost
supuși sondajului reprezentanții etniilor de bază din aceste regiuni.
TABELUL 1
Chestionați Total

Din aceștia:
UCRAINENI

494

395

79,96 %

MOLDOVENI
70

14,17%

RUȘI
25

5,06 %

În funcție de localități, indicatorii au fost următorii:
Див.: Cojuhari E. Analiza rezultatelor sondajului de opinii efectuat în comunitățile ucrainene. Standardele internaţionale pentru protecţia
minorităţilor naţionale şi situaţia ucrainenilor şi bulgarilor în localităţi‑
le compact populate de ei în Republica Moldova / Stoianova A., Cara N,
Cojuhari E, Ostaf S. și alt. Chişinău, 2003. Р. 80–104.
1
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TABELUL 2
Nr.
1.

Localitatea
Brătușeni

2.

Tețcani

3.

Gașpar

4.

Mărcăuți

5.

Bălțata

6.

Maximovca

Chestionați, total
156
(31,58 %)
159
(32, 19 %)
26
(5,26 %)
22
(4,45 %)
94
(19,03 %)
37
(7,49 %)

Ucraineni
117
(75 %)
139
(87,42 %)
24
(92,31 %)
16
(72,73 %)
73
(77,66 %)
26
(70,27 %)

Inclusiv:
Moldoveni
26
(l 6,67 %)
16
(10,06 %)
2
(7,69 %)
6
(27,27 %)
14
(14,89 %)
6
(16,22 %)

Ruși
1l
(7,05 %)
4
(2,52 %)
-

5
(5,32 %)
5
(13,51 %)

Vom caracteriza succint grupul de ucraineni supuși sondajului,
conform parametrilor principali:
TABELUL 3
Ucraineni, total
395

Din aceștia:
Bărbați
141
(35,7 %)

femei
254
(64,3 %)

TABELUL 4
Conform statutului social:
Total
395

Inclusiv:
muncitori funcționari
elevi
gospodine profesori
alte
34
31
245
57
15
13
(8,61 %)
(7,85 %) (62,03 %) (3,8 %) (14,43 %) (3,04 %)
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TABELUL 5
Conform criteriului vârstei:
Total

Din ei fiind la vârsta de:
14–18

395

19–25

26–40

41–55

246
14
78
44
(62,28 %) (3,54 %) (19,75 %) (11,14 %)

56–70

alte

11
(2,78 %)

2
(0,51 %)

TABELUL 6
Conform criteriului educațional:
Total

Inclusiv cei care au studii:
Superioare Medii speciale

395

66
(16,71 %)

43
(10,89 %)

Medii

Elevi

alte

37
(9,37 %)

245
(62,03 %)

4
(1,1 %)

După cum putem observa, atenția principală pe parcursul
sondajului, în conformitate cu obiectivele stabilite, se atribuie
tinerilor. Existe mai multe motive în acest sens. În primul rând,
este acea generație de ucraineni, cetățeni ai Moldovei, formarea
cărora decurge în noi circumstanțe ale statului democrat suveran.
În a1 doilea rând, anume tineretul studios reprezintă acel
«indicator», care cel mai elocvent «evidențiază» politica națională
de stat, inclusiv politica în sfera educației a reprezentanților
minorităților naționale la această etapă social-economică, pentru
că, după cum au demonstrat rezultatele sondajului, factorii, care
influențează asupra caracteristicii etno-sociale a comunității
etnice, mentalitatea acestuia, auto-conștientizarea etnică, au multe
în comun cu posibilitatea efectuării studiilor
în limba maternă sau studierii limbii în școală, și prin urmare
să te familiarizezi cu cultura, istoria și tradițiile poporului
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tău. Aceasta este o viziune unilaterală. Din altă parte – să te
adaptezi eficient la condițiile micro- și marco-sociopolitice
și economice care se schimbă fulgerător. Și, în al treilea rând,
anume reprezentanții de vârsta cuprinsă între 14–18 ani, care
s-au implicat în viața socială și activă de muncă, în timpul cel mai
apropiat vor determina căile de dezvoltare ale statului nostru,
inclusiv viitorul etniei ucrainene.
Chestionarul prezentat respondenților a inclus 36 de întrebări,
care au fost orientate spre studierea:
1. Situației lingvistice în general (cunoașterea limbii materne
și de stat, limba maternă ca index de bază al naționalității,
nivelul de posedare, dorința și posibilitatea de studiere).
2. Calităților particulare ale funcționării limbii materne:
a) gradul de utilizare în viața cotidiană;
b) în sfera oficială (în relațiile cu puterea administrativă
locală)
3. Rolului și locului limbii materne în sistemul de învățământ
(la toate etapele).
4. Prezenței limbii materne în mijloacele de informare în masă.
5. Situației culturii tradiționale (păstrarea tradițiilor,
datinilor, etc.) Să analizăm rezultatele sondajului la subiectele
menționate.
Caracteristica generală a situației lingvistice
După cum este bine cunoscut, limba, de rând cu indicatorii
naționalității, cum este cultura, elementele tradiționale ale vieții
cotidiene, psihologia, religia, reprezintă indicatorul de bază al
apartenenței la o etnie. Gradul de răspândire a limbii ucrainene în
Moldova, particularitățile funcționării în diverse sfere, posedarea
acesteia de către reprezentații diverselor generații, nivelul de
asimilare a limbii literare depinde de multipli factori și, mai întâi
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de toate, de moștenirea tradițiilor lingvistice, condițiile lor de
păstrare, politicii statului, referitoare la minoritatea națională,
caracterul de timp și spațiu al localităților ucrainene, etc.
Aspectele separate ale problemei limbilor care este atât de
complexă și complicată au fost studiate în anii 1970–1980 de către
M. N. Guboglo, V. S. Zelenciuc, V. S. Condratiev, S. L. Nesterova,
M. N. Nicolaeva și alții în contextul studierii «modului sovietic
de viață» (2), precum și la începutul anilor 1990 din 2000 de către
savanții – ucrainiști moldoveni G. N. Rogova și V. G. Cojuhari (3).
O sursă importantă pentru cercetări constituie de asemenea
documentele referitoare la recensămintele populației.
Conform datelor obținute de la efectuarea sondajului, din
395 respondenți – ucraineni – 77,22 % consideră limba ucraineană
în calitate de limbă maternă, 21 % – limba rusă, circa 1,8 % – limba
de stat.
TABELUL 7
Ucraineni respondenți,
total
395

Din aceștia consideră limba maternă limba:
ucraineană

rusă

moldovenească

305
(77,22 %)

83
(21,01 %)

7
(1,77 %)

Dacă de comparat rezultatele obținute cu datele ultimului
recensământ al populației din anul 1989, conform cărora limba
ucraineană a fost numită drept limbă maternă de către 61,6 % din
populația ucraineană, atunci în aceste localități se evidențiază o
dinamică de majorare a acestui indicator, chiar dacă a cincea parte
din ucrainenii etnici, adică fiecare al cincilea ucrainean, consideră
limba rusă în calitate de limbă maternă.
Să analizăm situația în conformitate cu mai mulți parametri:
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TABELUL 8: Conform locului de trai
Din aceștia consideră limba maternă limba:
Nr. Localitatea Respondenți, Ucraineană
Rusă
Moldovenea
total
scă
1. Brătușeni
117
71
24
4
(3,42 %)
(9 %)
(9 %)
2. Tețcani
139
134
3
2
(2,16 %)
(1,44 %)
(96,40 %)
3. Gașpar
24
13
11
(45,83 %)
(54, 17 %)
12
4. Mărcăuți
16
4
(25,0 %)
(75,0 %)
5. Bălțata
73
50
22
1
(1,37 %)
(68,49 %)
(30,14 %)
6. Maximovca
26
20
6
(23,08 %)
(76,92 %)

Necesită atenție și acel fapt, că în satele cu cei mai mici
indicatori referitor la limba maternă (în cazul nostru limba
ucraineană) în calitate de indice determinativ al naționalității, o
parte considerabilă a populației moldovenești de asemenea s-a
dezis de limba maternă.
Să comparăm:
TABELUL 9
Nr. Localitatea
1.

Mărcăuți

2.
Bălțata
3. Maximovca

Din ei consideră limba maternă limba:
Respondenți
moldoveni, total
Moldovenească
Rusă
6

1 (16,6 %)
3 (21,3 %)
4 (66,6 %)

14
6
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Cifrele, care sunt prezentate în tabelele de mai jos, fără
îndoială demonstrează procesele active de asimilare în localitățile
menționate.
Să examinăm dinamica manifestării limbii materne pe grupuri
de vârstă.
TABELUL 10
Nr. Grupuri Respondenți
conform ucraineni,
vârstei
total
1.
14–18
246
2.
19–25
14
3.

26–40

78

4.

41–55

44

5.

56–70

11

Din ei consideră limba maternă limba:
Ucraineană
Rusă
Moldovenească
185 (75,2 %) 54 (21,96 %)

7 (2,85 %)

11 (78,57 %) 3 (21,43 %)
64 (82,05 %) 14 (17,95 %)
36 (81,8 %)
7 (63,6 %)

8 (18,2 %)
4 (36,4 %)

Astfel, indicatorul identificării limbii ucrainene în calitate de
limbă maternă în fiecare grup de vârstă în creștere (în afară de
pensionari) este mai înalt în comparație cu cele inferioare.
Indicatorii analizați se manifestă diferit și în funcție de nivelul
educațional:
TABELUL 11
Nr.

Studii

Respondenți
ucraineni,
total

Di ei consideră limba maternă limba :
Ucraineană
Rusă
Moldovenea
scă
58 (87,88 %) 8 (12,12 %)

1.
Superioare
2. Medii speciale

66
43

3.

Medii

37

26 (70,27 %) 11 (29,73 %)

4.

Elevi

246

185 (75,2 %) 54 (21,95 %)

33 (76,7 %)
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După cum putem observa, identificarea limbii materne depinde
de mai mulți parametri. Noi am analizat doar o parte nesemnificativă
din acești indicatori, și, bineînțeles, nu pe cea mai importantă, pentru
că acesta este obiectivul altui studiu. Însă nu se poate de trecut cu
atenția un factor atât de important, cum este educația, (studiile
în limba maternă sau studierea ei în calitate de obiect de studiu).
Datele prezentate în tabelele nr. 8 și nr. 9, se deosebesc considerabil
și nu în ultimul rând depind de faptul, dacă se studiază sau nu limba
ucraineană în școală (indicatorii pentru satele Brătușeni, Tețcani
și Bălțata, unde limba se studiază, inclusiv în satul Tețcani în toate
clasele, iar în celelalte două școli numai în clasele primare (clasele
1–2), și în satele Gașpar, Mărcăuți, Maximovca).
Gradul de posedare a limbii ucrainene
Acest indicator de asemenea variază în limitele parametrilor
indicați, Să observăm cum se manifestă acest indicator la diverse
grupuri de vârstă.
TABELUL 12
Nr. Grupul de Respondenți
vârstă
ucraineni, total

Din ei vorbesc fluent limba?
da

nu

parțial

6 (2,44 %)

86 (34,93 %)

1.

14–18

246

154 (62,6 %)

2.

19–25

14

8 (57,14 %)

3.

26–40

78

57 (73,08 %)

3 (3,85 %)

18 (23,08 %)

4.

41–55

44

38 (86,4 %)

4 (9,1 %)

2 (4,5 %)

5.

56–70

11

9 (81,8 %)

6 (42,86 %)

2 (18,2 %)

Totodată, destul de simptomatic, după părerea noastră, este
informația referitoare la aspirația populației ucrainene locale de a
asimila forma literară a limbii materne și asigurarea posibilităților
de studiere a limbii.
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86 % din tinerii de până la 18 ani doresc să cunoască limba
ucraineană în varianta literară normală, însă numai 53 % din
ei consideră că dispun de această posibilitate. Respectiv, 47 %
constată că nu au aceste posibilități, dar dorință există.
Generația de 19 până la 25 de ani demonstrează dorința de a
se racorda la limba maternă. Aceștia reprezintă 78,5 %. Dar 57 %
din ei subliniază că nu există careva condiții preliminare pentru
satisfacerea necesităților lor.
Al treilea grup de vârstă (26–40 ani) a manifestat un interes
mare față de cunoașterea limbii literare. Aceștia reprezintă 83 %
din respondenți. În același timp, mai mult de 60 % se bazează
pe imposibilitatea satisfacerii acestei necesități. Astfel, mai mult
de jumătate din cei chestionați (52,41 %) au remarcat că nu au
posibilitatea să studieze limba maternă în forma literară.
Să urmărim mai detaliat, cum se manifestă interesul
ucrainenilor locali față de limba literară?
Majoritatea respondenților (72 %) doresc să citească literatură
în limba maternă, însă numai puțin mai mult de o treime din ei
(36,5%) consideră că au o astfel de posibilitate, și asta în condițiile
în care circa două treimi din respondenți (63,5 %) nu dispun de ea.
Analiza situației a evidențiat o dispersare considerabilă în
expresia procentuală a indicatorului examinat.
TABELUL 13
Localitatea
Nr.
1.
2.
3.
4.

Brătușeni
Tețcani
Gașpar
Mărcăuți

Respondenți
Din ei:
ucraineni, total Doresc să citească Nu dispun de astfel de
posibilitate
literatură în limba
maternă
117
50,6 %
63,5 %
139
90,6 %
38,4 %
24
80,7 %
100 %
16
18,2 %
86,3 %
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5.
Bălțata
6. Maximovca

73
26

59,57 %
86,5 %

79,8 %
81,1 %

Rezultatele demonstrează un nivel foarte ridicat de interes
a populației ucrainene față de lectura literaturii ucrainene. În
același timp sondajul a scos în evidență un nivel destul de mic de
satisfacere a acestor cerințe.
Gradul de posedarea a limbii materne
Extrem de importantă, din punctul de vedere al posibilităților
adaptării sociale a individului la condițiile schimbate, este
problema cunoașterii limbii de stat.
Din tot contingentul de respondenți 30,80 % posedă limba de
stat, respectiv 69,1 % nu o cunosc.
Potrivit grupurilor de vârstă indicatorii s-au distribuit după
cum urmează: printre cei de 14–18 ani s-a menționat cunoașterea
limbii de stat, circa 30,5 %, în mediul celor de 19–25 ani – 21,5 %,
în mediul celor de vârsta cuprinsă între 26–40 ani – 25%.
Să comparăm datele despre satele examinate:
TABELUL 14
Nr.

Localitatea

Posedh limba de stat

Nu posedă

1.

Brătușeni

32 (27,35 %)

85 (72,65 %)

2.
3.

Tețcani
Gașpar

31 (22,3 %)

108 (77,7 %)

14 (58,33 %)

10 (41,67 %)

4.
5.
6.

Mărcăuți
Bălțata
Maximovca

8 (50,00 %)
23 (31,5l %)

8 (50,00 %)
50 (68,49 %)

14 (53,85 %)

12 (46,15 %)

Cunoașterea limbii de stat s-a dovedit a fi mai înaltă în satele
cu componență națională mixtă, cu componenta moldovenească
egală sau predominantă: Gașpar, Mărcăuți, Maximovca.
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Particularitățile funcționării limbii ucrainene
(la nivel cotidian și oficial)
Indicatorii gradului de solicitare a limbii ucrainene, frecvenței
utilizării acesteia, de asemenea se deosebesc în funcție de
parametrii de vârstă, sociali, educaționali, etc., însă un indicator
general – mai mult de 70 % din respondenți comunică în limba
ucraineană în fiecare zi, 15,7 % – din când în când, foarte rar –
10,63 % și numai puțin mai mulți de 1,5 % niciodată nu utilizează
limba maternă. Acești indicatori ating, mai întâi de toate, sfera
socială și de comunicare în sânul familiei, îndată ce este atins
subiectul funcționării limbii în altă dimensiune – adresarea către
reprezentanții puterii administrative, obținerea informației de la
administrația locală, completarea documentelor, etc. indicatorii
se schimbă puternic. În toate situațiile menționate ucrainenii dau
preferință preponderent limbii ruse (aceștia reprezintă de la 67 %
la 83 %). Acest fapt își are explicațiile sale.
Fără a recurge la o analiză profundă și complexă a situației,
să ne limităm la constatarea faptului că limba rusă este utilizată
tradițional în sfera oficială și de învățământ pe parcursul secolelor,
atunci când limba ucraineană în variantele dialectice funcționa
limitat la nivel cotidian și de familie. O astfel de situație a dus la
aceea că ucrainenii locali nu cunoșteau dar și nu puteau cunoaște
limba literară, nu posedau forma scrisă a limbii. Și generațiile,
care și-au făcut studiile până în anii 1990 sunt practic în aceeași
situație. Excepție reprezintă numai tineretul studios, care studiază
limba maternă în școală și unii reprezentanți ai intelectualității, în
principal, profesorii. Dar chiar și aceștia în majoritate preferă în
sfera oficială limba rusă, potrivit tradiției stabilite.
Să prezentăm câteva cifre. Răspunzând la întrebarea, în ce
limbă preferați să ascultați lecții și să țineți
discursuri, 83–84 % din respondenți au numit limba rusă, și
numai 16,5–18 % au numit limba maternă (ucraineană).
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O astfel de situație există și la capitolul utilizării limbilor în
adresarea către oficialii instituțiilor administrative potrivit locului
de trai. 84 % din respondenți utilizează limba rusă, circa 10 % –
ucraineană, și numai 2,5 % utilizează ambele limbi – rusă și
ucraineană. Același număr de respondenți (2,3 %) preferă – să se
adreseze în limba de stat.
La întrebarea privind dorința primirii informației de
la administrația locală se observă o creștere a cointeresării
ucrainenilor locali față de utilizarea mai activă, de rând cu limba
rusă, a limbii ucrainene. Astfel, 68,6 % rămân pe poziția priorității
limbii ruse, puțin mai mult de 7 % doresc să primească informații în
limba maternă, iar mai mult de 17 % – în două: rusă și ucraineană.
O parte foarte mică de respondenți dorește să fie informată în
limba de stat (1 %) sau în trei limbi (2,5 %) – în moldovenească,
rusă și ucraineană.
Aproximativ aceeași situație predomină și la întrebarea privind
dorința alegerii limbii la completarea documentelor. 80,25 % din
cei chestionați acordă preferință limbii ruse, 17,5 % – ucrainene,
2 % – limbii de stat.
Indicatorii se schimbă semnificativ și în cazul comunicării
verbale cu reprezentanții administrației locale. Mai mult de 28 %
din ucraineni preferă o astfel de comunicare în limba ucraineană,
2,3 % – în limba de stat, dar prioritate se acordă limbii ruse
(69,4 %).
Concluzionând asupra rezultatelor acestui bloc de întrebări,
putem remarca că până la momentul actual, sfera de utilizare a
limbii ucrainene rămâne a fi destul de îngustă, limitându-se, în
principiu, la relațiile familiale și cotidiene și relațiile semi-oficiale.
La nivel oficial continuă să fie utilizată limba rusă. O parte a
populației ucrainene locale, care a asimilat limba literară scrisă,
dorește să o utilizeze în calitate de limbă oficială în relațiile cu
puterea administrativă locală.
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Rolul și locul limbii ucrainene în sistemul educațional
O mare parte a întrebărilor chestionarului au fost orientate
spre determinarea rolului și locului limbii materne în sistemul
educațional (la toate etapele, începând cu învățământul preșcolar
și școala primară și terminând cu învățământul superior).
În prezent copiii ucraineni din Republica Moldova, în
majoritatea lor covârșitoare efectuează studiile (în instituțiile
de învățământ de orice tip) în limba rusă, ceea ce demonstrează
datele sondajului. În toate localitățile examinate funcționează
școli cu limba de studiere fiind limba rusă, în pofida faptului, că
circa jumătate din respondenți până la admiterea în școală vorbea
exclusiv în limba ucraineană, în unul din dialectele acesteia.
În același timp se evidențiază clar tendința de schimbare a
atitudinii față de statutul limbii materne în învățământ. Despre
acest fapt mărturisesc răspunsurile privind limba de studiere la
diferite etape.
TABELUL 15
Tipul
Limba de studiere
instituției
Moldov Rusă Ucrainea Mold. — Mold. — Rusă — Mold. —
de
rusă
ucr.
ucr.
rusă. —
enească
nă
învățământ
ucr.
1.

Instituții
preșcolare

3%

2.

Școala
primară

3,8 %

52 %

12,7 %

11,1 %

3,3 %

11 %

3,3 %

3, Clasele 5-9

4,8 %

41,8 %

9,6 %

13,4 %

3,5 %

10,1 %

6,3 %

4.

3,5 %

39,7 %

8,9 %

11,1 %

2,8 %

11,1 %

7,1 %

Clasele
10–12

25,6 % 14,7 %
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5.

Colegii
profesional
e și tehnice

5,6 %

49,4 %

8,9 %

10,6 %

3,0 %

7,6 %

4,0 %

6.

Colegii

5,6 %

48,9 %

8,9 %

1 1,1 %

2,8 %

8,3 %

4,0 %

5,3 %

47,8 %

9,3 %

11,9 %

2,3 %

7,6x%

5,6 %

7. Instituții de
învățământ
superior

Astfel, circa jumătate din respondenții ucraineni s-au pronunțat
în favoarea păstrării statutului limbii ruse în calitate de limbă de
studiere. De rând cu aceasta se evidențiază primele (care sunt foarte
firave deocamdată) exemple de conștientizare a perspectivelor de
obținere a studiilor în limba maternă sau în limba de stat, iar circa
o treime din respondenți urmărește perspectiva efectuării studiilor
bilingve, iar unii — în efectuarea studiilor în trei limbi.
Tendința generală constatată se manifestă diferit în fiecare din
localitățile examinate.
TABELUL 16
s. Brătușeni
Tipul
instituției Mold
de
oven
învățământ ească

Rusă

Instituții 1,92 % 28,85 %
preșcolare
Școala
12,18 % 52,56 %
primară
Clasele 5–9 13,46 % 41,03 %

Limba de studiere
Ucrainea Mold. — Mold.
rusă
— ucr.
nă

9,62%

56,4 %

Rusă Mold.
— ucr.
—
rusă.
1%

Alte

3,21 %

4,49%

19,87 % 1,28 % 5,77 % 0,64 % 3,21 %

5,77%

25,64 % 1,28 % 2,56 % 3,85 % 6,41 %
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Clasele
10-12
Colegii
profesionale
și tehnice
Colegii
Instituții de
învățământ
superior

11,54 % 38,46 %

6,41 %

23,72 % 1,28 % 5,13 % 5,13 % 8,33 %

12,18 % 46,15 %

4,49 %

21,79 % 1,28 % 3,85 % 3,21 % 7,05 %

12,18 % 46,79 %
12,18 % 46,79 %

4,49 %
3,85 %

22,44 % 1,28 % 3,85 % 3,21 % 5,77 %
23,08 % 0,64 % 3,85 % 4,49 % 5,13 %

TABELUL 17
s. Tețcani
Tipul
instituției Moldove
de
nească
învățământ

Limba de studiere
Rusă

Ucrainea Mold. — Mold. — Rusă — Mold. —
nă
rusă
ucr.
ucr.
rusă. —
ucr.
44,65 %

Alte

Instituții
preșcolare

6,92 % 14,47 % 23,9 %

10,06 %

Școala
primară

6,92 % 40,88 % 23,27 %

3,77 %

4%

12,58 % 3,77 %

Clasele 5-9

6,29 % 31,45 % 15,09 %

3,14 %

5%

15,72 % 6,29 % 16,35 %

Clasele 1012

6,29 % 27,04 % 11,95 %

1,89 %

4%

l 6,98 % 6,29 % 24,53 %

10,06 % 36,48 % 15,09 %
Colegii
profesionale
și tehnica

3,14 %

4%

8,81 %

2,52 %

4,4 %

19,5 %

Colegii

9,43 % 35,85 % 15,72 %

3,14 %

4%

10,69 % 2,52 % 18,24 %

Instituții
de
învățământ
superior

9,43 % 34,59 % 16,35 %

3,77 %

3%

8,18 %
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TABELUL 18
s. Gașpar
Tipul
instituției
Mold
de învățământ ovene
ască
Instituții
preșcolare
Școala
primară
Clasele 5–9
Clasele 10–12
Colegii
profesionale
și tehnice
Colegii
Instituții
de
învățământ
superior

Limba de studiere
Rusă Ucraine Mold. — Mold. Rusă — Mold. Alte
ană
rusă
— ucr.
ucr.
—
rusă. —
ucr.
30,77 % 23,08 %
34,62 %
11,59 %

7,69 % 30,77 %

7,69 %

7,69 %

26,92 % 19,23 %

7,65 % 30,77 %
7,69 % 30,77 %
7,69 % 30,77 %

7,69 %
7,69 %
7,69 %

7,69 %
7,69 %
7,69 %

26,92 % 19,23 %
26,92 % 19,23 %
26,92 % 19,23 %

7,69 % 30,77 %
7,69 % 30,77 %

7,69 %
7,69 %

7,69 %
7,69 %

26,92 % 19,23 %
26,92 % 19,23 %

TABELUL 19
s. Mărcăuți
Tipul
instituției Moldov
de
enească
învățământ

Limba de studiere
Rusă

Ucrainea Mold.
nă
—
rusă

Instituții
preșcolare

4,55 %

59,09 % 22,73 %

Școala
primară

4,55 %

90,91 %

Mold.
—
ucr.

Rusă
—
ucr.

Mold.
—
rusă —
ucr.

Alte

13,64 %
4,55 %
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Clasele 5-9

9,09 %

63,64 %

Clasele
10-12

4,55 %

Colegii
profesionale
și tehnice

4,55 %

4,55 %

16,64 %

9,09 %

81,82 %

4,55 %

9,09 %

81,82 %

4,55 %

Colegii

4,55 %

81,82 %

4,55 %

Instituții
de
învățământ
superior

4,55 %

81,82 %

4,55 %

-

-

9,09 %

-

4,55 %

4,55 %

TABELUL 20
s. Bălțata
Tipul
instituției de Moldov
învățământ enească
Instituții
preșcolare
Școala
primară

Limba de studiere
Rusă

Ucrai Mold. — Mold. — Rusă — Mold. — Alte
rusă —
rusă
ucr.
ucr.
neană
ucr.

5,32 % 26,60 % 18,09 %
61,7 % 4,26 % 19,15 %

3,19 %

11,7 % 54,26 % 6,38 % 17,02 %
8,51 %

50,0 % 3,19 % 17,02 %

Colegii
11,7 % 56,38 % 4,26 % 15,96 %
profesionale
și tehnice

6,38 %

4,26 %

1,06 %

2,13 %

3,19 %

3,19 % 2,13 %

2,13 %

4,26 %

3,19 % 11,7 %

2,13 %

4,26 %

1,06 % 4,26 %

12,77 % 55,32 % 3,19 % 14,89 %

2,13%

4,26 %

1,06 % 6,38 %

Instituții 10,64 % 57,45 % 5,32 % 15,96 %
de
învățământ
superior

2,13 %

5,32 %

1,06 % 2,13 %

Clasele 5-9
Clasele
10-12

Colegii

6,38 %

43,62%
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TABELUL 21
s. Maximovca
Nr.

1.

Tipul
instituției de Moldov
învățământ enească

Limba de studiere
Ucrai Mold. – Mold. – Rusă – Mold. – Alte
neană rusă
ucr.
ucr.
rusă. –
ucr.
16,22 %
67,5 %
7%
13,51 %
Rusă

Instituții
2,7 %
preșcolare
2.
Școala
2,7 % 59,46 % 5,41 % 2,7 %
primară
3. Clasele 5-9 5,41 % 35,14 % 2,7 % 10,81 %
Clasele 13,51 % 29,73 % 10,81 % 5,41 %
10-12
5.
Colegii
18,92 % 48,65 % 2,7 %
profesionale
și tehnice
6.
Colegii
5,41 % 40,54 % 2,7 % 8,11 %

2,7 %

16,22 %

2,7 %

10,81 % 10,81 % 21,62 %

8,11 %

5,41 % 10,81 % 24,32 %

4.

7. Instituții de 10,81 % 35,14 % 5,41 % 2,7 %
învățământ
superior

2,7 %

2,7 %

5,41 %

5,41 % 16,22 %

5,41 %

8,11 % 29,73 %

8,11 %

5,41 % 32,43 %

Cel mai înalt indicator de solicitare a limbii materne în sistemul
educațional este în s. Tețcani, cel mai mic – în s. Mărcăuți.
Tot mai evidente sunt preferințele pentru limba maternă în
calitate de limbă de studiere. Acestea sunt observate în răspunsurile
la întrebările privind necesitatea studierii limbii materne numai
în calitate de obiect de studiu în grădiniță și în școală. 55,2 % din
respondenți consideră că studierea în acest volum este suficientă, iar
44,8 % – nu. Cel mai important este că 82 % din respondenți s-au
pronunțat în favoarea introducerii în instituțiile de învățământ mediu
de specialitate și superior a cursurilor speciale în limba maternă în
scopul asimilării terminologiei profesionale în limba ucraineană.
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O întrebare generalizatoare în blocul analizat, care permite
punerea punctului pe i în problema statutului și rolului limbii
materne în învățământ, a constituit întrebarea privind locul
limbii materne în sistemul învățământului lingvistic în școală.
Răspunsurile respondenților, chiar dacă și neesențial, dar diferă
(în funcție de unul sau alt parametru). Și totuși o mare parte a
respondenților acordă limbii materne locul întâi. În acest caz se
face interesantă compararea răspunsurilor celor două grupuri de
respondenți – profesori și elevi pe fonul indicatorilor finali.
TABELUL 22
Locul limbii
Profesori:
materne în sistemul
educației
lingvistice

Elevi:

Indicatori generali pentru
toate categoriile de
respondenți:

Locul 1

21 %

41,5 %

39,8 %

Locul 2

49 %

31,7 %

35,7 %

Locul 3

22 %

17 %

16,7 %

Locul 4

7%

9,8 %

7,8 %

După cum putem remarca, profesorii constituie cel mai
conservator grup la subiectul locului limbii materne în sistemul
educației lingvistice.
Vorbind despre perspectivele posibile în educarea copiilor
ucraineni din Republica Moldova, este necesar de remarcat
următoarele:
1. Circa 40% (39,8 %) din respondenți atribuie locul 1
limbii materne în sistemul de învățământ.
2. 46,3 % din cei chestionați păstrează dorința de a face
studiile în limba rusă.
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3. 10,4 % văd perspectiva efectuării studiilor în limba maternă,
iar 4,5 % – în limba de stat. Totodată, 15 % din respondenți
acordă preferință educării copiilor în limba maternă.
4. 43,4 % consideră studierea bilingvă de perspectivă (la nivel
preșcolar pentru bilingvism în învățământ s-au pronunțat
circa 50 %), iar 5,4 % – pentru efectuarea studiilor în trei limbi.
5. Pentru prima dată, prin intermediul sondajului, a fost fixată
dorința reprezentanților etniei ucrainene de a obține studii
medii de specialitate și superioare în Republica Moldova
în limba ucraineană (circa 9 %), iar 82 % din respondenți
consideră că este necesar ca în instituțiile medii de specialitate
și superioare să fie introduse cursuri speciale de limbă maternă.
Limba ucraineana în mijloacele de informare în masa
Influența câmpului informațional asupra individului
contemporan în toate manifestările acestuia, inclusiv în calitate
de reprezentant al unei sau alteia etnii, este atât de mare, că este
imposibil de a o supraevalua. În condițiile diasporei, pe lângă
funcțiile, pe care le realizează mass-media, sursele informaționale
în limba maternă, după părerea noastră, joacă și un rol de
consolidare, oferă posibilitatea de a se simți o părticică a comunității,
să trăiești conform intereselor acesteia, să obții o «alimentare»
culturală și psihologică, să te auto-exprimi, etc. Este posibil se te
racordezi graiului matern prin mas-media pe două căi: să primești
presa locală, să recepționezi radioul local și televiziunea în limba
maternă, sau, să primești informații de la patria istorică. După cum
demonstrează datele sondajului, ucrainenii în nordul și centrul
Moldovei practic nu citesc ziare în limba maternă (cititori 0,76 %).
Sursa principală de informație pentru ei constituie televiziunea,
totodată 79,2 % vizionează programele în limba maternă. Un astfel
de indicator înalt apare datorită satelor care sunt amplasate la
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hotar cu Ucraina, și care au posibilitate să recepționeze programe
televizate din metropolă. Programele radio în limba ucraineană
sunt ascultate de către 57 %: în fiecare zi – 35,7 %; o dată pe
săptămână 13,2 %, o dată pe lună – 8,1 %.
Concluzia este una – practic din lipsa publicațiilor de
tipar locale și republicane în limba maternă, precum și presei
din Ucraina, ucraineni din Republica Moldova sunt lipsiți de
posibilitatea primirii informației despre comunitatea ucraineană
atât în țară, cât și în afara hotarelor ei. În ceea ce privește emisiunile
de televiziune și radio, indicatorii destul de înalți de racordare la
acestea sunt acoperite în exclusivitate din contul Ucrainei.
Situația culturii tradiționale
Ultimul bloc de întrebări a fost destinat conturării situației
referitoare la starea actuală a culturii
tradiționale a ucrainenilor din Republica Moldova.
În satele analizate sunt destul de trainice tradițiile și obiceiurile
populare. Multe sărbători naționale sunt petrecute cu tot satul,
ceea ce a fost indicat în chestionare de circa 80 % din respondenți,
sau în școală (56 %), și numai jumătate din chestionați sărbătoresc
sărbătorile naționale în familie. De la 63,8 % până la 70,9 % au
atenționat asupra sprijinului și participării administrației satului
în desfășurarea acestor evenimente.
Să comparăm datele sondajului pe localități:
TABELUL 23
Nr. Localitatea

1.
2.
3.

Brătușeni
Tețcani
Gașpar

Petrec sărbătorile
naționale cu întreg
satul
100 (85,47 %)
116 (83,45 %)
19 (79,17 %)
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Petrec sărbătorile Petrec sărbătorile
naționale în
naționale în
școală
familie
93 (79,49 %)
65 (55,56 %)
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15 (62,5 %)
19 (79,17 %)
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4.
5.
6.

Mărcăuți
13 (81,25 % )
Bălțata
42 (57,53 %)
Maximovca 23 (88,46 %)

11 (68,75 %)
19 (26,03 %)
8 (30,77 %)

8 (50,0 %)
22 (30,14 %)
9 (34,62 %)

TABELUL 24
Nr. Localitatea Participă administrația
localității
(sau a raionului) Dvs. la
petrecerea sărbătorilor
voastre naționale?

Acordă sprijin
administrația locală la
organizarea și desfășurarea
sărbătorilor voastre naționale
tradiționale?

Da

Nu

Da

Nu

44 (37,61 %) 51 (43,59 %) 66 (56,41 %)

1

Brătușeni

73 (62,39 %)

2

Tețcani

115 (82,73 %) 24 (17,27 %) 111 (79,86 %) 28 (20,14 %)

3

Gașpar

8 (33,33 %)

16 (66,67 %) 9 (37,5 %)

4

Mărcăuți

12 (75,0 %)

4 (25,0 %)

5

Bălțata

55 (75,34 %)

18 (24,66 %) 51 (69,86 %) 22 (30,14 %)

6

Maximovca 17 (65,38 %)

15 (62,5 %)

13 (81,25 %) 3 (18,75 %)

9 (34,62 %) 17 (65,38 %) 9 (34,62 %)

Mai mult de 80% din ucraineni sunt pentru faptul ca astfel
de acțiuni culturale să se desfășoare în continuare și exprimă
regretul că persoanele de artă, colectivele artistice din Ucraina
foarte rar sau chiar deloc nu vizitează satele lor. Dar, exprimânduși interesul față de păstrarea și dezvoltarea culturii tradiționale
ucrainene, majoritatea absolută din respondenți manifestă o
pasivitate uimitoare: numai circa 13% din ei sunt membri ai
organizațiilor obștești, și numai 17,7% participă în colectivele de
creație artistică.

321

www.etnolog.org.ua
https://ich.md/

Concluzi succinte
Chestionarea reprezentanților etniei ucrainene care a fost
efectuată în mai-iunie 2003 în șase localități din Republica Moldova
(Brătușeni, Tețcani, Gașpar, Mărcăuți, Bălțata, Maximovca) a
evidențiat următoarele:
Parametrii caracteristici de baza.
Situația lingvistică actuală
Conservarea și identificarea limbii materne
1. Populația ucraineană locală și-a păstrat limba maternă
(ucraineană) în acele variante dialectice care au fost aduse pe
teritoriul Moldovei de către primii imigranți, circa 400–100 ani în
urmă.
2. Din 395 de ucraineni chestionați 305 sau 77,22 % consideră
limba maternă limba ucraineană, ceea ce este cu 16 % mai mult
decât indicatorul respectiv în conformitate cu datele ultimului
recensământ din 1989.
3. Identificarea limbii ucrainene în calitate de limbă maternă
pentru reprezentanții etniei ucrainene este legată de factori atât
subiectivi cât și mulți factori obiectivi și se manifestă divers în
funcție de vârstă, nivelul educației, prezența sau lipsa condițiilor
de racordare la cultura ucraineană, studierea limbii materne, etc.
Indicatorii de bază privind gradul de cunoaștere a limbii
ucrainene
1. 67,59 % din cei chestionați consideră că vorbesc fluent limba
maternă, 29,1 % – parțial cunosc limba și numai puțin mai mult
de 3 % nu posedă această limbă. Acest indicator de asemenea se
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manifestă diferit în funcție de vârstă, statut social, nivel de educație
și alți parametri.
2. Mai mult de 85 % din respondenți au manifestat dorința de
a asimila forma literară a limbii ucrainene, dar 52,41 % din ei au
remarcat că nu dispun de această posibilitate. Totodată, 72,41 %
simt necesitatea de lectură a literaturii în limbă maternă (în
s. Tețcani – 90,6 % din respondenți, în s. Maximovca – 86,5 %, în
Gașpar – 80,7 %), însă numai puțin mai mult de o treime din cei
chestionați pot să o satisfacă, dar și în acest caz numai parțial.
Particularitățile funcționarii limbii ucrainene
4. Limba ucraineană este utilizată activ de către populația
locală în viața cotidiană. Pentru 71,9 % aceasta constituie mijlocul
de bază de comunicare, care este utilizat în fiecare zi. 15,7 %
comunică în ucraineană din când în când, 10,63 % – foarte rar și
numai 1,77 % – niciodată.
5. Pe fonul general al reformelor democratice din Republica
Moldova, în legătură cu aprobarea unui șir de legi naționale,
hotărâri de guvern privind minoritățile naționale și limbile
acestora, inclusiv «Legea privind drepturile persoanelor care
aparțin minorităților naționale, și statutul de drept a organizațiilor
acestora», «Legea privind funcționarea limbilor pe teritoriul RSS
Moldovenești», «Programul complex de stat privind asigurarea
funcționării limbilor pe teritoriul RSS Moldovenești», «Hotărârii
Parlamentului privind rezultatele controlului executării Legii
privind drepturile persoanelor, care aparțin minorităților
naționale, și statutului social al organizațiilor acestora», aprobării
și ratificării unui șir de convenții internaționale privind drepturile
minorităților naționale și funcționării limbilor lor, se evidențiază
o oarecare extindere a funcțiilor limbii ucrainene și, nemijlocit în
sfera învățământului, științei și culturii, în mijloacele de informare
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în masă. Unele schimbări se observă și la subiectul utilizării limbii
ucrainene în sfera administrativă. Circa 30 % din ucrainenii
locali, determinând prioritățile limbilor în comunicarea verbală
cu reprezentanții puterii publice locale, acordă preferințe limbii
materne (în s. Tețcani – 41,51 %, Bălțata – 32, 98%). Circa 2/3 din
cei chestionați – limbii ruse.
6. Datorită cauzelor obiective de caracter politic, ideologic,
educațional, reprezentanții etniei ucrainene pe parcursul multor
decenii în raporturile cu autoritățile recurgeau la limba rusă, care
practic avea statut de limbă oficială în toate sferele de activitate.
Și astăzi 84 % din chestionați preferă limba rusă în comunicarea
oficială cu reprezentanții puterii administrative sătești, 68,6 %
doresc să primească informația oficială, iar 80,25 % – să completeze
documentele în limba rusă. Situația creată se explică nu numai prin
tradiția statornicită de utilizare a limbii ruse la nivel oficial, dar și
prin aceea că populația ucraineană locală nu avea posibilitatea să
asimileze forma literară a limbii materne, inclusiv și forma scrisă
a acesteia.
7. În același timp se remarcă o nouă tendință în utilizarea oficială
a limbii ucrainene în raporturile cu autoritățile administrative.
9,8 % din ucraineni în acest gen de relații preferă să utilizeze limba
maternă (în s. Tețcani – 17,61 %, Bălțata – 10,64), 2,53 % – ambele
limbi: ucraineană, rusă (în s. Tețcani – 3,14 %, Bălțata – 4,26 %,
Maximovca – 5,41 %). Informația oficială în limba ucraineană
doresc să primească 7,09 % din respondenți, în rusă și ucraineană –
16,71 %. 17,47 % preferă să completeze documentele la adresarea
în organele administrației locale de asemenea în limba ucraineană.
8. O parte neînsemnată din populația ucraineană supusă
sondajului s-a pronunțat în favoarea utilizării în comunicarea
oficială cu reprezentanții puterii administrative locale a limbii de
stat. Aceștia au constituit numai de la 1 % până la 3 %. O astfel de
stare a lucrurilor demonstrează un nivel foarte mic de posedare a
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limbii de stat și despre o stare nesatisfăcătoare de studiere a acesteia
la etapa contemporană.
Rolul și locul limbii ucrainene în sistemul educațional
9. Datele sondajului infirma părerea unor politicieni, precum și
a mijloacelor de informare în masă privind nedorința ucrainenilor
din Republica Moldova de a studia limba și literatura maternă.
39,8 % din respondenți acordă limbii materne locul 1 în sistemul
de învățământ, iar 44,8 % consideră, că nu este suficientă studierea
ei doar ca obiect de studiu. 82 % din cei chestionați s-au pronunțat
în favoarea organizării cursurilor speciale de limbă maternă în
instituțiile speciale și superioare de învățământ.
10. Dreptul fixat de lege al reprezentanților etniei ucrainene,
precum și a altor minorități naționale de a obține studii în limba
maternă nu este utilizată în deplină măsură datorită mai multor
cauze:
a) informării nesatisfăcătoare, necunoașterii sau cunoașterii
proaste a drepturilor sale privind alegerea limbii de studiere;
b) lipsei asigurării didactico-metodice în limba ucraineană
(cu excepția limbii și literaturii materne);
c) inerției judecării, stereotipurilor statornicite, pasivității
populației locale;
d) opoziției ascunse (des) și deschise (rar) din partea diferitelor
puteri politice, precum și organelor locale de educație națională;
e) practic lipsei perspectivei de a-și continua studiile în
limba maternă în instituțiile profesionale, medii de specialitate
sau superioare de învățământ în Republica Moldova, și respectiv
a imposibilității adaptării sociale cu succes în societatea
contemporană.
Rezultatele sondajului confirmă următoarele concluzii: numai
15 % din chestionați consideră că învățământul în instituțiile
preșcolare trebuie sa fie efectuate în limba maternă, 10,4 % – în
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școală, 9 % – în instituțiile de învățământ mediu de specialitate și
superior.
11. Părerea părții rămase a celor chestionați s-au divizat
aproape egal: 46,3 % sunt pentru efectuarea studiilor în limba rusă;
43,4 % percep perspectiva în învățământul bilingv (în instituțiile
de învățământ pentru copii – 48,86 %); 5,4 % – pentru efectuarea
studiilor în trei limbi.
12. Pentru efectuarea studiilor în limba de stat s-au pronunțat
4,5 %.
Limba ucraineană în mijloacele de informare în masă
Prezența limbii ucrainene în mijloacele de informare în
masă ale Republicii Moldova: în publicațiile periodice, eterul
televizat și radio, este extrem de mică în raport cu ponderea
populației ucrainene în componența națională a țării, ceea ce oferă
fundamente pentru afirmarea discriminării practice a minorității
naționale ucrainene în această sferă, fapt menționat în Rezoluția
comitetului consultativ privind Convenția-cadru pentru protecția
minorităților naționale: opinia asupra Republicii Moldova.
Starea culturii tradiționale
Astfel, după cum demonstrează rezultatele sondajului, de
la 50 la 80 % din respondenți au confirmat prezenta unei astfel
de baze fundamentale ale culturii naționale, cum sunt tradițiile
în viața cotidiană și în relațiile reciproce. Pozitive pot fi numite
formele practicii sociale ale administrației locale de organizare a
sărbătorilor naționale tradiționale. Însă într-o activitate culturaleducativă, spre regret, sunt implicați numai 13–18 % din locuitori,
în timp ce masele largi ale populației rămân în afara procesului
cultural și auto-exprimării spirituale.
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Drept insuficientă este considerată de către cei chestionați și
practica organizării activității concertistice a colectivelor artistice
de creație și a colectivelor profesionale din Ucraina în localitățile
examinate.
Concluzii
Rezultatele sondajului de opinii scot în evidență procesele
active de asimilare care au loc în mediul ucrainenilor etnici din
Republica Moldova. Printre localitățile examinate, aceste procese
au cuprins într-o mai mică măsură s. Tețcani, unde este destul
de înalt nivelul auto-conștiinței naționale, conservării culturii
originale, inclusiv tradițiilor lingvistice, la care au contribuit
masiv așa factori ca sprijinul culturii naționale din partea puterii
administrative locale, conducerii școlii, posibilitățile de studiere
a limbii materne și culturii în sistemul altor obiecte de studiu în
școala medie.
Cea mai alarmantă stare de lucruri pe toți indicatorii persistă în
s. Mărcăuți, unde procesele de asimilare sunt extrem de active din
cauza pasivității administrației locale și organizațiilor etnoculturale
obștești, poziției expectative a organelor educației naționale, care
nu execută legile și hotărârile respective ale Guvernului, inclusiv
Hotărârea Ministerului Educației nr. privind studierea limbii
materne de către reprezentanții minorităților naționale în locurile
populate compact de către ei.
Concluzii privind realizarea drepturilor etnoculturale ale
ucrainenilor în localitățile compact populate din Republica
Moldova și propuneri pentru îmbunătățirea situației
Limba ucraineană în sfera publică
Analiza problemei funcționării limbii ucrainene în sfera publică
în contextul a șase localități cu componență diferită a populației
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ucrainene a reflectat atât exemple reușite cât și oportunități pentru
ameliorarea situației.
Folosirea limbii ucrainene în sfera publică are un șir de
dimensiuni. Problema de o importanță primordială ce ține de
folosirea limbii ucrainene este utilizarea acesteia în localitățile de
nivelul localrural, unde populația ucraineană a coexistat tradițional
cu populația moldovenească, bulgară și găgăuză. Folosirea limbii
ucrainene la nivel regional, în special în regiunile de Nord și NordEst ale Moldovei, unde ucrainenii constituie 40 % din populație
în unele raioane, constituie o altă problemă. Finalmente, apare
întrebarea cu privire la statutul limbii ucrainene la nivelul național și
central, luând în considerație că ucrainenii reprezintă a1 doilea după
mărime component etnic din populația Republicii Moldova. În
acest studiu vor fi discutate numai primele două aspecte ale folosirii
limbii ucrainene în sfera publică: funcția locală și regională, precum
și folosirea limbii ucrainene în sfera publică.
Aspectele regionale
Câteva regiuni ale Republicii Moldovaei (raioane în prezent și
județe în trecutul recent) au o populație substanțială a ucrainenelor:
raioanele Otaci, Briceni, Edineț, Bălți. Un număr de alte raioane
dispun de asemenea de populație ucraineană, dar într-o măsură
mai mică sau mai puțin de 15 % din populație. Cele patru regiuni
menționate au cel puțin o populație de ucraineni de circa 30 % sau
poate și mai mult. Acest fapt deja implică anumite obligații pentru
autoritățile regionale vizând utilizarea limbii ucrainene în sfera
publică. În funcție de așteptările și cerințele populației ucrainene
ale acestor regiuni, recomandările necesare în acest sens pot fi
similare celora ce se referă la dimensiunea nivelului local.
Aspecte locale
Numărul problemelor discutate cu privire la utilizarea
limbii ucrainene în sfera publică, soluționarea cărora depinde de
autoritățile locale sunt:
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Schimbarea denumirii satului pentru a reflecta originea
minorității naționale
În conformitate cu legile și standardele internaționale de rând
cu denumirea oficială poate fi folosită și denumirea ucraineană a
localității, în caz că aceasta există.
Se recomandă imperativ ca autoritățile moldovenești să urmeze
această practică pentru a spori încrederea minorității ucrainene.
Câteva nivele de folosire a limbii ucrainene în viața publică
Practica diferitor comunități abordată în raport ne arată
diferite nivele de posibilă folosință a limbii ucrainene. Există un
instrument binecunoscut și aplicat în practică pentru a ajusta
politica publică la necesitățile existente ale comunității specifice:
metoda scalei alunecătoare, ce înseamnă precizarea unui număr de
nivele, forme și tipuri descrescătoare de folosire a limbii minoritare
în sfera publică. Alegerea urmează a fi flexibilă, oportună, periodic
revăzută și să depindă de preferințele curente ale comunității
relevante. Studiul abordează un număr de căi posibile:
Metoda scalei alunecătoare de folosire a limbii ucrainene în
sfera publică:
– comunicarea verbală (nu în scris) în limba ucraineană
cu două opțiuni – adresat fiind autoritatea locală sau în ambele
sensuri (cerând de la funcționarul public să cunoască pasiv sau
activ limba ucraineană), aceasta fiind de o manieră individuală
sau publică;
– folosirea denumirilor și titlurilor ucrainene pentru instituțiile
publice de rând cu denumirile în limba oficială;
– informația scrisă, ce parvine către populație de la autoritățile
locale (informația expediată prin poștă, deciziile anunțate, etc.);
– primirea cererilor și plângerilor în limba ucraineană, precum
și răspunderea la ele în scris;
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– funcționarea paralelă a două sau câteva limbi, când informația
este fumizată în limba ucraineană, numai în cazul când aceasta
se cere, în caz contrar informația se păstrează sau se distribuie în
limba originală;
– obligația de a furniza toată informația și în limba ucraineană;
- etc;
Se recomandă ca fiecare comunitate, în funcție de situația
reală si cerințele comunității, dat fiind faptul că acestea sunt activ
si periodic determinate de autoritățile locale, poate să adopte o
politică publică locală pentru a satisface cerințele comunității
locale.
Obligația de a încuraja folosirea limbii ucrainene în sfera publică
și privată
Poziția și rolul autorităților locale sunt importante și decisive în
stabilirea precedentelor pozitive și încurajatoare pentru populația
ucraineană. Preferința populației ucrainene locale privind folosirea
limbii ucrainene în sfera publică nu depinde până la urmă de
poziția liderilor locali, ci de poziția acestei populații. De aceia, se
recomandă ca autoritățile locale să prezinte exemple pozitive de
folosire a limbii ucrainene în sfera publică și să încurajeze folosirea
acesteia de către populația locală.
Obligația autorităților locale să sprijine dezvoltarea culturii
ucrainene
Aceasta este o obligație esențială a autorităților locale, dat
fiind dorința vădită a populației ucrainene locale de a avea mai
multă susținere din partea autorităților locale în ceia ce privește
dezvoltarea culturii ucrainene.
De aceia se recomandă imperativ ca fiecare autoritate locală
să elaboreze un plan de actiuni practice și rezonabile în vederea
dezvoltării culturii ucrainene.
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Necesitatea organizării pentru adulți a unor cursuri de studiere
a limbii ucrainene
Se recomandă imperativ de a răspunde cerințelor și așteptărilor
clar expuse de către populația ucraineană cu privire la accesul la
cursurile de limbă ucraineană cu ajutorul mijloacelor disponibile
în comună: televiziunea locală sau radioul, cursuri serale, etc.
Necesitatea de a avea un personal mai competent care ar
cunoaște limba ucraineană și ar comunica în această limbă
Se recomandă imperativ ca autoritățile locale, la adoptarea
politicilor de angajare a personalului, să ia în considerație
cunoașterea limbii ucrainene, pentru a satisface așteptările
populatiei ucrainene locale și a furniza un exemplu încurajator în
acest sens.
Folosirea limbii ucrainene nu doar în viața privată, dar și în sfera
publică, urmează să constituie o parte a politicii administrației
locale, în special cu privire la copii
Se recomandă imperativ ca politica de promovare a folosirii
limbii ucrainene în sfera publică să atragă o mai mare atenție în
special școlilor primare.
Necesitatea de a educa și susține identitatea națională
ucraineana, denumirile și cultura ucraineană ca o legătură cu
limba ucraineană
Deoarece limba, exercitarea culturii spirituale și materiale,
precum și denumirile, sunt cele mai esențiale elemente ale
identității ucrainene, se recomandă imperativ ca autoritățile locale
să adopte o politică cu privire la denumirile etnice și să faciliteze
exercitarea diferitor forme ale identității culturale ucrainene.
Toate întrebările menționate și-au găsit în raport interpretarea
specifică anumitei localități minoritare cu justificarea și
argumentarea poziției expuse.
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Concluzii și recomandări în domeniul învățământului
Pe parcursul acestei expediții au fost studiate 6 sate din
regiunile centrale și de nord ale Republicii Moldova, în care
ucraineni locuiesc în raport procentual diferit:
– Două sate, Tețcani și Mărcăuți, situate în cea mai nordică
regiune a țării, aproape de hotarul cu Ucraina – sunt locuri
populate compact de ucraineni;
– Satele Brătușeni și Gașpar de asemenea se află chiar în centrul
Moldovei, numai la 20–30 km depărtare de capitala țării. Aceste
sate sunt înconjurate de localități cu populație moldovenească.
În funcție de amplasarea acestor localități, ponderii
ucrainenilor, situația în domeniul învățământului are caracteristici
atât generale cât și particulare.
Grădinițele de copii în toate localitățile vizitate sunt
sezoniere. Limba de studiere în acestea este rusa și în localitățile
unde ucrainenii reprezintă o majoritate absolută, și acolo, unde
ucrainenii reprezintă jumătate, sau mai puțin de jumătate din
populație. Numai în satul Tețcani sunt create condiții pentru
studierea limbii ucrainene în instituția preșcolară.
Satele Tețcani, Brătușeni și Bălțata sunt unitipice conform
raportului procentual al populației, situației materiale a instituțiilor
de învățământ, asigurării didactice, de învățământ și de cadre,
însă nivelul dezvoltării învățământului în limba ucraineană este
diferit. Studierea limbii ucrainene, «Istoriei, culturii și tradițiilor
poporului ucrainean», utilizarea componentului etnocultural în
activitatea educațională este la nivel doar în instituțiile educative
și de învățământ din satul Tețcani. În grădinițele de copii și
școlile satelor Brătușeni și Bălțata sunt efectuați primii pași de
implementare a limbii ucrainene în procesul de studii.
În satele Gașpar, Mărcăuți și Maximovca necesitățile
educaționale ale ucrainenilor în ceea ce privește studierea
332

www.etnolog.org.ua
https://ich.md/

limbii materne, istoriei și culturii poporului său, practic nu sunt
satisfăcute deloc.
În cadrul discuțiilor purtate cu locuitorii satului, precum și în
rezultatul sondajului s-a elucidat că necesitatea de studiere a limbii
ucrainene este înaltă: 75 % din respondenți acordă limbii materne
locul 1–2 în sistemul învățământului preșcolar și celui din școală,
iar 82 % din cei chestionați consideră că este necesar de introdus
cursuri speciale la specialitate în instituțiile de învățământ superior
și colegii pentru studenții ucraineni.
Pretutindeni se simte necesitatea de literatură pentru copii,
artistică, metodică, informativă și ediții periodice în limba
ucraineană.
Drept pozitivă este apreciată editarea în Republica Moldova
a manualelor de limbă și literatură ucraineană pentru clasele 1–9
adaptate la condițiile locale și este remarcată calitatea lor bună,
indignare trezește doar acel fapt că plata arenzii pentru manualele
de limbă ucraineană, precum și de limbă bulgară și găgăuză, este
mult mai înaltă în comparație cu manualele de alte limbi.
O problemă acută rămâne problema asigurării didactice și de
învățământ a limbii și literaturii ucrainene în instituțiile preșcolare
și la nivel de liceu.
Cu excepții rare, nu există sistemul de utilizare a componentului
etnocultural în predarea muzicii, artei plastice și educației
tehnologice, precum și în activitatea în afara orelor de clasă.
Administrația locală, consiliile județene nu examinează
subiectele realizării Legii privind funcționarea limbilor
pe teritoriul Republicii Moldova, Legii privind drepturile
minorităților naționale în ceea ce privește asigurarea studierii
limbii materne de către reprezentanții minorităților naționale.
Directorii școlilor nu primesc recomandări clare de la organele
direcției regionale de învățământ. La desfășurarea controlului
tematic, frontal al școlilor, direcțiile de învățământ nu acordă
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atenția necesară problemelor asigurării necesităților educaționale
a minorităților naționale.
Asociațiile etnoculturale republicane ale ucrainenilor din
Moldova desfășoară o activitate importantă privind apărarea
drepturilor lor, însă liderii acestora deseori manifestă pasivitate,
neputință, posedă foarte slab formele și metodele de activitate a
organizațiilor nonguvernamentale.
Relațiile bilaterale cu Ucraina în domeniul învățământului
sunt slab dezvoltate.
Pentru îmbunătățirea situației în domeniul învățământului în
localitățile cu populație compactă de naționalitate ucraineana sunt
necesare următoarele măsuri:
– Continuarea examinării instituțiilor de învățământ în
locurile populate compact de ucraineni. În acest scop este necesar
de organizat expediții de colectare a materialului pentru crearea
bazei de date privind localitățile populate compact de ucraineni,
o analiză mai profundă a situației și elaborării recomandărilor
concrete de satisfacere a necesităților culturale și educaționale a
populației ucrainene.
– Crearea unui centru metodic de nivel republican pentru
desfășurarea traing-urilor și seminarelor metodice.
la nivel republican:
– Elaborarea Concepției de învățământ a minorităților
naționale în Republica Moldova;
– Elaborarea curicumului pentru instituțiile preșcolare pentru
copii cu educarea și învățământul în limbile minorităților naționale;
– Elaborarea manualelor pentru nivelul liceal la limbile
materne;
– De editat biblioteca literaturii artistice (biblioteca școlarului)
în limbile minorităților naționale;
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– De elaborat curricumul și manuale la cursul «Istoria, cultura
și tradițiile poporului ucrainean»;
– De elaborat componentul național în curricumul la muzică,
artă plastică, educația tehnologică;
– De micșorat plata pentru arenda manualelor de limbă și
literatură materna.
la nivel regional:
– Includerea în planul de activitate a direcțiilor examinarea
problemelor privind predarea limbii și literaturii ucrainene în
instituțiile raionale de învățământ;
– De prevăzut în statul de personal a unității de inspectormetodist la limba ucraineană, literatura, istoria, cultura și tradițiile
poporului ucrainean;
– Organizarea activității de asigurare a școlilor și grădinițelor
de copii cu cadre calificate de limbă și literatură ucraineană,
perfecționarea lor, precum și atestarea lor adecvată și calitativă.
la nivel local:
Crearea condițiilor pentru funcționarea de bună calitate a
instituțiilor de învățământ, care se află pe teritoriul lor;
– Căutarea posibilităților și realizarea dreptului legal al elevilor
de naționalitate ucraineană la studierea limbii materne;
Concluzii și recomandări în domeniul culturii
Rezultatele studiului efectuat, arată că în satele Tetcani, Bălțata,
Brătușeni, Mărcauți, Gașpar și Maximovca, potențialul cultural al
ucrainenilor, ne cătând la reprezentarea procentuală în aceste sate,
din cauza sistemului de învățământ și educație în limba maternă și
aflării lor într-un mediu inațional, se
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manifestă în general numai în cultura tradițional-obștească.
În aceste sate nu funcționează sistemul de comercializare a cărtilor,
de închiriere a filmelor, nu există dotarea bibliotecii și școlii cu
cărți, ziare și reviste în limba ucraineană.
O astfel de stare a lucrurilor mărturisește despre faptul că
cultura națională ucraineană în aceste localități se află într-o
fază de declin. În aceste condiții se dezvoltă procesul asimilării
populației ucrainene. Contribuie la aceasta, dintr-o parte,
lipsa în aceste localități a infrastructurii realmente funcționale
(a Caselor de cultură cu componenta etnoculturală ucraineană
activ funcțională, forme posibile și accesibile de atașare față de
câmpul informațional în limba ucraineană, accesul la valorile
culturale prin muzică, teatru, literatură artistică, publicistică și
altă literatură, etc.), din altă parte atenția insuficientă, manifestată
față de destinul minorității naționale ucrainene atât din partea
organelor publice de conducere locală și regională, precum și din
partea patriei istorice. Dacă în timpul cel mai apropiat nu vor fi
luate măsuri efective, atunci chiar generația actuală de ucraineni ai
Moldovei va pierde identitatea națională și conștiința etnică.
Odată cu soluționarea problemelor etnosociale și etnoculturale,
de la organele publice de conducere, se cere manifestarea unei
activități mai energice, inițiativei, cointeresării și spiritului
întreprinzător în organizarea activității vitale a spațiului cultural de
pe teritoriul localităților, care reflectă realmente varietatea etnică și
de limbi existentă. În locurile, unde sunt contactate mai multe limbi
și culturi, politica etnoculturală trebuie să fie bine gândită, echilibrată
și flexibilă, care ar contribui la dezvoltarea și prosperitatea tuturor
limbilor și culturilor etnice într-o comunitate moldovenească unică.
Neglijarea sau subevaluarea rolului culturii poate duce la devieri în
politică și economică și poate cauza conflicte sociale și interetnice.
Luând în considerație rezultatele cercetării, sunt propuse
următoarele:
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la nivel republican:
aprobarea concepției științifice a politicii de stat în domeniul
relațiilor interetnice;
– elaborarea și aprobarea programului unic de Stat «Cultura»,
în cadrul căreia de prevăzut măsurile privind păstrarea spațiului
poli cultural existent pe teritoriul Moldovei, inclusiv păstrarea și
dezvoltarea culturii ucrainene în republică;
– organizarea editării ziarului republican in limba
ucraineană;
prevederea edițiilor informaționale cotidiene ale programului
televizate «Mesager» și programului radio «Novosti» în limba
ucraineană;
– stabilirea fondului internațional «Integrarea diversităților»
cu ajutorul căruia de asigurat finanțarea programelor prioritare de
dezvoltare etnoculturală a minorităților naționale în țară;
– asigurarea studierii limbii și literaturii ucrainene, bazelor
culturii ucrainene și dezvoltării acestei în școli, amplasate în
locurile cu populare compactă a ucrainenilor;
– restabilirea și asigurarea activității caselor de cultură,
bibliotecilor, muzeelor și altor instituții culturale și participarea lor
la propaganda culturii mondiale, culturii multinaționale moldave,
inclusiv a moștenirii culturale ucrainene;
– organizarea expedițiilor etnografice în satele cu populație
compactă a ucrainenilor pentru studierea istoriei, limbii și culturii
populației ucrainene a Republicii Moldova;
– desfășurarea seminarului metodic pentru reprezentanții
organelor conducerii publice locale ale raioanelor și satelor,
destinat problemelor de realizare a politicii de stat în domeniul
relațiilor interetnice și măsurilor complexe de susținere din
partea statului a dezvoltării culturii ucrainene în Republica
Moldova;
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– desfășurarea seminarelor metodice zonale pentru
reprezentanții primăriei pe problemele dezvoltării inițiativei
obștești și colaborării cu asociațiile etnoculturale;
– organizarea și desfășurarea seminarului metodic
pentru reprezentații primăriei satelor cu populație compactă
a minorităților naționale, inclusiv ucraineni, pe problemele
înregistrării asociațiilor etnoculturale obștești și formelor de
colaborare privind păstrarea și dezvoltarea moștenirii culturale a
minorităților naționale din Republica Moldova;
– pregătirea și editarea Ghidului metodic privind bazele
înregistrării și organizării activității social utile ale activității
organizațiilor etnoculturale;
– desfășurarea în societate a activității largi educative, orientată
spre dezvoltarea sentimentului dreptății și educarea sentimentului
stimei reciproce și toleranței în relațiile interetnice, dezvoltarea
inițiativei publice și parteneriatului cu structurile de stat în realizarea
programelor dezvoltării etnoculturale și educației interculturale.
Participarea în procesul de luare a deciziilor
Participarea populației ucrainene locale din satele pe care
le examinăm la procesul de luare a deciziilor denotă un tablou
trist al inexistenței sau al unui nivel redus al populației în aceste
procese. Autorii au divizat necesitățile relevante în două aspecte.
Necesitatea participării populației ucrainene locale în procesul
de luare a deciziilor la nivel local, regional, precum și la nivelul
autorităților centrale. Cel din urmă urmează să țină cont de opinia
autorităților locale și populației ucrainene relevante.
Probleme locale:
În cazul satelor ucrainene participarea la procesul local de
luare a deciziilor se axează pe următoarele chestiuni generice:
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– Folosirea limbii ucrainene în școli, limba ucraineană pentru
adulți;
– Folosirea limbii ucrainene în cadrul audiovizualului regional
(privat și public) și presă;
– Rolul și contribuția autorităților locale în sprijinirea culturii
ucrainene;
– Folosirea și rolul limbii ucrainene în sfera publică (panouri
cu diverse denumiri);
– Consultarea satului și comunității, inclusiv asociațiile
culturale de limbă și cultură ucraineană;
– Necesitatea de a consulta și a realiza necesitatea educațională
în școală în limba ucraineană;
– Necesitatea de a îmbogăți patrimoniul librăriilor cu noi ediții
de limbă ucraineană;
– Necesitatea de a studia necesitățile culturale locale ale
comunității;
–Necesitatea de a sprijini constituirea asociațiilor culturale și
a le acorda asistență;
– Necesitatea de a crea în școală clase cu predare în limba
ucraineană;
Aceste chestiuni sunt discutate în fiecare caz specific și
ținându-se cont de necesitățile fiecărui sat.
Probleme regionale si republicane:
Participarea în procesul de luare a deciziilor la nivel regional
și central a elucidat problema supra-generalizării problemelor
financiare, sociale, culturale, educaționale etc. Aceste chestiuni sunt
imposibil sau foarte dificil de soluționat doar la nivel local de către
administrația locală din moment ce există o dependență în acest
sens de instituțiile de luare a deciziilor centrale precum Ministerul
Educației, Guvern. Problemele ce țin de politica regională și
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centrală cu privire la necesitatea consultării minorităților și
participării lor în procesul de luare a deciziilor sunt:
– Programele de studiu ce se referă la politicile educaționale;
– Subdiviziunile administrative ale localităților;
– Politicile educaționale cu privire la școlile monolingve /
multilingve;
– Accesul și reprezentarea în administrațiile regionale și locale;
– Gradul de folosire a limbii în sfera publică, inclusiv produsele
media publice;
Politicile educaționale cu privire la școlile monolingve /
multilingve
Problemele educaționale sunt legate de folosirea limbii
ucrainene ca mijloc de educare, dezvoltarea programelor de studii
de cultură ucraineană sensibile, etc. Legea privind învățământul
prevede procedura inadecvată vizavi de adoptarea unui program
de studiu pentru școlile ucrainene. În primul rând, legea în
cauză prevede doar posibilitatea instruirii monolingve, ceia ce
înseamnă doar instruirea în limbile moldovenească sau rusă.
Sistemul educațional în alte limbi ca ucraineana, bulgara, etc., în
conformitate cu Legea învățământului și Legea privind persoanele
ce aparțin minorităților naționale, este posibil ca ramificații
limitate. Legea respectivă admite doar școlile monolingve, ce face
aproape imposibil, în contextul descris, examinarea și identificarea
soluțiilor pentru minoritățile ucrainene și bulgare. De exemplu,
soluția relevantă și foarte mult favorabilă a învățământului bilingv
(ucrainean-moldovenesc, ucrainean-rus) sau trilingv (ucraineanmoldovenesc-rus) cu diverse nivele a unui component lingvistic
în cadrul școlii primare, gimnaziale sau superioare (nu se referă
la educația preșcolară, învățământul universitar, profesional și
continuu) are o impunere externă puternică în prevederile legilor
menționate.
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Se recomandă ca Legea privind învățământul și alte prevederi
legale să fie conformate realității care necesită stabilirea educației
bilingve, trilingve în sfera publică și privată. Urmează a fi create
condiții în vederea implementării efective a acestei politici.
Programele de studii ce se referă la politicile educaționale.
Alt aspect care nu face participarea eficientă, iar oportunitățile
ce țin de procesul de luare a deciziilor realiste, se referă la rolul
autorităților locale vizavi de problema programului de studiu
educațional. Acesta este un proces și un document cu substanță
care descrie conținutul fiecărui grad și subiect a1 programului
educațional. Odată ce documentul este elaborat și aprobat, acesta
devine unul major în procesul școlar care de asemenea este legat de
alocațiile financiare ce țin de necesitățile în resurse umane pentru
implementarea programului școlar. Acest document este aprobat,
în baza cadrului legilor menționate, de către un consiliu special
al Ministerului Educației. Programul educațional reglementează
90 % din conținutul programului de studiu și permite un număr
nesemnificativ de schimbări (în jur de10 %) sau îmbunătățiri.
Numai unele scoli se folosesc de dreptul de a elabora planuri de
învățământ individuale, care de asemenea se coordonează și se
aprobă de către Ministerul Educației.
Nici o autoritate locală unde minoritățile naționale, astfel ca
ucrainenii sau bulgarii domiciliază, nu pot influența procesul și,
mijloacele financiare sunt la fel adaptate corespunzător programului
dat odată cu adoptarea acestuia, nefiind posibilă nici o schimbare
semnificativă în planurile de învățământ nu poate fi introdusa.
Totuși, se poate de observat cum procesul de luare a deciziei
este aproape închis pentru a fi influențat de către administrația
locală sau asociațiile culturale relevante. Acest model elucidează
concluzia conform căreia mijloacele de participare posibile ale
minorității ucrainene sunt nule sau sunt mici în ceia ce privește
nivelul educațional sau programul de instruire.
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Se recomandă ca procesul de elaborare a programului de
instruire să fie transferat, adică să fie descentralizat, ținându-se
cont mai mult de necesitățile comunității ucrainene. Mai multe
împuterniciri urmează a fi acordate autorităților locale si regionale
vizând procesul de luare a deciziei.
Subdiviziunile administrative ale localităților
Din câte a remarcat echipa, situația din localitățile Maximovka,
Bălțata, Dolinnoie și alte sate ucrainene situate în partea centrală
a Moldovei, care formal se aflau în județul Chișinău, iar acum au
fost divizate într-un număr de raioane: Anenii Noi și Criuleni,
reprezintă o altă problemă. Fiecare din satele ucrainene menționate
numără aproximativ 2000–2500 persoane. Toată populația din
cele patru sate care sunt situate mai mult sau mai puțin compact
constituie în jur de 7000 persoane. Divizarea satelor ucrainene în
diferite raioane (autonomie locală de gradul 2) are în consecință
reducerea posibilităților și oportunităților de a se bucura colectiv
de drepturile culturale și a-și exercita drepturile lingvistice.
Întrebându-i pe interlocutorii locali despre aceste aspecte diverse
urmare a divizării administrative, echipa a aflat că autoritățile
locale sau asociațiile culturale ucrainene n-au fost consultate în
acest sens.
Echipa a ajuns la concluzia că această separare a populației
ucrainene în subdiviziuni administrative diferite a micșorat
procentajul populației ucrainene și a făcut mai dificil exercitarea
colectivă a drepturilor educaționale, lingvistice, culturale, a
celora ce țin de domeniul mass-media, complicând solicitarea
drepturilor respective, practica și consecințele acesteia. Autoritățile
corespunzătoare centrale nu țin cont de acest aspect chiar și când
propun să se revină la vechea divizare administrativă sovietică.
Evaluările politicii respective de către analiști denotă că împărțirea
administrativă curentă și divizarea satelor ucrainene este de fapt o
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continuare a practicii sovietice de luare a puterii de la minoritățile
naționale și asimilare a acestora cu minoritatea lingvistică rusă.
Se recomandă ca autoritățile centrale să se abțină pe viitor
de politicile descrise și pe viitor să promoveze proceduri
care vor da posibilitatea alegătorilor ucraineni să participe la
deciderea problemelor legate de limitele teritoriale ale unităților
administrative. Urmează a fi identificate solutii pentru redresarea
problemelor enumerate.
Accesul și reprezentarea în cadrul administrațiilor locale și
regionale;
În cazul ucrainenilor și în contextul localităților discutate,
participarea ucrainenilor la procesul de luare a deciziei la nivel
regional și central este împiedicat de cadrul legislativ nefavorabil.
Legea privind partidele politice nu permite asocierea în baza
criteriului etnic. De asemenea o barieră puternică în constituirea
unui partid politic constituie și cerința ca acesta să fie reprezentat
în cel puțin jumate din entitățile administrative locale (raioane).
Aceasta periclitează dezvoltarea partidelor politice regionale sau a
mișcărilor politice care pot să aibă în vizorul lor problemele locale
sau regionale. Legea privind asociațiile publice la fel nu autorizează
participarea asociațiilor publice în procesul de propunere a
candidaților pentru consiliile locale. Formarea structurilor elective
locale și regionale este posibilă doar în baza structurii politice
existente care este rar sensibilă față de necesitățile locale sau a
celora ce țin de minorități.
Se recomandă ca legea privind partidele politice să fie
modificată astfel încât să permită crearea mișcărilor politice
regionale, precum și Legea privind asocierile publice ca să permită
în perioada alegerilor locale desemnarea de către asociațiile locale
a reprezentanților săi în organele elective locale.
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Gradul de folosire a limbii în sfera publică, inclusiv în mijloacele
de informare în masă;
Folosirea limbii ucrainene în administrația publică locală și
regională depinde de Legea privind funcționarea limbilor, Legea
privind protecția persoanelor ce aparțin minorităților naționale,
precum și de practicile existente în administrațiile regionale și
locale. Folosirea limbii ucrainene la nivel regional este relevantă
în special în cazul autorităților regionale (raionale) din Briceni
și Edineț. Extinderea folosirii acesteia în plan oficial, neoficial,
comunicare, anunțuri, comunicare scrisă sau în alt mod nu a fost
niciodată subiectul unor consultări sau decizii.
Un alt compartiment important reprezintă conținutul massmediei radiofonice și televizate publice din Briceni și Edineț. Din
câte a aflat echipa, timpul de emisie acordat culturii ucrainene,
emisiunilor de cultură ucraineană sau în limba ucraineană este
nesemnificativ. Acest timp și conținutul programelor respective
urmează a fi extins considerabil.
Se recomandă ca în localitățile cu o populație ucraineană,
comunicarea neoficială, orală și activă între localnici și autoritățile
regionale să fie efectuată utilizând mai mult limba ucraineană.
aceste necesitați fiind studiate continuu și consistent. Urmează de
creat programe în limba ucraineană și de cultură ucraineană, care
vor ocupa un loc important în mass-media publică regională.
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Віктор Кожухар

ЕТНОЛОГІЯ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ
та ВИХОВАННЯ
ДІТЕЙ-українців У РАМКАХ СИСТЕМИ
ДОУНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ
РЕСПУБЛІКИ МОЛДОВА 1
Якщо вести мову не лише про етнологію дитинства, а й про
етнологію українців Молдови загалом, то на сьогодні ми маємо, образно кажучи, дитинство етнології, оскільки ця наукова дисципліна лише починає розвиватися в нашій республіці.
Безпосередньо ж етнологією дитинства серед місцевих українців систематично і цілеспрямовано майже ніхто не займався,
тому зосередимо увагу не на тому, як етнологи вивчають дитинство з погляду своєї науки (певні крихти знань щодо цього,
звичайно ж, накопичені), а на вивченні дітьми азів етнології з
урахуванням вікових особливостей. Ітиметься про викладання навчального предмета «Історія, культура та традиції українського народу» (далі – ІКТУН) 2 в доуніверситетських навчальДив.: Кожухар В. Етнологія в процесі навчання та виховання дітей-українців у рамках системи доуніверситетської освіти Республіки
Молдова. Revista de etnologie şi culturologie. Chisinău, 2010. Vol. V. С. 85–89.
2
Назву предмета вважаємо дещо невдалою, зокрема зайвим є
термін «традиції», оскільки це досить широке поняття, що охоплює
традиції у сфері політики, економіки, науки тощо, які не становлять предмет вивчення в доуніверситетських навчальних закладах.
Якщо ж вести мову про культурні традиції, які, власне, і введені до
змісту предмета, то вони цілком вписуються в термін «культура».
Ми неодноразово звертали на це увагу відповідальних працівників
1
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них закладах Республіки Молдова, де вивчають українську
мову і літературу (більше 50 шкіл та ліцеїв). Цей предмет було
запроваджено Міністерством освіти та молоді до навчальних
планів 2002/2003 навчального року. Необхідність й актуальність його запровадження важко переоцінити.
Вивчення ІКТУН розглядаємо як складову комплексного
навчання учнів українського походження в Республіці Молдова. Зміст цієї навчальної дисципліни спрямований на формування в підростаючого покоління української національної
свідомості, любові до Батьківщини та до історичної батьківщини. Водночас навчання ІКТУН важливе і для так званої інтеркультурної освіти, тобто освіти, що працює на інтеграцію
культурних спільнот, не пригнічуючи їхньої ідентичності.
Власне, з одного боку, ідеться про формування й виховання
толерантної особистості і, з другого боку, національно-свідомого українця і свідомого громадянина Республіки Молдова.
За своїм змістом та методикою викладання ІКТУН є предметом самостійним і новаторським. Він не дублює шкільний
курс історії і водночас тісно з ним пов’язаний. Основні його теми
хронологічно відповідають основним темам курсу історії, який
вивчають у середній ланці, але розглядають певний історичний
період у народознавчому й культурологічному аспектах. Цей
предмет покликаний стати сполучною ланкою між шкільними
курсами історії, мови, літератури та інших предметів, оскільки
його зміст включає елементи фольклору, музики, образотворчих мистецтв, географії тощо в їх народознавчому аспекті. Таким чином, предмет сприяє зміцненню міжпредметних зв’язків.
Як навчальний предмет ІКТУН є сукупністю знань, умінь
і навичок, здобутих з педагогіки минулого та сучасності (у
Міністерства освіти, запропонувавши назвати предмет «Історія та
культура українського народу», але чинна назва міцно вкоренилася й увійшла до всіх офіційних документів.
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тому числі – народної), з багатовікового історичного й культурного досвіду народу.
Базовий зміст предмета, що є системою знань про народ,
становить основу програми, за допомогою якої учень може
усвідомити свою сутність, своє етнічне коріння, зорієнтуватися в різних сферах діяльності та реалізувати себе в полікультурному просторі.
Викладання предмета в загальноосвітніх навчальних закладах здійснюють у трьох напрямках: вивчення свого етносу,
національності (з одного боку, історія та культура українського народу загалом й українців Молдови як його невід’ємної
частини і, з другого боку, гармонійної складової полікультурного народу Молдови); вивчення свого села, міста, регіону,
країни; вивчення всіх народів, які населяють Республіку Молдова, і насамперед молдовського як державотворчого 3.
Предмет ІКТУН у школах Молдови викладають із
2002 року, відтак маємо й певні здобутки. Однак перші кроки
давалися дуже важко. Відсутність досвіду, навчально-методичної бази, спеціальної літератури тощо серйозно ускладнювали роботу вчителів. Підготовка до уроків забирала багато
часу і сил: необхідно було дібрати художні, фольклорні, публіцистичні тексти, документи, організувати пошуково-дослідницьку роботу, аби знайти предмети народного побуту,
зразки народної творчості тощо. Головне – кожен учитель був
сам на сам у визначенні цілей і завдань, базового змісту предмета, у розробці тематики, основних напрямків формування
знань, навичок та їх структури, методики викладання тощо,
тобто не було жодних орієнтирів. Лише після того, як Міністерство освіти розробило і затвердило курикулум з ІКТУН
для 1–4 класів, працювати вчителям стало значно легше.
Никитченко А. Школьный предмет, который помогает осознать свою сущность. Этнодиалог. Кишинэу, 2007. Апрель. С. 9.
3
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Курикулумом було чітко визначено те коло знань і вмінь,
які учень мав засвоїти. Планування предмета зорієнтоване на
базову тематику, добір тем визначений принципами врахування рівня підготовки учнів, їх вікових особливостей, індивідуальних здібностей і можливостей 4. У цьому важливому документі чітко визначені й призначення, концепція предмета 5,
мета й загальні завдання 6, характеристика предмета, спрямоХіоаре А., Купченко Н. Те, що наповнює душі (з досвіду викладання курсу «Історія, культура та традиції українського народу»). Українці Молдови. Історія і сучасність : зб. наук. ст. / укладачi:
Кожухар В. Г., Кожухар К. С. Кишинів, 2008. С. 164–165.
5
Народознавство в документі визначене як «сукупність основ
наук про минуле та сучасність народів, що населяють країну. Це
система фундаментальних знань про конкретний народ. Це сукупність уявлень людини про себе та свій рід, про свій народ, про навколишній світ. Це усвідомлення належності до духовності свого
народу, свого національного менталітету. Це сприйняття національного як рідного, найціннішого в духовному житті людини. Це
шлях від культури свого народу до культури людства».
Народознавство – шлях до суспільства з високою мораллю, де
кожна нація відчуває себе вільною, рівноправною, яку поважають
інші народи, і вона своєю чергою поважає інші народи країни, знає
і цінує їхню культуру.
Методологічною основою народознавства є принципи гуманізму, демократизації, історизму, інтегративності, системності, послідовності, безперервності, самодіяльності, творчості. Народознавство ґрунтується на високій моралі, любові до національного, поваги
до суспільного та державного, на об’єднанні вітчизняного та зарубіжного досвіду з українською етнопедагогічною практикою.
6
Основна мета народознавчого предмета ІКТУН – залучення дітей-українців до рідної, української, культури, формування українського менталітету, українського світосприйняття і засвоєння української культури як однієї зі складових багатонаціональної культури
Молдови. Мета досягається під час реалізації основних завдань:
4
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ваність змісту предмета ІКТУН, етапи народознавчої освіти 7,
– усвідомлення школярами належності до українського народу;
– усвідомлення школярами належності до національного народу Молдови;
– формування національного світорозуміння;
– засвоєння моральних, етнічних, естетичних норм свого народу, знань про звичаї, побут, вірування українців;
– засвоєння досвіду поколінь та історичних уроків розвитку
українського народу, його культури, зацікавленість історією рідного села, краю та бажання її досліджувати, зберігати, продовжувати;
– усвідомлення нерозривності людини з природним оточенням, бажання не лише вивчати, а й зберігати рідну природу;
– усвідомлення місця і ролі українців у житті країни, внеску
української культури в культуру Молдови і світу.
7
Шкільний народознавчий курс відповідає загальній структурі
освіти і містить три етапи:
– початкові (1–4) класи – пропедевтичний, або підготовчий курс;
– середні (5–9) класи – систематичний курс народознавства;
– старші (10–11/12) класи – поглиблений курс народознавства.
Основні завдання першого етапу – зародження любові до рідного, українського, і до країни Молдова; засвоєння основних етичних норм, усвідомлення дитиною себе як особистості, члена сім’ї
і роду, формування початкового уявлення про сімейні традиції і
свята. Формування початкових умінь спостерігати і зберігати світ
навколо себе.
Середня ланка має забезпечити системні знання за основними
напрямками (історія, фольклор, народний побут, народне мистецтво), закріплення умінь і навичок самостійного творчого пошуку,
формування засад національного світосприйняття.
Третій етап завершує народознавчу освіту. Він передбачає усвідомлення національного менталітету, закріплення і розвиток набутих знань, умінь та навичок, розширення кругозору, формування
почуття відповідальності за культуру українців Молдови, за свій
народ та свою країну.
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критерії добору тем, загальні цілі навчання і виховання учнів,
планування предмета, базові цілі 8.
У 2007 році побачив світ перший підручник з ІКТУН для 1
і 2 класів «Роде мій красний. Історія, культура і традиції українського народу» 9. Організувало і профінансувало його підготовку та видання Міністерство освіти Республіки Молдова. До
авторського колективу ввійшли наукові співробітники Відділу
етнології українців Молдови Академії наук Республіки Молдова докторка педагогіки К. Кожухар і доктор історії В. Кожухар,
педагогиня-практик Л. Рокицька і співробітниця Міністерства
освіти А. Нікітченко. Залучення до авторського колективу учителя-практика є абсолютно виправданим, що довело свою продуктивність під час підготовки підручників з української мови
і літератури. Така співпраця забезпечує втілення теоретичних
наукових розробок з етнології українців Молдови в організаційний і практичний досвід роботи у школі.
Зауважимо, що автори підручника творчо підійшли до
застосування курикулуму. Загалом підручник відповідає курикулуму з погляду концепції предмета, цілей і завдань, основної тематики тощо, проте компонування та подача матеріалу
зазнали певних змін. По-перше, курикулум від початку був
недосконалий, оскільки це перший досвід. По-друге, трирічна
практична робота з курикулумом у школі виявила його сильні і слабкі сторони, що було враховано при написанні підручника. Автори намагалися досягти гармонійного поєднання
Базові цілі в курикулумі визначені таким чином:
– сформувати національну (українську) і громадянську (держави Молдова) самосвідомість;
– розвивати природні здібності, національний спосіб мислення і мови. Розвивати соціальну активність.
9
Кожухар К., Нікітченко А., Кожухар В., Рокіцька Л. Роде мій
красний. Історія, культура і традиції українського народу. Підручник для 1–2 класів. Кишинів, 2007.
8
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загальноукраїнської національної традиції з місцевим краєзнавчим матеріалом.
У першому класі знайомство з предметом розпочинається з тем «Молдова мила, рідний край!», «Українського ми
роду», «Рідна мова – українська», які розгорнуті в теми «Я і
моя сім’я», «Роде мій красний», «У родинному колі», «Тато,
мама і всі, всі, всі». У другому класі діти вивчають теми «Рідна мова», «Батьківщина наших предків», «Наш рід», «Зимові
свята збирають родину», «Весняні свята збирають родину».
Підручник написаний з урахуванням вікових особливостей учнів 1 і 2 класів, багато проілюстрований талановитою
українською художницею Г. Євтушенко. Надалі заплановано
роботу над підручниками для 3 і 4 класів.
Учитель, який викладає предмет ІКТУН, обов’язково має
бути творчою особистістю, адже це незвичайний предмет.
Незвичайний він тим, що не стандартний як за змістом, так
і за формою. Перебуваючи на стику кількох наукових і навчальних дисциплін, ІКТУН вимагає від учителя глибоких
знань, широкого світогляду, уміння мислити творчо, сміливо
йти на експеримент.
Щодо методики викладання предмета, то в курикулумі
знаходимо методичні настанови з організації навчального процесу, який передбачає використання усної розповіді,
гри, опису, роздуму, бесіди, анкетування, тестування, інсценування, самостійного дослідження, пошукової роботи,
опитування, роботи з документами; усні й письмові повідомлення, реферати, доповіді, позакласні заходи. Додамо, що
не завжди виявляється ефективною класична форма уроку.
З великим інтересом та активністю сприймають учні нетрадиційні види уроків – урок-казка, урок-подорож, урок-молитва, урок-пам’ять, урок-обряд, урок-гра, урок-концерт,
урок-свято, де широко використані фольклорний матеріал,
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твори образотворчого мистецтва, народної художньої творчості, старовинні предмети домашнього побуту, народні
традиції і обряди та багато іншого.
Видано чимало літератури з історії, мови і культури
українців Молдови, навчально-методичних матеріалів, як-от
фольклорні збірники, які містять зразки народної поетичної
творчості й матеріали наукових досліджень 10; наукові виданКожухарь В. Страницы истории. В земле наши корни. Ис‑
тория, традиции и фольклор сел Дану, Николаевка и Каменку‑
ца Глодянского района. Исследования и материалы / авт. и сост.:
К. Ф. Попович (гл. ред.), Я. П. Мироненко (муз. ред.), Е. С. Чернега
(Кожухарь) (лит. ред.), В. Г. Кожухарь, В. Д. Панько. Кишинев, 1997.
С. 132–148; Мироненко Я. Музыкальные особенности местного
фольклора. В земле наши корни. История, традиции и фольклор сел
Дану, Николаевка и Каменкуца Глодянского района. Исследования
и материалы / авт. и сост.: К. Ф. Попович (гл. ред.), Я. П. Мироненко (муз. ред.), Е. С. Чернега (Кожухарь) (лит. ред.), В. Г. Кожухарь, В. Д. Панько. Кишинев, 1997. С. 105–117; Панько В. Устное
поэтическое творчество. В земле наши корни. История, традиции
и фольклор сел Дану, Николаевка и Каменкуца Глодянского района.
Исследования и материалы / авт. и сост.: К. Ф. Попович (гл. ред.),
Я. П. Мироненко (муз. ред.), Е. С. Чернега (Кожухарь) (лит. ред.),
В. Г. Кожухарь, В. Д. Панько. Кишинев, 1997. С. 97–105; Попович К.
Песня в пути. В земле наши корни. История, традиции и фольклор
сел Дану, Николаевка и Каменкуца Глодянского района. Исследова‑
ния и материалы / авт. и сост.: К. Ф. Попович (гл. ред.), Я. П. Мироненко (муз. ред.), Е. С. Чернега (Кожухарь) (лит. ред.), В. Г. Кожухарь, В. Д. Панько. Кишинев, 1997. С. 68–97; Чернега (Кожухарь) Е.
Украинский говор села Дану. В земле наши корни. История, тра‑
диции и фольклор сел Дану, Николаевка и Каменкуца Глодянского
района. Исследования и материалы / авт. и сост.: К. Ф. Попович
(гл. ред.), Я. П. Мироненко (муз. ред.), Е. С. Чернега (Кожухарь)
(лит. ред.), В. Г. Кожухарь, В. Д. Панько. Кишинев, 1997. С. 117–132;
Співає Стурзовка. Збірка українського та молдавського фольклору
10
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ня, статті, матеріали наукових конференцій з історії, мови і
культури місцевих українців 11; методичні матеріали, у яких
педагоги діляться своїм досвідом викладання ІКТУН 12.
Особливо хочеться виділити книгу «Українці Молдови. Історія та сучасність» 13. Це перша узагальнююча книга
про місцевих українців. Вона різнопланова, містить наукові
статті, матеріали з історії, мови, фольклору, сучасного стану
української освіти, церкви, засобів масової інформації, бібліотечної справи, громадського руху, а також зразки творчості
місцевих українських поетів. Учителям-викладачам ІКТУН
с. Стурзовка Глодянського району Молдови. Кишинів, 1995; Satul
Petrunia la cintec si la joc. Chisinau, 1995.
11
Список і аналіз основних наукових праць, виданих співробітниками Відділу етнології українців Молдови, див.: Кожухар В.
Українознавство в системі академічних досліджень в Молдові
(1991–2006). Українці Молдови. Історія і сучасність : зб. наук. ст. /
укладачi: Кожухар В. Г., Кожухар К. С. Кишинів, 2008. С. 45–55.
12
Історія української етнопедагогіки. Этнодиалог. Кишнэу,
2008. Май-июнь; Кожухар В. Великодня обрядовість. Этнодиалог.
Кишнэу, 2007. Апрель. С. 1а–2а; Кожухар К. Матеріали до російсько-українсько-румунського ілюстрованого словничка.
Этнодиалог. Кишинэу, 2007. Апрель; Кожухар К. Матеріали до
російсько-українсько-румунського ілюстрованого словничка.
Этнодиалог. Кишинэу, 2007. Июнь; Машков П. О целях и задачах предмета «История, культура и традиции болгарского народа» в мультикультурном обществе. От языкового многообразия
к полиязычному и мультикультурному образованию. Кишинэу,
2008. С. 214–217; Никитченко А. Школьный предмет, который
помогает осознать свою сущность. Этнодиалог. Кишинэу, 2007.
Апрель. С. 9; Свято Івана Купала. Этнодиалог. Кишинэу, 2007.
Апрель.
13
Українці Молдови. Історія і сучасність : зб. наук. ст. / укладачi:
Кожухар В. Г., Кожухар К. С. Кишинів, 2008.
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будуть корисні та цікаві наукові матеріали з історії 14, етнічної
самосвідомості 15, духовної культури 16, мови 17, літератури 18,
фольклору місцевих українців 19, а також статті педагогів, у
яких вони поділилися своїм досвідом, дали методичні рекомендації 20.
Кожухар В. Українці Молдови: сторінки історії. Українці Мол‑
дови. Історія і сучасність : зб. наук. ст. / укладачi: Кожухар В. Г., Кожухар К. С. Кишинів, 2008. С. 19–45.
15
Степанов В. До проблеми локалізації етнічної самосвідомості
українців в умовах іноетнічного оточення. Українці Молдови. Істо‑
рія і сучасність : зб. наук. ст. / укладачi: Кожухар В. Г., Кожухар К. С.
Кишинів, 2008. С. 55–61.
16
Рогова Г. Духовна культура українців Молдови в звичаях і
обрядах зимового циклу. Українці Молдови. Історія і сучасність :
зб. наук. ст. / укладачi: Кожухар В. Г., Кожухар К. С. Кишинів, 2008.
С. 61–72.
17
Кожухар К. С. Допоки живе мова – живе народ. Українці Мол‑
дови. Історія і сучасність : зб. наук. ст. / укладачi: Кожухар В. Г.,
Кожухар К. С. Кишинів, 2008. С. 72–89; Кожухар К. С. Українські
говірки в Республіці Молдова (загальна характеристика фонетичної системи). Українці Молдови. Історія і сучасність : зб. наук. ст. /
укладачi: Кожухар В. Г., Кожухар К. С. Кишинів, 2008. С. 89–109.
18
Попович К. Молдовські та українські реалії і їх віддзеркалення в художніх образах. Українці Молдови. Історія і сучасність :
зб. наук. ст. / укладачi: Кожухар В. Г., Кожухар К. С. Кишинів, 2008.
С. 109–116.
19
Мироненко Я. П. Фольклор українців Молдови: питання жанру. Українці Молдови. Історія і сучасність : зб. наук. ст. / укладачi:
Кожухар В. Г., Кожухар К. С. Кишинів, 2008. С. 116–132; Панько В.
До історії зародження української фольклористики в Молдові.
Українці Молдови. Історія і сучасність : зб. наук. ст. / укладачi: Кожухар В. Г., Кожухар К. С. Кишинів, 2008. С. 132–139.
20
Нікітченко А. З історії розвитку освіти українців у Молдові.
Українці Молдови. Історія і сучасність : зб. наук. ст. / укладачi: Ко14
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Міністерство освіти і Центр із проблем меншин за сприяння інших державних і громадських організацій (у тому числі міжнародних) щорічно проводять семінари, круглі столи,
конференції, курси підвищення кваліфікації для вчителів
української мови і літератури та ІКТУН. На ці заходи запрошують учених, відомих державних і громадських діячів, досвідчених педагогів, співробітників міністерств і відомств,
діячів культури і мистецтва, які виступають з лекціями, проводять семінари, зустрічі, бесіди. Роботу ведуть у режимі інтерактивного діалогу, де всі учасники активно обговорюють
найнагальніші проблеми української освіти в Молдові, діляться інформацією, досвідом, дають рекомендації.
Отже, констатуємо, що для розробки і впровадження в
навчальний процес доуніверситетських навчальних закладів Молдови предмета ІКТУН зроблено чимало, що дозволяє
виховувати, з одного боку, щирих українців, які знають і люблять мову та культуру свого народу, з другого, – толерантну
жухар В. Г., Кожухар К. С. Кишинів, 2008. С. 139–151; Туницька М.
До проблеми змісту і методики викладання української мови в Молдові. Українці Молдови. Історія і сучасність : зб. наук. ст. / укладачi:
Кожухар В. Г., Кожухар К. С. Кишинів, 2008. С. 151–158; Хіоаре А.,
Купченко Н. Те, що наповнює душі… С. 161–168; Рокіцька Л. Національний компонент у виховній та позакласній роботі (з досвіду
роботи українсько-російського ліцею ім. І. С. Нечуя-Левицького
м. Кишинева). Українці Молдови. Історія і сучасність : зб. наук. ст. /
укладачi: Кожухар В. Г., Кожухар К. С. Кишинів, 2008. С. 168–172;
Медведенко О. Позакласна робота в російсько-українській середній школі № 8 ім. Т. Г. Шевченка м. Кишинева. Українці Молдови.
Історія і сучасність : зб. наук. ст. / укладачi: Кожухар В. Г., Кожухар К. С. Кишинів, 2008. С. 172–175; Проданюк Н. Роль шкільних
традицій у вихованні учнів Тецканського ліцею. Українці Молдови.
Історія і сучасність : зб. наук. ст. / укладачi: Кожухар В. Г., Кожухар К. С. Кишинів, 2008. С. 175–180.
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особистість, гідного громадянина Республіки Молдова. Розроблено і впроваджено до навчального процесу курикулум
для початкових класів, підготовлено і видано підручник для
1 і 2 класів, провадиться підготовка та перепідготовка викладацьких кадрів, видають наукову і методичну літературу,
педагогами накопичено певний досвід роботи. Заплановано
й розробити та впровадити курикулуми з ІКТУН для середньої та ліцейної ланок, підручники для 3–12 класів, організувати на постійній основі підготовку і перепідготовку педагогічних кадрів, забезпечити вчителів і учнів необхідною
навчально-методичною літературою. Однак ми з оптимізмом
дивимося в майбутнє і впевнені, що за підтримки з боку державних і громадських організацій, наукових, навчальних та
культурних закладів, широкого загалу зможемо налагодити
повноцінний процес викладання предмета ІКТУН і спільними зусиллями досягти вищеокреслених завдань у навчанні й
вихованні наших дітей.
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Віктор Кожухар

ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ КУРСУ
«ІСТОРІЯ, КУЛЬТУРА ТА ТРАДИЦІЇ
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ» В
ДОУНІВЕРСИТЕТСЬКИХ НАВЧАЛЬНИХ
ЗАКЛАДАХ РЕСПУБЛІКИ МОЛДОВА
У полікультурному суспільстві питання ідентичності,
рідної мови, культури важливі як для мажоритарного етносу, так і для представників національних меншин. На зорі
становлення незалежної Республіки Молдова представники
національних меншин – росіяни, українці, болгари, гагаузи,
роми та інші, побоюючись асиміляції, зосередили зусилля на
вивченні власної історії, збереженні національних традицій,
мови. Молода молдовська держава в цих складних умовах почала закладати фундамент нової етнокультурної політики,
основним принципом якої стало врахування інтересів усіх
етнічних спільнот та окремих представників різних етносів.
Було прийнято цілу низку законодавчих актів, що регулювали цю політику: Закон «Про функціонування мов на території Республіки Молдова» (№ 3465-XI від 1 вересня 1989 р.),
Указ Президента «Про заходи щодо розвитку української національної культури в Республіці Молдова», згодом – Конституція Республіки Молдова 1, Закон про культуру 2, Закон про
Конституция Республики Молдова. Официальный монитор.
1994. № 1. 12 авг.
2
Закон Республики Молдова о культуре. Официальный мони‑
тор. 1999. № 83. 5 авг.
1
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освіту 3, Закон про права осіб, що належать до національних
меншин, та правовий статус їхніх організацій 4 тощо.
Республіка Молдова приєдналася також до міжнародних
правових актів у галузі прав людини та національних меншин і підписала двосторонні угоди про дружбу і співпрацю з
державами, які є історичними батьківщинами національних
меншин у Молдові.
У педагогіці накопичений значний досвід – і теоретичний, і практичний – щодо застосування ідей полікультурної
освіти на всіх щаблях навчання. Їі суть полягає в забезпеченні взаємодії культур в освітньому процесі, спрямованому на
включення підростаючого покоління до етнічної, національної і світової культур, розвиток на цій основі планетарної
свідомості, формування готовності та вміння жити в багатонаціональному середовищі. При цьому провідні педагоги,
психологи, етнологи, політологи, конфліктологи звертають
особливу увагу на те, що ключовим поняттям у цьому є поняття етнічної ідентичності.
Згідно зі численними дослідженнями в нашій країні і за
її межами тільки на основі сформованої етнічної ідентичності, засвоєння рідної мови і культури формується повноцінна,
гармонійна, творча особистість, відкрита до діалогу культур.
За інших умов виникає криза ідентичності, що призводить до
закомплексованості, агресивності, нездатності до самореалізації та співжиття в соціумі.
Саме із цих причин у 2002/2003 навчальному році Міністерство освіти розробило і впровадило в навчальну практику
Закон Республики Молдова об образовании. Официальный
монитор. 1995. № 62–63. 9 нояб.
3

4

Закон Республики Молдова «О правах лиц, принадлежащих к
национальным меньшинствам и правовом статусе их организаций». Мо‑
ниторул офичиал. 2001. № 107/819. 4 сент.
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країни предмет «Історія, культура і традиції українського народу» (далі – ІКТУН).
Предмет ІКТУН в доуніверситетських навчальних закладах Республіки Молдова викладають у школах, де діти етнічних українців вивчають українську мову та літературу.
За ініціативи Міністерства освіти були створені авторські
колективи з розробки курикулумів і підручників для дидактичного забезпечення курсу. На сьогодні Міністерством освіти затверджено і видано курикулум з ІКТУН для початкової
ланки, перший варіант якого розробили викладачі кафедри
української мови і літератури Бельцького університету Л. Чолану і доктор філології В. Воробченко (науковий керівник) 5;
друге видання, удосконалене і перероблене на основі більш
компетентного підходу, вийшло 2010 року 6, а 2018 року світ
побачило третє видання 7.
У перших двох виданнях курикулумів з ІКТН було чітко
сформульовано головну мету, завдання, принципи навчання, спрямованість предмета. Об’єктами вивчення виступали
традиції, обряди, вірування, побут, народні ремесла та мистецтво, усна народна творчість, історія, особливості національної психології і світосприйняття тощо. Такий комплексний
підхід сприяв актуалізації міжпредметних зв’язків з історією,
5

Чолану Л., Воробченко В. Історія, традиції та культура українського
народу: курикулум для I–IV класів / коорд. А. І. Нікітченко; наук. керівник, співавтор В. І. Воробченко. Chişinău, 2003.
6
Curriculum naţional. Історія, культура і традиції українського на‑
роду. Курикулум для 1–4 класів. Chişinău, 2010. URL : www.mpsfc.gov.md/file/
rapoarte/Raport_copil_ ONU_md.

Історія, культура і традиції українського народу. Українська
мова і література. Начальное образование. Национальный курри‑
кулум. Куррикулумы учебных дисциплин. Гиды по внедрению курри‑
кулумов учебных дисциплин / Ігнатенко Д., Кожухар К., Курлянцева С., Подлєсная С., Чолану Л. Сhișinău, 2018.
7
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рідною та державною мовами, рідною, молдавською і всесвітньою літературами, географією, образотворчим мистецтвом,
музикою і формував на їх основі відповідні компетенції.
За останні роки видано чимало літератури з історії, мови
та культури українців Молдови 8.
Провідні дослідники Центру етнології Інституту культурної
спадщини АНМ неодноразово звертали увагу в рецензіях, статтях, доповідях на міжнародних і республіканських конференціях, круглих столах, семінарах, у виступах у пресі, на радіо та телебаченні, що предмет «Історія, культура і традиції українського
(російського, болгарського та гагаузького) народу» в умовах
діаспори забезпечує реалізацію соціального й етнічного статусів
особистості, дає можливість дитині почуватися представником
власної етнічної культури, громадянином рідної країни, а також
органічною часткою культурного універсуму; навчає будувати діалог з іншими культурами. Іншими словами, цей предмет
створює оптимальні умови для формування в молодших поколінь етнічних меншин позитивної етнічної ідентичності, а на її
основі – повноцінної громадянської ідентичності як запоруки
інтегративної установки на мультикультурність суспільства,
міжкультурну комунікацію і толерантність.
Здавалося б, усе зрозуміло. Однак не все так просто.
Затверджено курикулум лише для початкових класів і видано єдиний підручник тільки для 1–2 класів. У 5–9 класах
учителі, починаючи з 2003 року, коли предмет був тільки-но
запроваджений, без затвердженого державного курикулуму
і будь-якого іншого дидактичного забезпечення, викладаДив.: Кожухар В., Кожухар К. Українці Республіки Молдова
на початку ХХІ століття. ІХ Міжнародний конгрес україністів. Істо‑
рія. Збірник наукових статей (до сторіччя Національної академії
наук України) / голов. ред. Г. Скрипник: НАН України; МАУ; ІМФЕ
ім. М. Т. Рильського. Київ, 2018. С. 96–124.
8
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ють на власний розсуд. Чи можна за таких умов вести мову
про повноцінне викладання і засвоєння учнями курсу? Питання риторичне. Як співавтор підручника для 1–2 класів, а
також проєкта курикулуму для гімназійної ланки (5–9 класи;
2010 р.), вкотре ставлю питання: «Чому не затверджують курикулуми і не видають підручники для 3–9 класів?». І сам відповідаю: «Не затверджують під різними приводами, часто надуманими. Наприклад, тому, що нібито у школах, де вивчають
мови меншин, а також історію, культуру і традиції цих народів, навантаження перевищує максимальну кількість годин,
передбачених навчальним планом. Однак ці предмети вже є
в навчальних планах, і їх викладають упродовж 18 років! Невже процедура затвердження курикулуму і видання підручників впливають на завантаженість учнів? Звісно, що ні, а от
на якість викладання курсу – безумовно».
Кілька років тому Міністерство освіти зініціювало скасування ІКТУН, вилучення предмета з навчальних планів і запровадження курсу «Добрі сусіди», мета якого – ознайомлення зі
всіма етносами, які мешкають у Молдові. Ідея непогана і навіть
корисна. Проте, по-перше, цей курс жодною мірою не здатний
замінити курс ІКТУН для представників етнічних меншин, які
в наслідок його скасування не знатимуть ні історію і культуру свого народу, ні інших. По-друге, новий курс розробили як
факультативний. Але ж у нас це не працює! Є негативний досвід з розробленим надзвичайно цікавим і змістовним курсом
«Пізнаємо один одного краще», над яким сумлінно працював
потужний творчий колектив науковців і викладачів у рамках
проєкту, організованого Pro-Didactica. Розроблені й апробовані впродовж кількох років курикулуми і навчальні посібники 9
Să ne cunoaştem mai bine. Educaţie interculturală pentru înţelegerea
alterităţii prin intermediul literaturii etniilor conlocuitoare în Republica
Moldova ( română, ucraineană, rusă, găgăuză, bulgară). Chişinău, 2003;
9
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для факультативного курсу, спрямованого на пізнання культури п’яти етносів республіки (румун, українців, росіян, болгар і
гагаузів) через їхній фольклор і літературу, дуже скоро припинили викладати. Факультатив – на те й факультатив: хочеш –
вивчай, не хочеш – не вивчай. У нас до цього додалося ще й хочеш – викладай, не хочеш – не викладай. Не важко здогадатися,
що очікувало б і курс «Добрі сусіди». І не важко спрогнозувати
результат – не залишилося б жодного з озвучених курсів. Потретє, наведені аргументи чиновниці Міністерства освіти на
користь нового курсу звучали, м’яко кажучи, непереконливо:
мовляв, у нас діти на півночі не знають, що на півдні вирощують виноград, діти ж із півдня не знають, що на півночі вирощують яблука. Розумно? Зрозуміло, що на черговий пілотний
проєкт передбачено відповідний грошовий транш.
Тоді і ми, учені, й етнокультурні організації звернулися і
до Міністерства освіти, і до Уряду, і до міжнародних організацій. Наразі вдалося предмет відстояти. Чи надовго?
Є чимало інших проблем.
У 2018 році, у рамках курикулярної реформи, Міністерство освіти, культури і досліджень переробило та затвердило
курикулум з ІКТУН для початкової ланки 10. Проте робота
над документом, процес обговорення та імплементації викликають чимало запитань.
По-перше, не зовсім зрозумілі критерії, за якими відбирали
кандидатів в авторські колективи. Провідні співробітники Інституту культурної спадщини, автори попередніх курикулумів
не пройшли конкурсу. Чому? Ось і нас цікавить це питання.
Узнаем друг друга лучше: учебное пособие для учащихся лицеев и
гуманитарных факультетов педуниверситетов. Chişinău, 2003.
10
Затверджений Національною радою з курикулуму МОКД
(Наказ Міністерства освіти, культури і досліджень Республіки
Молдова № 1124 від 20 липня 2018 р.).
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У 2019 році був наступний етап курикулярної реформи – реформуванню підпали курикулуми для гімназійної та
ліцейної ланок. Знову оголосили конкурс. Проте, з незрозумілих нам причин, конкурс із розробки курикулумів з ІКТУН
скасували. Без будь-яких пояснень. Незважаючи на тривалу
практику викладання затвердженого навчальними планами
предмета, учителі й учні знову залишилися без курикулума, а
відтак і без підручників, адже останні розробляють на основі
чинних курикулумів.
По-друге, глибоко переконаний, що до вже згаданих авторських колективів мають входити професіонали – компетентні, досвідчені, грамотні і відповідальні фахівці, тобто ті,
хто розуміє, що переробка державного документа полягає не
в механічній перестановці місцями розділів, модулів та окремих тем, а вона ґрунтується на закономірностях, внутрішній
логіці предмета, принципах і методологічних засадах навчання тощо. Чого варті у виставленому на сайт Міністерства варіанті курикулума з ІКТУН для початкової школи для його
обговорення підходи до розподілу годин на вивчення тієї чи
іншої теми? Наприклад, у 1 класі матеріал розділили на 7 розділів (модулів), з яких два (1 і 2) розраховані на 2 год кожен,
а три (3, 6, 7) передбачені лише по 1 год, а 4 і 5 розділи – на 12
і 15 годин відповідно. До того ж два останні модулі – 4 («Мій
рідний дім, моя сім’я») і 5 («Рід мій прекрасний») – уміщують,
окрім заявленої проблематики, яка перегукується, також теми
«Моя вулиця, рідне село», «Святки», «Новий рік» та інші фактично з інших розділів. І вже зовсім неприпустимо, на наш
погляд, коли курикулум рясніє похибками, повторами і грубими помилками, що порушують основні принципи науковості, доступності, послідовності тощо. Як можна пояснити
той факт, що в документі, виставленому на сайт профільного міністерства, вид колективної взаємодопомоги при будів363
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ництві називають, перепрошую, «клоакою», а не «клакою», і
його розглядають у модулі «Свята, які нас об’єднують», або
«Сімейне свято Івана Купала» (?!). Більш того, Україна перетворилася з історичної прабатьківщини українців Молдови
на звичайну країну-сусідку?! Сумно, та й рецензії співробітників сектору «Етнологія українців» залишилися поза увагою.
У підсумку, в методичному листі Міністерства освіти,
культури і досліджень від 2020 року вчителям, які викладають ІКТУН, запропонували «опиратися в курсі історії та
культури у 5, 6, 7, 8 та 9 класах на курикулум для початкової
школи та підручник для 1–2 класів» (?!). Підстави для такого
роду «методичних рекомендацій» автори вбачають у тому, що
в курсі ІКТУН специфічні компетенції та види діяльності в
гімназії єдині з початковою школою. Що ми можемо вимагати
від учнів і вчителів за таких підходів?
І ще один важливий момент, на якому необхідно зупинитися. Ті, хто стояв біля джерел розроблення нового змісту,
нових підходів в освіті, пам’ятають, що на початку 2000-х років Міністерство постійно проводило численні конференції,
круглі столи, наради та інші заходи, присвячені проблемам
освіти, у тому числі й національних меншин, за участю членів Уряду, депутатів Парламенту та інших високопосадовців.
Відбувалося живе, зацікавлене обговорення, пошук нових рішень, підходів, аналіз наявних практик тощо. На жаль, на теперішньому етапі подібні питання обговорюють найчастіше
виключно у вузькому колі, а результати наукових досліджень
залишаються незатребуваними.
У чому причини такого становища? Чому елементарна
некомпетентність і абсолютна безвідповідальність стали нормою? Як їх побороти?
Питання відкриті. Іноді самé питання буває не менш важливе, аніж відповідь на нього.
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Віктор Кожухар, Катерина Кожухар

УКРАЇНЦІ РЕСПУБЛІКИ МОЛДОВА
НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ 1
В етнічному та культурному різноманітті Республіки Молдова яскравою самобутністю і глибоким корінням вирізняються українці – другий за чисельністю етнос після титульного.
Історичне коріння, чисельність, розселення
Не заглиблюючись у проблему історичних витоків місцевих українців, хвиль і напрямків міграцій, взаємин з титульним населенням, зауважимо лишень, що українське населення
в Республіці Молдова має давні історичні корені, які сягають
сивої давнини. За даними істориків, археологів, антропологів і представників інших наук, на Карпато-Дністровських
землях наприкінці V ст. н. е. проживали слов’янські племена
антів і склавинів. З кінця VII – у IX ст. на території Дністровсько-Прутського межиріччя існувала слов’янська культура –
лука-райковецька, а з Х ст. в північній частині ДністровськоПрутського межиріччя – давньоруська (уличі й тиверці, які
проживали на Подністров’ї, входили до складу Давньоруської
держави) 2. З ХІІ ст. слов’яни півночі Молдови відомі під ім’ям
Кожухар В., Кожухар К. Українці Республіки Молдова на початку ХХІ століття. ІХ Міжнародний конгрес україністів. Історія.
Збірник наукових статей (До 100-річчя Національної академії наук
України) / [голов. ред.: С. Пирожков, А. Загородній, Г. Скрипник] ;
НАН України ; ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Київ, 2018. С. 102‑130.
2
Степанов В. Грани идентичностей. Этногражданские процессы
в среде национальных меньшинств Республики Молдова на при1
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«русини» (руснаки, рутени). Вони, на думку авторитетних дослідників, відіграли важливу роль у формуванні Молдовського князівства. У середині XIV ст. русини становили 39,5 % від
усього населення. На подальше формування українців Молдови суттєво вплинули міграційні процеси та насильницьке
переселення під час війн 3.
На сучасному етапі, згідно з переписом 2004 року 4, у
Республіці Молдова (без лівобережних районів) проживає
282 198 українців, що становить 8,4 % від усього населення
Правобережжя 5. Відповідно до даних адміністрації невизнаної Придністровської Молдавської Республіки чисельність
населення Придністров’я, за переписом 2004 року, становила
мере украинского населения (1989‑2009 гг.). Chişinău, 2010. 596 c.;
Мiжнароднi науковi читання пам’ятi академiка Костянтина Поповича. Украïнсько-молдовськi етнокультурнi зв’язки : зб. наук ст. /
укладачi: Кожухар В. Г., Кожухар К. С. Кишинів, 2015. Т. 1. 344 с.
3
Кожухар В. Україністичні студії в Республіці Молдова.
VIІІ Міжнародний конгрес україністів. Українознавство. Освіта.
Збірник наукових статей. Частина перша / [голов. ред. Г. Скрипник] ; НАН України; МАУ ; ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Київ, 2017.
С. 151‑163; Степанов В. Грани ідентичностей...; Мiжнароднi науковi
читання пам’ятi академiка Костянтина Поповича. Украïнськомолдовськi етнокультурнi зв’язки : зб. наук. ст. / укладачi: Кожухар В. Г., Кожухар К. С. Кишинів, 2017. Т. 3. 378 с.; Українці Молдови. Історія і сучасність : зб. наук. ст. / укладачi: Кожухар В. Г.,
Кожухар К. С. Кишинів, 2008. 256 с.
4
Покликання на перепис 2004 року, а не 2014, зумовлене тим,
що фахівці вважають дані останнього неповними і занадто тенденційними, такими, що не відображають справжньої демографічної
ситуації.
5
Перепись населения 2004 г. Демографические, национальные,
языковые, культурные характеристики. Статистический сборник.
Кишинев, 2006. Т. 1. С. 52‑89.
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555 500 осіб, з них українців – 159 984 особи, тобто 28,8 % 6.
Таким чином, загалом у країні мешкає понад 440 тис. українців. Найбільше їх проживає в північних районах – Бричанському (21,4 % від загальної кількості населення), Глодянському (19,55 %), Дондюшанському (12,7 %), Єдинецькому
(19,76 %), Окницькому (30,70 %), Фалештському (11,86 %),
Флорештському (8,97 %), а також у лівобережних – Дубосарському (28,29 %), Кам’янському (42,55 %), Рибницькому
(45,41 %), Слободзейському (21,70 %). Ці райони відносять
до місць компактного проживання українців у Республіці.
Окрім того, значна їх кількість проживає і в центральних районах – Каларашському (3,8 %), Криулянському (3,72 %), Ново-Аненському (8 %), Оргеєвському (3,9 %). Не менше українців у південних районах Республіки – Кагульському (6,6 %),
Тараклійському (6,1 %) і в АТО Ґаґаузія (3,2 %). У великих
і малих містах Молдови частка українського населення також
досить вагома: у Кишиневі вона становить 8,28 %, Тирасполі – 32,97 %, Бендерах – 17,83 %, Єдинцях – 19,4 %, Бричанах –
44,3 %, Кагулі – 11,04 %, Дрокії – 15,66% 7.
У розвитку української спільноти в Республіці Молдова
за часів незалежності умовно можна виокремити три періоди:
1. Період самоусвідомлення (1989 – середина 1990-х років) позначений пробудженням етнічної свідомості місцевого
українського населення. У цей час було закладено підвалини
законодавства в галузі захисту прав української національної
меншини, що дало поштовх до появи перших українських
громадських організацій, навчальних закладів, де запроваджували вивчення рідної мови. Відбулося заснування ВідКрамаренко И. Оглашены предварительные итоги приднестровской переписи населения. URL : http://www.olvia.idcnet.com/
o137-09-05.htm.
7
Перепись населения 2004 г…
6
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ділу історії, культури і мови українців Молдови в Інституті
національних меншин Академії наук Молдови, відкриття
кафедр української мови в Бельцькому державному університеті ім. А. Руссо, Тираспольському державному університеті ім. Т. Шевченка та Липканському педагогічному коледжі,
бібліотеки ім. Лесі Українки, започаткування україномовних
програм на Національному радіо і телебаченні, українських
часописів, самодіяльних творчих колективів тощо 8.
2. Період ствердження етнічних цінностей (середина
1990-х – 2010 рр.) характеризується подальшим удосконаленням законодавства, приєднанням Республіки Молдова до
міжнародних правових актів у царині захисту національних
меншин 9; комплексним дослідженням історії, мови і культури українців краю, проведенням перших експедицій в українські села Молдови, виданням наукових праць, фольклорних
збірників 10; зародженням літературного процесу, друкуванПерепись населения 2004 г…; Мiжнароднi науковi читання… Т. 1; Мiжнароднi науковi читання… Т. 3; Українці в культурі
Молдови = Ucrainenii în cultura Moldovei. Тематична бібліографія /
[уклад.: Кожухар В., Заїмова Л.]. Кишинів, 2008. 80 с.
9
Перепись населения 2004 г...; Мiжнароднi науковi читання…
Т. 1; Satul Petrunea la cîntec şi la joc: Din istoria şi poezia populară a
satului Petrunea – Glodeni / Coleg. de red.: Popovici C. F. (red. şef),
Botezatu G. G., Cernega (Cojuhari) E. S. ş. a. Chişinău, 1995. 256 р.
10
Див.: В земле наши корни. История, традиции и фольклор
сел Дану, Николаевка и Каменкуца Глодянского района. Исследования и материалы / авт. и сост.: К. Ф. Попович (гл. ред.), Я. П. Мироненко (муз. ред.), Е. С. Чернега (Кожухарь) (лит. ред.), В. Г. Кожухарь, В. Д. Панько. Кишинев, 1997. 289 с.; Кожухар В. Україністичні
студії в Республіці Молдова; Співає Стурзовка. Збірка українського
та молдавського фольклору села Стурзовка Глодянського району
Молдови / ред. кол.: К. Ф. Попович, Я. П. Мироненко, К. С. Чернега-Кожухар; укл.: К. Ф. Попович, К. С. Чернега-Кожухар, Я. П. Ми8
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ням перших художніх творів українською мовою, авторами
яких є місцеві українці 11; розбудовою мережі навчальних закладів з вивченням української мови, розроблянням (з урахуванням мовної ситуації) власного науково-дидактичного
забезпечення з рідної мови, літератури, історії і культури
українців Молдови 12; збільшенням кількості етнокультурроненко, В. Д. Панько та ін.; вступ. ст. К. Ф. Попович. Кишинів,
1995. 182 с.; Попович К. Ф. Нариси українського фольклору та художньої літератури Молдови. Кишинів, 2007. 609 с.; Попович К.
Вибрані твори = Scrisori alese. Chişinău, 2008‑2010. Vol. 1‑16; Попович К. Ф. Сторінки літопису (до українсько‑молдавських фольклорно-літературних взаємин і проблем історії та самобутності
українців Молдови). Кишинів, 1998. 242 с.; Мiжнароднi науковi
читання... Т. 1; Мiжнароднi науковi читання пам’ятi академiка Костянтина Поповича. Украïнсько-молдовськi етнокультурнi зв’язки :
зб. наук. ст. / укладачi: Кожухар В. Г., Кожухар К. С. Кишинів, 2016.
Т. 2. 340 с.; Мiжнароднi науковi читання... Т. 3; Datii Iu., Cojuhari E.
Problems of functioning and maintaining the Ukrainian language and
ethnic group in Moldova. Regulating the use of languages in the multiethnic society. Chişinău, 1996. Р. 41‑44; Satul Petrunea la cîntec şi la joc...;
Standardele internaţionale pentru protecţia minorităţilor naţionale şi
situaţia ucrainenilor şi bulgarilor în localităţile compact populate de ei
în Republica Moldova / Cara N., Chirtoacă D., Cojuhari E., Stoianova T.
(red. ş.) şi alt. Chişinău, 2003. 232 р.
11
Див.: Попович К. Ф. А в пісні – кохання і розпач, відгомін
буремних подій, надія і віра в прийдешнє. Співає Стурзовка. Збір‑
ка українського та молдавського фольклору села Стурзовка Глодян‑
ського району Молдови / ред. кол.: К. Ф. Попович, Я. П. Мироненко,
К. С. Чернега-Кожухар; укл.: К. Ф. Попович, К. С. Чернега-Кожухар, Я. П. Мироненко, В. Д. Панько та ін.; вступ. ст. К. Ф. Попович.
Кишинів, 1995. С. 3‑21; Попович К. Ф. Нариси українського фольклору...; Українці в культурі Молдови...
12
Див.: Мiжнароднi науковi читання... Т. 1; Мiжнароднi науковi
читання… Т. 3; Українці в культурі Молдови...
369

www.etnolog.org.ua
https://ich.md/

них громад, їх активною роботою щодо збереження і розвитку української культури, мови, церкви тощо 13. В. Степанов
відтинок часу між 2000 і 2010 роками розглядає як окремий
період, який він назвав «відлигою», пов’язавши його з такими
знаковими подіями, як розробка і прийняття Концепції національної політики, створення дієвого Центру меншин, пошуки механізмів ратифікації Хартії регіональних мов або мов
меншин, активізація співпраці з міжнародними організаціями тощо 14.
Однак, починаючи з 2010 року, ми спостерігаємо спад активності, інертність, тупцювання на місці, вагання і зневіру
значної частини українців, втрату багатьох здобутків, найперше – у галузі освіти 15. Щоправда, на тлі складних політичних
колізій відбувається громадянська мобілізація українців насамперед півночі Республіки Молдова, які першими стали на
захист суверенітету, відкрито виступили проти уніонізму й
намагання окремих політичних сил знищити Республіку Молдова як незалежну державу. Вочевидь, ми є свідками нового
пробудження і піднесення самосвідомості українців Молдови.
Тож які вони, українці Республіки Молдова, на початку
ХХІ ст.? За висновками професора Т. Кияка, на межі тисячоліть «для більшої частини українського етносу Молдови
притаманною» була «перехідна форма <...> етнічного самоусвідомлення, тобто та стадія духовно-культурного розвитку, головними властивостями якої є збереження певних рис
українського менталітету, традицій, звичаєвості, культурДив.: Мiжнароднi науковi читання... Т. 2; Мiжнароднi науковi
читання... Т. 3; Українці в культурі Молдови...; Українці Молдови.
Історія і сучасність.
14
Степанов В. Грани ідентичностей... С. 15.
15
Див.: Мiжнароднi науковi читання... Т. 1; Мiжнароднi науковi
читання... Т. 3.
13
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ної самобутності та інстинктивної зацікавленості у пізнанні
свого родоводу» 16. Таке становище було спричинене низкою
взаємопов’язаних факторів, насамперед державною політикою щодо української національної меншини, її культури і
мови, власне, нехтуванням нею в ті періоди, коли Молдова перебувала у складі інших держав – СРСР, королівської Румунії,
царської Росії, а ще раніше – Оттоманської імперії. Відокремлені від основного етнічного масиву іншою етнічною більшістю або поглинуті нею, українці були обмежені в контактах зі
своїми «однокрівцями» і «материковим масивом», унаслідок
чого з’явилася певна соціопсихологічна диспозиція, виникли
формування комплексу меншовартості й трансформації в етнічній і мовній ідентифікації: «Ми – не українці, українці живуть в Україні, а ми – хохли. Наша мова хохляцька, тецьканська, стурзовська, братушанська, воронківська, гулянська»
(за назвою населеного пункту). Академік К. Попович слушно
зауважив із цього приводу: «Забитий, загнаний у кут соціального безправ’я, український селянин був змушений змиритися з тим, що він “хохол”, тобто дитя невизнаної етнічної групи,
мова якої нікого не представляє, а тому і взагалі не вимагає
ніяких прав і поваги» 17. Характеризуючи українську спільноту Молдови наприкінці ХХ ст., він висловився так: «Це одна
з найбільших українських діаспор у світі і друга за кількістю
етнічна група (після молдован) у республіці. Разом з тим – це
етнос, який має найбільш тривалі історичні традиції дружніх
контактів і спільного мешкання з молдавським населенням.
На жаль, парадокс полягає в тому, що протягом всієї історії
краю процесом духовної культивації менше всього було охоКияк Т. Українсько-румунсько-молдовські міжетнічні взаємини. Етнонаціональні процеси в Україні: історія та сучасність.
Київ, 2001. С. 340.
17
Попович К. Ф. А в пісні – кохання і розпач… С. 6‑7.
16
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плене саме місцеве українське населення. На сьогоднішній
день це найчисельніша, а разом з тим єдина в республіці етнічна громада, яка не має добре підготовленої і згуртованої
інтелігенції, не мала і не має свого театру, літератури, публіцистики, мистецтва, освіти – всього того, що складає духовне
вогнище нації» 18. Як наслідок, українці змушені були шукати
інших шляхів для розвитку свого культурного потенціалу, насамперед у межах традиційно-побутової культури, а етнічна
культура незаперечно є однією з найважливіших етнодиференційних ознак етнічної спільноти.
Як свідчать наші дослідження, саме матеріальна і духовна культура місцевого українського населення зберігала ще
до середини ХХ ст., і багато в чому й донині, загальноукраїнську основу. Це виявляється в житлі й житловому комплексі (особливості забудови, інтер’єру, оздоблення тощо),
господарстві, їжі та харчуванні, одязі – загалом в усіх галузях матеріальної культури. Цінні національні артефакти
донині є атрибутами повсякденного буття сільського українського населення Молдови: домоткані килими, які місцеві українці називають «кілі́ми», «веретки», «налавники»,
«парата́рі», «розбої», «ско́рци» тощо. Вишиті й ткані рушники, серветки, доріжки, фіранки, якими прикрашають вікна,
двері, ікони, рамки сімейних фото та багато інших унікальних виробів ми зафіксували не тільки в домівках місцевих
українців, а й у сільських і шкільних музеях, де зберігають
також зразки національного одягу і взуття (вишиті чоловічі й жіночі сорочки, «чугаї́», «гачі», «миши́ни», кожухи, постоли тощо). У цих зібраннях чи не найкраще представлені
різноманітні за своїм призначенням та матеріалом посуд і
начиння українців (миски, полумиски, «цебри́», «баняки́»,
«конóвки», «куфля́та», «близнюки», «горнята», «гладущі́»,
18

Попович К. Ф. Сторінки літопису... С. 4.
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глеки, «ґавано́си» та ін.). Значний інтерес викликають у досліджених нами колекціях сільськогосподарські знаряддя
праці, різноманітний реманент. Усе вищеперераховане має
українську вкоріненість, що виявляється, зокрема, в українських назвах, здебільшого регіональних, а також демонструє
активні міжкультурні, міжетнічні контакти, насамперед
українсько-східнороманські 19.
Щодо духовної культури, то, розвиваючись в умовах іноетнічного середовища і значною мірою законсервувавшись,
вона, за визначенням наших колег зі Львова – О. Харчишин
і Н. Пастух, виявляє дивовижну стійкість у збереженні етнічного українського начала 20. Наші дослідження, а також
розвідки колег з України, засвідчують збереження на теренах
Молдови і на початку ХХІ ст. численних фольклорних жанрів,
зокрема і таких унікальних, як пісні-парованки, що повністю
зникли в Україні 21. Найбільш життєстійкими виявилися обряди зимового календарного циклу, а саме: святвечірні обряДив.: В земле наши корни...; Українці Молдови. Історія і сучасність; Мiжнароднi науковi читання... Т. 1; Мiжнароднi науковi
читання... Т. 2; Кожухар В. Г., Кожухар К. С. Господарська діяльність українців села Воронково Рибницького району. Ежегодник
Института межэтнических исследований Академии наук Респу‑
блики Молдова. Кишинэу, 2005. Т. 4. С. 96‑103; Кожухар В. Україністичні студії в Республіці Молдова.
20
Пастух Н., Харчишин О. Традиційний фольклор українців
північної Молдови: актуальність та специфіка дослідження. Народ‑
на творчість та етнографія. 2009. № 2. С. 40‑46; Пастух Н., Харчишин О. Український фольклор як чинник збереження етнічної
ідентичності українців Республіки Молдова. Народознавчі зошити.
Львів, 2011. № 3. С. 391‑401.
21
Див.: Пастух Н., Харчишин О. Традиційний фольклор українців...; Мiжнароднi науковi читання... Т. 1; Мiжнароднi науковi читання… Т. 2; Мiжнароднi науковi читання... Т. 3.
19
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ди, різдвяні й новорічні обходи (особливу розмаїтість спостерігаємо в обрядах маланкування). Значною мірою збереглися
родинні звичаї та обряди. І якщо українське весілля підпало
під суттєву нівеляцію, особливо в північних і центральних
районах, то, скажімо, поховальний обряд демонструє неабияку стійкість, хоча також зазнав впливу молдовської традиційної культури 22. Ці та чимало інших елементів матеріальної та
духовної культури є яскравим виявом збереженої української
етнічної самосвідомості в Молдові донині.
Ми, на відміну від деяких дослідників, переконані, що
українська мова, нарівні з історичною і культурою спадщиною, є одним з головних проявів етнічної самосвідомості,
своєрідним її маркером, чинником, що об’єднує людей, які
вважають себе українцями. Вона – один з найважливіших
об’єктивних факторів збереження етносу та його подальшого розвитку, особливо в умовах іноетнічного й іншомовного
оточення, адже впливає на мовну й етнічну свідомість і багато в чому визначає колективне несвідоме, а відтак відіграє
основну роль в етнодиференціації українців Молдови 23.
Див.: В земле наши корни...; Співає Стурзовка...; Українці
Молдови. Історія і сучасність; Мiжнароднi науковi читання... Т. 1;
Мiжнароднi науковi читання… Т. 2; Мiжнароднi науковi читання…
Т. 3; Кожухарь В. Г. Проблемы исследования этнологии украинцев
Молдовы (1950‑1990). Ежегодник Института межэтнических ис‑
следований Академии наук Республики Молдова. Кишинев, 2000.
Т. 1. С. 77‑86.
23
Див.: Датий Ю., Чернега (Кожухарь) Е. Проблемы функционирования и сохранения украинского языка и этноса в Молдове.
Регулирование использования языков в полиэтническом обществе.
Материалы международной конференции 14–15 декабря 1995 г. Кишинев, 1996. С. 42‑45; Кожухар К. С. Вивчення українських говірок у Республіці Молдова. Ежегодник Института межэтнических
исследований Академии наук Республики Молдова. Кишинев, 2002.
22
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До набуття Республікою Молдова незалежності українці були позбавлені можливості вивчати літературну форму
рідної мови, українську літературу і культуру. У більшості
випадків навчання в доуніверситетських освітніх закладах
провадили виключно румунською чи російською мовами.
З 1991/992 навчального року в початкових школах, гімназіях, ліцеях почали запроваджувати вивчення української
мови і літератури як окремого предмета, а з 2003‑2004 років – предмета «Історія, культура і традиції українського
народу» (у 1‑9 класах). Липканський педагогічний коледж
готував вихователів для дитячих садочків, а Бельцький і
Тираспольський університети – учителів української мови
та літератури 24.
У середині 1990-х років було зафіксовано найбільшу кількість навчальних закладів (71), де вивчали українську мову.
Три з них мали статус шкіл з українською мовою навчання. У
2017/2018 навчальному році в Республіці Молдова залишилося тільки 24 навчальні заклади, де викладали українську мову
як окремий предмет, і жодного з українською мовою навчання. Розформували кафедру української мови в Бельцькому
державному університеті, де на відділенні «Українська мова
і література» навчалися тільки чотири студенти. У 2014 році
Липканський педколедж було перепрофільовано, і підготовка вихователів дитячих садків українською мовою більше
не провадиться. Український компонент у дитячих садках в
Т. 3. С. 123‑130; Кожухар К. С. Етнічна і мовна ідентичності українців Республіки Молдова: чинники збереження і руйнації. Сonferința
ştiinţifică internaţională «Tradiţie şi inovaţie în cercetarea filologică».
27 octombrie 2015. Bălţi, 2016. Т. 2. С. 17‑22.
24
Див.: Мiжнароднi науковi читання... Т. 1; Мiжнароднi науковi
читання... Т. 3; Кожухар К. С. Особливості навчання української
мови в Республіці Молдова. Педагогический вестник. Кишинев,
2004. № 15‑16. С. 17‑31.
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українських селах Молдови відсутній. Усе перераховане підриває українське коріння етносу і сприяє активній русифікації молодого покоління, адже мовою навчання продовжує
залишатися російська 25.
Наукові дослідження в галузі україністики
У 1991 році в Інституті національних меншин Академії
наук Молдови було створено Відділ історії, мови та культури
українського населення Молдови 26, який розпочав цілеспрямовано і комплексно вивчати історію, етнологію, фольклор,
літературу, мову місцевих українців. Директора Інституту
академіка Академії наук Молдови, академіка Вищої школи
України К. Поповича (1924‑2010) по праву вважаємо засновником українознавства в республіці. Хоча підвалини були
закладені десятками попередників, однак тільки з 1991 року
можна вести мову про україністику як про окремий напрямок академічних досліджень у Республіці Молдова.
У 2016 році сектор «Етнологія українців» відзначив
25-річчя діяльності. Упродовж цих років комплексно вивчали
магістральні напрямки, які втілилися в такі фундаментальні
теми, як «Історія українців Молдови» 27, «Етнологія українДокладно про розвиток українського шкільництва див.:
Кожухар К. Українська компонента в системі освіти Республіки
Молдова. VIII Міжнародний конгрес україністів. Українознавство.
Освіта. Збірник наукових статей. Частина перша. Київ, 2017.
С. 164–181.
26
Нині – сектор «Етнологія українців» Центру етнології Інституту культурної спадщини Академії наук Молдови, у якому працює
три наукових співробітники (у середині 1990-х рр. працювало десять науковців і два лаборанти).
27
Див.: Кожухар В. Україністичні студії в Республіці Молдова...;
Українці Молдови. Історія і сучасність; Українці Придністров’я:
25
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ців Молдови» 28, «Українська мова в Молдові» 29, «Фольклор
українців Молдови» 30, «Українсько-молдавські літературні
зв’язки» 31, «Українська художня література в Молдові», «Національна самосвідомість і соціально-економічні умови розвитку українців Молдови» 32.
матеріали етнографічних досліджень. Одеса, 2005. Вип. 1. 95 с.;
Мiжнароднi науковi читання... Т. 1; Степанов В. К вопросу о происхождении украинского населения Бессарабии. Мысль: теория,
практика, публицистика. Киев, 1998. № 2. С. 38‑48.
28
Див.: Кожухар В. Г. Етнологія українського населення Молдови у 50‑90 рр. ХХ ст. (історіографічний аспект). Другий міжнародний
конгрес україністів. Доповіді і повідомлення. Львів, 1993. С. 252‑256;
Мiжнароднi науковi читання... Т. 1; Кожухар В. Г., Кожухар К. С.
Господарська діяльність українців села Воронково…; Степанов В.
Труды по этнографии населения Бессарабии ХІХ – начала ХХ вв.
Кишинев, 2001. 263 с.; Українці Придністров’я…
29
Див.: Датий Ю., Чернега (Кожухарь) Е. Проблемы функционирования и сохранения украинского языка…; Кожухар К. С.
Допоки живе мова – доти живе народ. Українці Молдови. Історія і
сучасність : зб. наук. ст. / укладачi: Кожухар В. Г., Кожухар К. С. Кишинів, 2008. С. 72‑89; Кожухар К. С. Етнічна і мовна ідентичності
українців...
30
Див.: Мироненко Я. П. Фольклор українців Молдови: питання жанру. Українці Молдови. Історія і сучасність : зб. наук. ст. /
укладачi: Кожухар В. Г., Кожухар К. С. Кишинів, 2008. С. 116–131;
Панько В. Песенный фольклор украинцев Севера Республики Молдова. Календарная и обрядовая поэзия. Кишинев, 2009. 156 с.; Попович К. Ф. Нариси українського фольклору...; Мiжнароднi науковi
читання. Т. 1.
31
Попович К. Вибрані твори…
32
Кожухар В. Етнокультурні процеси в середовищі українців Молдови і проблеми освіти. Освіта в українському зарубіжжі.
Київ, 2004. С. 75‑87; Кожухар В. Україністичні студії в Республіці
Молдова; Кожухарь В. Украинцы Молдовы: этнокультурная ха377
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В. Степанов захистив докторську (габілітатську) дисертацію на тему «Українці Молдови. Вплив етнодержавної законотворчості, державних установ і відомств, етнокультурного
середовища на збереження і розвиток ідентичності», за результатами якої видрукував монографії 33. В. Дам’ян захистив
дисертацію на тему «Українське козацтво в політичній історії
Молдовського князівства (друга половина ХVІ ст. – початок
80-х рр. XVII ст.)» 34. Результати досліджень співробітників
Відділу висвітлено в численних працях 35. Багатий доробок
залишив й академік К. Попович (понад 500 публікацій, 40 з
яких – монографії, нариси й романи) 36.
Сектор «Етнологія українців» Інституту культурної спадщини Академії наук Молдови проводить неабияку роботу для
рактеристика. Unitatea poporului Republicii Moldova şi problemele
identitaţii etnice. Chişinău, 2000. P. 70‑72; Степанов В. Грани идентичностей…; Степанов В. Украинцы Республики Молдова. Влияние этногосударственного законотворчества, госучреждений и
ведомств, этнокультурной среды на сохранение и развитие идентичности. Очерки трансформационного периода (1989‑2005 гг.).
Chişinău, 2007. 713 c.
33
Див.: Степанов В. Украинцы Республики Молдова...; Степанов В. Грани идентичностей...
34
Див.: Дамьян В. Украинское казачество в политической истории Молдавского княжества (вторая половина XVI в. – начало 80-х гг. XVII в.) : дис. на соиск. ученой степени канд. ист. наук.
Кишинэу, 2007. 174 с.
35
Див.: Українці Молдови. Історія і сучасність; Мiжнароднi
науковi читання... Т. 1; Мiжнароднi науковi читання… Т. 2;
Мiжнароднi науковi читання… Т. 3.
36
Див.: Попович К. Ф. Нариси українського фольклору...; Попович К. Вибрані твори...; Попович К. Ф. Сторінки літопису…; Попович К. Ф. Український театр на Кишинівській сцені / ред. К. С. Чернега (Кожухар). Chişinău, 1995. 216 с.
378

www.etnolog.org.ua
https://ich.md/

увічнення пам’яті К. Поповича, вивчення його спадщини. Одним з напрямків цієї роботи є, починаючи з 2012 року, щорічні Міжнародні наукові читання пам’яті академіка за участю
вчених, зокрема з Молдови й України. Результати наукових
форумів відображені у збірниках наукових праць «Українсько-молдовські етнокультурні зв’язки» 37 та у відгуках і рецензіях на них 38. Кожен із зазначених томів розпочинається
розділом, присвяченим науковій, художній, публіцистичній
спадщині академіка. В інших розділах висвітлені різнопланові проблеми історії, етнології, фольклору українсько-молдовського порубіжжя, етнопсихології, етнолінгвістики, діалектології, етнолітератури, лінгводидактики.
На хвилі відродження в 1990-х роках заявили про себе й
перші таланти української оригінальної літератури в Молдові. Піонером літературного процесу був член спілок письменників Молдови, України та Росії академік К. Попович, який
ще 1983 року видрукував свій перший роман «Бентежний світанок» в Ужгороді, друге видання, в Кишиневі, було здійснено
2009 року. Наступні два романи – «Скривджені долі» (2001,
2009) і «На крутих перегонах» (2007, 2009) – побачили світ у
Молдові. Вони склали поліфонічну трилогію, у якій масштабно зображені історичні події в Бессарабії на зламі епох.
Уперше українською мовою в Республіці Молдова були
видані вірші З. Гурської у двомовній збірці «Колокол души»
Див.: Мiжнароднi науковi читання... Т. 1; Мiжнароднi науковi
читання... Т. 2; Мiжнароднi науковi читання. Т. 3.
38
Див.: Головко О. Нове видання про українсько-молдовські етнокультурні зв’язки. Народна творчість та етнологія. Київ, 2016.
№ 2 (360). С. 110‑113; Мінченко Т. А. Його ім’я – символ гуманітарної науки. URL : http://oblosvita.com/navigaciya/novyny/23953-yogomya-simvol-gumantarnoyi-nauki.html; Харчишин О. Українськомолдовські етнокультурні зв’язки: здобутки наукової співпраці.
Народознавчі зошити. Львів, 2018. № 3 (141). С. 767‑770.
37
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(1993). Згодом – книги О. Медведенко «Струни серця» (2002)
і «Євшан ‑ зілля надії» (2010), І. Кравчук «Журба закоханої
долі» (2007), Л. Линдюк «Пісня пензля» і «Берегиня» (обидві –
2006 ), С. Лозинської «Перепілка з подільського поля» (2008),
«Я з краю подолинних нив» (2013), «Слід на землі» й «Дорога на Лемківщину» (обидві – 2016 р.), «А у нас в Михайлівцях» (2017), Ю. Дячука «А я живу – мені цікаво» (2006), поема «Веремія, Чи слово про гетьмана Івана Мазепу» (2014),
З. Гурської «Это жизнь» (2009), Є. Осередчука «П’ять сторінок
життя» (2009) й «Обрій» (2017), Н. Авідон «Чудо-райдуга. Для
малечі, про малечу» (2013) та інші.
Початки вивчення літературного процесу також заклав
академік К. Попович 39, а бібліотека ім. Лесі Українки сприяла
популяризації української літератури.
Внесок художників українського походження
в образотворче мистецтво Республіки Молдова
Професійні художники-українці вписали яскраві сторінки в історію розвитку образотворчого мистецтва Республіки
Молдова. Ще в першій половині минулого століття мистецтво
Бессарабії прославили заслужені діячі мистецтв О. Фойницький і Є. Мерега, автор графічних робіт «Весна», «Кіцканські
заплави», «Портрет молдованина».
У середині ХХ ст. образотворче мистецтво Молдови збагатила плеяда художників українського походження. Народний художник Молдови К. Лодзейський створив серію ескізних декорацій до вистав «Мандрівники в Молдові», «Серце
Домніка», «Кйоджинські суперечки». Неабияку популярність
у нашій країні і далеко за її межами отримали живописні
Див.: Попович К. Ф. Нариси українського фольклору...; Попович К. Ф. Сторінки літопису…
39
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та графічні роботи В. Моцканюка, а також заслуженого діяча мистецтв Республіки Молдова В. Коваля, автора «Чадирлунзьких мотивів» і серії робіт «Ритми Молдови». Не менш
широко відомі імена Г. Остапенка, Ю. Теличка, П. Мудрака,
які зображали у своїх творах красу молдовської й української
земель та їх людей.
Об’єднані любов’ю до великого мистецтва і творчого пошуку, більше ста художників українського походження і майстрів декоративно-прикладного мистецтва створили 1994 року
Благодійний фонд художників і українських народних майстрів
«Відродження», який очолив член спілок художників Республіки Молдова й України, заслужений діяч мистецтв обох країн
Є. Осередчук. Члени фонду, багато з яких досягли вершин розвитку професійної майстерності в різних галузях мистецтва –
живопис, графіка, скульптура, ужиткове мистецтво, фотографія
та інші, своїми творами, численними виставками і презентаціями прославили Молдову й були удостоєні високих нагород.
До когорти видатних художників належить і народний
художник Молдови Л. Григорашенко. У його творчості особливе місце посідають мотиви ратної боротьби молдовського
й українського народів з турецькими й татарськими завойовниками. У полотнах «Взяття Бендер Северином Наливайком»,
«Смерть Тимоша Хмельницького», «Богдан Хмельницький
зустрічає тіло сина» йому вдалося з історичною достовірністю зобразити участь у цих подіях українських козаків.
До цієї плеяди входять також талановиті художники-педагоги Кишинівського республіканського художнього коледжу ім. А. Племедяле І. Нечитайло, який оспівав дивовижну
красу української природи в картинах «Карпатське село», «В
Карпатах» та інших, і С. Бабюк, майстерно зобразивши молдовські пейзажі в полотнах «Жнива», «Дністровські береги»
та багатьох інших.
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Республіка Молдова й Україна високо оцінили досягнення художників-українців. За вагомий внесок у розвиток мистецтва звання заслуженого діяча мистецтв було присвоєно
О. Колибняку, який працює в техніці книжкової графіки й
офорта; С. Одайнику – провідному геральдисту Республіки
Молдова, автору ескізів і моделей державних нагород, орденів
і медалей Молдови; О. Хмельницькому – художнику-графіку,
автору ілюстрацій до творів В. Александрі та серії портретів
письменників; Б. Широкограду, який прославився як автор
плакатів у роки Другої світової війни; Є. Осередчуку – автору
графічних робіт «Дума про Україну», «Захар Беркут», «Митрополит Петро Могила» та інших; П. Герману – творцю серії
скульптур Т. Шевченка, Лесі Українки, Я. Олійника та інших;
художнику-карикатуристу М. Датію та багатьом іншим. Світове визнання отримала художниця-керамістка С. Пасічна,
удостоєна Золотої медалі Президента Італії та численних нагород, у тому числі золотих медалей на виставках-конкурсах
у Франції, Італії, Японії та інших країнах.
Окрім названих, молдовську й українську тематику відображено в роботах багатьох інших художників фонду «Відродження», а саме: «Витоки Дністра», «Покуття» М. Тихончука,
«Тарасова гора. Седнів» В. Манчука. На особливу увагу заслуговують ілюстрації до академічних видань молдовського й
українського фольклору Л. Нікітіна, його ж ілюстрації до творів класиків української літератури – «Микола Джеря» І. Нечуя-Левицького, «Захар Беркут» І. Франка, віршів Т. Шевченка та багатьох інших.
Майстерно проілюстрував роман «Роксолана» П. Загребельного Я. Олійник. Оригінальністю задуму і втілення вирізняється керамічний посуд «Півні» й «Смородина»
С. Красножона. Захоплення викликають мальовничі витвори
художника-примітивіста О. Семерні «Вечірні дзвони», «Чор382
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нобиль» та фотороботи І. Кібзія «Мати», «Вітряк» та багатобагато інших.
Видані в республіці підручники з української мови та літератури (для 1‑6 класів), а також з історії, культури і традицій
українського народу (для 1‑2 класів) проілюструвала талановита художниця, мультиплікатор Г. Євтушенко. Вона ж є художником-ілюстратором багатьох підручників з румунської
та російської мов, дитячого журналу «Alunel», низки творів
сучасних письменників і класиків румунської літератури.
Л. Нікітін працював над художнім оформленням підручників
з української мови та літератури для старших класів гімназії.
О. Лешку, що представляє також книжкову графіку, є автором ілюстрацій до художніх творів для дітей й академічного
видання молдовських, українських, вірменських, циганських
та російських казок.
Високу оцінку отримали роботи художника І. Бельдія,
чиї скульптури, що уособлюють види мистецтва – «Живопис», «Графіка», «Скульптура», «Декоративно-ужиткове мистецтво», – прикрашають фасад виставкового залу «Brîncuş».
Не менш відомі й роботи сучасників, зокрема М. Статного,
В. Паламарчука, В. Бакіцького, Л. Шевченка, Ю. Будяк-Руссу,
твори яких представлені в галереях як Республіки Молдова,
так й інших країн світу.
Художники українського походження збагатили мистецьку палітру Республіки Молдова яскравою етнічною тематикою, самобутніми мотивами, оригінальними ідеями,
талановитим їх втіленням у різних жанрах, техніках та напрямах 40.
Українська палітра Молдови = Paleta ucraineană a Moldovei =
Ukrainian Palette of Moldova / alcăt.: Evgheni Oseredciuc. Chişinău,
2006. 176 c.; Українці в культурі Молдови...
40
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Справжньою подією в культурному житті українців Молдови стало встановлення меморіальних дощок І. Нечую-Левицькому, М. Коцюбинському, Марку Вовчку, М. Гоголю,
Лесі Українці в навчальних та інших закладах, що носять їхні
імена, а також трьох пам’ятників Великому Кобзареві – бюстів Т. Шевченка в містах Бельці (2003), Кишиневі (2006) та
Кам’янці (2014).
Варто згадати про пам’ятник першій демократичній Конституції Пилипа Орлика в Бендерській фортеці, а неподалік
від нього – пам’ятник зачинателю нової української літератури І. Котляревському.
Самодіяльні творчі колективи
Незважаючи на те що в Республіці Молдова немає професійних творчих колективів, аматорських – чимало. Саме
завдяки ним зберігається фольклор, наше слово, наша дума,
помисли і сподівання. Це такі відомі в країні та поза її межами колективи, як народний ансамбль «Червона троянда»
(с. Мусаїт Тараклійського р-ну), «Журавка» (с. Ферапонтіївка, АТО Ґаґаузія), «Мрія» (с. Григорівка Каушанського р-ну),
творчий колектив учнів Унгурської гімназії «Калинонька», історико-етнографічний клуб «Роксолана» при Липканському
коледжі, ансамбль «Барвінок» (м. Сороки), творчий колектив
«Веселка» (керівник – Г. Головко), «Селянка» (с. Ставчени,
муніципій Кишинів), «Родина» (худ. керівник – І. Деркач),
«Хрустовчанка» (с. Хрустове Кам’янського р-ну), «Стожари» (м. Григоріополь), «Світозари» (м. Дністровськ), «Козачі
серця» (м. Слободзея), «Вербиченька» (м. Маяк), «Джерела»
(м. Тирасполь), «Чорнобривці» (м. Дубосари) та багато інших.
У Придністровському регіоні 14 років поспіль проводять Республіканський конкурс-фестиваль «Пшеничне перевесло»,
започаткований 2003 року з метою збереження і популяризації української народної пісні.
384

www.etnolog.org.ua
https://ich.md/

Україномовні ЗМІ
На Національному радіо і телебаченні Молдови українською мовою виходять в етер радіожурнал «Renaștere – Відродження» і програма «Світанок», які стали своєрідним
літописом життя українців краю. Серйозною проблемою залишається брак періодичних видань як на республіканському, так і на місцевому рівнях. Регулярно виходить друком
тільки газета «Гомін» (м. Рибниця); припинилося видання
єдиної україномовної газети «Рідне слово» (м. Бельці), а також її електронної версії. Життя часопису молодіжної спілки
«Злагода» вичерпано кількома номерами 41.
Український етнокультурний рух
Біля витоків українського етнокультурного руху стояли люди, які одними з перших усвідомили необхідність самоорганізації української громади краю задля збереження
ідентичності, культури, звичаєвості й розвитку українського
шкільництва та наукових досліджень українців Молдови.
Нині діють дев’ять республіканських етнокультурних
організацій: Товариство української культури в Республіці
Молдова (президент – О. Майстренко), Українська громада в
Республіці Молдова (голова – М. Олійник), Спілка українців
Молдови (голова – М. Мазурян), «Просвіта» (голова – Г. Рогова), Жіноча громада українок Молдови (голова – В. С. Морару), Благодійний фонд художників і українських народних
майстрів (голова – Є. Осередчук), Спілка українців Молдови
«Заповіт» (голова – М. Крижанівський), Українська асоціація
«Квітучий край – Plai infloritor» (голова – заслужена артистка Республіки Молдова О. Тер) та Молодіжна асоціація «Злагода» (голова – Д. Лєкарцев). Окрім того, у столиці діють дві
41

Українці в культурі Молдови...
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міські громади – «Барвінок» (голова – М. Мазурян) й Українська громада ім. П. Могили (голова – В. Кожухар).
У Придністровському регіоні також активно працює низка організацій: Товариство української культури ім. О. Бута
(голова – П. Богуцький), «Вітчизна» (голова – В. Ткаченко),
«Червона калина» (голова – А. Коханова), українська організація «Міжнародний фонд “Співробітництво”» (голова –
В. Фоменко) та інші.
Усі громади тісно співпрацюють з державними освітніми
і культурними установами, політичними партіями, громадськими неурядовими осередками Молдови й України, міжнародними організаціями Європейського Союзу, Сполучених
Штатів Америки тощо. За ці роки було реалізовано сотні проєктів і проведено тисячі культурно-освітніх заходів.
Силами Товариства української культури ім. О. Бута було
піднято з румовища храм Святого рівноапостольного князя
Володимира, створено Українську недільну школу ім. Святого Паісія Величковського, музей «Українці в культурі Молдови», відкрито два погруддя Т. Шевченка (у містах Кишиневі й
Бельці), погруддя і музей О. Кобилянської в с. Унгри Окницького району, організовано сотні концертів провідних хорових і вокальних колективів України, серед яких – Черкаський
народний хор, гурт «Сусіди», тріо «Мареничі», «Росава», ансамбль бандуристок «Мальва» та багато інших. Товариство
української культури ім. О. Бута проводить Республіканський
конкурс читців «Славимо тебе, Тарасе».
Сотні виставок художників і народних майстрів організував Благодійний фонд художників і українських народних
майстрів за керівництва Є. Осередчука. Наукові симпозіуми,
зустрічі з поетами й письменниками, екскурсії і фестивалі
організовує Громада ім. П. Могили. Жіноча громада українок Молдови започаткувала щорічне відзначення Дня матері,
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Міжнародного дня вишиванки, вшанування жертв Голодомору тощо. О. Тер – ініціатор й організатор міжнародних фестивалів «Plai Natal – Рідний край», «Мерцишор – у дарунок
жінці», «Різдвяні зустрічі з Оленою Тер». Унікальний музейтеатр Т. Шевченка в Тирасполі створив В. Фоменко. Українські громади цього регіону проводять республіканські фестивалі-конкурси «Пшеничне перевесло», «Шевченківський
березень». Значну увагу громади приділяють і видавничій
справі. Завдяки їхнім зусиллям вийшли друком книги, присвячені історії та діяльності окремих товариств, художні твори і наукові праці 42.
Попри те, що від часу проголошення незалежності кількість українців у Республіці Молдова зменшилася ледве не на
200 тис. осіб, а самосвідомість значної їх частини характеризується певною амбівалентністю, українська спільнота краю
здійснила стрімкий прорив у своєму розвитку в багатьох галузях – освіті, науці, літературі, культурі, ЗМІ, громадському
русі тощо. Складні соціально-економічні й політичні процеси
останніх років, масова міграція негативно вплинули на етнічні процеси в середовищі українців. Найбільших втрат зазнало українське шкільництво, а руйнація української складової
в освіті неминуче негативно вплине на подальший розвиток
українства в Молдові.
Див.: Наш родовід. Альманах Товариства української культури в Республіці Молдова. Кишинів, 2000. 63 с.; Осередчук Є. Товариство української культури = Societatea Culturale Ucraineană din
Republica Moldova. 20 років. Кишинів, 2011. 144 с.; Українська палітра Молдови...; Українці Молдови. Історія і сучасність; Ucrainenii
din Moldova, moldovenii din Ucraina: procese etnosociale. Materiale
Conferinţii Stiinţifice Internaţionale. Chişinău. 9 octombrie 2008 =
Українці в Молдові, молдовани в Україні: етносоціальні процеси.
Матеріали Міжнародної наукової конференції. Кишинів, 9 жовтня
2008. Chişinău, 2009. 308 p.
42
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IV. МАТЕРІАЛЬНА КУЛЬТУРА
МІСЦЕВОГО УКРАЇНСЬКОГО
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Victor Cojuhari,
Ecaterina Cojuhari

Cultura materială a ucrainenilor 1
Scurtă referință etno-demografică
Ucrainenii în Republica Moldova se află pe locul doi după etnosul titular – românii / moldovenii. Sunt stabiliți cu traiul în Moldova de mai multe secole.
Primele atestări despre slavi pe teritoriul Moldovei contemporane, potrivit istoricilor, arheologilor, antropologilor și
reprezentanților altor științe, datează cu sec. al V-lea d. H. În acele timpuri pământurile dintre Carpați și Nistru erau populate de
triburile anzilor și sclavinilor. Posesiunile slavilor se întindeau la
vest de Nistru până la Dunărea de Jos. Ei s-au strămutat pe aceste meleaguri din nord-est, de la Niprul de Mijloc și dintre Bug și
Nipru, din vestul Volâniei și din regiunea Pripyat. În partea de jos
a Nistrului sclavinii și anzii locuiau împreună cu băștinașii sedentari – geții și dacii romanizați, dar și cu nomazii 2.
Slavii erau agricultori sedentari, fapt mărturisit atât de documente scrise, cât și de surse arheologice. Gospodăriile lor erau bazate pe prelucrarea pământului și pe creșterea vitelor. Cunoșteau
slavii și grădinăritul. Mai practicau pescăritul, vânatul și stupăritul,
însă aceste sfere de activitate aveau un rol auxiliar.
Див.: Cojuhari V., Cojuhari E. Cultura materială a ucraineniolor
din Republica Moldova. Patrimoniul Cultural Naţional ca resursă pentru
o dezvoltare durabilă a Republicii Moldova / Inst. Patrimoniului Cultural ;
coord.: Victor Ghilaş ; red. şt.: Adrian Dolghi. Chişinău, 2019. Vol. 1.
Р. 177‑195.
2
Тельнов В. П., Степанов В. П., Рабинович Р. А., Руссев Н. Д.
И разошлись славяне по земле. Из истории Карпато-Днестровских
земель VI–XIII вв. Кишинев : Бизнес-элита, 2002. С. 10–35.
1
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Știința definește orânduirea socială a slavilor din secolele VIVII ca «democrație militară”, care a precedat întemeierea nemijlocită a statului. În plus, slavii erau luptători iscusiți, fapt despre care
scria Procopius din Cezarea 3.
La sfârșitul sec. al VII-lea – al IX-lea, pe teritoriul între Prut
și Nistru exista cultura slavă Luka-Raykovetskaya, monumente ale
căreia erau răspândite pe larg în lunca râurilor Nipru, Bug, pe teritoriul între Carpați și Nistru și în nord-estul Bulgariei 4. Doar pe
teritoriile între Nistru și Prut arheologii au descoperit peste 100
de așezări slave 5 (Fig. 1). Locuitorii acestor așezări au fost ulicii
(sau uglici) și tiverții (sau tiverienii), despre care cronicarul Nestor
scria «…А улучи и тиверь седяху бо по Днестру, приседяху к
Дунаеви. Бо множество их; сидяху бо по Днестру оли до моря,
и суть грады их до сего дне…» 6.
La începutul sec. al X-lea, cultura Luka-Raykovetskaya de pe
Malul drept al Ucrainei și partea de nord dintre Nistru și Prut este
înlocuită cu cultura veche rusă. Ulicii și tiverții, care locuiau pe teritoriile între Bugul de Sud și Nistru intră în componența Statului
antic rus 7. Potrivit cercetătorilor competenți, deja din sec. al XI‑lea
ulicii și tiverții, de rând cu volânenii, drevlenii, polenii, croații albi,
și, parțial severenii, erau de fapt stră-ucraineni 8.
Прокопий из Кесарии. Война с готами. Москва : Наука, 1950.
С. 295.
4
Прокопий из Кесарии. Война с готами. С. 295.
5
Федоров Г. Б., Чеботаренко Г. Ф. Памятники древних славян
(VI–XIII вв.). Археологическая карта МССР. Кишинев, 1974. Вып. 6.
С. 20–40.
6
Повесть временных лет. Т. 1 / подгот. текста Д. С. Лихачева;
пер. Д. С. Лихачева и Б. А. Романова ; под ред. В. П. АдриановойПеретц. Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1960. С. 14.
7
Ibidem. С. 21–23.
8
Залізняк Л. Про історичні витоки українського народу.
Українознавство. Календар‑щорічник 2001 / упоряд. В. Піскун,
3
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În sec. XIII-XIV teritoriul dintre Nistru și Prut se afla în sfera
de influență a Rusiei Halicio-Volânene. În această perioadă, aveau
loc strămutări în masă a slavilor în adâncul teritoriilor. De aceea
este normal să se presupună coabitarea și interferențele vlahilor
și ale slavilor (stră-ucrainenilor) pe acest teritoriu 9. Acest proces
este descris în cunoscuta legendă moldovenească despre întâlnirea
vânătorilor vlahi cu rusinul Iațco, dar și în cronicele lui Eustahie
Logofătul, Simion Dascăl, Nicolae Costin. Ei au determinat linia
de amplasare a localităților populate de ruteni: la nordul Moldovei
aceasta trecea pe râurile Suceava și Siret, iar sud-est – pe Nistru
până la Ackerman și Chilia 10.
Începând cu sec. al XII-lea, slavii din nordul Moldovei sunt
cunoscuți ca ruteni – «rusini» (rusnaci) 11.
În continuare devine caracteristică migrarea ucrainenilor din
diferite regiuni ale Ucrainei pe teritoriul Basarabiei, motivele principale fiind cele politice, social-economice, religioase etc., care
interacționau și se manifestau în mod diferit în dimensiunile de
timp și spațiu.
А. Ціпко, О. Щербатюк. Київ : Українська видавнича спілка, 2000.
С. 56.
9
Степанов В. П. Восточные славяне Молдовы: миграционные
процессы, межэтнические контакты, развитие и сохранение идентичности (ХІV–XVІІІ вв.). Мысль. Кишинев, 2004. № 4 (ноябрь). С. 70.
10
Kogălniceanu M. Cronicile României sau Letopiseţele Moldovei şi
Valahiei. Bucureşti, 1872. Р. 84.
11
În sursele scrise ale țărilor europene, rutenii sunt cunoscuți din
sec. al XII‑lea cu numele de «ruteni» (Biderman N. S. Die ungarischen
Rutheneu. Vol. 2. Insbruc, 1867. Р. 33). Baza etnonimului «rutean» o
alcătuia denumirea etnică «rusi». De aici – ruten în latină, orosz – în
ungară, neuss – în germană, rus – în română. Astăzi rutenii reprezintă
un grup etnografic aparte de ucraineni, care trăiesc până în prezent în
Carpați, Galicia și alte regiuni. În Basarabia ruteni își ziceau o parte din
ucraineni până la începutul sec. al ХХ-lea.
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Țăranii ucraineni din Galicia și Podolia migrau masiv în
Moldova, acest proces luând amploare mai ales din sec. al XVIIlea, când în teritoriile Ucrainei de Vest s-a întărit gospodăria
proprietății boierești, la baza căreia se afla claca – dijma boierească. Țăranii ucraineni erau atrași de pământurile nevalorificate din
Moldova, iar feudalii locali erau cointeresați în colonizarea acestora. Pentru a atrage coloniștii, puterea locală îi scutea de impozite.
În timpul războaielor se practica strămutarea forțată; în deosebi în timpul domniei lui Ștefan III, Bogdan III, Ioan Vodă cel Cumplit 12. Astfel, în timpul campaniei poloneze din 1498, domnitorul
Ștefan III a adus cca 100 000 de ucraineni prizonieri – bărbați, femei și copii, care au înființat câteva așezări. «Din acele timpuri, –
scria cronicarul moldovean – până în zilele noastre (sec. Al XVIIlea. – n. n.) trăiește limba “rusască” în Moldova, în deosebi în acele
locuri, unde s-au așezat cu traiul și a treia parte din ei vorbește în
limba “rusască” (ucraineana veche. – n. n.)» 13.
Însă aici trebuie să fim de acord cu declarația lui V. S. Zelenciuk, că limba slavă pe teritoriul Moldovei are o proveniență mult
mai veche 14.
În secolele XIV-XVII, în Țara Moldovei limba slavă veche servea drept limbă a cancelariei domnești, de secretariat, dar și în calitate de limbă a serviciului liturgic.
Мохов Н. А. Молдавия эпохи феодализма. Кишинев : Картя
молдовеняске, 1964. С. 139–140.
13
Уреке Г. Летописецул Цэрий Молдовей. Кишинев : Картя
Молдовеняскэ, 1971. С. 110–111; Mohov N. A. îl citează pe Gr. Ureche
în următoarea redacție: «și până astăzi în Moldova se aude grai ucrainean,
și până la o treime din populație vorbește în ucraineană» (Мохов Н. А.
Дружба ковалась веками (Молдовско-русско-украинские связи с
древнейших времен до начала ХІХ в.). Кишинев : Штиинца, 1980.
С. 36).
14
Зеленчук В. С. Население Бессарабии и Поднестровья в XIX в.
Кишинев : Штиинца, 1979. С. 52.
12
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Către sfârșitul sec. al XVIII-lea numărul ucrainenilor din Moldova a crescut considerabil. Astfel, conform datelor lui L .L. Polevoi, la mijlocul sec. al XIV-lea numărul satelor grupului etnic al
slavilor de est (stră-ucraineni) îl alcătuiau 322 de localități cu o
populație de 31 000 de persoane, adică 39,5% din toată populația.
În prima treime a sec. al XV-lea numărul satelor s-a micșorat
până la 302, concomitent numărul locuitorilor a crescut până la
33,3 mii, în componența populației alcătuind 25,5% 15.
În ce privește sec. al XVII-lea, date indirecte se găsesc în cunoscutul fragment din opera lui Gr. Ureche, precum că o treime
din populația Moldovei vorbește limba «rusască». V. S. Zelenciuc
scrie că în sec. al XVII-lea zeci de mii de ruteni locuiau în ținuturile
de nord – Hotin, Iași, Soroca 16.
La sfârșitul sec. al XVIII-lea zaporojenii și țăranii-fugari ucraineni se așază cu traiul în sudul Basarabiei. În partea stângă a Nistrului țărănimea ucraineană alcătuia majoritatea populației.
Începând cu sec. al XIX-lea strămutarea țăranilor ucraineni în
Basarabia a căpătat o amploare încă mai mare datorită dispersării
țăranilor de stat, veniți din guberniile Cernigov, Poltava, Taurida,
Ecaterinoslav.
După războiul ruso-turc din anul 1812, în Basarabia se întoarce o parte din cazacii zaporojeni, care la sfârșitul sec. al XVIII-lea
s-au mutat cu traiul în Turcia. Aceștia s-au stabilit la sud, unde au
format trupe separate de cazaci zaporojeni. În plus, în Bugeac s-a
strămutat un grup masiv de țărani-fugari din sudul Ucrainei.
La începutul anilor 1860, în județele Hotin, Ackerman și Bender
se aflau 82 de localități, majoritatea locuitorilor fiind ucraineni 17.
Полевой Л. Л. Очерки исторической географии Молдавии
XIII‑XV вв. Кишинев : Штиинца, 1979. С. 113.
16
Зеленчук В. С. Население Бессарабии и Поднестровья в XIX в.
С. 52, 55.
17
Зеленчук В. С. Из истории украинского населения Молдавии. Украинско-молдавские этнокультурные взаимосвязи в период
15
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Dacă în secolele XV-XVII țăranii ucraineni emigrau preponderent din Galicia, atunci în secolele XVIII-XIX – din Bucovina,
Podolie și din guberniile din centrul Ucrainei – Poltava, Ecaterinoslavsk, Herson ș. a.
Potrivit lui V. S. Zelenciuc, în Basarabia s-au format trei grupuri de ucraineni‑coloniști: rutenii din Galicia și Bucovina, ucrainenii din Podolie și Volânia și ucrainenii originari din Slobodskaya Ucraina.
Satele rusine erau situate în 7 din 12 regiuni ale județului Hotin. În anii ’70 ai sec. al XIX-lea se numărau 112 sate locuite de
ruteni 18. Îndeletnicirea de bază a lor era agricultura, preponderent
pomicultura și legumicultura. Spre sfârșitul sec. al XIX-lea rutenii
au finisat procesul de consolidare etnică în națiunea ucraineană,
obținând în consecință conștiința general ucraineană.
Originarii din Podolia și Volânia au populat județele Soroca
și Bălți. În Basarabia acești ucraineni erau numiți «podoleni» 19.
O parte din așezările podolenilor a fost înființată în secolele XVII–
XVIII, în perioada atacurilor cazacilor asupra Moldovei. Podolenii se deosebeau de ruteni nu numai prin vorbă, dar și prin
particularitățile vestimentației și ale locuințelor.
Al treilea și cel mai numeros grup al ucrainenilor-coloniști îl
alcătuiau originarii din Slobodskaya Ucraina – regiunile Harcov,
Poltava și Ecaterinoslav, care au populat în sec. al XIX-lea sudul
Basarabiei, majoritatea din ei – județul Ackerman 20.
социализма / отв. ред. М. Н. Губогло. Киев : Наукова думка, 1987.
С. 19.
18
Несторовский П. А. Бессарабские русины : историко-этнографический очерк. Варшава : Типография «Сатурн», 1905. С. 9, 11.
19
Берг Л. С. Население Бессарабии: этнографический состав и
численность. Петроград, 1923. С. 15.
20
Зеленчук В. С. Из истории украинского населения Молдавии.
С. 20–21.
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Pe parcursul sec. al XIX-lea numărul ucrainenilor a crescut
considerabil. Dacă în anul 1817 acesta era de cca 69 mii de persoane (6,5%), apoi în 1861 – 126 mii (23,4%), iar conform recensământului general al populației Imperiului Rus din anul 1879 –
330,6 mii (17%) 21.
Cei mai mulți ucraineni locuiau în județele Hotin (54,2%),
Ackerman (25,1%), Ismail (18,4%), Soroca (16,4%) și Bălți (11,6%).
În celelalte, numărul varia între 1,5 și 10,0% 22.
În județele din stângă Nistrului, pe tot parcursul sec. al XIXlea, populația ucraineană era cea mai numeroasă dintre toate grupurile etnice. Astfel, în anul 1897, ucrainenii din județul Tiraspol,
gubernia Herson, alcătuiau 38,5% din toată populația 23.
Procesele etnice interrelaționale moldo-ucrainene complicate
își aveau particularitățile sale în diferite regiuni ale ținutului. Dacă
la nord, în județul Hotin numărul populației ucrainene a crescut
și aceștia au asimilat satele moldovenești, atunci în județele Soroca
și Bălți aveau loc procese inverse. În unele sate ucrainenii si-au
asimilat treptat, pierzându-și limba maternă, însă păstrându-și caracterul culturii materiale și spirituale ucrainene. Procese similare
se observau și în sec. al XIX-lea 24.
Записки Бессарабского областного статистического комитета. Т. 1. Санкт-Петербург, 1900. С. 91; Первая Всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. : Бессарабская губерния. Т. 3. Санкт-Петербург, 1905. С. 70–71; Dolghii A., Felea A. Atlas
etnoisnoric ilustrat al Basarabiei (1812–1918). Chișinău, 2017. Р. 76.
22
Первая Всеобщая перепись. Бессарабская губерния. С. 70.
23
Херсонская губерния : свод цифровых данных. Херсон, 1910.
Вып. 1. С. 22.
24
Satul Petrunea la cîntec şi la joc : Din istoria şi poezia populară
a satului Petrunea – Glodeni / coleg. de red.: Popovici C. F. (red. şef),
Botezatu G. G., Cernega (Cojuhari) E. S. ş. a. Chişinău : Tipografie
Academiei de Ştiinţe, 1995. 256 р.
21
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La sud ucrainenii trăiau înconjurați, pe lângă moldoveni, de
un mediu multinațional (bulgari, ruși, găgăuzi) și, în mare măsură,
și-au păstrat cultura autentică.
Spre începutul sec. al XX-lea teritoriul Moldovei de astăzi intra în componența guberniilor Basarabia, Herson și Podolia. În
anul 1918 Basarabia intră în componența României. În regiunile
din stânga Nistrului, în anul 1924 a fost înființată Republica Autonomă Moldovenească în componența RSS Ucrainene. Populația
autonomiei număra 545,5 mii de persoane. Componența națională
fiind următoarea: ucraineni – 48,5%, moldoveni – 30,1%, ruși –
8,5% 25. Datorită faptului că RASSM era parte componentă a Ucrainei, limba ucraineană circula liber în toate sferele (învățământ,
cultură, mass-media etc).
În anul 1930 în Basarabia erau cca trei milioane de locuitori,
dintre care moldoveni – 56,2%, ruși – 12,3% ucraineni – 10,9%,
evrei – 7,2%. După Primul Război Mondial, România și-a asumat
unele responsabilități în ce privește dezvoltarea culturii și drepturilor minorităților etnice. În anul 1919 au fost deschise 212 școli
primare și 4 școli medii cu studierea în limba ucraineană, însă în
anul 1922 acestea au fost închise 26.
În componența RSS Moldovenești au intrat șase regiuni din
fosta republică autonomă și șase județe din Basarabia. Numărul
total al populației RSSM la 01.01.1941 era de 2 356,7 mii de persoane: moldoveni – 68,8%, ucraineni – 11,1%, ruși – 6,7%, alții –
13,4% 27.
După cel de al Doilea Război Mondial ucrainenii au fost practic supuși rusificării. La începutul anilor ’60 sunt lichidate școlile
Молдавия. Статистические материалы. Балта, 1928. С. 221.
Скворцова А. Ю. Русские Бессарабии: опыт жизни в диаспоре (1918‑1940 гг.). Кишинев : Pontos, 2002. С. 95, 99, 113.
27
Зеленчук В. С. Население Бессарабии и Поднестровья в XIX в.
С. 41.
25
26
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ucrainene, deschise în anii ’40. Limba ucraineană rămâne să
funcționeze doar la nivel uzual. Politica îndreptată spre formarea
unei «noi comunități istorice – poporul sovietic» contribuie la procesul de dispariție a trăsăturilor naționale atât ale ucrainenilor, cât
și ale altor etnii.
Conform datelor recensământului din anul 1989, în Moldova
numărul total al ucrainenilor este de 600,4 mii de persoane, cota în
componența națională fiind de 13,8%. Conform recensământului
din anul 2004, în republică (fără stânga Nistrului) trăiesc 282 198
de ucraineni (8,4%) 28. Conform datelor livrate de administrația
autoproclamatei Republici Nistrene, populația Transnistriei, conform recensământului din 2004, a fost de 555,5 mii persoane,
ucrainenii alcătuind 28,8%, adică 159 984 persoane 29.
După cum se vede, soarta ucrainenilor din Moldova a fost
anevoioasă și deseori tragică, însă ei au reușit în mare măsură săși păstreze identitatea. În acest context cultura ucrainenilor locali
poate fi considerată fenomen, care merită studiere aprofundată,
conservare și dezvoltare.
Odată cu obținerea independenței Republicii Moldova începe o nouă treaptă în istoria ucrainenilor din Moldova. Procesul
renașterii naționale în noile condiții au dat impuls dezvoltării
educației, științei, culturii și mișcării sociale ucrainene 30.
Перепись населения 2004 г. Демографические, национальные,
языковые, культурные характеристики. Статистический сборник.
Кишинев, 2006. Т. 1. С. 300.
29
Крамаренко И. Оглашены предварительные итоги приднестровской переписи населения. URL: http://www.olvia.idcnet.com/
o137-09-05.htm (дата звернення – 15.07.2015).
30
Vezi mai multe detalii: Кожухар В. Г. Українці Молдови: сторінки історії. Українці Молдови. Історія і сучасність : зб. наук. ста‑
тей / укладачi: Кожухар В. Г., Кожухар К. С. Кишинів : Elan Poligraf,
2008. С. 19–45.
28

398

www.etnolog.org.ua
https://ich.md/

Cultura materială
Formarea și dezvoltarea culturii tradiționale uzuale a
ucrainenilor din Moldova s-a produs în condiții dificile și a
fost determinată în mare măsură de suprapunerea mai multor
tradiții legate de așezări și locuințe, de activitatea gospodărească,
meșteșuguri și îndeletniciri, îmbrăcăminte, bucătărie etc.
Îndeletniciri. Principalele îndeletniciri ale ucrainenilor din
cele mai străvechi timpuri au fost agricultura și vităritul, agricultura
(cultivarea cerealelor, pomicultura, legumicultura, viticultura)
situându-se pe locul întâi.
Tradițional ucrainenii cultivau diferite produse cerealiere –
grâu (пшени́ца), secară (жи́то) 31, floarea soarelui (со́няшник,
пасо́лнух), orz (ячмі́нь), mei (про́со), ovăz (ове́с) și porumb
(куру́за, папшо́я), mai specific pentru moldoveni. Produsele cerealiere erau semănate toamna (de toamnă) și primăvara (de primăvară). Cele mai răspândite soiuri de grâu erau «ghirka», «banatka»,
«ulika», «arnauta», «cervona» (гирка, банатка, улька, арнаута,
червона) ș. a. Uneori o parte din ogor era semănat cu grâu amestecat cu secară (суржо́ха). Cultivatul se înfăptuia în iulie. Coseau în
marea majoritate cu coasele, cei mai înstăriți – cu cositoarea trasă
de cai. Secara era strânsă cu secera. Grâul și secara erau legate în
snopi, treierate cu îmblăciile (ціп), duse de șarabane (шараба́н) –
un fel de căruțe – la moară. În cantități mai mici făina era măcinată
cu pietre de moară (жорнува́ти, петлюв́ати) și acasă (Fig. 2).
Porumbul era semănat prin mai mule metode: gospodarii înstăriți
foloseau semănători în 1-2-3 rânduri, trase de cai; marea majoritate a țăranilor semănau manual (împrăștiau grăunțele prin arătură),
la sud se foloseau cilindri speciali, prinse de plug. Cele mai răspândite soiuri de porumb erau «cekantin» (чеканти́н, кінський зуб),
«moldovanka» (молдов́анка) ș. a.
31

Unele nume locale în transcriere ucraineană sunt italice.
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Cultivarea culturilor boboase în cantități mari nu le este caracteristic ucrainenilor, însă influențați de cultura moldovenilor,
pentru care boboasele constituie o componentă importantă a bucătăriei, ucrainenii locali cultivă în mod activ fasolea (фасу́лі),
mazărea, lintea, năutul (горо́х, ли́нта, нагу́т, чечеви́ця).
În gospodăriile ucrainenilor locali se cultivau cartoful, sfecla, varza, pătrunjelul, mărarul, țelina, morcovul, dar și roșiile,
castraveții, vinetele, ardeiul gras, gogoșarii. Practic toate aceste
culturi se creșteau pe loturile de lângă casă. În perioada antebelică,
parcelele de lângă casă nu erau folosite în mod activ de către țărani
în scopuri agricole – în multe gospodării prin grădini se plimbau
liber găinile, gâștele, rațele și purceii.
Creșterea culturilor legumicole necesita o prelucrare
minuțioasă a pământului, prășitul printre rânduri (прашува́ння,
підгорта́ння). Pentru aceasta se foloseau unelte speciale, deseori
se practica stropirea repetată. De grădinărit se ocupau de obicei femeile. Anume ele pregăteau și păstrau semințele, creșteau răsadul
și îl plantau în sol.
De la sfârșitul sec. al XIX-lea, pomicultura la ucraineni avea
un caracter gospodăresc și principalii consumatori de fructe erau
înșiși țăranii. Lângă casă creșteau diferiți pomi fructiferi; pruni
(сливки́), vișini (ви́шні), pere (гру́ші), cireși, zarzări (за́рзурі /
дза́рдзурі), nuci (горі́хи / гурі́хи). Dintre pomușoare: zmeura
(мали́нa), coacăza neagră și roșie (сморо́дина, помушо́ра), agriș
(а́ґрус, а́нґріш) ș. a. Tehnica agricolă pentru grădinărit rămânea
timp îndelungat destul de primitivă (în multe gospodării se cultivau soiuri de proastă calitate, nu întotdeauna solul era prelucrat,
nu se curățau pomii, nu se ducea lupta cu dăunătorii etc.). Aceasta
se explică prin faptul că pomicultura în gospodăriile țărănești nu
era marfă și roada nu era principalul produs alimentar. În conformitate cu distribuția tradițională a sarcinilor în familia ucraineană,
de horticultură se ocupau în deosebi bărbații. În prezent horticul400
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tura, la fel ca și legumicultura, sunt ramurile principale ale agriculturii, care au devenit marfă în multe sate ucrainene din zonele
nordice și centrale ale republicii.
În perioada antebelică, cea mai răspândită cultură tehnică
era cânepa (коно́плі, пра́диво); din tulpina ei se produceau fibre, din semințe – ulei. Fiecare gospodărie țărănească planta cânepă pe terenuri nu prea mari, cât mai aproape de apă, ca să fie
mai ușor să o înmoaie și să o prelucreze. Din fire de cânepă se
făceau funii, saci, diferite covorașe (ря́дна, пілки́, нала́вники
etc.), ștergare (рушники́, тира́вники) și pânze (полотно́) pentru
confecționarea hainelor. Mult mai puțin, și nu în toate localitățile,
se cultiva inul (preponderent în regiunile de sud). Din pânza de in
se cosea lenjeria de corp și hainele de gală. Inul se cultiva la sud în
anii ’50 ai sec. al XX-lea, iar în anii ’60‑’70 pe întreg teritoriul se
creșteau viermi de mătase, care produceau fire de mătase.
Până la începutul sec. al XX-lea tehnica agricolă și uneltele de
muncă erau destul de primitive. Cele mai răspândite unelte de arat
erau рало – ralo (unealtă veche, care nu răsturna straturile de pământ, ci doar le afâna) și плуг (plugul ucrainean greu, alcătuit din
mai multe părți, care s-a perfecționat în timp; moldovenii la fel
foloseau această construcție a plugului). Pentru afânarea arăturii,
lupta cu buruienile, presărarea semințelor erau folosite diferite tipuri de grape. Cea mai simplă și mai primitivă era boroana din
crengi de mărăcin (гілля́ка). Începând cu mijlocul sec. al XIXlea se foloseau grape dreptunghiulare mai perfecționate. Pentru
prelucrarea solului (îngrijirea plantelor, plivirea și stropirea lor)
se folosea sapa tradițională în forma unui triunghi isoscel cu o
lamă dreaptă sau ovală. Pentru recoltarea cerealelor se foloseau secera, coasa (украї́нська степова́), cositoarele (mașinile de cosit
au apărut doar în a doua jumătate a sec. al XIX-lea, însă numai
gospodăriile bogate își puteau permite procurarea acestor agregate
complicate; pe scară largă aceste mașini au început să fie folosite
401
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pretutindeni doar după cel de al Doilea Război Mondial). Cerealele erau treierate manual. Cea mai răspândită unealtă era îmblăciul
(ціп), alcătuit dintr-o tijă lungă (держа́к) de 150-190 cm, având
legat de capăt un băț gros mobil, elementele fiind unite printr-o
îmbinare elastică din piele naturală sau inele de fier (Fig. 3).
Țăranii ucraineni au deprins în mare parte de la populația
băștinașă cultivarea strugurilor și vinificația. În marea majoritate
via era plantată în câmpuri, mai rar pe loturile de lângă casă.
O ramură importantă a agriculturii era zootehnia. Șeptelul
vitelor cornute mari era alcătuit din vite nelucrătoare, de lapte și de tracțiune. Vitele nelucrătoare erau crescute de către
țăranii înstăriți pentru vânzare și alcătuia o parte neînsemnată a șeptelului. Mult mai considerabilă era cota animalelor de
tracțiune (boii, caii) (Fig. 4). Pentru ucraineni bovinele de lapte
erau de mare importanță, iar laptele de vacă și produsele lactate aveau o valoare nutrițională colosală. Ucrainenii practicau și
ovicultura – tradițională pentru moldoveni. Carnea de oaie și
produsele lactate alcătuiau partea considerabilă a rației țăranilor
ucraineni, spre deosebire de Ucraina, unde oile erau crescute
doar pentru carne și doar în Carpați – pentru produsele lactate.
Din laptele de oaie se prepara brânza (бри́нзя), din zer (у́рда)
caș (каш) pentru consum propriu și pentru vânzare, din blana
și lâna de oaie – îmbrăcăminte. Reieșind din tradițiile stabilite,
un rol deosebit în gospodăria țărănească a ucrainenilor îl avea
creșterea porcilor, pentru carne și slănină, pe care, de regulă, le
consumau singuri, iar uneori le vindeau la târgurile locale. Nu în
fiecare gospodărie se țineau capre. Acestea erau crescute pentru
lapte, mai puțin pentru carne, consumate de regulă în familie.
Din orătănii în gospodăriile țărănești ucrainene se creșteau găini
(ку́ри), rațe (качки́), gâște (гу́си), curcani (індюки́, куркани́) (de
la mijlocul sec. al ХХ-lea). Carnea de pasăre și ouăle de găină
erau consumate, din pene și puf se confecționau perne, saltele.
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Țăranii ucraineni locali practicau forma sedentară, de gospodărie, a creșterii animalelor, pe când pășunile, situate în apropierea
satului, erau folosite cu o anumită periodicitate de întreținere a
animalelor în grajduri. Formele de păscut vitele erau diferite, în
funcție de categoria animalelor. Pentru bovinel era folosită metoda când vitele erau adunate în cireadă (череда́) și erau lăsate
libere pe pășune (толо́ка), iar pe noapte acestea erau închise în
încăpere. Boii și caii erau scoși la păscut noaptea de către stăpâni.
Pentru păscutul oilor erau folosite în principal două forme: individuală (stăpânul care avea multe oi le păștea el însuși) și pe
pășune, când ciobanii angajați pășteau turmele din primăvară
până toamna, mânându-le pe noapte în țarc – овча́рні.
Un loc aparte în alimentație, neimportant, îl ocupa peștele.
El era prins în iazuri și râuri. Uneltele principale erau fatca și năvodul. Prindeau crapi, bibani, carași, plătici etc. Nu toți pescuiau,
mulți țărani cumpărau peștele.
De apicultură se ocupau puținii amatori, practicând sistemul
de prisacă cu diferite feluri de stupi: așa-zișii «ucraineni», orizontali ș. a. Principalele produse de apicultură, mierea și ceara erau
utilizate atât pentru nevoi personale, cât și pentru vânzare.
Un rol neînsemnat în viața ucrainenilor locali îl avea vânătoarea. Vânau, de obicei, cu ajutorul lațurilor, capcanelor și plaselor păsări (potârnichi, gâște sălbatice, rațe) și animale sălbatice
(iepuri, căprioare, vulpi ș. a.).
În sec. al XIX-lea – începutul sec. al XX-lea, în satele ucrainene era larg răspândită producția casnică legată de prelucrarea
materiilor prime pentru nevoile familiei, precum și meșteșugurile.
Mult timp meșteșugurile satisfăceau necesitatea de ustensile
gospodărești.
Un loc deosebit printre meșteșuguri îl ocupa țesutul
(тка́цтво), de care se ocupau femeile practic pe parcursul întregului an. Obiectele țesute se confecționau din fire de lână, câ403
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nepă și in. Din ele, la războaie (верста́т, кро́сна) (Fig. 5). femeile țeseau covoare (кілі́м, поло́г, ско́рца etc.), diferite preșuri
(підвіко́нник, нала́вник, полови́к, наскри́нник etc.) cu ornamente vegetale, zoomorfe sau geometrice (Fig. 6). Țeseau covoare de lână cu adaos de fire de cânepă la bază. Prelucrarea firelor
de cânepă era destul de tradițională: tulpinele de cânepă se înmuiau în apă, se spălau, se uscau, apoi, cu ajutorul unor instrumente speciale (бата́лница / батале́в, дерганка, щітка), se separau și se pieptănau, după care firele se torceau cu furca și fusul
(куде́ля și верете́но), apoi în stative (верста́т / кро́сна) se țesea
pânza din care, ulterior, se coseau haine, saci, traiste (то́рба) și
alte obiecte. Inul, după cum s-a menționat mai sus, era cultivat în
cantități neînsemnate. Din firele toarse din lână se confecționau
și haine. Articolele din lână și cânepă se disting prin expresivitatea lor artistică, care mărturisește gustul și talentul meșterițelor
ucrainene, iar caracterul ornamentului – influența reciprocă a
tradițiilor ucrainene și moldovenești de țesut (Fig. 7).
Printre țăranii ucraineni erau larg răspândite meșteșugurile
și îndeletnicirile legate de prelucrarea lemnului și construcția
locuințelor din lemn. Majoritatea produselor din lemn erau
confecționate de către meșteri (tâmplari și dulgheri) și doar unii gospodari confecționau diferite obiecte ei înșiși. Printre meșteșugurile
și îndeletnicirile care necesitau abilități, tehnici și instrumente speciale se numărau dogăritul (бонда́рство) (confecționarea butoaielor pentru murături, vin etc.), rotăritul (confecționarea săniilor
și carelor), confecționarea detaliilor din lemn pentru construcție
(acoperișuri, ferestre, uși etc.), dar și mobilă și diferite obiecte de
uz casnic.
Utilizarea lutului pentru confecționarea diferitor obiecte de uz
casnic și era tipic pentru ucraineni (precum și pentru alte popoare)
din cele mai vechi timpuri. De confecționarea tacâmurilor din lut
(гладу́щики / гладуші́, ба́ньки, горшки́, горня́та, близнюки́ etc.)
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se ocupau meșterii, utilizând o tehnologie suficient de complicată
(roata olarului, prelucrarea termică, zugrăvitul etc.). De asemenea,
lutul era folosit și ca material de construcție – se acopereau carcasele caselor de argilă, se confecționau chirpici (це́гла, лампа́ч),
olane în forme speciale, se ungeau pereții și podelele caselor etc.
Țăranii ucraineni locali utilizau pe scară largă diferite feluri de
piatră pentru confecționarea obiectelor de uz casnic: pietre de moară, tocile, uluce la fântâni, adăpători pentru vite ș. a. (Fig. 8). Din
piatră se construiau case și se ridicau monumente funerare. Piatra
era dobândită manual cu ajutorul ciocanelor, rangelor, penelor și
lopeților, iar piatra calcaroasă – cu târnăcopul și ferăstraie speciale.
Obiectele din piatră se confecționau prin scobire sau tăiere.
În fiecare sat exista o fierărie, unde fierarul împreună cu calfa sa confecționau diferite obiecte: topoare (соки́ри), dălți, sape,
lopeți, brăzdare, secere, coase, potcoave (доло́та, са́пи, лопа́ти,
ле́меші, серпи́, ко́си, підко́ви) detalii pentru care ș. a. Tehnica
acestei meserii era extrem de complicată și se baza pe experiența
seculară a meșterilor‑fierari. Desigur că același lucru îl înfăptuiau
și fierarii din satele moldovenești, găgăuze, bulgare, de aceea este
greu de a identifica trăsăturile etnice caracteristice ucrainenilor.
Prelucrarea pieilor și confecționarea articolelor de uz casnic este
una dintre cele mai vechi îndeletniciri ale ucrainenilor. În tehnica și
tehnologia prelucrării pieilor țăranii locali au atins un nivel destul de
înalt. Erau folosite pieile de porci, vite, oi etc. Tăbăcăritul se practica aproape în fiecare gospodărie, obiectele fiind cusute doar de
meșteri. Din pieile prelucrate se coseau cojoace, pantaloni de iarnă,
bundițe și altă vestimentație. Din pielea de cal, porc și vacă se făcea
încălțăminte – opinci.
O anumită funcție suplimentară în gospodărie o îndeplinea
colectarea. Țăranii ucraineni locali din timpuri vechi colectau
ierburi, scoarțe și flori, roade de arbuști și copaci pentru utilizarea lor în scopuri curative, preparând diferite decocturi și infu405
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zii, receptura cărora era transmisă din generație în generație. În
medicina populară cel mai des erau folosite așa plante precum:
coada șoricelului (дереві́й), sunătoarea (пожа́рниця), siminocul (беcсме́ртник), pelinul (поли́н), pătlagina (подоро́жник),
brusturele (лопу́х), mușețelul (рум’я́нок), menta (м’я́та), valeriana (валер’я́нка), sovârful (матери́нка) ș. a. Se mai strângeau
ghinde (hrană pentru porci), ciuperci (гу́би, пі́дпенки, коза́рики,
яє́шники, маслюки́ etc.), alune, pomușoare de corn, coacăză,
agriș, zmeură, fragă etc.
De la începutul sec. al XX-lea unele îndeletniciri populare încep să dispară, cedând concurenței cu producția industrială. Cu
toate acestea, multe dintre ele au fost păstrate până în prezent atât
ca tipuri auxiliare de activitate gospodărească, cât și ca meșteșuguri
artistice și decorative 32.
Locuinț a. Dezvoltarea uneia dintre cele mai importante componente ale culturii materiale a ucrainenilor locali – complexul
gospodăresc-locativ – a avut loc în concordanță cu condițiile climatice și socio-economice, iar principalele caracteristici ale acestuia s-au păstrat pentru un timp îndelungat, dezvoltându-se și
schimbându-se treptat. În procesul său de dezvoltare de un veac și
jumătate, locuința a trecut prin două etape principale: 1) din mijVezi mai multe detalii: Кожухар В. Г., Кожухар К. С. Господарська діяльність українців села Воронково Рибницького району.
Ежегодник Института межэтнических исследований Академии
наук Республики Молдова. Кишинэу, 2005. Т. 4. С. 96–103; Кожухар В.
Традиційне господарство українців півдня Молдови (на прикладі
села Мусаїт Тараклійського району). Мiжнароднi науковi читання
пам’ятi академiка Костянтина Поповича. Украïнсько‑молдовськi
етнокультурнi зв’язки : зб. наук. статей / укладачi: Кожухар В. Г.,
Кожухар К. С. Кишинів : Elan Poligraf, 2015. Т. 1. C. 123–144; Кожухар В. Г., Кожухар К. С. Матеріальна культура і господарство в
місцевих діалектах. Українці Придністров’я: матеріали етногра‑
фічних досліджень. Одеса : Гермес, 2005. Вип. 1. С. 41–86.
32
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locul sec. al XIX-lea până în anii 1950-1960, când schimbările s-au
manifestat prin dispariția formelor primitive și prin reorganizarea
unor construcții vechi, dar încă trainice; 2) din anii 1960, când,
practic pretutindeni, cel mai rațional tip de locuință devine casa
cu mai multe odăi de tipul conacului, conform planului apropiat
de pătrat, care a înlocuit locuința cu plasarea liniară a încăperilor.
Primii coloniști construiau adăpost provizoriu – bordeie
(бурде́й), mai târziu, pe măsura dezvoltării gospodăriei, se ridicau case și construcții auxiliare. Tipul principal al locuinței în
sec. al XIX-lea – prima jumătate a sec. al XX-lea era hata (ха́та),
care în literatură și-a primit denumirea din ucraineană-bielorusă
(o casă cu două-trei odăi și o tindă rece la mijloc). Este o casă tipic
ucraineană, care și-a găsit răspândirea și printre moldovenii din
zonele de contact etnic ucraino-moldovenesc 33 (Fig. 9).
Materialele de construcție de bază erau lutul galben, piatra
but, de care abundau solurile locale, și lemnul, parțial adus din România, Rusia, iar în regiunile de nord – din Carpații ucraineni. Rezervele neînsemnate de păduri autohtone și scumpetea celor aduse
limitau folosirea lemnului la construcția locuințelor; de regulă lemnul era folosit la ridicarea carcasei și acoperișului, confecționarea
ușilor, ferestrelor și mobilei. Principalul material pentru acoperiș
în sec. al XIX-lea – începutul sec. XX erau stuful (тро́ща / стуг)
și paiele de ovăz sau secară (около́т), șindrila (го́нта) – plăci
din lemn de conifere. Piatra but se folosea de obicei la ridicarea
fundației și în construcțiile auxiliare. În zilele noastre se folosesc
materiale de construcție noi: blocuri de piatră (coteleț) (пи́ляний
Кожухарь В. Г. Материальная культура вчера и сегодня. В зем‑
ле наши корни. История, традиции и фольклор сел Дану, Николаев‑
ка и Каменкуца Глодянского района. Исследования и материалы /
авт. и сост.: К. Ф. Попович (гл. ред.), Я. П. Мироненко (муз. ред.),
Е. С. Чернега (Кожухарь) (лит. ред.), В. Г. Кожухарь, В. Д. Панько.
Кишинев : Штиинца, 1997. С. 132–148.
33
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ракушня́к), cărămidă (це́гла), zgură de beton, blocuri de ciment și
prundiș etc. Cele mai răspândite materiale pentru acoperiș au fost
ardezia, țigla, tinicheaua, în zilele noastre – țigla metalică și alte
materiale moderne.
Pereții caselor locative și auxiliare din sec. al XIX-lea – începutul sec. al XX-lea se ridicau din carcase și lut (carcase împletite,
unse cu lut) cu grosimea de aproximativ 40 cm (горóжена ха́та),
pe din afară, în partea de jos, se clădeau призьбú, care parțial
înlocuiau fundația și păzeau casa de frig și umezeală (Fig. 10).
De la mijlocul secolului XX pentru pereți se utilizează chirpicii
(лампа́ч) – cărămizi din lut amestecat cu paie (clădirile din chirpici întotdeauna aveau fundație din piatră), mai târziu au început
să fie utilizate materiale de construcție noi. Pe dinafară pereții erau
acoperiți cu lut și văruiți. Mai târziu a început să fie aplicată tencuiala și văruirea în interior; la exterior în unele sate (din zonele
de nord) pereții erau colorați cu vopsea de ulei, sau era aplicat un
mortar special din ciment cu pietriș (шу́ба). Încăperile auxiliare de
asemenea erau construite din chirpici sau din carcase și lut, iar de
la mijlocul sec. XX se aplicau materiale de construcție noi.
Podelele erau din pământ, se ungeau cu lut, iar în ultimele decenii și în casele vechi, și în cele noi se aștern podele de lemn și din
materiale moderne.
În sec. al XIX-lea și începutul sec. al XX-lea ambele camere
aveau tavane, în tindă acesta lipsea. În casele fără sobă, fumul din
camere ieșea în tindă, de unde, printr-o gaură specială în acoperiș –
afară.
Până în anii ’50 beciurile prezentau simple gropi (пóгріб,
полівни́к), pereții cărora erau lipiți cu lut, se acopereau cu planșe
de lemn, peste care se arunca pământ. Deseori intrarea era în formă de galerie (ши́я). Mai târziu au început să se construiască beciuri sub case sau șoproane (подвáл). În beciuri se păstrau legumele, murăturile, vinul.
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Caracteristic pentru locuințele ucrainene de la începutul
sec. al XIX-lea era acoperișul în patru ape; din anii 1950 construcțiile
auxiliare au acoperișuri în două ape, trunchiate în partea de sus, cu
fronton din lemn. Spațiul de sub acoperiș (горíща / під) era folosit
pentru diferite necesități gospodărești (păstrarea cerealelor etc.)
În casele vechi ușile de la intrare erau din lemn, cu o singură parte, care se deschideau în tindă. Mai târziu au început să fie
confecționate uși în două-trei și chiar în patru părți cu sticlă. Ușile
interne erau cu o singură parte, mai târziu – din două părți cu
sticlă (Fig. 11).
În sec. al XIX-lea – începutul sec. al XX-lea ferestrele erau fără
rame. La început, sticla era înlocuită cu bășici de bou sau de porc,
apoi sticla se instala direct în deschizătura din perete, apoi au început să confecționeze rame simple și duble (Fig. 12).
Locuințele erau încălzite cu ajutorul cuptorului tradițional
(гру́ба, со́ба), cu sau fără plită, situată în cameră și bucătărie
(Fig. 13). În cuptor găteau hrana, iarna dormeau pe el. Combustibilul principal în casele țărănești erau cioclejii – пере́йди (resturi de
paie și tulpini de porumb cu care se hrăneau vitele), paiele, floarea
soarelui (pălării și tulpini), ciocălăie de porumb (качани́), vreascuri,
bețe (бичі́), tizic – тизики́ (turte făcute din balegă de vacă amestecată cu paie și uscate bine la soare). În ultimele decenii în calitate de
combustibil se folosesc lemne și cărbuni, dar și gaz natural și combustibil lichefiat. Pentru iluminare în sec. al XIX-lea – prima jumătate a sec. al XX-lea se folosea candela (кагане́ц), opaițul, lampa de
gaz (ґа́сова ла́мпа) și, în final, lumina electrică.
Locuințele erau proiectate foarte simplu: după modelul casei
rudelor sau cunoscuților. De aceea proiectele erau tipice, iar majoritatea caselor – asemănătoare. În ultimii ani casele sunt construite
după proiectele elaborate de către specialiști-arhitecți (Fig. 14).
Casele erau clădite de constructori angajați (brigăzi speciale de zidari, care lucrau prin angajare), dar și de însuși gospo409
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darul, cu ajutorul rudelor și cunoscuților. Erau organizare clăci
(кла́ка) – o formă anume de lucrări când sătenii se adunau pentru ajutor la cele mai grele procese (confecționarea chirpicilor,
закида́ння сте́лі etc.). Bani nu se plăteau, gospodarii doar îi serveau pe toți cei invitați cu bucate. Fiecare participant la clacă putea să-i cheme pe gospodar la ajutor, evident tot fără plată. Lucrul
mai puțin anevoios (tencuiala, zugrăvitul) stăpânii îl făceau, de
obicei, singuri 34.
În componența complexului gospodăriei țărănești, pe lângă
casa de locuit mai intră un hambar, spații pentru animale și păsări,
clădiri pentru depozitarea furajelor, lemnelor etc. În sec. al XIXlea – prima jumătate a sec. al XX-lea hambarele se foloseau pentru
păstrarea uneltelor, combustibilului etc. În ultimele decenii ele mai
joacă rolul de bucătării de vară și chiar de spațiu locativ cu încălzire, unde gospodarii (în deosebi cei în vârstă) stau permanent.
Pentru vitele cornute mari și cai se construiau încăperi în special din lemn cu fundament de piatră (стодо́ла); încăperile pentru oi, grajdurile (оча́рник) erau construite din lut, cotețul pentru
orătănii (курни́к), coștereața pentru porci (ку́ча) – din carcasă și
lut. Încăperi aparte se construiau pentru rațe și gâște, cât și pentru
păstrarea fânului și sculelor (ремане́нт) – клу́ня, гамба́рь. Toate
acareturile erau plasate în gospodărie haotic.
Casa propriu-zisă – ха́та – era alcătuită de obicei din două
încăperi locative (вели́кa ха́тa și camera de trăit – хатчи́нa), tindă (сі́ни, хоро́ми) și cămară (шо́па). În majoritatea cazurilor în
casă nu era evidențiat un loc aparte pentru bucătărie – dormeau,
găteau, mâncau într-o singură cameră – хатчи́нa. Вели́ка ха́та
nu se folosea ca și cameră de locuit, decorată frumos, aici se petreceau diferite ceremonii festive, se păstrau obiecte scumpe. Deci,
această cameră nu era încălzită (Fig. 15).
Тарас Я. Клака в будівництві українців Молдови: культурногенетична проблема. Мiжнароднi науковi читання. Т. 1. С. 148–160.
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Din anii 1960 planificarea casei se schimbă esențial, crește numărul odăilor, ха́та își schimbă forma: din dreptunghiulară ea
devine practic pătrată, se ridică al doilea și chiar al treilea etaj.
Mobila în casele țărănești era confecționată de înșiși gospodarii, sau la comandă de către meșterii tâmplari. Dormeau pe paturi din lemn (по́стель), instalate lângă sobă. Mai dormeau pe
lavițe de lemn și pe sofale. Scaunele, taburetele și mesele practic
nu se deosebeau de cele moderne și se confecționau din scânduri
geluite. De-a lungul pereților erau situate lavițe lungi – осло́ни,
ла́вки. Pentru păstrarea hainelor se foloseau lăzi de lemn – со́фки
și скри́ні. Vestimentația cotidiană era atârnată pe cuiere de mână
cu cârlige de lemn (кілки́). Vesela era păstrată pe rafturi speciale
(ми́сники, зами́сники) (Fig. 16). Variate ca formă erau dulapurile
în care se păstra vesela și alte ustensile. Într-un loc aparte în camera de trăit – хатчи́нa – se afla polița – поли́ца pentru pâinea
proaspăt coaptă – хліб, палани́ці, колачі́ etc.
Decorarea interioară tradițională a casei ucrainene include,
în primul rând, diverse preșuri țesute de casă. Pe întreg perimetrul odăii pe sub ferestre, pe pereți, era atârnat підвіко́нник
(кандре́л, парата́рі) – un țol de lână cu desen geometric în
nuanțe roșii, albastre, verzi și negre. Covoarele de pe pereți erau
numai în вели́ка ха́та – кілі́м, по́лог, нала́вник заби́раний,
ру́мба (covoraș cu desen în formă de romb), пі́лка (covor de lână
țesut de casă sau de fabrică) ș. a. Лáвки, ослóни, скрúні și сóфки
erau așternute cu налáвники. Geamurile și cotruțele (ку́тики)
de lângă sobă se acopereau cu perdele de casă sau de fabrică –
фіря́нки / фірáнки. Pereții erau împodobiți cu prosoape brodate,
fotografii de familie puse în rămi. Obligatoriu, în fiecare casă, la
loc de cinste se aflau icoanele, împodobite cu prosoape brodate –
рушники́ (Fig. 17). Ми́сник / зами́сник, поли́ца / поли́ця și alte
rafturi agățate erau împodobite pe la margini cu ozoare decupate
din hârtie.
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În casele moderne tot mai rar se întâlnesc covoare și țoluri
țesute de casă, confecționarea cărora s-a sfârșit practic din anii 5060, iar interiorul locuinței, în deosebi ale gospodinelor tinere nu
diferă practic prin nimic de locuința orășenească 35.
Vestimentația
Vestimentația este un purtător important al culturii tradiționale
a ucrainenilor locali. Timp îndelungat, anumite trăsături ale
vestimentației tradiționale au rămas neschimbate, unele datând
încă din Rusia Antică. În a doua jumătate a sec. al XIX-lea – prima
jumătate a sec. al XX-lea, îmbrăcămintea tradițională prezenta un
ansamblu complex, la baza căruia se aflau diferite componente: haine de corp, de brâu, de piept etc., dar și încălțăminte și podoabe.
În perioada sus-numită, la confecționarea vestimentației
țărănești se foloseau atât materiale produse de casă, cât și cele de
fabrică. Materie primă pentru confecționarea hainelor tradiționale
Vezi mai multe detalii: Кожухар В. Г., Кожухар К. С. Матеріальна
культура і господарство в місцевих діалектах. С. 41–86; Тарас Я. Архітектурно-декоративне вирішення дахів у Молдові. Народознавчі
зошити. 2012. № 6. С. 1152–1170; Тарас Я. Дерев’яні ворота садиби
в Молдові. Мiжнароднi науковi читання пам’ятi академiка Кос‑
тянтина Поповича. Українсько‑молдовськi етнокультурнi зв’язки :
зб. наук. статей / укладачi: Кожухар В. Г., Кожухар К. С. Кишинів :
Elan Poligraf, 2016. Т. 2. С. 184–204; Тарас Я. Дерев’яні галереї народного житла Молдови. Народознавчі зошити. 2013. № 1. С. 122–131;
Тарас Я. Кам’яні галереї молдавських садиб. Народознавчі зошити.
2013. № 3. С. 479–494; Тарас Я. Кам’яні огорожі і ворота молдавської
садиби. Народознавчі зошити. 2013. № 2. С. 238–246; Тарас Я. Пивниця в молдавській садибі. Народознавчі зошити. 2013. № 5. С. 897–
906; Тарас Я. Словник народної архітектури українців Молдови.
Записки НТШ. Праці комісії архітектури і містобудування. Львів,
2008. С. 555–574.
35
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erau fibrele vegetale, lâna, pieile animalelor (cu sau fără blană), mai
rar – tulpinile și coaja plantelor. Din blana prelucrată de oaie se
confecționau haine de iarnă, iar din piele – încălțăminte. Din tulpinile și coaja pomilor se făcea încălțăminte de vară și pălării.
Cât privește stofa produsă de fabrică, atunci de la sfârșitul
sec. al XIX-lea, producerea și răspândirea acestora crește simțitor.
Însă ambele războaie mondiale au influențat negativ asupra dezvoltării gospodăriei țărănești; în această perioadă majoritatea
țăranilor, inclusiv ucrainenii, folosea pentru confecționarea hainelor, în general, stofe țesute de mână.
Din anii ’50 producerea stofelor în condiții de casă practic se
întrerupe, fiindcă cele de fabrică devin accesibile aproape pentru
toată lumea, în plus, acestea sunt mai calitative și mai variate.
Unul din cele mai vechi elemente ale vestimentației de corp a
ucrainenilor era cămașa (соро́чка) – și cea de gală, decorată bogat,
și cea de lucru – пожни́вна – și cea de toate zilele, care uneori,
până la o vârstă anumită, era unică și pentru fete, și pentru băieți.
Cămășile se deosebeau prin stofă și prin croială și întotdeauna erau
albe, fapt ce corespunde tradiției slave. Cea mai răspândită era croiala în formă de tunică. Cămășile pentru bărbați erau cusute din
pânză de cânepă (соро́чка гребі́нна, гребіняча), din pânză pe bază
de bumbac (прядівна́), cu diferite garnituri din stofe de fabrică (de
exemplu, partea de jos era cusută din pânză de cânepă гребінна,
iar cea de sus – umerii și partea din jurul gâtului – din козіпу́х, stofă de tipul flanelei). Cămașa era lungă (puțin mai sus de genunchi
și nu era încinsă), se întâlneau și cămăși mai scurte, care se băgau
în pantaloni – пантало́ни / штани́, mânecile erau destul de largi.
Nu peste tot cămășile bărbătești aveau broderie (Fig. 18).
Și hainele pentru femei includ în mod obligatoriu cămașa
(соро́чка, каме́ша, камішо́йка 36), confecționată din cânepă amestecată cu bumbac. Cămașa pentru femei era alcătuită din două
36

Камеша, камішойка – de la mold. сămașă.
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părți – cea de sus (un tip de bluză, ornamentată la umeri și manșete
cu broderii în formă de rozete) și partea de jos (пі́дтичка), acoperită cu fustă, de aceea cusută din stofă mai ieftină și mai simplă.
Este o variantă tipic ucraineană (Fig. 19).
Dintre hainele de piept pentru femei, erau răspândite bundițele
din lână sau din blană de oaie (жиле́тка, кепта́рь), ко́фта (anterior confecționate de mână din lână de oaie, iar începând cu
anii ’50-’60 – preponderent de fabrică), жикє́т, în zile de lucru –
полоса́к – pulover împletit din lână de oaie. Principala haină de
piept pentru bărbați erau жиле́тка, кепта́рь din lână și жикє́т.
Hainele de brâu acopereau partea de jos a corpului și erau îmbrăcate nemijlocit peste cămașă. Hainele de brâu pentru bărbați –
pantalonii (вéрхні штанú, пантало́ни) – erau de diferite forme,
croială și erau cusuți din diferite stofe. Interesant este faptul, că
până în anii ’20-’30 ai sec. XX, pantaloni purtau doar bărbații în
vârstă, tinerii aveau voie să-i îmbrace doar după ce atingeau vârsta de 15 ani. În viața de toate zilele purtau pantaloni din cânepă (гребі́нні). Pe timp de iarnă coseau pantaloni vătuiți, pe malul
stâng al Nistrului îi numeau ґáчі, iar în regiunile de nord așa se
numeau pantalonii de gală, cusuți din lână și vopsiți cu boz.
În sec. al XIX-lea – începutul sec. al XX-lea hainele de brâu
pentru femei erau de mai multe forme. Cea mai răspândită era
fusta deschisă (necusută) (розпа́яна спінни́ца) – o bucată de pânză, care se înfășura în jurul corpului, astfel încât o parte să vină
peste cealaltă. Astfel de fuste erau confecționate din lână de oaie,
alteori din in. Începând cu anii ’20-’30 acestea au fost înlocuite
cu așa-zisele fuste «orășenești», adică cusute. Fustele (спінни́ці)
erau de câteva feluri: гребі́нна – din pânză de cânepă, ușoare, de
vară, cu pliuri și ceva mai groase – de iarnă; sub fustă se îmbrăca пі́дтичка; fuste din lână țesută de casă (во́вняна спінни́ца),
colorate, cu zimți la poale etc. Un element obligatoriu în îmbrăcămintea cotidiană a gospodinei era șorțul (фарту́х). Însă acesta
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era purtat doar în casă sau în curte; ieșind pe poartă, de sărbători
ori mergând la biserică etc., acestea erau scoase. Din această cauză șorțurile nu erau înfrumusețate. La sudul țării, în particular
în raionul Taraclia (s. Musait) șorțul reprezintă un element obligatoriu al vestimentației de gală pentru femei, probabil influențat
de tradiția bulgărească. Treptat fustele de casă au fost înlocuite cu
cele de fabrică.
Hainele de exterior se deosebeau prin stofă, croială, utilizare
funcțională – de iarnă, toamnă-primăvară, de gală, zilnică, de lucru etc. și aveau multe în comun cu hainele moldovenilor și cele
ale ucrainenilor din Ucraina. Aceste haine erau cusute din stofă de
casă, postav, piele de oaie, mai târziu – din materiale de fabrică.
De la sfârșitul sec. al XIX-lea printre ucraineni (și moldoveni)
erau răspândite hainele deschise (necusute). Majoritatea țăranilor
nu prea înstăriți purtau чугáй – o scurtă din lână de casă, ceva mai
joasă de brâu. Cei mai bogați preferau cojoace – кожух́ – din piele
de oaie, întoarse cu blana înăuntru. De obicei cojoacele erau ajustate
la talie și lungi până la genunchi. Haine de lucru erau: scurte cusute
din blană de oaie și din stofă cumpărată, pufoaicele (куфáйка). Fé ка) și paltoane
meile purtau scurteice din stofă groasă de lână (лян
din pânză groasă, postav, uneori vătuite garnisite cu piele, mai jos
de genunchi (бурнуз́ ). În unele sate din zonele de centru și de nord,
în calitate de haine de exterior se purtau șaluri mari de lână (шаль),
puse iarna pe umeri. Tot cu ele erau înveliți copiii.
După cel de al Doilea Război Mondial bărbații au început să
poarte mantale ostășești.
O parte integrantă a portului popular erau cingătorile, obiecte
pentru acoperirea capului, încălțămintea și podoabele.
Din timpuri străvechi element obligatoriu și, totodată, podoabă pentru înfrumusețarea veșmintelor era cingătoarea. Ea îndeplinea mai multe funcții: fixa hainele de brâu și le prindea pe
cele deschise, proteja și strângea mușchii abdomenului în timpul
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muncii fizice grele, era talisman și podoabă. Ucrainenii locali și
moldovenii credeau în forța magică pe care o avea cingătoarea. La
sfârșitul sec. al XIX-lea, în satele din raionul Bender era larg răspândit obiceiul conform căruia țăranii primăvara, înainte să înceapă semănatul, aruncau în sus cingători de culoare roșie cu dorința
să crească grâul tot atât de înalt 37.
Cingătorile erau confecționate din lână, in, cânepă, piele. La
sfârșitul sec. al XIX‑lea – începutul sec. al XX-lea, ucrainenii locali,
la fel ca și moldovenii 38, precum și ucrainenii din patria istorică 39
purtau cingători din fire de lână, confecționate în condiții de casă,
țesute sau împletite. Bărbații purtau și curele înguste din piele de
porc sau de vițel – ре́мінь. Începând cu secolul XX se poartă curele
de fabrică. De obicei, se încingeau doar bărbații, femeilor nu le era
caracteristic acest lucru.
Obiectele pentru acoperirea capului la bărbații ucraineni locali
se deosebeau prin formele, materialele și maniera de a fi purtate. În
sec. al XIX-lea – prima jumătate a sec. al XX-lea, pe timp de iarnă
erau purtate cușme de blană – шáпка, cel mai des de cârlan – кýчма.
Aceste căciuli aveau formă conică, la fel ca și căciulile moldovenești,
dar, spre deosebire de moldoveni, care le purtau în forma lor naturală de con, majoritatea ucrainenilor locali le îndoiau.
După cum menționează cercetătorii, așa purtau căciulile în
sec. al XIX-lea ucrainenii din guberniile Podolia, Ecaterinoslav și
Herson 40. În plus, în Transnistria, spre deosebire de ucrainenii de
pe malul drept al Nistrului, se coseau căciuli din blană de iepure și
chiar de pisică. Căciulile bărbătești erau confecționate, de regulă,
Молдаване. Очерки истории, этнографии, искусствоведения / отв. ред. Я. С. Гросул. Кишинев : Штиинца. 1977. С. 184.
38
Ibidem. С. 186.
39
Николаева Т. А. Украинская народная одежда. Киев : Наукова
думка, 1987. С. 66.
40
Ibidem. С. 69.
37
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în condiții casnice. Deja din mijlocul secolului XX bărbații au început să poarte căciuli produse la fabrică din blană de miel, iepure
și căciuli de casă – din iepure, cârlan, bizam, nutrie ș. a.
Vara erau răspândite pălăriile din fetru sau paie (капелю́х).
În ultimele decenii majoritatea bărbaților de la țară, indiferent
de naționalitate, toamna și primăvara poartă chipie și pălării
(капелю́х).
Obiectele pentru acoperirea capului pentru fete și femei încă
din timpuri străvechi îndeplineau nu doar funcție utilitară, ele mai
erau și podoabe.
În sec. al XIX-lea exista tradiția conform căreia fetele nemăritate umblau cu capul gol. Însă, odată cu apariția acoperămintelor de
fabrică, acest obicei dispare. El se păstrează doar în ritualul nunții
tradiționale, când mireasa este îmbrobodită ca o femeie-gospodină.
Acoperămintele tradiționale ucrainene pentru femei –
coronițele cu panglici (ле́нта, стрі́чка, ко́да) în viața cotidiană
practic nu se foloseau. Fetele le îmbrăcau doar de sărbători ca podoabe rituale, sau scenice.
Principalul tip al acoperământului pentru fete și femei erau broboadele, care se deosebeau prin denumire, destinație funcțională,
stofă, felul de a fi purtate. Iarna se purtau broboade întunecate:
ху́стка во́вняна (confecționate de casă), broboade din flanea sau
lână cu franjuri (шалі́нка з френзе́лями, торо́ками), de fabrică,
broboade mici sau mijlocii (шалі́ночка). Vara, de obicei – broboade subțiri, de culori deschise: хустúна, косúнка з сíточкою,
барі́з, га́зік. Femeile în vârstă purtau și iarna, și vara broboade de
culori întunecate.
Începând cu a doua jumătate a sec. al XX-lea încep să se răspândească cușme pentru femei împletite sau din blană; broboadele
rămân să le poarte doar femeile în vârstă.
Și încălțămintea varia în funcție de bunăstarea gospodarului.
Țăranii săraci purtau opinci (постоли), cusute de ei înșiși: pieile
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de vacă (mai des) sau de porc erau puse la sărat, scobite, tăiate
din ele o căpută de formă ovală și strânse cu un fir de cânepă răsucit, trecut prin niște găuri. Opincile erau purtate cu онýчи sau
obiele din нала́вник, sau cu ciorapi groși de lână până la genunci
(панчо́хи) și șosete (носкú). Și чýлки, și носкú erau împletiți din
lână nevopsită de oaie, fără ornamente.
Gospodarii înstăriți procurau ghete de fabrică sau coseau ghete (череви́ки / бока́нчі 41) din piele (з ре́міня) la meșteri. Cea mai
răspândită încălțăminte erau cizmele (чóботи): din pânză impermeabilă (кúрзові) pentru fiecare zi și de gală, din piele de dox
(хрóмові / ю́хтові). La fel și încălțămintea pentru femei deseori
se confecționa în condiții casnice: панчо́хи din piele de porc, papuci împletiți din cânepă sau lână, căptușiți cu piele (ка́пці); din
anii ’30 au început tot mai des să treacă la încălțămintea de fabrică: pantofi din piele, cizmulițe (чобітки́) din piele (з ре́міня),
din marochin (ю́х тові), din cauciuc (соша́ни), caloși mici din
cauciuc ș. a.
Iarna purtau pâslari (вáлянки): ши́ті / шúкі (cusute din lână
i
ș vată) și бúті (de fabrică), purtate pe geruri fără caloși.
Odată cu începutul sec. al XX-lea devine caracteristic să se
treacă la așa-zisa vestimentație de tip general european, cu păstrarea unor elemente naționale tradiționale. Dezvoltarea pe scară largă a industriei ușoare a adus la utilizarea în exclusivitate a
hainelor de fabrică, și din anii ’50 producerea stofelor, hainelor,
a încălțămintei în condiții casnice practic s-a sfârșit. În condiții
de casă continuau să practice împletitul și brodatul ca variație a
lucrului manual. Acum în vestimentația sătenilor în prim plan se
pun nu semnele etnodiferențiale, ci deosebirea dintre diferite grupuri sociale și de vârstă. Din hainele de gală făceau parte cămășile,
costumele; din încălțăminte – pantofi sau ghetele, din hainele de
deasupra – paltoanele și trenciurile. Vestimentația tineretului și a
41

Боканчи – de la mold. bocanci.
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intelectualității rurale, care în mare măsură urmăresc moda, practic nu diferă de cea a orășenilor.
Ce ține de podoabele pentru femei – acestea erau destul de
tradiționale: mărgele – пацьóрки sau, mai rar, намúсток; salbe –
карáлі; verighete – кóльца, вінчáльні кóльца (din cupru) și cercei – кýльчики.
Hrana și ustensilele
Pornind de la specificul multiramural al agriculturii, de la
dezvoltarea socio‑economică, caracterul ocupației populației,
prezența resurselor naturale etc. s-au format tradițiile specifice
cultural-uzuale în alimentația zilnică, festivă și cea rituală a ucrainenilor locali 42.
Кожухар В., Кожухар К. Матеріальна культура українців лівобережного Придністров’я (одяг, їжа і харчування). С. 89–96; Кожухар К. С. Назви їжі і харчування в говірці села Булаєшти Оргеївського району Республіки Молдова. Етнокультура порубіжжя:
локально-територіальні особливості. Одеські етнографічні читан‑
ня. Одеса : Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2014. С. 193–210; Кожухар К. Тюркський чинник у формуванні
номенклатури назв їжі, харчування, посуду і начиння українців
Молдови. Записки історичного факультету. 2015. Вип. 26. С. 67–84;
Никогло Д. Некоторые особенности традиций питания украинцев
юга Республики Молдова (по материалам полевых исследований).
Мiжнароднi науковi читання. Т. 2. C. 133–159; Степанов В. Украинская свадьба в селе Мусаит Тараклийского района Республики
Молдова в ХХ – начале XXI века. Мiжнароднi науковi читання
пам’ятi академiка Костянтина Поповича. Украïнсько-молдовськi
етнокультурнi зв’язки : збірник наукових статей / укладачi: Кожухар В. Г., Кожухар К. С. Кишинів : Stratum Plus, 2017. Т. 3. С. 249–276;
Яровая В. А. Взаимовлияния в народной пище молдаван и украинцев северных районов ССР Молдова. Археология, этнография и
42
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Cele mai răspândite erau bucatele pregătite din produsele vegetale. Componenta principală în alimentație era pâinea (deseori
se cocea o dată pe săptămână, în zilele de sâmbătă) și alte produse
făinoase. Pâinea și produsele de panificație, deosebit de venerate
în popor, erau totodată și hrană rituală, dar jucau și un rol important în tradițiile familiale și calendaristice 43. Însă în multe familii
ucrainene pâinea se cocea mai des din făină de porumb – mălai
́ ), din făină de grâu – doar de sărbători, fapt condiționat pe
(малай
de o parte de influența bucătăriei moldovenești, unde, spre deosebire cea ucraineană, bucatele din porumb ocupau un loc de seamă,
iar pe de alta – de situația economică grea a majorității gospodăriilor țărănești. Deseori pe masa ucrainenilor din partea locului se
găseau și alte bucate din făină sau crupe de porumb, împrumutate
în mare parte din bucătăria moldovenească 44: mămăliga, servită cu
искусствоведение Молдовы: Итоги и перспективы. Кишинев, 1990.
С. 131–132; Nicoglo D. Unele particularităţi ale tradiţiilor alimentare ale
ucrainenilor din Republica Moldova (în baze investigaţiilor de teren).
Revista de etnologie şi culturologie. Chişinău, 2012. Vol. XI‑XII. Р. 14–23.
43
Cojuhari E. Pastele făinoase în sistemul alimеntar al ucrainenilor
din Republica Moldova: nominaţie tradiţională regională. Rezumatele
comunicărilor ale conferinţei ştiinţifică cu participare internaţională
Probleme actuale ale arheologiei, etnologiei şi studiului artelor, Chişinău,
31 mai – iunie 2012. Chişinău : Profesional Service, 2012. Р. 45–46; Кожухар К. Традиції випікання хліба в українських селах Молдови.
Ştiinţe. Educaţie. Cultura. Наука. Культура. Образование. Т. II. Линг‑
вистика. История и культура. Материалы международной научнопрактической конференции, посвященной 25-й годовщине Комрат‑
ского госуниверситета. 4 февраля 2016. Комрат, 2016. С. 472–478.
44
Кожухар К. С. Східнороманські запозичення в назвах продуктів харчування, страв, посуду і начиння в українських говірках
Республіки Молдова. Спільність молдовської та української куль‑
тур. Матеріали Міжнародної науково‑практичної конференції.
27‑28 вересня 2013 р., м. Чернівці. Одеса : ВМВ, 2013. С. 87–104; Ко420
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jumări, scrob – скрóп (mâncare făcută din ouă bine amestecate și
apoi prăjite), brânză, pește prăjit, unt topit sau ulei cu ceapă prăjită,
́ (usturoi pisat cu ulei, apă și sare), sau mămăliga
mujdei – муджей
cu lapte; бедерев́ ка – fiertură din resturi de mămăligă cu adaos de
́ ч – terci din porumb cu
prăjitură de făină, ouă, ulei și ceapă; ливін
lapte acru, brânză și verdeață. Până la sfârșitul anilor ’50 cu mămắ – semințe de cânepă frecate și prăjite cu ceapă.
ligă se mânca și жуф
Variat și bogat era sortimentul de bucate din făină. În cuptor,
pe lângă pâine se coceau бох́ анці / буханці – pâinici fără umplutură, sau cu umplutură de cartofi; balabuște cu mujdei, servite cu
borș sau fasole; книші́ (книш / книж) – un soi de plăcinte din aluat
dospit cu colțurile îndoite înăuntru, umplute cu jumări, brânză și
ceapă prăjită; plăcinte (пиріжкú) din aluat dospit, coapte în cuptor,
sau fără drojdii, cu umplutură din cartofi, varză, brânză de vaci și de
oi, ouă cu verdeață, mazăre, fasole, vișine etc. (Fig. 20). Extrem de
́ і (паланиц
́ а) – asemănătoare cu plăcintepopulare erau паланиц
le moldovenești din aluat dospit sau fără drojdii, întins, sau pentru
cozonaci cu umplutură de cartofi, brânză de vaci cu ou, brânză de
́ а) – un produs din aluat întins cu
oi, varză etc.; învârtite (вертут
umplutură și răsucit; saralii (саларія́ ) – produs din aluat cu drojdii
întins sau de cozonac cu umplutură de dulceață cu nuci sau petale de
trandafir, în formă de litera «S»; varzari (варзар́ ь) – produse din aluat întins cu cireșe, iar în unele sate din raionul Glodeni – cu varză 45.
Mâncarea caracteristică pentru ucrainenii din Moldova sunt
colțunașii – варе́ники (preparat culinar făcut din aluat nedospit,
жухарь E. С. Восточнороманские заимствования в названиях пищи
и напитков в украинских говорах Республики Молдова. Славянские
чтения. Научно‑теоретический журнал. Кишинэу, 2014. Вып. 39.
С. 17–30.
45
Кожухарь E. С. Локальные особенности названий пищи и
питания в украинском говоре села Булаешты Оргеевского района
Республики Молдова. Revista de etnologie si culturologie. Chişinău,
2014. Vol. XVI. С. 50–59.
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care se umple cu brânză, cartofi), care în satele ucrainene din raioanele Briceni, Edineț, Florești, Fălești se numesc пироги́.
Deseori se pregătesc bucate din tăiței de casă – ті́сто,
макаро́н, care sunt consumate ca mâncare aparte, sau se gătește
din ei «babă albă / neagră» – бі́ла / чо́рна ба́ба / ба́бка – un soi de
budincă cu adaos de lapte, ouă și multe altele 46.
Un loc important în alimentația ucrainenilor îl ocupă legumele, din care se prepară felurile întâi și doi. Printre felurile întâi
cel mai popular a fost și rămâne borșul – борщ, care odinioară
se gătea din carne în exclusivitate de zile mari, iar în restul zilelor se dregea cu slănină. Spre deosebire de bucătăria tradițională
ucraineană, unde slănina se freacă, sau de cea moldovenească,
unde în loc de slănină se folosește ulei, aici slănina tăiată bucățele
mici se prăjește. Rețetele și denumirile borșului sunt foarte variate: борщ черво́ний (borș roșu cu sfeclă, morcov, cartofi și varză),
борщ с фасу́лями (cu fasole), борщ зеле́ний (cu verdeață și ou),
борщ забі́ляний (înălbit cu zer și ou bătut), борщ з папшо́йними
кру́пами (cu mălai, cartofi, varză, usturoi și hrean). Nu mai puțin
populară este zeama за́ма / зя́ма – felul întâi, pregătit în bulion de
găină cu adaos de tăiței de casă sau orez. La fel ca și borșul, zeamă
este înăcrită cu borș acru. Pentru înăcrire se mai întrebuințează
de asemenea sfecla murată, roșiile proaspete și murate, pasta de
tomate. Este variat repertoriul supelor pregătite din bulion de carne, legume sau zer, cu adaos de crupe de orz, grâu, arpacaș, hrișcă,
orez, mazăre, fasole, linte, tăiței, ciuperci etc.
Și mâncărurile din cartofi sunt, de asemenea, foarte răspândite în regiunea respectivă. Deosebit de populară este friptura
(пе́ченя / жарко́є) – cartofi înăbușiți cu carne, care nu lipsește
de la nicio masă de sărbătoare. În restul zilelor se consumă de
Кожухар К. Українсько-молдовські інтерференції в назвах
страв з борошна в українських говірках Республіки Молдова.
Мiжнароднi наукові читання. Т. 1. С. 223–249.
46
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obicei cartofi fierți (în coajă, piure, întregi) și prăjiți. Diversele
salate din legume proaspete, murate și marinate – varză, bostănei, diferite soiuri de ardei, vinete și ciuperci s-au stabilit trainic
în rația alimentară a ucrainenilor din partea locului. Mai mult
decât în Ucraina ,aici se resimte influența bucătăriei autohtone:
se consumă condimente și sosuri picante. Este de neînchipuit bucătăria ucrainenilor din Moldova fără ceapă, usturoi, ardei iute,
murături și mirodenii.
La sfârșitul sec. al XIX-lea – începutul sec. al XX-lea bucatele din carne se consumau exclusiv în zilele de sărbători, ceea ce
era condiționat în principal de restricții și interdicții confesionale
și, nu în ultimul rând, de scumpetea și inaccesibilitatea produselor animaliere. Preferată era carnea de porc. Carnea proaspătă era
întrebuințată de obicei iarna, când se sacrificau animalele. Gospodarii se aprovizionau cu produse din carne din timp. Acestea erau
́ кa, салтісон
́ ,
sărate, afumate, se făceau cârnați – ковбаса,́ кров’ян
́
дідок. În prezent se consumă carne și produse din carne în cantități
mult mai mari. Este vorba despre carne prăjită, înăbușită, afumată și
fiartă de porc, vită, oaie, pasăre, iepure. Sortimentul acestor produse este foarte variat și este alcătuit nu doar din bucate tradiționale,
ci și din cele împrumutate din bucatele mai multor popoare: răcí / студенец
́ , carne în sos – соу́ с, pârjoale – котлет
́ и,
turi – холодец
cighiri – чигирі́ / щигирі,́ gulaș, șnițel și multe altele.
Dintre produsele lactate sunt preferate bucatele preparate din
lapte de vaci: tăiței în lapte, supe, terciuri, dar și diferite derivate din
́ зя), lapte acru (кисляќ / кис́ ле молоко)́ ,
lapte – brânză (сир / брин
́ анка) ș. a. Datorită oieritului dezvoltat și‑au găsit
lapte covăsit (ряж
răspândire produsele din lapte de oaie, în deosebi cașul și brânza.
Nicio masă de sărbătoare nu se trecea fără băuturi alcoolice.
Viticultura și vinificația dezvoltate au determinat rolul principal al
vinului. Gospodarii mai puțin bogați serveau la masă doar vin, cei
mai înstăriți – votcă cumpărată (монопо́льна горі́вка, казьо́нка).
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Până în anii ’60 ai sec. XX basamacul nu se producea, deci nici nu
era întrebuințat.
Dintre băuturile nealcoolice se bucura de succes cvasul (din
fructe și pâine), astăzi se întâlnește destul de rar. În ultimul timp,
băutura de bază a devenit ceaiul: cel natural importat și ceaiul
autohton – din ierburi de sunătoare, mentă, frunze de zmeură,
crenguțe de vișin ș. a.
Și fructele uscate, atât de răspândite odinioară, astăzi practic
nu mai sunt solicitate, acestea fiind înlocuite cu diferite compoturi
conservate, dulcețuri, magiunuri etc.
În pofida influenței inevitabile a proceselor globale, nivelării trăsăturilor importante ale culturii populare, hrana rituală
a ucrainenilor din Moldova și-a păstrat multe elemente arhaice.
Deosebit de bogat este repertoriul bucatelor tradiționale, pregătite către sărbătorile creștine – Crăciun și Paști. Pentru masa din
Ajunul Crăciunului (6 ianuarie) tradițional se pregătesc 12 bucate de post: colivă кутя́ / пшени́ца / ко́ливо, colaci – кола́ч,
colțunași – пироги / вареники cu varză, cartofi, vișine; plăcinte cu
diferita umpluturi – палани́ці, пиріжки́, fasole – фасу́лі, баба́ни,
turte cu mac – ма́чаники / ма́чальники / коржі́ з ма́ком / коржі́
то́нкі на ва́трі, răcituri din pește – холоде́ц / студене́ц з ри́би,
cartofi înăbușiți, izvar – узва́р ș. a. Colacii – колачі́, covrigii –
бу́блики / воба́ренки, crăciuneii – кречуни́, turtele – ме́дівники /
пра́ники ș. a. se împart de Crăciun colindătorilor. Specifice pentru
ospățul de Paști sunt: pasca cu brânză – па́ска, си́рник, ouăle vopsite și încondeiate – пи́санка, кра́шанка / галу́нка, mielul copt ș. a.
Copturile rituale бала́бушки, коко́ші, голубки́, драбинки́, коржі́
з ма́ком, ма́чники, палани́ці з я́блуком se pregătesc de sărbătorile calendaristice Катери́ни, Андре́я, Со́рок Святи́х, Трі́йця,
Петра́ і Па́вла, Спа́са ș. a.
Coloritul etnic și trăsăturile arhaice s-au păstrat în bucatele
rituale, gătite pentru tradițiile de familie: pâinea de nuntă – колачі́,
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корова́й, же́вна, хліб, ши́шки; pâinea coaptă la nașterea copilului – хліб, кола́ч, же́вна, пу́пица; pâinea «funerară» – кола́ч,
кречу́н, пома́на, пере́пічка, бо́ханці, палани́ці (Fig. 21).
Prin multe greutăți au trecut ucrainenii din partea locului. De
rând cu reprezentanții altor popoare din Moldova, au rezistat jugului străin, schimbării puterii în stat, războaielor. Timpurile cele
mai de restriște au fost cele de foamete, când au fost nevoiți să
supraviețuiască. În memoria bătrânilor s-au păstrat amintiri despre foametea de la începutul anilor ’30 (Голодомо́р în Transnistria)
și cea din a doua jumătate a anului 1940. Bătrânii își aduc aminte cum mâncau turte din macuc (жом) și lobodă: fierbeau măduva tulpinii de porumb și floarea soarelui, asemănătoare cu pluta;
știuleți măcinați de porumb (качани́), coajă de copaci ș. a.
Regimul alimentar al ucrainenilor a fost și rămâne specific
acestei regiuni și nu depinde de apartenența etnică. De obicei masa
se servea de trei ori pe zi: dejunul, prânzul, cina, în zilele lungi de
vară se adaugă gustarea. Nu exista o oră fixată a meselor. La masă
se așeza întreaga familie, nu se obișnuia să se vorbească tare, să se
râdă, să se trăncănească cu vesela; fiecare membru al familiei își
avea locul său la masă.
Restricțiile și interdicțiile alimentare purtau un caracter religios și erau comune și pentru ucraineni, și pentru moldoveni, căci
între ei nu a existat niciodată vreo diferență confesională. Este vorba în primul rând despre posturi, care ocupau practic jumătate de
an calendaristic (Postul Mare înaintea Paștelui – șapte săptămâni,
Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel – de la trei la șase săptămâni ș. a.). În zilele de post nu se admitea consumul de carne,
lactate, ouă etc.
Ustensilele de casă, vesela erau confecționate tradițional din
lemn, lut, metal. Este vorba despre farfurii și străchini – мúска
череп’я́на / черепля́на – strachină galben‑maro adâncă pentru felul întâi, deseori cu chenar și ornament vegetal; тарі́лка
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череп’я́на – farfurie de ceramică pentru felul doi ș.a.; ulcioare:
бáнька, бáньочка – ulcior pentru apă cu gâtul îngust și o toartă –
ву́шко într-o parte; гладу́щ / гладу́щик – ulcior pentru lapte; баня́к,
ґавано́с – ulcior înalt, de 10-15 litri, cu gura largă și cu două toarte
pentru roșii și castraveți murați; збáнок – ulcior drept de 2-3 litri
pentru magiun ș. a. Pentru prepararea mâncării se confecționau
oale speciale: горне́ц – oală din lut, de 2-3 litri, îngustă în partea de jos, deseori, pentru trăinicie, împletită cu carcasă de sârmă;
го́рщик – oală înaltă de lut de 5-10 litri în care pregăteau mâncarea
pentru mesele de sărbătoare pentru un număr mare de persoane;
макі́тра, ри́нка – un vas rotund, lărgit în partea de sus pentru
colțunași, găluște etc.; близнюки́ / близня́та – două olițe de lut,
de un litru, prinse între ele, în care se aducea mâncarea în câmp
(Fig. 22). Pentru păstrarea sării se confecționau соля́нка череп’я́на
sau сілнúчка. Pentru apă și alte băuturi se confecționau căni din
lut – чáшка череп’я́на ș. a. La fel era folosită și vesela din faianță
(мармурова): тарі́лка вели́ка і малá, тарíлочка, мармурóва
мúска, мúсочка, блю́дце, ча́шка. Din lemn se confecționau linguri și polonice, care se numeau вели́ка ло́жка, coveți pentru
frământarea aluatului – кори́то / кори́чатко, lopățele pentru
amestecarea mămăligii мелеште́ука / копи́стка și pisarea usturoiului în strachină – макогі́нчик, căldări pentru apă – цебро́,
pentru lapte – дійни́ца ș. a. Din metal (tinichea) se confecționau
vase rotunde și dreptunghiulare pentru coacerea pâinii în cuptor:
дéко, пате́льня, фо́рма, тава́, ти́нжиря; pentru plăcinte: лист,
дéко / дéчко, тава́; strecurători – друшля́к, pâlnii – лі́йка, strecurători pentru lapte – си́тішка. La pregătirea bucatelor se folosea
vesela de metal de fabrică: ceaune – чаву́н / чау́н, каза́н, cratițe –
кастрýля, străchini – ми́ска / ме́ска, лохáнка; tigăi – жарóвня,
пате́льня, сковорóдка / сковрда́, тава́ / тававá, тавалýца ș. a.
Din sticlă erau carafele pentru vin și rachiu – фля́шка /
фля́жка, damigenele – штоф / бу́тель pentru păstrarea rachiului
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(3, 6 și 10 litri), uneori împletite cu lozie – плетьо́нка, paharele
pentru rachiu – сто́пка, ча́рка, по́рція ș. a.
De la sfârșitul anilor ’70 ai sec. XX s-au produs schimbări semnificative în cultura uzuală a ucrainenilor din Moldova. Astăzi, în viața
de toate zilele este folosită vesela din porțelan, sticlă, cristal, inox etc.
Lăcașe de cult
Un atribut indisolubil al tradiției culturale sunt bisericile și mănăstirile. În majoritatea satelor ucrainene și ucrainene-moldovenești
lăcașele se ridicau cu forțele și pe banii sătenilor. Primele biserici
erau din lemn (excepție prezintă codrii Orheiului, unde din start
lăcașele de cult erau construite din piatră) 47. Până în zilele noastre
au ajuns foarte puține biserici din lemn. Printre acestea este Biserica
de lemn Acoperământul Maicii Domnului din s. Palanca r. Călărași,
care a fost construită din lemn de zadă în Ucraina, iar în 1825 a fost
mutată în satul Palanca pe o fundație de piatră (Fig 23).
Biserica din lemn Acoperământul Maicii Domnului, construită
și sfințită în anul 1880 funcționează până în prezent în s. Malinovskoye (Balan), r-nul Râșcani.
Fiecare biserică se deosebește prin arhitectură specifică și reprezintă originile estetice și spiritual-morale ale enoriașilor săi.
În Chișinău funcționează lăcașul Sf. Cneaz Vladimir, restaurat
la începutul secolului cu forțele organizațiilor publice ucrainene.
Până în anul 2016 pe lângă biserică funcționa și o școală duminicală ucraineană Sf. Cuv. Paisie Velicicovschi și muzeul Ucrainenii în
cultura Moldovei (Fig. 24).
Artefacte unice ale culturii materiale și spirituale a ucrainenilor
din partea locului se păstrează în numeroasele muzee școlare din
satele Bulăiești și Ivancea, r-nul Orhei; Tețcani, r-nul Briceni; Nicoreni, r-nul Râșcani; Calarașovca și Unguri, r-nul Ocnița; Iablona,
Тарас Я. Сакральне дерев’яне будівництво Молдови. Народо‑
знавчі зошити. 2013. № 6. С. 6.
47
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r-nul Glodeni ș. a. Muzeul «Casa Părintească», fondat în anul 2000
de către T. A. Popa în s. Palanca, r. Călărași, este unic prin faptul
că aici sunt prezentate elocvent influența și interacțiunea reciprocă a tradițiilor culturale ucrainene și moldovenești în domeniul
țesutului, portului popular, broderiei etc. Pe lângă muzeu, pentru
copii funcționează cercuri de artă plastică și meșteșugărit, se organizează seminare regionale și republicane și festivalurile: «Colindul și
Malanca» (13 ianuarie), «Sânzienele – Івана Купала» (7 iulie), sărbătoarea de ziua Sfântului Ilie (2 august), Festivalul Plăcintelor. În a
treia duminică a lunii septembrie – Festivalul Etnic.
În Chișinău, pe lângă Societatea culturii ucrainene din Republica Moldova, funcționează Muzeul Culturii Ucrainene (str. Veronica Micle 8) 48.
Monumente
Pe teritoriul republicii se află numeroase monumente în cinstea evenimentelor istorice, dar și persoanelor remarcabile ale istoriei și culturii ucrainene.
În Chișinău și Otaci sunt ridicate monumente marelui fiu al poporului ucrainean și moldovean Petru Movilă (1596-1647), boier
moldovean, om politic, militant religios, Mitropolit al Kievului, al
Galiției și al întregii Rusii, exarh al patriarhului Constantinopolului.
Bustul poetului, dramaturgului, traducătorului și iluministului, pionierului literaturii moderne ucrainene, participant la războiul ruso-turc din 1806-1812 Ivan Kotlearevski este instalat sub
pereții cetății Bender.
Poetul și pictorul ucrainean, profetul ucrainean Taras Șevcenko
are patru monumente în orașele Chișinău, Bălți, Tiraspol și
Camenca (Fig. 25).
Деркач І. Віддзеркалення творчого спадку академіка К. Ф. Поповича в експозиціях музею «Українці в культурі Молдови».
Мiжнароднi науковi читання. Т. 1. C. 13–21.
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Fig. 1. Așezări slave în sec. V – IX pe teritoriul Republicii Moldova
(După: Rafalovici A. I. Slavii în sec. V – IX în Moldova.
Chișinău, 1972. Р. 13).
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Fig. 24. Biserica “Acoperământul Maicii Domnului”.
s. Malinovskoye, r. Rîșcani.

Fig. 23. Biserica “Acoperământul Maicii Domnului”.
s. Palanca, r. Călărași.
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Fig. 11.
Uși din
trei părți.
s. Goleni,
r. Edineț.

Fig. 9.
Хата (Casă
țărănească)
din colecțiile
muzeului
s. Goleni,
r. Edineț.

Fig. 14.
Хата (Casă
țărănească).
s. Goleni,
r. Edineț.
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Fig. 10. Хата
з присьбою
(Casă țărănească
cu prispă).
s. Bulăiești,
r. Orhei.

Fig. 12. a) fereastră de exterior.
ș. Balțata, r. Criuleni.

Fig. 12. b) obloane la
ferestre de interior.
s. Goleni, r. Edineț.

Fig. 13. Cuptor. s. Tețcani,
r. Briceni.
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Fig. 17. Icoană
împodobită cu
prosop (рушник)
brodat. s. Goleni,
r. Edineț.
Fig. 7. Obiecte
brodate, țesute
și împletite:
рушники
(prosoape).
s. Palanca,
r. Călărași.

Fig. 15.
Велика
хата – Casa
mare. Muzeul
s. Tețcani,
r. Briceni.
Fig. 6. Covor
și ștergare
tradiționale.
s. Bulăiești,
r. Orhei.
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Fig. 18. Haine pentru bărbați.
Din colecțiile muzeelor
s. Tețcani, r. Briceni.

Fig. 19. Haine pentru
femei: costum din colecțiile
muzeului s. Nihoreni,
r. Râșcani.

Fig. 16. Фірянки.
s. Bulăiești, r. Orhei.
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Fig. 21. Кречуни (crăciunei); колачі за поману
(colaci pentru pomană). s. Palanca, r. Călăraș.

Fig. 20. Bucate tradiționale. s. Bulăiești, r. Orhei.
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Fig. 3. Ціп (Îmblăciu). Din colecția muzeului
“Casa părintească” s. Palanca, r. Călărași.

а

b
Fig. 22. Veselă și ustensile. Din colecțiile muzeelor: a)
s. Bulăiești, r. Orhei; b) s. Nihoreni, r. Râșcani.
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Fig. 2. Jorna. Din
colecția muzeului
s. Goleni, r. Edineț.

Fig. 8. Uluc la
fântână pentru
adăpatul vitelor.
s. Bulăiești, r. Orhei.

Fig. 5. Кросна (Stative). Din colecția muzeului “Casa părintească”
s. Palanca, r. Călărași.
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Fig. 4. În cîmp cu boii. Din colecția muzeului
s. Goleni, r. Edineț.

Fig. 25. Monumentul lui Taras Șevcenko în or. Chișinău.
Sculptor – Piotr Gherman.
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În anul 2010, pe teritoriul cetății Bender a fost instalat monumentul primei constituții democratice ucrainene a lui Pilip
Orlik, care, la 5 aprile 1710, fiind hatman al Ucrainei, a declarat
«Pactele și constituțiile legilor și libertăților Oștii Zaporojene» sau
«Constituția de la Bender» – prima Constituție democratică scrisă,
care pentru prima oară a împărțit funcțiile celor trei ramuri ale
puterii și a instaurat normele universale de drept ale funcționării
societății și statului.
Placa comemorativă lui Ivan Mazepa (s. Varnița) a fost instalată în anul 1999, pe locul morții acestuia. Pe o stelă din granit se află
inscripția în limba ucraineană: «Pe acest loc la 22 septembrie 1709
a murit hatmanul Ucrainei Ivan Mazepa».
În satul Unguri, în curtea gimnaziului, se află bustul scriitoarei
ucrainene Olga Kobyleanska, al cărei nume îi este conferit instituției
de învățământ, unde funcționează și muzeul creației scriitoarei.
Concluzii
1) Ucrainenii din Republica Moldova, fiind parte integrantă a poporului ucrainean, reprezintă, totodată, o componentă armonioasă a
poporului Republicii Moldova; timp de secole ei au trăit în pace și
armonie cu băștinașii și cu reprezentanții altor grupuri etnice.
2) Chiar dacă s-au aflat mult timp, într-un mediu străin, au
fost izolați de patria istorică ancestrală și au fost supuși proceselor de asimilare activă, ucrainenii locali și-au păstrat identitatea
națională: conștiința de sine, limba, cultura.
3) Cultura populară tradițională a ucrainenilor din Republica
Moldova a fost influențată de doi factori principali: pe de o parte, interacțiunea activă cu populația băștinașă; pe de altă parte,
amestecul variantelor locale ale culturii tradiționale ucrainene,
introduse de imigranții din diferite regiuni ale Ucrainei. Drept urmare, cultura materială, ca și întreaga cultură tradițional-uzuală, a
obținut un caracter distinctiv.
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Віктор Кожухар

Матеріальна культура вчора
і сьогодні 1
Формування та розвиток традиційно-побутової культури
с. Дану, як і багатьох інших українських сіл Молдови, відбувалися у складних умовах, що пов’язано з нашаруванням різних
культурних пластів, які створили барвисте багатоцвіття матеріального й духовного надбання данульців за два сторіччя.
Українські переселенці принесли із собою багату культуру
свого народу – традиції, пов’язані з поселенням та житлом,
господарською діяльністю, сільськогосподарськими знаряддями та інструментами, домашніми промислами та ремеслами, одягом та прикрасами, народною їжею, сім’єю та родинним побутом; фольклор, свята, звичаї та обряди; національну
самосвідомість і психологію. Проте розвивалася ця культура
не на порожньому місці, а на землі, де століттями утверджувалася не менш самобутня й багата культура молдовського
народу. Отже, міжкультурні взаємовпливи і взаємозбагачення також наклали свій відбиток на те унікальне явище, що ми
називаємо «традиційно-побутовою культурою села Дану».
Розвиток і стан основних елементів духовної культури
мешканців села в минулому та сьогоденні значною мірою віДив.: Кожухарь В. Г. Материальная культура вчера и сегодня. В земле наши корни. История, традиции и фольклор сел Дану,
Николаевка и Каменкуца Глодянского района. Исследования и
материалы / авт. и сост.: К. Ф. Попович (глав. ред.), Я. П. Мироненко (муз. ред.), Е. С. Чернега (Кожухарь) (лит. ред.), В. Г. Кожухарь,
В. Д. Панько. Кишинев : Штиинца, 1997. С. 132‑148.
1
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дображено в статтях збірника «В земле наши корни. История,
традиции и фольклор сел Дану, Николаевка и Каменкуца Глодянского района», опублікованого в м. Кишиневі 1997 року.
Ми акцентуємо свою увагу на висвітленні деяких основних
елементів матеріальної культури, що є невід’ємною частиною
традиційно-побутового життєсвіту українців с. Дану.
Розвиток одного з найважливіших компонентів матеріальної культури – господарсько-житлового комплексу – відбувався відповідно до природно-кліматичних умов, традицій
та матеріального становища селян. Перші поселенці-данульці будували тимчасове житло – землянки (бурде́ї) 2, Пізніше,
з розвитком господарства та зростанням матеріального добробуту, зводилися ха́ти та присадибні споруди. Основним
типом житла в с. Дану в XIX – першій половині XX ст. була
xа́ma, що отримала в літературі назву «українсько-білоруської» (двох-, трикамерний будинок з неопалюваними сінями
посередині). Це типова українська хата, яка була також поширена і серед молдован, переважно в українсько-молдовських
етноконтактних зонах.
Основні будівельні матеріали – глина, якою рясніють
місцеві ґрунти, і дерево, яке частково заготовляли на місці,
частково завозили з Румунії та Росії. Стіни житлових та господарських будівель у XIX – середині XX ст. зводилися каркасно-глинобитні (плетений каркас, обмазаний глиною); з 1940–
1950‑х років – із саману (лампача́) – цегли з глини, змішаної із
соломою; з 1950–1960‑х років – з каменю-котельця або випаленої цегли. Стіни зовні обмазували глиною та білили. Пізніше почали застосовувати штукатурку стін з побілкою всередині та фарбуванням олійною фарбою зовні. Підлога в хатах
була земляна, обмазувалася глиною, в останні десятиліття і в
старих, і в нових хатах настилаються дерев’яні підлоги. Стелі
2

Курсивом виділено місцеві назви в українській транскрипції.
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в XIX – середині XX ст. були у всіх кімнатах, сіни частіше залишалися без стелі. У курних хатах дим із кімнати виходив у
сіни, звідти – через спеціальний отвір у даху. Житлові будинки традиційно покривали чотирисхилим дахом. Господарські
будівлі з 1950‑х років накриваються частіше двосхилим дахом (з дощатим фронтоном), усіченим зверху.
Основний покрівельний матеріал у XIX – на початку
XX ст. – очерет (тро́ща) і вівсяна солома (около́т); з початку
XX ст. – дранка (ґо́нта) – дерев’яні пластинки з хвойних порід
(переважно ялини); з 1950–1960‑х років – черепиця цементна
або керамічна (обпалена глина), шифер і бляха листова. Двері
в хатах дерев’яні одностулкові та двостулкові фільончасті.
Вхідні двері найбагатше прикрашені. У сучасному варіанті в с. Дану широко розповсюджені три‑ й чотиристулкові засклені двері, з яких відчиняються лише дві стулки. Вікна у XIX – на початку XX ст. були без рам. Спочатку замість
скла використовували бичачий або свинячий міхур, потім
скло просто вставлялося у віконний отвір, пізніше стали виготовляти рами (як одинарні, так і подвійні). Опалювалися
житлові приміщення за допомогою традиційної печі, як правило, з великою гру́бою (з плитою або без неї), для обігріву
одного-двох приміщень, що розташована в житловій кімнаті та поєднана з кухнею. У печі готували їжу, взимку на ній
спали. Основними видами палива в селянських хатах були
пере́йди (залишки соломи та кукурудзяного листя, якими годували худобу), солома, соняшник (головки та стебла), кукурудзяні качани (кочани́), хмиз, гілки (бичі́), тизики́ (ліпаки з
коров’ячого гною, змішаного із соломою, добре просушені на
сонці). В останні десятиліття як паливо застосовують дрова
та вугілля. Для освітлення приміщень у XIX – першій половині XX ст. використовували кагане́ць (лампадку), лучину, гасову лампу і, врешті, електроосвітлення.
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Хати будували як наймані майстри (існували спеціальні
бригади), так і самі господарі за допомогою родичів та знайомих. Для цього організовували кла́ки – своєрідні форми
громадських робіт, коли односельці збиралися для допомоги
під час найбільш трудомістких робіт (виготовлення лампача́,
закида́ння сте́лі тощо). Грошей за це не платили; господарі
лише частували всіх запрошених працівників. Кожний учасник кла́ки міг потім будь-коли запросити до себе господаря
для аналогічної праці, звісно, теж безоплатної.
До складу будівель господарсько-житлового комплексу,
крім хати, належать зазвичай приміщення для худоби та птиці, сарай, будівлі для зберігання фуражу, дров тощо. У XIX –
першій половині XX ст. сараї найчастіше слугували для зберігання інвентарю, палива тощо. В останні десятиліття їх
використовують ще і як літню кухню й навіть як житлове
приміщення з опаленням, де господарі живуть постійно.
Для великої рогатої худоби та коней будувалися переважно дерев’яні споруди на кам’яному фундаменті (стодо́ла);
приміщення для овець – кошара (оча́рник) будували із саману; курни́к – каркасно-глинобитний. Окремо будували приміщення для качок та гусей. Розміщували господарські будівлі
на садибі довільно.
Сама хата включала, як правило, два житлові приміщення (вели́к у ха́ту і житлову кімнату – хатчи́ну), сіни та
комору. Здебільшого в хаті не виділяли спеціального приміщення для кухні – і спали, і готували, і їли в одній кімнаті – хатчи́ні. Вели́к у ха́ту не використовували власне як
житлову; у ній (завжди витончено прикрашеній) проводилися урочистості, зберігалися дорогі речі. Вона, відповідно,
не опалювалася.
З 1960‑х років планування хати стає різноманітним,
збільшується кількість кімнат, змінюється і форма хати – з
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прямокутної вона стає близькою до квадрата, часто зводяться
другий і навіть третій поверхи.
Меблі в будинках селян виготовляли або самі господарі,
або майстри-столяри на замовлення. Як ліжка часто використовували дерев’яні тапчани (по́стіль), які зазвичай встановлювали біля печі. Спали також на дерев’яних ла́вках и со́фках.
Стільці, табурети та столи мало відрізнялися формою від сучасних і виготовлялися зі струганих дощок. Уздовж стін стояли довгі лави – осло́ни, ла́вки. Для зберігання одягу використовували дерев’яні со́фки і скри́ні, повсякденний одяг висів на
саморобних вішалках із дерев’яними гачками (кілки́). Посуд
зберігався на спеціальних полицях (ми́сниках, зами́сниках).
Різноманітністю форм і розмірів відрізнялися тумбочки,
у яких зберігався посуд та інше домашнє начиння.
До традиційного внутрішнього оздоблення української
хати належать насамперед різні домоткані доріжки. По всьому
периметру кімнати під вікнами на стіни навішували кандре́л –
вовняну доріжку з геометричним візерунком у червоних, синіх,
зелених та чорних тонах. Килими на стінах були тільки у великій
xа́mі – це домотканий нала́вник заби́раний, ру́мба (килимок із
ромбоподібним візерунком) і пі́лка – фабричний або домотканий вовняний килим. Осло́ни і ла́вки застеляли нала́вниками.
Стіл у кімнаті (зазвичай у великій хаті) був застелений домотканою бавовняною скатертиною, оздобленою мереживами,
про́швами, вишивкою. Вікна й ку́тики біля печі завішували
фабричними та домотканими фіря́нками. Стіни всередині прикрашали репродукціями картин із зображенням пейзажів, натюрмортів, а також сімейними світлинами в рамках.
Обов’язково в кожній хаті в червоному кутку висіли ікони, прикрашені вишитими рушника́ми. Ми́сники та інші навісні поли́ці прикрашали іноді з обох боків паперовими витинанками.
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У сучасних будинках все рідше можна побачити домоткані килими та доріжки, виробництво яких різко скоротилося
в останні десятиліття. Інтер’єр будинків, особливо в молодих
господарів, мало чим відрізняється від внутрішнього облаштування міської квартири.
Традиційно основними видами господарської діяльності
українців з давніх-давен були землеробство і тваринництво,
при цьому головним завжди залишалося землеробство. На
його розвиток позитивно впливали сприятливі погодні умови в регіоні (помірно холодна зима, тепле літо), родючі ґрунти – переважно чорнозем, давні землеробські традиції та
культурно-господарські зв’язки з молдавським населенням.
Землеробство поділялося на три основні види: хліборобство,
городництво та садівництво. Провідними сільськогосподарськими культурами були пшениця, жито, овес, ячмінь, кукурудза, соняшник тощо. З овочевих та баштанних культур були
поширені буряк, морква, огірки, капуста, цибуля, часник, петрушка, гарбузи (каба́ки), дині, кавуни. У садах росли яблуні,
груші, сливи, вишні, кущі різних ягід. У більшості селянських
господарств застосовували традиційну техніку землеробства,
засновану на багатовіковому господарському досвіді. Найпоширенішими орними знаряддями були ра́ло (стародавнє знаряддя, яке не перевертало пласту землі, а лише рихлило її) і
плуг (основне знаряддя). Для обробки ґрунту (догляду за рослинами, їхнього поливу та прополювання) використовували
традиційну са́пу у формі рівнобедреного трикутника з прямим або овальним лезом. Для збору врожаю відомі два основні види знарядь – серп та коса́.
Зернові культури сіяли восени (озимі) та навесні (ярі).
Пшеницю сіяли у вересні. Найпоширеніші її сорти – бана́тка
(з неї виходив кращий за якістю хліб) і черво́на (більш урожайна). Частину поля засівали пшеницею, змішаною із жи445

www.etnolog.org.ua
https://ich.md/

том (суржо́ха). Жнива проходили в липні. Косили переважно
косами, а хто багатший – косарками на кінній тязі. Скошену
пшеницю і жито зв’язували в снопи, молотили ціпа́ми, возили на шараба́ні 3 до млина. Мололи муку (петлюва́ли) і вдома на жорнах, але в незначних кількостях. Середня врожайність пшениці становила, за словами старожилів, 60–80 пудів
з гектара, а добрі господарі, які мали відповідний інвентар і
техніку, збирали по 100 і навіть 120 пудів. Кукурудзу сіяли до
29 квітня за старим стилем. Багаті господарі використовували
1‑2‑3‑рядні сівалки на кінній тязі, основна маса селян сіяли
вручну (розкидали зерна по ріллі). Популярним сортом кукурудзи був чеканти́н (червоні качани). Середня врожайність –
70–90 пудів з гектара. Овес та ячмінь сіяли після 10 березня.
Усі терміни – початок і кінець окремих польових робіт (оранка, посів, прополювання, збір урожаю тощо) – визначалися
датами народного сільськогосподарського календаря, що
сформувався в процесі спостережень хліборобів над різноманітними явищами природи.
Із технічних культур були поширені коноплі (пря́диво),
стебла яких використовували для виготовлення тонкої та
грубої пряжі, а з їхнього насіння робили олію.
Присадибні ділянки селяни використовували в сільськогосподарських цілях не дуже активно. Незначну частину площі
засаджували петрушкою, кропом, цибулею, часником, по городі вільно ходили кури, гуси, качки та поросята. Біля кожної
хати зазвичай висаджували невеликий фруктовий сад, кілька
кущів винограду, квіти. Основну масу фруктів та овочів селяни вирощували на своїх земельних ділянках у полі. Лише після
утворення колгоспу присадибні ділянки почали використовувати активніше. Тепер на городах вирощують картоплю, огірки, помідори, квасолю, зелень, інші овочі та фрукти.
3

Шараба́н – різновид воза.
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Важливою галуззю сільського господарства було тваринництво. Поголів’я великої рогатої худоби складалося з гульової,
робочої та молочної. Гульову худобу вирощували заможні селяни на продаж, вона становила незначну частину від загальної
кількості. Чималу частку складала робоча худоба (воли) як тяглова сила. Велику роль відігравала молочна велика рогата худоба. Традиційною галуззю тваринницького господарства молдаван – вівчарством – активно займалися й українці с. Дану. М’ясо
та молочні продукти овець становили вагому частку їхнього
раціону харчування, на відміну від України, де овець тримали
здебільшого для виробництва м’яса й лише в Карпатах – для виготовлення молочних продуктів. Значну роль у господарстві відігравало свинарство, яке особливо активно почало розвиватися з другої половини ХІХ ст. Із птиці мешканці с. Дану тримали
курей, гусей, качок, індиків (із середини XX ст.).
Колись розвинене в селянських господарствах бджільництво з початку XX в. втратило своє значення, і лише нечисленні любителі продовжували розводити бджіл. Незначну
роль відігравало також полювання, що було пов’язано зі скороченням чисельності диких тварин унаслідок розширення
господарської діяльності людей, а також важкодоступністю
для селян вогнепальної зброї. Найчастіше полювали, використовуючи різноманітні сильця, капкани та сітки, на птахів – куріпок, диких гусей та качок, а також на диких тварин –
зайців, косуль. Більшою мірою було розвинуто рибальство.
Околиці с. Дану рясніють невеликими річками та озерами,
у яких ловили коропів, карасів, окунів, лящів тощо.
Певну підсобну функцію в господарстві виконувало й
збиральництво. Збирали гриби, калину, суниці, дикі вишні,
сливи, абрикоси, лісові яблука тощо.
Виходячи з існуючої специфіки багатогалузевого сільського господарства, соціально-економічного розвитку, ха447
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рактеру занять населення, наявності природних ресурсів,
склалися і своєрідні культурно-побутові традиції в повсякденній, святковій та обрядовій їжі мешканців Дану.
Найпоширенішими були страви, що приготовлені з продуктів рослинного походження. Головними компонентами
харчування були хліб та інші борошняні вироби. Найчастіше
селяни випікали хліб із кукурудзяного борошна – мала́й (пекли раз на тиждень – у суботу), з пшеничного – тільки у свята.
Тут давалися взнаки, з одного боку, впливи молдовської кулінарії, у якій, на відміну від української, страви з кукурудзи займали чільне місце, з іншого – важке економічне становище
більшості селянських господарств. Хліб і хлібні вироби, особливо шановані в народі, були й ритуальною їжею, мали вагоме значення в сімейних та календарних обрядах. Часто на столі данульців була мамали́га та інші запозичені з молдовської
кухні страви, наприклад, бедере́ўка – відвар із залишків мамалиги, у який додавали борошно, яйце, ложку соняшникової
олії, цибулю, потім смажили та їли з мамалигою, або ливі́нч –
кукурудзяна каша з кислим молоком, бринзою та зеленню. Із
мамалигою їли також жуфу́ – терте насіння конопель, смажене із цибулею. Каші варили також з кукурудзяної крупи і з
пшеничної, заправляли їх смаженою цибулею та олією. З борошняних страв популярними були плаци́нти (палани́ці) і,
звичайно ж, традиційні українські варе́ники з найрізноманітнішою начинкою – картоплею, капустою, сиром тощо.
Не менш важливу роль у харчуванні данульців відігравали овочеві страви. Безумовно, одним із найпопулярніших
був борщ, який варили з кукурудзяною крупою, картоплею,
капустою, часником і хроном. У свята борщ варили з м’ясом,
а в будні заправляли салом. Цікавою особливістю було те, що
сало при цьому обсмажували дрібними шматочками, на відміну від традиційної української кухні (де сало зазвичай роз448
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тирали для заправки борщу) та молдовської (де борщ взагалі
не заправляли салом, а олією). Широко розповсюджені були
й картопляні страви, звичні для даного регіону. Особливу популярність мало жарко́є з м’яса та картоплі, без якого в наш
час не обходиться жодне свято. У будні вживають переважно
варену («у мундирі», пюре, цілу) або смажену картоплю. Часто до столу подають салати з капусти, баклажанів, кабачків,
різних сортів перцю. Більшою мірою, ніж в Україні, у чому
також простежується вплив молдовської кухні, використовують гострі приправи та соуси. Постійними в меню данульців
є цибуля, часник, червоний перець, багато вживають свіжих
та солоних огірків, а з початку XX ст. – і солоних помідорів.
Популярні в минулі часи сухофрукти сьогодні споживаються зрідка, частіше консервують фруктові компоти, готують джеми, варення тощо.
М’ясні страви далеко не в кожній сім’ї вживалися повсякденно. Це було пов’язано насамперед з дорожнечею м’ясних
продуктів, а також з різними обмеженнями та заборонами,
наприклад постами. Перевагу надавали свинині. Свіже м’ясо
переважно вживали взимку, у період основного забою худоби. Заготовляли м’ясні продукти і про запас: їх солили, коптили, робили ковбаси, салтисо́н. Зазвичай варили м’ясо в борщі, з картоплею або як окрему страву.
Серед молочних страв переважають страви з коров’ячого
молока. Це локшина на молоці, молочні супи, каші з молоком.
Завдяки розвиненому вівчарству в цьому регіоні поширені
страви з овечого молока, особливо бри́нза.
З безалкогольних напоїв популярні раніше кваси (фруктові та хлібні) сьогодні вживають нечасто. Основним напоєм
останнім часом став чай, як привізний натуральний, так і з
місцевих лікарських рослин – звіробою, м’яти, листя малини,
гілок вишні. Жоден святковий стіл за всіх часів не обходився
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без алкогольних напоїв. Широко розвинене виноградарство
та виноробство визначило те, що основним з них було вино.
Не дуже багаті господарі обмежувалися лише вином, а хто
багатший, то ставив на стіл і куплену горілку (монопо́льну
горі́вку). Самогону, поширеного в останні десятиліття, раніше
не виробляли і не вживали.
Не оминули мешканців с. Дану й лихоліття війни, голодомори, важкі часи епохальних змін. І хоча й не в найважчі часи
жилося несолодко, проте особливо скрутно було, коли доводилося не жити, а виживати, насамперед у голодні роки. У пам’яті
людей закарбувався Голодомор другої половини 1940‑х років.
́ у та лободи, які
За словами старожилів, їли тоді коржі з жом
смажили на сковороді чи плиті без олії; варили серцевину зі
стебла кукурудзи й соняшника (вона нагадувала пробку – погано варилася й важко пережовувалася); варили також мелені
кукурудзяні качани. Один перелік цих страв є красномовним
свідченням того, що довелося пережити простому люду.
Режим харчування був і залишається характерним для
цього регіону й не залежить від національної належності. Зазвичай це – триразове харчування (сніданок, обід і вечеря);
у літню пору, коли день довгий, вони іноді доповнювалися
підвечірком. Жорстко фіксованого часу прийому їжі не було.
Їли завжди всією родиною, за столом не прийнято було голосно розмовляти, сміятися, гриміти посудом, кожен член сім’ї
мав своє певне місце.
Харчові заборони та обмеження мали переважно релігійний характер і були спільними як для українців, так і для молдован, між якими ніколи не було конфесійних відмінностей.
Насамперед це пости, які поширювалися практично на половину календарного року (Великий піст перед Великоднем – сім
тижнів, Петрів піст – від трьох до шести тижнів та ін.). Під час
посту заборонялося споживати м’ясні та молочні продукти.
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Хатнє начиння, посуд традиційно виготовляли з деревини, глини, металу. Це – керамічні глибокі миски та тарілки
(полу́миски), глечики для молока (гладущі́, жба́нки, ба́ньки)
з вузькою шийкою і ручкою, горщики для приготування їжі
(горне́ць), іноді для міцності обплетені дротяним каркасом,
кухлі. З дерева робили ложки та половники (велика ло́жка),
корита для тіста, лопатки для розмішування мамалиги
(мелеште́ўки) та товчення часнику в мисці (макогі́нчики), відра для молока (дійни́ці) тощо. З металу (бляхи) виготовляли
прямокутні та круглі форми (в однині – тава́) для випічки в
печі пирогів та хліба, друшляки (місцева назва – дуршля́к),
лі́йки для переливання рідин, ситечка (си́тішки) для проціджування молока тощо. Скляними були пляшки (фля́жки)
для вина та горілки, бутлі (што́фи) для зберігання горілки (3 і
6 л), інколи обплетені лозою (плетьо́нки), стакани для вина,
чарки (сто́пки) для горілки. Звісно, в останні десятиліття відбулися суттєві зміни, зараз постійно у вжитку селян посуд із
фарфору, скла, кришталю, нержавіючої сталі тощо.
Важливим виразником народної культури данульців є
одяг. Досить тривалий період у ньому стійко зберігалися певні традиційні риси, окремі з яких сягають ще періоду Київської Русі.
Обов’язковим атрибутом комплексу чоловічого одягу
були сорочки, які відрізнялися як за типами тканинам, так і за
кроєм. Їх шили з домотканого конопляного полотна (сороч́ ка
́ на), з полотна на бавовняній основі (прядівна́ сорочка),
гребін
з різними вставками з матеріалів фабричного виробництва (на́ на, а верх – плечі і горловина – із
приклад, унизу тканина гребін
козіпух́ а – тканини на кшталт байки). Сорочки зі вставками,
особливо плечовими, були поширені переважно на півночі та
заході України. Наприклад, святкова сорочка-косоворотка з
манжетами (брацар́ иками) і стоячим комірцем (гуляр́ ом) була
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широко розповсюджена серед слов’янських народів. Сорочка
завжди була білого кольору, іноді з вишивкою, заправлялася в
штани. Штани також розрізнялися за тканиною і призначенням. Святкові гач́ і шили з домотканої вовняної тканини, фар́ нi – з конопель.
бованої бузиною, повсякденні гребін
Із верхнього одягу більшість не дуже заможних селян но́ – куртку з вовняної тканини домашнього виробнисила чугай
цтва, трохи нижче за пояс. Багатші одягали кожухи.́ Популярними серед головних уборів влітку були капелюхи із сукна чи
соломи (капелюх́ и), узимку – смушкові шапки (куч́ ми). Взуття
теж носили різне, залежно від статків: хто бідніший – постоли́
(шили зазвичай самі зі шкур забитих тварин: шкури солили,
шкрябали і зшивали вовною всередину; носили з онучами),
́ іня), які стали особливо
хто багатший – шкіряні черевики (з рем
поширеними з 1930–1950‑х років, або кирзові, хромові чоботи.
У жіночому комплексі вбрання також обов’язково була
сорочка – як нижня, так і верхня, виготовлена з конопель,
змішаних з бавовною. У свята одягали щільну сорочку з покупної тканини – камішо́йку. У будні носили плетений з
овечої вовни светр – полосяки́. Спідни́ці носили з покупної
парусинової тканини (до трьох метрів). Сукня (ро́тія) теж
часто була із фабричної тканини. Верхній одяг був представлений курткою зі щільної тканини (ля́нки) і пальто з парусини, сукна, іноді на ваті, зі шкіряними вставками, нижче колін
(бурну́з). Голову жінки покривали хустками: узимку байковими, вовняними з торока́ми (бахромою) – шалі́нками, улітку –
тонкими – барі́зом, га́зіком, фусти́ною. Жіноче взуття також
частково виготовляли в домашніх умовах – панчо́хи зі свинячої шкіри, літні капці, плетені з конопель. З 1930‑х років дедалі більше переходили на взуття фабричного виробництва
(шкіряні туфлі, чобітки (череви́ки) зі шкіри (ре́міня), сап’яну
(ю́хтові) або гумові (соша́ни), гумові калоші).
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З початку ХХ ст. характерним стає перехід на одяг так званого загальноєвропейського типу зі збереженням окремих національних традиційних елементів. Широкий розвиток легкої
промисловості привів до використання одягу та взуття виключно фабричного виробництва, і з 1950‑х років виробництво
тканин, одягу та взуття в домашніх умовах майже повністю
припиняється. Тепер в одязі селян на перший план висуваються не етнодиференційні ознаки, а відмінності між різними соціальними та віковими групами. До вихідного одягу належали
сорочки, костюми, з взуття – туфлі або черевики, з верхнього
вбрання – пальто і плащі. Одяг сільської інтелігенції та молоді,
які більшою мірою наслідували моду, мало чим відрізняється
від одягу міських жителів. Повсякденний костюм, призначений
здебільшого для виробничої діяльності, включав зазвичай сорочку, піджак та брюки, дуже зручне взуття – кирзові чоботи,
з верхнього одягу – фуфайки на ваті, плащі з капюшонами. Жіночий костюм, особливо молодіжний, у другій половині ХХ ст.
також інтенсивно зближувався з модним міським костюмом.
Наші замітки про окремі елементи традиційно-побутової
культури с. Дану дають змогу зробити висновок про те, що
традиції села, які сягають корінням у віки, надзвичайно багаті та унікальні; у них переплітаються сива давнина та сучасність, елементи молдовської та української культур. На жаль,
доводиться констатувати, що в добу індустріалізації та урбанізації багато елементів традиційно-побутової культури мають стійку тенденцію до зникнення. Тому сьогодні необхідно
зробити все можливе для збереження, розвитку та вивчення
культури народу. Цьому значною мірою сприяла б організація в селі краєзнавчого музею, виховання в дітей з раннього
віку поваги до самобутніх традицій та звичаїв своїх предків,
щоб знали, якого вони роду-племені, щоб любили свою землю та свій народ.
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Віктор Кожухар

Традиційне господарство
українців півдня Молдови
(на прикладі села Мусаїт
Тараклійського району) 1
В умовах глобалізації простежується стійка тенденція
культурної нівеляції і зникнення багатьох форм традиційної культури майже всіх народів. Особливо це стосується
тих народів, які мешкають у діаспорі, тому що іншомовне та
іншокультурне оточення ще більше сприяє акультурації та
асиміляції. Ці тенденції повною мірою характерні також для
культурного життя українців Молдови. Тому сьогодні нагальним завданням є всебічне вивчення та збереження культурних надбань, які формувалися й розвивалися століттями.
Адже «глибоке і всебічне розуміння традиційної культури
дає можливість розібратися в багатьох сучасних явищах життя народів і створює ґрунт для використання етнокультурних
традицій у збагаченні сучасного способу життя» 2.
Різним аспектам матеріальної культури, зокрема господарської діяльності українців, присвячена численна літераДив.: Кожухар В. Традиційне господарство українців півдня Молдови (на прикладі села Мусаїт Тараклійського району).
Мiжнароднi науковi читання пам’ятi академiка Костянтина По‑
повича. Украïнсько‑молдовськi етнокультурнi зв’язки : збірник на‑
укових статей / укладачi: Кожухар В. Г., Кожухар К. С. Кишинів :
Elan Poligraf, 2015. Т. 1. C. 123‑144.
2
Кожолянко Г. К. Етнографія Буковини. Чернівці : Золоті литаври, 1999. Т. 1. С. 15.
1
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тура. Це роботи українських дослідників – М. Д. Мандибури,
М. П. Тиводара, С. П. Павлюка, М. С. Глушка, Г. Й. Горинь,
Я. Д. Трендиша, Т. О. Гонтар, Ю. Г. Гошко, К. І. Матейко та ін.
Цікавими для нас є роботи українських учених, які досліджували матеріальну культуру сусідніх з Молдовою регіонів
(Одеської і Чернівецької обл. України), – Г. К. Кожолянка 3,
В. Г. Кушніра 4 та ін. Деяка інформація про розвиток господарства українців Молдови міститься в загальних працях з
соціально-економічного розвитку краю 5. В останні роки дослідження матеріальної культури саме українців Молдови знайшли відображення в роботах В. Г. Кожухаря, К. С. Кожухар 6,
Кожолянко Г. К. Етнографія Буковини. Т. 1. 384 с.
Кушнір В. Г. Народознавство Одещини: навч. посібник. Одеса : Сміл, 1998. 208 с.; Кушнір В. Г. Господарсько-побутова адаптація
українців південно-західного степу і нижнього Подунав’я (друга половина ХІХ – перша половина ХХ ст.). Одеса : КП ОМД, 2012. 192 с.
5
Анцупов И. А. Государственная деревня Бессарабии в XIX в.
(1812–1870). Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1966. 262 с.; Гросул Я. С., Будак И. Г. Очерки истории народного хозяйства Бессарабии (1861–1905). Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1972. 602 с.;
История народного хозяйства Молдавской ССР (1812–1917).
Кишинев : Штиинца, 1977. 350 с.; История народного хозяйства
Молдавской ССР (1917–1958). Кишинев : Штиинца, 1974. 375 с.;
Сельскохозяйственные машины и орудия в Европейской и Азиатской России в 1910 г. Санкт-Петербург, 1913. 121 с.
6
Кожухарь В. Г. Материальная культура вчера и сегодня. В зем‑
ле наши корни. История, традиции и фольклор сел Дану, Никола‑
евка и Каменкуца Глодянского района. Исследования и материалы /
авт. и сост. : К. Ф. Попович (гл. ред.), Я. П. Мироненко (муз. ред.),
Е. С. Чернега (Кожухарь) (лит. ред.), В. Г. Кожухарь, В. Д. Панько.
Кишинев : Штиинца, 1997. С. 132–148; Кожухарь В. Г. Материальная культура украинцев Молдовы: проблемы исследования. Anua‑
rul Institutului de Cercetări Interetnice al A.Ş.M. Chişinău, 2002. Vol. 3.
С. 77–80; Кожухар В., Кожухар К. Матеріальна культура українців
3
4
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В. П. Степанова 7. Віддаючи належне теоретичній і практичній
значущості наукових праць зазначених учених, необхідно зауважити, що недостатньо дослідженою проблемою залишається
з’ясування співвідношення загальноукраїнських рис у господарстві українців півдня Молдови і регіональних особливостей, сформованих під впливом культурних традицій місцевого
молдовського, гагаузького і болгарського населення.
У розвідці спробуємо дати характеристику основним видам господарської діяльності українців півдня Молдови, виявити регіональні особливості, вплив природно-кліматичних
умов південних степів, запозичення з культурних традицій
сусідніх народів, місцеву діалектну термінологію, пов’язану з
господарством тощо 8.
лівобережного Придністров’я (одяг, їжа і харчування). Anuarul
Institutului de Cercetări Interetnice al A.Ş.M. Chişinău, 2004. Vol. 3.
С. 89–96; Кожухар В. Г., Кожухар К. С. Матеріальна культура і господарство в місцевих діалектах. Українці Придністров’я: матеріа‑
ли етнографічних досліджень. Одеса : Гермес, Одеський державний
університет ім. І. Мечникова, 2005. Вип. 1. С. 41–86.
7
Степанов В. Культура и быт украинцев Бессарабии в рукописях Одесского общества истории и древностей. Славянские
культуры в инонациональной среде. Кишинев, 1995. С. 107‑109;
Степанов В. Традиційно-побутова культура українців Бессарабії
на сторінках Кишинівських Єпархіальних відомостей. Другий між‑
народний конгрес українців. Доповіді та повідомлення. Львів, 1999.
С. 249–252; Степанов В. Труды по этнографии населения Бессарабии ХІХ – начала ХХ вв. Кишинев : Pontos, 2001. 263 с.
8
Відомості про традиційне господарювання на півдні Молдови
надали українці із с. Мусаїт: 1. Боцу Аґафія Федорівна, 1930 р. н.
2. Виходець Ольга Петрівна, 1926 р. н. 3. Кади Ганна Нестерівна,
1927 р. н. 4. Мельниченко Марія Петрівна, 1931 р. н. 5. Митришенко
Павло Тимофійович, 1931 р. н. 6. Ожован Марія Петрівна, 1938 р. н.
7. Осадченко Домніка Іванівна, 1934 р. н. 8. Райлян Віра Калинівна,
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Традиційно основними видами господарчої діяльності
українців з давніх-давен були землеробство і тваринництво,
причому головним завжди залишалося землеробство.
Землеробство
Розвитку землеробства в Молдові сприяли кліматичні
умови (помірно холодна зима, тепле літо), родючі землі, давні землеробські традиції та культурно-господарські зв’язки з
молдованами і представниками інших етносів.
Для господарства мешканців с. Мусаїт був характерним
розвиток кількох основних видів землеробства, таких як садівництво, городництво, хліборобство, вирощування технічних культур та виноградарство.
Садівництво
Садівництво з кінця ХIХ ст. в господарствах мешканців
с. Мусаїт (що є характерним взагалі для українців Молдови)
мало здебільшого присадибний характер, і головними споживачами фруктів були самі селяни. На полі (в степу́ 9) біля
1935 р. н. 9. Репещук Ірина Яківна, 1928 р. н. 10. Сирбу Анастасія
Федорівна, 1930 р. н. 11. Татаренко Клавдія Михайлівна, 1926 р. н.
12. Товстоган Тетяна Григорівна, 1930 р. н. 13. Чечіль Іван Тимофійович, 1925 р. н. 14. Шпиця Ілля Костянтинович, 1926 р. н. Частину
свідчень цих інформантів у 2019 році було опубліковано на сторінках унікального джерельного видання. Див.: Етнографічний образ
українців зарубіжжя. Корпус експедиційних фольклорно-етногра‑
фічних матеріалів. Ч. 1. Культура життєзабезпечення та тради‑
ційні соціо-нормативні практики / [голов. ред. Г. Скрипник] ; НАН
України ; ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Київ, 2019. С. 143–154.
9
Курсивом виділено місцеві назви зі збереженням їхніх діалектних особливостей.
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виноградників вирощували абрикоси (жарде́лі). На присадибних ділянках росли яблуні (ди́чки), сливи (сливки́), айва
(ґуту́ля), персики (че́рстики) (в повоєнний період), ви́шні,
чере́шні. Агротехніка садівництва тривалий час була досить примітивною. У багатьох господарствах вирощували
низькоякісні сорти. Відсутність саджанців змушувала селян
розмножувати фруктові насадження шляхом висівання насіння, що спричинялося до дрібноплідності сортів, їхньої
низької господарської вартості. Закладка багаторічних насаджень дуже рідко супроводжувалася ретельним обробітком
ґрунту і глибокою оранкою, не дотримувалося висаджування за породами та сортами. Догляд за садками був досить
примітивним. Обрізання дерев у кращому разі полягало у
видаленні сухих гілок; систематична боротьба зі шкідниками та хворобами не проводилась. Обробка стовбурів вапном та збирання гусені навесні проводилися не в усіх господарствах. Землю в садку 2–3 рази за літо розпушували сапою
і один раз у три роки перекопували лопатами. Цим обробка
саду й обмежувалася.
Необхідно сказати, що в Мусаїті, відповідно до традиційного розподілу обов’язків у родині українців, догляд за садком був повністю в компетенції чоловіків.
Городництво
У господарствах мешканців с. Мусаїт здавна вирощували цибýлю, часниќ , картоплю (карто́шку), буря́к, капу́сту,
баклажани (баклажа́ни си́ні), помідори (раніше баклажа́ни
кра́сні), огірки (огирки́), мо́ркву, перець (пе́рець соло́дкий;
пе́рець гирки́й, або туре́цький), гарбузи (кабаки́ кормові́) і
кабачки (кабачки́ со́усні). Більшу частину цих культур вирощували на присадибних ділянках; деякі господарі мали окремі городи в степу́, за рі́чкою, ко́ло води́. Вирощування горо458
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дніх культур передбачало ретельну обробку землі, міжрядне
розпушування та підгортання. Для цього використовували
різноманітні спеціальні знаряддя, у багатьох випадках – багаторазове поливання. Баштанні культури – кавуни́, ди́ні, які
відзначалися особливими смаковими якостями, вирощували
в основному на полі.
На півдні Молдови майстрами городництва вважалися
болгари. Українці, мешканці с. Мусаїт, запозичили в них більш
досконалу агротехніку ведення городнього господарства.
Займалися городництвом головним чином жінки. Саме
жінка мала заготовляти насіння, зберігати його, вирощувати
розсаду та висаджувати в ґрунт.
Хліборобство
Мешканці с. Мусаїт, так само, як і решта українців Молдови, вирощували різноманітні зернові культури, які за розмірами посівних площ та за вагомістю в економіці посідали
одне з перших місць.
Із зернових традиційно вирощували пшени́цю, соняшник
(пасо́лнух), жи́то, ячмі́нь, про́со, ове́с, горо́х, квасо́лю (са́харну,
бі́лу, глазну́ – рябу́ і пасте́рі (або со́усну), яку вживали зеленою, в стручках), сочевицю (чечеви́цю), боби́ і со́ю, а також
більш характерну для молдован кукурудзу (папушо́ю). Гречка
не культивувалася.
Мусаїтяни вирощували дкілька сортів ярової й озимої
пшениці: ги́рка, бана́тка, у́лька, арнау́та. Найбільш урожайною і поширеною була арнау́та, з якої виробляли крупу
(арнау́тіну) і борошно вищого ґатунку (арнау́тову муку́).
Селянам були відомі два сорти кукурудзи – молдова́нка і
чеканті́н (кíнський зуб). Як правило, кукурудзу сіяли у квітні,
протягом літа кілька разів сапали і збирали врожай у вересні.
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Технічні культури
З технічних культур у довоєнний період найпоширенішими були коноплі (коно́пля). Із їхніх стебел виробляли волокно, а з насіння – олію.
Кожна селянська родина сіяла коноплі на невеликих ділянках, розташованих якомога ближче до води, щоб зручніше було замочувати й обробляти сировину, яку зазвичай використовували для власних потреб. Із конопель виробляли
мотузки́, мішки́, ря́дна, пілки́, нала́вники, рушники́ та домоткану тканину різних ґатунків, з якої шили одяг.
Льон сіяли за річкою, але значно в меншій кількості – лляну пряжу використовували лише для виготовлення тонкої
тканини.
Сільськогосподарська техніка і знаряддя
Найбільш поширеними знаряддями оранки були рал́ о і
плуг. Найпростішим знаряддям, відомим на території Молдови і України, було рало. На відміну від плуга, воно не мало полиці, колісного передка, не перевертало брили землі, а лише
розпушувало її. Рало вимагало менше тяглової сили порівняно з плугом, тому в небагатих господарствах с. Мусаїт воно
було основним знаряддям оранки аж до 1940 року.
Основним орним знаряддям був громіздкий дерев’яний
плуг. Корпус його складався із «полоза» (підо́шви), чепіги
(рукоя́тки), які утворювали єдине ціле, дишла (гряді́ль), прикріпленого заднім кінцем до лівої чепіги (рукоя́тки), а переднім – до двох коліс різної величини. Робочими частинами
плугу були – ле́міш, ніж і поли́ця. У ХІХ ст. всі частини плуга,
за винятком лемеша і чере́сел, були дерев’яними; їх виготовляли самі селяни або майстри, леміш і чересло кували ковалі.
У дерев’яний плуг впрягали від однієї до чотирьох пар волів – основної тяглової сили. З часом волів замінили коні.
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Громіздкий дерев’яний плуг поступово змінювався. Усі
робочі частини плуга, а також вісь передка і шпиці почали
виробляти із заліза. Удосконалюється й сама конструкція
плуга, підвищується його продуктивність за рахунок зменшення загальної маси. Селяни в Мусаїті майже до середини
ХХ ст. орали землю однолемішними (одинарчука́ми), дволемішними (двойчака́ми) та трилемішними плугами. Купували
їх у німців-колоністів, що мешкали поблизу.
Для розпушування зораного ґрунту, боротьби з бур’янами,
загортання насіння використовували різні типи борін. Найпростішою та найпримітивнішою була волокуша (гілля́ка) з
тернових гілок. Починаючи із середини ХІХ ст., використовуються більш досконалі рамкові борони прямокутної форми, відомі східним слов’янам ще з часів Київської Русі 10. Така
борона складалася із чотирьох-шести поздовжніх брусків
(валькі́в), з’єднаних двома поперечними брусками (гли́цями).
У вальки́ забивалися дерев’яні зубці (кіпки́). Під час боронування рамкову борону чіпляли за кут, завдяки чому зменшувалося навантаження на коня й розширювалося охоплення
землі. Поступово дерев’яні борони замінили борони із залізними зубцями, що згодом поступилися заводським залізним
боронам, які почали закуповувати заможні селяни.
Для ущільнення зораного шару землі селяни с. Мусаїт застосовували дошку та котки. До́шка була найпримітивнішим
знаряддям коткування ґрунту і використовувалася в бідних
господарствах. Кото́к – більш удосконалене знаряддя – колода, зачеплена за посторонки (о́рчики).
Загалом у краї, починаючи з другої половини ХІХ ст., відбувався процес видозміни й удосконалення засобів боронування та коткування ґрунту. Так, у 1870–1897 роках кількість
Довженок В. Й. Землеробство Древньої Русi. Київ : Видавництво Академії наук Української РСР, 1961. С. 91–93.
10
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удосконалених борін збільшилася більше ніж у 4 рази, у той
час як старого зразка – лише в 2,5 раза. За цей самий час кількість котків виросла більше ніж у 23 рази. Ще значніші зміни
характеризують початок ХХ ст. За даними перепису 1910 року,
дерев’яні борони становили 2 % усіх борін краю. Найбільше
їх збереглося в Хотинському (28 %), Кишинівському (23 %),
Ізмаїльському (17 %) та Аккерманському (15 %) повітах Бессарабської губернії. Понад 95 % цих примітивних борін використовували селяни.
Дерев’яні борони із залізними зубцями становили 95 %
від загальної кількості борін, 90 % із них використовували
в селянських господарствах. І в них же використовувалося
56 % від загальної кількості залізних борін 11.
Нарівні з тягловими селяни використовували й ручні знаряддя обробки землі – мотику, сапу́ – овальної форми, трикутної – сапи́чку і тя́пку – маленьку сапу для дітей.
Сівба зернових культур провадилася ручним способом
(вро́зкид). У такий спосіб на початку ХХ ст. в Бессарабії засівалося 80 % озимини, 87 % ярових і 95 % кукурудзи 12. Сіяння, яке вимагало чималих навичок і хисту, що вироблялися
протягом багатьох років, було пріоритетом старших у родині чоловіків. Зернові сіяли з прив’язаного через плече мішка,
у якому містилося близько 20 кг зерна. До 1940 року в селі
була влише одна сіялка на кінній тязі (сіялки в країні почали
розповсюджуватися в другій половині ХІХ ст.). У 1910 році
тут вже було 3119 сіялок, 72 % з яких було в поміщиків, 28 % –
у селян 13. Пізніше сіялки з’явилися в німців-колоністів, які їх
Сельскохозяйственные машины и орудия в Европейской и
Азиатской России в 1910 г. Санкт-Петербург, 1913. С. 78.
12
Молдаване. Очерки истории, этнографии, искусствоведения / отв. ред. Я. С. Гросул. Кишинев : Штиинца. 1977. С. 78.
13
Там само.
11
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здавали в оренду чи продавали. Масове використання сіялок
почалося після Другої світової війни.
Кукурудзу сіяли безпосередньо за плугом, використовуючи для цього спеціальні барабани, із яких при обертанні через
отвори рівномірно сипалося зерно в переорану землю.
Для збору зернових використовували серп, косу́, косильні
машини. Основним видом традиційного знаряддя збору хліба та сінокосу була коса́. У Мусаїті селяни користувалися переважно великою косою з довгою робочою частиною (українською степовою).
Зібраний хліб згрібали дерев’яними грабля́ми, в’язали в
снопи́ і складали в копи́ці, потім підво́дами і шараба́нами перевозили в господу, де складали у кла́ні (по 30 снопів).
Жниварські й косильні машини (жа́тки й коси́лки –
коси́лки-самоски́дки і лобогрі́йки з ручною скидкою) почали
поширюватися в краї, починаючи з другої половини ХІХ ст.
Вони здебільшого були зосереджені в південних повітах (92 %
жаток і 91 % косарок). Однак цю складну техніку могли придбати лише великі й багаті господарства. На півдні їх купував
і значний прошарок заможних селян. Тут, згідно з даними за
1910 року, було 98 % усіх жниварських машин, що належали
селянським господарствам.
Незважаючи на збільшення кількості складної техніки
для збору зернових, у перші десятиріччя ХХ ст. у краї ще помітно переважало ручне збирання. Відповідно до даних повітових оціночних комісій Бессарабської губернії за 1912 рік,
машинами збиралося лише 16 % площ, серпом – 37 % озимини і 20 % ярових, а косою – 47 % озимих і 65 % ярових 14.
Для зрізання кукурудзяних стебел використовували сокироподібний різак (та́йпа, ки́рка), запозичений у молдован.
14

С. 79.

Молдаване. Очерки истории, этнографии, искусствоведения.
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Зрізані сухі стебла (лужани́) складали у ґлу́ґи, і потім жінки відділяли качани від стебел. Теребили вручну. Зберігали
кукурудзу в качанах у ко́шницях.
Молотьба зернових проводилася переважно вручну. Найпоширенішим ручним знаряддям для молотіння був ціп, який
складався з довгого держака́ (150–190 см) та ударної частини,
з’єднаних двома ремінними петлями за допомогою третьої
петлі або одного-двох металевих кілець. Із середини ХІХ ст. в
Мусаїті, як і повсюди на півдні краю, широко запроваджували більш удосконалений спосіб молотьби кам’яними гранованими котками (гармана́ми) з використанням тяглової сили.
За котками пускали велику дерев’яну дошку (тер́ тку) з
набитими на її поверхні в шаховому порядку крем’яними зубцями, призначеними для молотьби зерна та подрібнення соломи на січ́ ку. Характерно, що котки й молотильні дошки були
поширені на півдні та частково в центральних районах краю,
куди, вірогідно, були завезені свого часу з південних і східних
губерній України, де широко побутували. На півночі Бессарабії
вони фактично не траплялися в господарствах українців, які
переселилися із центральних і західних областей України.
Молотьба проводилась просто неба на спеціально підготовленому, щільно утрамбованому току (гарма́ні).
Стародавнім і найбільш поширеним способом ві́яння
було провівання на помірному вітрі за допомогою дерев’яної
лопа́ти, а також совка́, відра́, вил. Для кращого очищення,
а головним чином для сортування, віяли двічі. Вдруге зерно
пропускали через ре́шето з маленькими отворами, яке підвішували мотузками до триноги. При безперервному струшуванні решета через його отвори проходило лише насіння
бур’янів, а на споді залишалося хлібне зерно, поморщене попадало на поверхню, звідки легко видалялося. Такий спосіб
віяння був поширений і серед молдован, і болгар, і українців
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на півдні України. У панських господарствах та в окремих заможних селян були ко́нні ві́ялки.
У господарчих роботах використовували також лопа́ту
штикову́ (держак вставлявся в ру́нку) і совко́ву; залізні ви́ла
трьохрожко́ві, чотирьо́х‑ і п’яти́рожкові, п’ятирожкові
дерев’яні вила (баштирма́к 15) для віяння поло́ви (для скирдування сіна використовували лише залізні вила); граблі́ ручні
дерев’я́ні та залізні на кінній тязі (ко́нні на кольо́сах).
Виноградарство та виноробство
Сприятливі природно-кліматичні умови півдня Бессарабії сприяли широкому розвитку культури виноградарства. У Мусаїті виноград вирощували майже в кожному
господарстві. Основні масиви виноградників висаджували
в степу́ – від 0,5 до 10 га, значно менше – на присадибних
ділянках. Вирощували такі сорти, як «За́йбер», «Стара́ лоза́»
(на кам’янистих ґрунтах) та ін.
Нові виноградники закладалися здебільшого чубука́ми 16 –
копали ямки, у які закладали по 4–5 чубуків за допомогою саджального кола (сади́ла).
Для підрізання винограду використовували нескладний реманент – невеличку легку соки́ру, пи́лку, виногра́дний
ніж. Після обрізання біля копців утикали ти́чки, до яких
підв’язували лозу. Протягом літа, окрім сапання та міжрядної обробки, проводилася велика робота щодо догляду виноградника – видалення зайвих пагонів, прищипування чубуків
та пасинкування.
Баштирмак – порівняй з ґаґаузьким bastirmaa i турецьким
bastirmak – придушувати, притискувати.
16
Чубу́к – живець виноградної лози, який використовують для
висаджування.
15
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Збирання винограду та вироблення вина відбувалося
зазвичай у вересні. Виноград збирали в спеціальні лозяні
ко́шики 17 або невеликі дерев’яні ві́дра, потім зсипали в більшу дерев’яну місткість – цебе́р в українців, чубе́р у молдован.
Душили виноград у мішку ногами. Наприкінці 1930‑х років у селі з’явилися спеціальні преси. Їх мали всього 2‑3 господарі, решта орендувала (черга була цілодобовою) за натурплатню – вижимки (тя́ску). Вичавлений сік заливали в діжки́,
де він грав 10–15 діб. З поверхні збирали піну, перемішували
її з борошном і виготовляли в такий спосіб дріжджі для випікання хліба та інших виробів.
Зберігали вино в дерев’яних діжках (15–20 діжок по 40 відер) у спеціальному приміщенні.
Тваринництво
Українці, будучи більше землеробами, ніж скотарями,
проте, вбачали в тваринництві надійне джерело харчування й
не тільки. І в Мусаїті майже в кожному господарстві тримали
корі́в, волі́в, коне́й, ове́ць, різноманітне птаство.
Особливу увагу приділяли розведенню великої рогатої
худоби, що взагалі є характерним для українців. У середньому в кожному господарстві було по дві корови, два бички,
пара волів. Корів тримали на молоко, биків – на м’ясо (як для
продажу, так і для власного споживання), волів – як робочу
худобу (гара́би вози́ли в степ). Молочна рогата худоба для
українських селян мала більшу вагу, ніж для молдован, які за
розвинутого вівчарства коров’яче молоко використовували
часто лише для годування молодняка 18. Українці ж використовували коров’яче молоко насамперед як харчовий продукт.
Кошик – плетена з лози велика корзина.
Молдаване. Очерки истории, этнографии, искусствоведения... С. 792.
17
18
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Займалися мешканці с. Мусаїт і конярством. У ХІХ ст.,
коли як тяглову силу використовували переважно волів, коней було небагато. Пізніше коні почали займали дедалі більше місця в селянських господарствах. Коней використовували як тяглову силу, їх запрягали у вози, їздили верхи. Кінське
м’ясо й кобиляче молоко не споживали. У кожному господарстві утримували 1–3 пари коней. Найпоширеніша порода –
німе́цька.
Однією з розвинутих галузей тваринництва на півдні краю було вівчарство. У господарстві жителів с. Мусаїт воно відігравало істотну роль. Ледве не в кожній господі
утримувалось 100–150 овець, а у великих господарствах –
до 1000 голів. Найбільш поширена порода – астраханська
(кара́кульова), тримали також овець так званої во́лоської
породи, які були відомі і в південних губерніях України 19.
З овечого молока виготовляли бри́нзю для власного споживання й на продаж, з овечої шкіри та вовни виготовляли різноманітний одяг.
Зважаючи на усталені традиції, свинарству в господарстві
мусаїтян відводилося особливе місце. Узагалі розвиток свинарства свідчить про наявність інтенсивних форм землеробства, коли в господарстві достатньо високоякісних зернових
кормів та коренеплодів. Серед порід свиней найпоширенішими були англійська біла та, як їх називали місцеві жителі,
«сви́ні з Бана́ти» (Румунія).
У більшості селянських господарств годували по 2‑3 свиней, і свинарство мало споживчий характер. Свиней годували
для отримання м’яса і сала, що, як правило, споживали самі,
інколи продавали на місцевих базарах. Яскраво виявлений
Культура і побут населення України: навч. посібник для вузів / В. І. Наулко (кер.), Л. Ф. Артюх, В. Ф. Горленко та ін. Київ : Либідь, 1993. С. 70.
19
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товарний характер свинарство мало лише в заможних господарів, які утримували до 30 голів свиней.
Кози були в кожному господарстві. Їх тримали для молока й меншою мірою для м’яса, яке споживали лише в сім’ї.
Господу мусаїтських селян важко уявити без домашнього птаства: куре́й, гусе́й, качо́к, індиків (гинди́ків, або
куркані́в). М’ясо птиці і курячі яйця вживалися в їжу, а з
пір’я і пуху виготовляли ковдри, подушки, перини. Існували
вивірені столітнім досвідом способи догляду за самицями,
які насиджували яйця, спеціальні раціони годування пташенят тощо.
Жителі с. Мусаїт використовували осілу (прихатню) форму ведення тваринницького господарства, коли як пасовиська з певною періодичністю використовували розташовані
неподалік від села угіддя з певним періодом стійлового утримання худоби.
Форми випасу були різноманітними й залежали від категорії худоби. Для випасу великої рогатої худоби (інколи овець
і коней) використовували вигінну форму, за якої тварин випускали на пасовисько (корів – у че́реду, коней – у табу́н), а на
ніч заганяли в приміщення. З цією метою наймали пастуха –
вакаря́, домовляючись про платню (частіше натуральну), порядок харчування (зазвичай – по черзі у власників худоби),
режим і термін роботи тощо.
Волів і коней що їх протягом дня використовували на
різних роботах, пасли вночі господарі, кожен своїх, гуртуючись по кілька осіб. Коням при цьому зазвичай сплутували
(зв’язували) передні ноги, щоб вони не могли відійти на велику відстань від пасовиська.
Для випасання овець використовували дві форми – індивідуальну (господар, у якого було багато овець, сам їх пас)
та відгінну, коли спеціально найняті чабани́ випасали отари з
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весни до осені (до Дмитра – 8 листопада) на пасовиськах, заганяючи овець на ніч у кошари (ти́рли).
Свиней улітку звичайно вигулювали цілий день під доглядом дітей і підлітків, а на ніч заганяли в приміщення.
Однією з головних умов розвитку тваринництва є кормова база, яка визначається низкою чинників. Сприятливі
природно-кліматичні умови півдня Молдови, степові землі з
чудовими природними пасовиськами, сінокісними угіддями
на околицях с. Мусаїт забезпечували гарну кормову основу
для успішного розвою чи не всіх галузей тваринництва. При
цьому визначним чинником кормової бази були природні пасовиська, на яких випасали більшість худоби.
Важливе місце серед кормів відводилося звичайно сі́нові,
яке заготовлювали влітку на весь період зимового утримання худоби. Корів і робочих волів годували також буряко́м,
поло́вою, кукурудзяними стеблами (лужана́ми), готували
різне пі́йло. Робочих коней, окрім сіна, годували вівсо́м та
поло́вою. Свиней – кукурудзою (папшо́йою), ячме́нем, де́ртю,
зерно́м; птаство – кукурудзою і зерном. Велику рогату худобу
годували тричі на день. Корм клали у плетені я́сла. Коней –
двічі, (вдень і на ніч), підгодовуючи під час роботи. Вівцям
давали сіно, солому, полову чотири-п’ять разів на добу.
Узимку худобу утримували в спеціальних сара́ях, найчастіше окремо від овець, які знаходилися в коша́рі, корів і
коней – у гамба́рі, свиней – у свиню́шнику; курей – у курнику́,
де були облаштовані сі́дала і гні́зда. Приміщення для зимівлі
заздалегідь готували – чистили, прибирали, підстеляли худобі солому.
Дуже дбайливо селяни в Мусаїті, як, мабуть, і в будь-якому
іншому українському селі, де б воно не розміщувалося, ставилися до відгодівлі молодняка. Так, теля́т, народжених узимку, забирали до хати, годували молоком і утримували там, аж
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поки вони не подужчають. Пізніше їх підгодовували хлібом,
дертю, сіном. Так само піклувалися про ягня́т, лоша́т. Існували певні способи навчання бичків і коней ходити в упряжці
плуга чи воза.
ДОПОМІЖНІ ВИДИ
ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Домашні промисли і ремесла
У ХІХ – на початку ХХ ст. в Мусаїті, як і в краї загалом, широко побутувало домашнє виробництво, пов’язане з переробкою сировинних матеріалів для потреб родини, а також ремесла та кустарні промисли, де виробляли товари на замовлення
та на ринок. Через слабкий розвиток промисловості більшість
селян змушена була обходитися власними виробами з рослинного волокна, дерева, глини, каменю, металу, соломи, очерету
та ін. Ремесла довгий проміжок часу задовольняли попит на
найрізноманітніші побутові предмети. Кожна родина займалася прядінням і ткацтвом. У селі були кушніри та шевці, які
́ и, кептарі,́ взуття тощо. Місцем, до якого
шили кожухи,́ свит
ставилися з особливою повагою всі селяни – від найменших до
найстарших, була куз́ ня, де можна було замовити не тільки серп,
ніж чи сапу, підкувати коня тощо, але й почути свіжі новини.
З кінця ХІХ – початку ХХ ст. народні промисли та ремесла місцевих майстрів починають занепадати, не витримуючи
конкуренції з промисловістю, що бурхливо розвивалася.
Діапазон сучасних промислів і ремесел значно звузився,
але ті їхні види, що збереглися до наших днів, розвиваються як важливі складові декоративно-прикладного мистецтва,
що задовольняють переважно художньо-естетичні запити
людей.
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Рибальство
Певне місце, щоправда, не саме важливе, серед продуктів
харчування мусаїтян посідала риба. Ловили її в невеличкій
річці, що протікала через село, особливо під час повені. В інший час – у глибоких ямах посеред річки (ковба́нях), узимку –
в ополонках просто руками. Основні знаряддя лову – головним чином черпальні та волокові: сачо́к – полотняна торба,
во́лок, тка́нка, не́від – плетені з конопель сітки. Основні види
риби: кара́сь, ко́роп, щу́ка, в’юн, бичо́к.
Але рибалили не всі, більшість купувала рибу, виловлену
в р. Прут рибалками із сіл Манта та Колібаш. Рибу закуповували оптом, привозили в Мусаїт і там продавали.
Мисливство
Мисливство не було значущим у господарстві мешканців
с. Мусаїт. Нечисленні мисливці (і нерегулярно) полювали на
зайців, лисів, вовків, куріпок за допомогою найпростішого
приладдя – сіток на куріпок (приманка – просо), петель з кінського волосу, на зайців облаштовували петлі з дроту. Інколи
ловили зайців голіруч, коли звірки в голодний зимовий період забігали в село поживитися соломою чи сіном. Рушниці в
селі мали лише кілька осіб. Улітку полювали пішки, узимку –
на санях.
Кабанів, косуль інших великих тварин не було через те,
що поблизу с. Мусаїт ліси не росли.
Бджільництво
Бджільництво в Мусаїті не вирізнялося різноманітністю форм і способів. Через відсутність лісу бортництво (дике
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бджільництво – добування меду диких бджіл, що роїлися в
дуплах дерев), не було розвиненим. Дикі бджоли роїлися в
розщілинах скал, однак вони були занадто агресивними та
отруйними, і їхній мед не добували. засосовували тільки пасічну систему бджолярства.
До війни пасіка була лише в одному господарстві –
в управляючого місцевого поміщика Захаріаді, причому займалася бджолами його дружина Параскева. Після війні пасіки (по 10–15 вуликів) з’явилися в окремих господарствах.
З появою рамкових вуликів з’явився й більш передовий спосіб віджиму – відцентровий.
Основні продукти бджільництва – мед і віск – використовували як для власних потреб, так і на продаж. Зібраний мед
зберігали в дерев’яному посуді. З воску виготовляли свічки,
а також застосовували його в деяких ремеслах.
Обробка вовни і волокна. Ткацтво
З‑поміж домашніх ремесел значне місце посідало ткацтво, яким родина (переважно жінки) займалася майже весь
рік. Точніше не самим ткацтвом, а підготовчими роботами,
пов’язаними насамперед з виготовленням і обробкою пряжі.
Остання була кількох різновидів: вовняною, конопляною та
лляною.
Домашнє ткацтво, як ремесло, особливо те, що стосується килимарства, проіснувало в Мусаїті десь до 50–60‑х років
ХХ ст.
Вовняну пряжу виготовляли в такий спосіб: після стрижки овець вовну очищали від реп’яхів та іншого бруду, прали
в річці до білизни, скубли руками, після чого обробляли на
спеціальному станку – дарако́ві (у селі станка не було, їздили
в Тараклію), пряли нитки, фарбували їх спеціальними купо472
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ваними фарбами. З готових ниток ткали на верстаті килими
(коври́) нала́вники та інші вироби. Білу вовну використовували здебільшого для виготовлення килимів, чорну – сукна.
Ткали вовняні килими і з використанням конопляної нитки,
що її брали за основу. Із вовняної тканини, виробленої за допомогою сукновальної машини (у селі такої не було, тому
вовну возили в Болград), виготовляли також верхній одяг.
Рослинні волокна отримували з льону та конопель. Як зазначалося вище, льон культивували в обмеженій кількості,
в основному для виготовлення тонких тканин, із яких потім
шили спідню білизну (спо́дники). Щодо виробництва конопляного волокна, то воно було досить традиційним. Зібрані коноплі вимочували в річці, мили, сушили, за допомогою
спеціальних знарядь (бата́льні, де́рганки, чеса́ла) відділяли і
вичісували. Із готового волокна ткали на верстаті тканину,
з якої шили одяг, мішки, торби та інші вироби.
Художня виразність тканих виробів свідчить про гарний
смак і обдарованість місцевих майстринь, а характер орнаменту – про взаємовпливи українських, болгарських і гагаузьких традицій ткацтва.
Деревообробні промисли та ремесла
У Мусаїті широко були розвинені промисли та ремесла, пов’язані з обробкою дерева та будівництвом дерев’яних
споруд. Більшість цих виробів виготовляли майстри. Лише
окремі вироби, виготовлення яких не вимагало спеціальної
професійної підготовки, виробляли вдома (ложки́, корита
(вагани́), я́сла (для коней) тощо). Через відсутність в околицях лісу, дерево доводилося закуповувати в Галаці (Румунія),
Рені чи Болграді, де були й лісопильні і звідки привозили колоди й дошки.
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Одним із ремесел, що вимагало спеціальних навичок,
техніки та інструментів, було бондарство. Ним займалися
майстри-бондарі, асортимент виробів яких був досить широким. Значне місце з‑проміж них посідали різноманітні за
призначенням, місткістю та формою діжки: з двома денцями
(для вина на 35–40 відер), з одним денцем (каду́шка для квашенини – мурету́ре на 20–30 відер), це́бра (діжка на 5 відер),
уша́ти – дерев’яна діжка, у якій вивозили в поле воду, а також ві́дра.
Бондарство вимагало від ремісника високої майстерності та особливих навичок. Зокрема, досить складною технічною операцією була установка дна. При цьому бондар, окрім
звичайного інструменту – сокири, пилки, стамески, долота і
свердла, – користувався рубанком і фуганком, циркулем, лінійкою тощо. Клепки виготовляли з дуба або акації і скріплювали залізними обручами. Їх стягання було також справою
непростою.
Важливим промислом було стельмаство – виготовлення
саней і возів. Їх виробляли з акації, а колеса – із ясеня (заготовка – суцільний шматок дерева – зачиналася методом
варки). Але якщо сани майстрували на місці, то вози частіше
купували в німецьких колоністів чи в Болграді.
У будівництві житла та господарських приміщень значна
роль відводилася теслярам, які займалися насамперед великомірною обробкою деревини. Це було справою майстрів, хоча
окремі роботи (до прикладу, дах) деякі господарі виконували
самі. Виробництвом вікон, дверей, меблів займалися столяри.
Основним видом сировини для такого роду виробів була
сосна, яку закуповували в Галаці (Румунія).
Відмінною особливістю місцевих майстрів було прагнення оздобити житло за допомогою випилювання, видовбування, художньої різьби. Оригінальні коньки та фронтонні до474
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шки на дахах, наличники, фільончасті двері та багато інших
виробів, яким притаманні стриманість у фарбах, мистецький
такт, відчуття пластики деревини, дають змогу говорити про
високу художню культуру місцевих умільців. Особливу увагу привертають високі стрільчасті коньки на дахах будинків.
Подібні зафіксовані нами також і в сусідніх болгарських селах, що дає всі підстави зробити висновок про вплив болгарської традиційної культури на культуру с. Мусаїт, тим паче,
що така традиція не виявлена нами ні в українських селах
півночі республіки, ні в Придністров’ї.
У кожній господі побутували плетені вироби господарчого призначення та для домашнього вжитку. Із вербової лози
плели різноманітні корзини – панє́ри (з ручками), ко́ші (для
поло́ви, качані́в, винограду тощо), я́сла (для корів). Вербовою
лозою підв’язували виноградник. З цією метою використовували спеціальний вид верби – жо́вту вербу́ (зеле́на для цього не годиться, тому що ламається). З рогози (па́пури) плели
папуряні рогіжки, котрими прикривали парники, стелили їх
на піл (дерев’яне ліжко), на підлогу тощо. Із терену – ґра́па –
виготовляли волокуші. Із соло́ми й па́пури плели капелю́хи.
Таким чином, асортимент плетених виробів був достатньо
широким.
Гончарство
Глина як сировина для виготовлення найрізноманітніших
предметів побуту та будівничих матеріалів була поширена в
господарчій діяльності багатьох народів світу з давніх-давен.
Гончарними виробами в Мусаїті користувалося багато поколінь. Насамперед це – посуд: гле́чики для молока, ба́ньки для
води, миски́, горшки́ для приготування їжі та зберігання харчових продуктів. Щоправда, посуд у селі майже не виготов475

www.etnolog.org.ua
https://ich.md/

ляли, а купували або в заїжджих торговців, або на базарі в
Болграді, незважаючи на те, що землі на околицях села були
багаті на глину. Проте як будівельний матеріал глину активно використовували. Добували її безпосередньо на схилах за
селом. Глиною обмащували хати, підлогу, ще раніше бурдеї́,
виробляли це́глу. Процес виробництва цегли був досить довготривалим і складним: глину перемішували з піском 1 : 2, місили ногами чи кіньми, заливали в форми (35×40 см), сушили
в тінистому місці і складали пірамідами в шаховому порядку
для випалення. Для цього використовували природні «печі» –
гроти в горі́, звідки, власне, глину й добували. Палили лозо́ю і
соло́мою. Випалювання тривало тиждень. За раз обпалювали
близько 25 тис. цеглин. Процес випалу завершувався герметичним «запеча́туванням» гроту, що забезпечувало повільне
й поступове вистигання цегли.
Із глини мусаїтяни виготовляли також черепицю в спеціальних формах. Технологія випалювання була такою самою,
як і цегли.
Обробка каменю
Не можна стверджувати, що околиці с. Мусаїт багаті на
кам’яні родовища, однак мешканці села добували граніт та
інші породи для виготовлення різноманітних предметів господарського призначення: жорен, точильних брусків, колодязних жолобі́в, кори́т для напування худоби, котків для молотьби (гарма́нний ка́мінь) тощо. Використовували камінь і
для будівництва будинків, господарських споруд, надгробків.
Добували камінь вручну за допомогою молотів, ломів та
щипців, клинів і лопат, а ракушняк – за допомогою кирки та
спеціальних дворучних пилок. Різні вироби вимагали відповідних пород каменю. Для жо́рен використовували граніт і сі476
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рий твердий кварцит (ди́кий си́ній ка́мінь), для котків, корит
для напування скотини, колодязних жолобів – тверді піщаники (пісковики́).
Шліфування кам’яних плит було досить трудомісткою
операцією. Вона провадилася на спеціальному крузі з використанням кінної тяги методом тертя.
Виготовляли вироби з каменю здебільшого видовбуванням і випилюванням (піщаник).
Обробка металів
У Мусаїті, як власне в кожному селі, була ку́зня, у якій коваль зі своїм помічником робив потрібні для селян металеві вироби: сокири, долота, сапи, лопати, лемеші, серпи, коси,
підкови, залізні деталі до возів тощо.
Техніка ковальства ґрунтувалася на багатовіковому досвіді майстрів-ковалів. Кування було холодним і (частіше) гарячим. Кузня мала вигляд однокімнатної хатини, устаткованої
горном, ковальським міхом, коритом і діжками з водою для
загартовування, стояком для підковки чобіт. Ковальський
інструмент складали: ковадло, молот з конусом (дзьо́бом,
дзю́бом) з одного боку і приплюснутою підошвою – з іншого,
маленький молот, молот дворучний, молот одноручний, молот-пробійник, рубило, зубило, кліщі, ножиці, розточка для
копит, ножівка, ключі для нарізання різьби на болтах та ін.
Розігріте в ковальському горні, де горіло дерев’яне вугілля, залізо розжарювали шляхом роздування полум’я за
допомогою ковальського міху із соплом. Коваль зазвичай
працював з підручним, який був молотобійцем. Тримаючи
кліщами предмет, що знаходився на ковадлі, коваль ударами
молотка показував молотобійцю, куди бити молотом, щоб
надати предметові необхідної форми. На завершення виріб
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занурювали в холодну воду для закалювання. Ковалі багато
працювали над виготовленням деталей до сільськогосподарських знарядь, підків, цвяхів, займалися оковуванням
коліс. Остання операція вимагала чималої майстерності,
адже залізний розжарений обруч потрібно було натягнути
на дерев’яне колесо й дуже швидко охолодити його, щоб дерево не зайнялося. Окрім цих, коваль виконував значний
обсяг слюсарних робіт. Звичайно, що таку саму роботу виконували ковалі і в молдовських, і в болгарських, і в гагаузьких селах, тому відшукати в Мусаїті етнодиференційні ознаки занадто складно.
Обробка шкури і рогів
Вичинка шкур і виготовлення з них побутових виробів –
одне з найдавніших занять українців. У Мусаїті техніка й технологія обробки шкур тварин досягла досить високого рівня,
чому сприяли розвиток тваринництва, чималий досвід, накопичений народними умільцями, а також кліматичні умови,
що вимагали теплого сезонного одягу.
Обробка овчини передбачала кілька операцій. Здерті
шкури очищали від реп’яхів, мили, сушили й замочували в
спеціальному розчині (саламу́рі), який готували двома способами: з овечої сироватки, висівок та солі чи з молотого
ячменю, квасу і солі. У цьому розчині шкуру витримували
3‑5 днів, доки не розм’якне, потім її ретельно мили, чистили
уламком коси над коритом (вагана́ми), сушили, розіп’явши
на дерев’яному ко́злику, натирали кре́йдою і розбирали. Потім знову замочували в розчині, куди додавали перемолоту
на борошно дубову кору, щоб шкура дубилася (стя́гувалася).
Дубінням шкур займалися майже в кожному господарстві, а шили вироби зі шкури майстри. Із вичинених шкур
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шили кожухи́, зимові штани хутром всередину – миши́ни, хутряні безрукавки (кептарі́) та інший одяг.
Із конячої та свинячої шкури шили взуття – постоли́.
Роги в їхній природній формі використовували переважно як декоративні вішалки для одягу.
Збиральництво
Рослинний світ в околицях с. Мусаїт досить різноманітний. Селяни здавна збирали трави, кору і цвіт, плоди кущів і
дерев для використання їх в лікувальних цілях, приготування
різноманітних відварів та настоянок, рецептура яких передавалася від покоління до покоління.
Найбільш шанованими й уживаними в народній медицині травами вважалися такі, як дереві́й – від кашлю, при захворюваннях шлунку; звіробій (пожа́рниця) – від кашлю, як
антисептик; безсме́ртник – як загальнозміцнюючий та заспокійливий засіб; поли́н – настоянку на горілці вживали при
хворобах шлунку, крім того, додавали полин у вино на святого Георгія, відваром кропили навколо, «викликаючи» дощ;
подоро́жник – заварювали листя й коріння і парили ноги;
лопу́х – від температури, при пухлинах, синцях, запаленнях прикладали зворотним боком до болючого місця; м’ята
(мня́та) – заспокійливий і сердечний засіб.
У лікувальних цілях збирали ягоди смородини, аґрусу, малини, а також шипшину, терен, глід. Із дубової кори готували
настоянку для худоби і птаства, вербове гілля слугувало матеріалом для лозоплетіння, навесні вербові бруньки вживали в
їжу, щоб заповнити нестачу вітамінів в організмі; цвіт акації
(сушений) у вигляді чаю вживали від кашлю, робили інгаляції.
Починаючи із середини ХХ ст., народні промисли починають занепадати, здебільшого не витримуючи конкуренції з
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промисловим виробництвом. Однак чимало з них збереглося
до сьогодні і як допоміжні види господарства, і як художньодекоративні промисли.
Отже, у господарській діяльності мешканців с. Мусаїт, так
само, як і в українців інших районів Молдови та більшості регіонів України, переважають основні види – землеробство і тваринництво. Що стосується форм ведення господарства, типів
сільськогосподарської техніки і знарядь, то тут теж виявляються в основному загальноукраїнські риси, що свідчить про збереження місцевими українцями традицій свого народу. Водночас ми зафіксували суттєві регіональні особливості, зумовлені,
з одного боку, впливом культурних традицій сусідніх народів –
молдован, болгар, гагаузів і німців, а з іншого – місцевими природно-кліматичними умовами. Це знайшло своє відображення
1) в агротехніці городництва, запозиченої у болгар, які на півдні
Молдови вважалися майстрами цього виду землеробства; 2) у
застосовуваній сільськогосподарській техніці і знаряддях (однолемішні (одинарчуки)́ , дволемішні (двойчаки)́ та трилемішні
плуги, які купували в німців-колоністів, що мешкали поблизу
тощо); 3) у використанні сортів рослин, більш пристосованих
до місцевих степових умов, і відповідно порід домашніх тварин;
4) у більшому поширенні таких видів тваринництва, як вівчарство, конярство, що теж пов’язано з місцевими природно-кліматичними умовами; 5) у сільськогосподарській термінології
досліджуваного ареалу виявлено чимало запозичень з молдовської, болгарської і гагаузької мов.
Перспективи подальшого вивчення господарства й загалом матеріальної культури українців півдня Молдови широкі. На своїх дослідників чекають необстежені українські села
із самобутньою матеріальною культурою, що сягає своїм корінням глибини століть і, на жаль, виявляє стійку тенденцію
до зникнення.
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Віктор Кожухар

Регіональна своєрідність
українських поселень та житла
в Республіці Молдова 1
Українське традиційне житло – це не лише «природне чи
штучне сховище для захисту людини від негоди, різним способом влаштоване відповідно до кліматичних умов з метою
задоволення загальних людських потреб в житлі…» 2, але
й цілий культурний комплекс, який одночасно є і проявом,
і форматором світоглядних уявлень українського народу.
У ньому знаходять яскравий вияв спадковість традицій, естетичні засади, доцільність та соціальна зумовленість.
Українському житлу в умовах діаспори притаманні суттєві особливості, тому вивчення формування й розвитку
українських поселень і житла в конкретних умовах Молдови
має неабияке значення як з точки зору подальшого наукового
дослідження теми розвитку традиційно-побутової культури
на конкретному матеріалі окремого регіону, так і в частині
пізнання процесу трансформації саме українських поселень
і житла.
Різним аспектам матеріальної культури (зокрема поселенням та житлу) українців присвячена численна літератуДив.: Кожухар В. Г. Регіональна своєрідність українських поселень та житла в Республіці Молдова. Записки історичного фа‑
культету. Одеса, 2013. Вип. 24. С. 35‑46.
2
Свод этнографических понятий и терминов : материальная
культура / отв. ред. С. А. Арутюнов. Москва : Наука, 1989. Вып. 3.
С. 36.
1
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ра. Це узагальнюючі праці українських дослідників, таких як
В. Борисенко 3, С. Макарчук 4, Г. Лозко 5, С. Павлюк 6 та ін.,
спеціальні роботи Т. Косміної 7, А. Данилюка 8, В. Самойловича 9 та ін., де характеризується українське народне житло.
Про народну архітектуру йдеться і в працях молдовських дослідників, у яких вони певним чином торкаються також житла місцевих українців, – археологів І. Хинку 10, Г. Федорова і
М. Салмановича 11, етнологів С. Бобока, П. Бирні, М. Лівшиця 12, архітекторів К. Родніна, І. Понятовського 13, З. МойсеєнУкраїнська етнологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. /
за ред. В. К. Борисенко. Київ : Либідь, 2007. 398 с.
4
Макарчук С. А. Етнографія України. Львів : Світ, 1994. 520 с.
5
Лозко Г. С. Українське народознавство. Київ : Зодіак‑Еко,
1995. 368 с.
6
Українське народознавство : навч. посібник / ред. С. П. Павлюк. Київ : Знання, 2006. 568 с.
7
Косміна Т. В. Сільське житло Поділля. Кінець ХІХ–ХХ ст. :
Історико-етнографічне дослідження. Київ : Наукова думка, 1980.
189 с.
8
Данилюк А. Г. Українська хата. Київ : Наукова думка, 1991.
110 с.
9
Самойлович В. П. Українське народне житло. Київ : Наукова
думка, 1972. 50 с.
10
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12
Бобок С. С., Бырня П. П., Лившиц М. Я. Поселение и жилище.
Молдаване. Очерки истории, этнографии, искусствоведения / отв.
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ко 14, А. Захарова 15 та ін. Цікавими для нас є роботи українських учених, які досліджували матеріальну культуру сусідніх
з Молдовою регіонів України, – Г. К. Кожолянка 16, В. Г. Кушніра 17. В останні роки дослідження матеріальної культури саме
українців Молдови, серед них і житла, знайшли відображення в роботах В. Кожухаря 18, В. П. Степанова 19.
Моисеенко З. В. Архитектура сельских жилых домов Молдавии. Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1973. 204 с.
15
Захаров А. И. Народная архитектура Молдавии. (Каменная архитектура центральных районов). Москва : Госстройиздат, 1960. 95 с.
16
Кожолянко Г. К. Етнографія Буковини. Чернівці : Золоті литаври, 1999. Т. 1. 384 с.
17
Кушнір В. Г. Господарсько-побутова адаптація українців
південно-західного степу і нижнього Подунав’я (друга половина ХІХ – перша половина ХХ ст.). Одеса : КП ОМД, 2012. 192 с.;
Кушнір В. Г. Народознавство Одещини : навч. посібник. Одеса :
Сміл, 1998. 208 с.; Кушнір В. Г. Житлові і господарські споруди
українців Кам’янського і Рибницького районів Молдови. Українці
Придністров’я. Матеріали етнографічних досліджень. Одеса : Гермес, 2005. Вип. 1. С. 6–22.
18
Кожухар В. Традиційно-побутова культура українців Бессарабії в романах К. Ф. Поповича. Академик Константин Попович.
Человек. Ученый. Писатель. Chişinau : Elan Poligraf, 2006. С. 472–
480; Кожухарь В. Г. Материальная культура вчера и сегодня. В земле
наши корни. История, традиции и фольклор сел Дану, Николаев‑
ка и Каменкуца Глодянского района. Исследования и материалы /
авт. и сост.: К. Ф. Попович (гл. ред.), Я. П. Мироненко (муз. ред.),
Е. С. Чернега (Кожухарь) (лит. ред.), В. Г. Кожухарь, В. Д. Панько.
Кишинев : Штиинца, 1997. С. 132–148.
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Степанов В. Труды по этнографии населения Бессарабии
ХІХ – начала ХХ вв. Кишинев : Pontos, 2001. 263 с.; Степанов В.
Культура и быт украинцев Бессарабии в рукописях Одесского общества истории и древностей. Славянские культуры в инонацио‑
нальной среде. Кишинев, 1995. С. 107–109.
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Зазначені вчені зробили певний внесок у розробку заявленої теми, але, наскільки нам відомо, спеціально ця тема в
наукових публікаціях не розглядалася, а лише згадувались її
окремі аспекти.
У своїй розвідці ми спробували охарактеризувати регіональні особливості поселень та житла українців Молдови,
основні чинники, що впливали на їх формування і розвиток, насамперед етнічні та природно-географічні; розглянути
основні типи поселень та житла, у яких місцях і чому українські поселенці заснували свої села, характерні типи забудови
подвір’я, типи житлових будинків тощо.
Народна матеріальна культура, зокрема поселення й житло, є надзвичайно складним явищем, сформованим у системі
різноманітних чинників: історичних, соціально-економічних,
політичних, природно-географічних, етнічних та ін. Сукупно
вони визначають як етнічні обриси українських поселень на
території Республіки Молдова, так і їхню регіональну своєрідність.
Формувалося це явище тривалий час у досить специфічних
умовах, коли, з одного боку, відбулася своєрідна консервація
культурних традицій свого народу, а з іншого – безпосередньо
впливала традиційна культура місцевого населення, у нашому
випадку – молдовського, гагаузького, болгарського та ін. Значного впливу українське житло зазнало і внаслідок складних
міграційних процесів, у результаті яких на територію Молдови
з материкової України переселялися носії культурних традицій
різних етнографічних груп українського народу.
Слід зазначити, що при цьому регіональні риси певною
мірою превалювали над етнічними. Звичайно, якщо, скажімо, порівнювати оселі зі снігу – іглу (характерні для ескімосів) з плавучими будинками народів Південно-Східної Азії
або із саманними хатами нашого регіону, то відмінності дуже
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разючі. А в межах одного регіону, в майже однакових соціально-економічних, політичних, природно-географічних умовах
житло носіїв різних культур зовні відрізняється не на стільки
суттєво 20. Проте етнічна своєрідність все ж таки має місце,
виражається вона і в особливостях технології, і в техніці будівництва, і в художньо-декоративному оздобленні, а головним
чином – в особливостях сприйняття житла як свого простору, способах його освоєння, пов’язаних з ним уявленнях, що
можуть відображатися в обрядовості, організації простору
за різними ознаками тощо. Звідси випливає необхідність вивчення житла як єдності матеріального і духовного об’єктів,
тим більше, що межа між ними має досить умовний характер.
Природно-географічні умови Молдови, незважаючи на її
невелику протяжність, відрізняються значною різноманітністю. Умовно всю територію ділять на північну, центральну та
південну. На північ країни заходять відроги Хотинської височини, на південь від них простягається розчленована долинами річок безліса рівнина – Бельцький степ. Уздовж правого
берега Дністра простягається Придністровська (Сорокська)
височина, яка також розчленована долинами й балками. Характерна ознака центральної частини країни (Кодри) – досить
пересічений рельєф, чергування довгих і вузьких вододілів з
глибокими й довгими річковими долинами. Більшу частину
південного регіону займає Буджацький степ 21. Для рельєфу
Лівобережного Придністров’я характерними є глибокі й широкі балки з крутими берегами.
Душакова Н. Современные теории и методы исследования
традиционного жилища. Этносоциологические и этнопсихологиче‑
ские практики: методологические подходы и комментарии. Учеб‑
но-методическое пособие для высшей школы. Серия : Этносоциаль‑
ные практики. Кишинев ; Комрат, 2010. С. 260.
21
Моисеенко З. В. Архитектура сельских жилых домов Молдавии... С. 6.
20
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Безумовно, ці особливості не могли не позначитися на
народній архітектурі, розплануванні вулиць і села в цілому,
садибі, розміщенні в ній присадибної ділянки, господарських
споруд та житла.
Найдавніший тип планування поселення на території
Молдови – кущовий або гніздовий, коли село складалося з
гнізд, які об’єднували кілька господарств. Подібне облаштування було характерним для молдавських сіл, що складалися
з кількох патронімних селищ-кутів. Села, що складаються з
кутів, збереглися в Молдові до цього часу й наочно демонструють гніздове планування, в основі якого лежать родинні стосунки між мешканцями кута. Українські поселенці теж
часто використовували кущовий або гніздовий тип планування, пристосовуючись до місцевих природно-кліматичних
умов та традицій, тим більше, що і в Україні цей тип побутував, переважно в південному степовому регіоні 22.
Подальша еволюція привела до появи нового планування –
лінійного або рядового, коли будинки розташовувалися в один
або кілька рядів. У XV – XVII ст. це планування співіснувало з
гніздовим, але вже переважало. Поява лінійної забудови цілком
закономірна, оскільки з подальшим розвитком феодальних відносин, мабуть, кожен господар ставав власником двору-садиби,
продовжував загальну лінію будинків, на відміну від попереднього періоду, коли всіма забудовами володіла громада.
Пізніше, з розвитком землеробства (приблизно з кінця
XVII – на початку XVIII ст.), з’являється вулично-кварталь‑
ний тип забудови поселень, який зберігав давню традицію
гніздового планування – фамільні квартали 23.
Українська минувшина. Ілюстрований етнографічний довідник / за ред. О. Пономарьова. Київ, 1993. С. 8.
23
Бобок С. С., Бырня П. П., Лившиц М. Я. Поселение и жилище.
Молдаване... С. 151.
22
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Північній Молдові зі спокійним рельєфом території властиве регулярне планування сіл з прямолінійними вулицями –
квартальний, радіальний типи. Це більш пізній тип забудови,
що з’явився в Молдові в 1820–1830‑х роках 24. Так, радіальне планування характерне для с. Дану Глодянського району,
а суто квартальним є планування с. Тецкани Бричанського
району, яке розташоване на практично рівному плато на березі р. Прут. Село розплановане кварталами, де вулиці пересікаються під рівними кутами.
Забудова вулиць у селах півночі Молдови характеризується регулярним розташуванням житлових будинків, звернених у бік вулиці. Різне кольорове рішення в оформленні
житлових будинків, влаштування огорож, озеленення створюють різноманітність у забудові вулиць.
Для пересіченого рельєфу місцевості центральної частини Молдови характерне вільне й мальовниче розміщення
будівель. Невеликі вулички й тупики, що відходять від центральної вулиці села під різними кутами, слідуючи рельєфу
місцевості, створюють своєрідну композицію житлових будинків, зелені та малих архітектурних форм. Присадибні ділянки мають менші розміри і більш компактну форму; виноградники й сади виносяться за межі населеного пункту, на
більш родючі землі. Щодо вулиці будинки можуть бути поставлені під різними кутами 25.
У південних районах переважає лінійне планування села.
Крім того, забудова вулиці відрізняється від забудови в північних районах. Якщо в останніх фасади житлових будинків,
як правило, звернені до вулиці, то в південних районах житРоднин К. Д., Понятовский И. И. Памятники молдавской
архитектуры... С. 86.
25
Моисеенко З. В. Архитектура сельских жилых домов Молдавии... С. 10–11.
24
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лові будинки звернені до вулиці торцями. Озеленені вулиці
деревами швидкозростаючої білої акації, які іноді закривають
забудову від вулиці, але створюють рясну тінь, що важливо в
умовах спекотного півдня.
На Лівобережному Подністров’ї більшість сіл розташовані в заплавах річок на схилах їх берегів і мають видовжену
форму. Вулиці прокладені паралельно русла річки, сполучаються між собою перпендикулярними провулками. Будинки
розташовані залежно від рельєфу – або причілком, або чільною стороною до дороги.
У розташуванні будівель на садибі можна виділити три
типи: а) незв’язані будови, б) частково пов’язані (прибудови + окремі споруди), в) повністю пов’язані.
Українцям Молдови більшою мірою властивий тип з
непов’язаними між собою будівлями, який широко розповсюджений на всій території України, але особливо характерний для південних і центральних районів 26. Прибудовані до
хати під окремим дахом господарські будівлі трапляються переважно в північних і центральних районах республіки; вони
розташовуються біля тильної або бокової стіни хати. При
цьому інші господарські будівлі розташовувалися окремо.
Тип розташування будівель на садибі з повністю пов’язаними
будівлями (довга хата), коли під одним дахом з хатою і на
одному рівні розташовані господарські будівлі з окремим
входом (сарай, хлів та ін.), у Молдові трапляється практично
лише на півдні республіки. Цей тип характерний для Полісся,
Карпат, Західного Поділля, Буковини й Полтавщини на Україні та для місцевих болгар, з якими українці є сусідами на півдні. Зауважимо, що прибудовані до хати господарські будівлі
Культура і побут населення України: навч. посіб. для вузів /
В. І. Наулко (кер.), Л. Ф. Артюх, В. Ф. Горленко та ін. Київ : Либідь,
1993. С. 104.
26
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були поширені на півдні ще 100 років тому. Українські переселенці, які заселяли південь Молдови в ХІХ ст., принесли із
собою свої звичні прийоми забудови ділянок, виправдані в
інших, більш суворих кліматичних умовах. Однак в умовах
теплої південної зими цей прийом себе не виправдав, тому
вже з початку XX ст. він почав поступово відживати 27.
За характером взаємного розташування житла і господарських будівель на більшості території Молдови поширеною була вільна забудова, за якої хата і господарські будівлі
розташовувалися без певного регулярного плану, залежно від
особливостей рельєфу і побажань господаря. На півдні, де існувала «довга хата», господарські споруди розміщувалися в
один ряд з хатою (однорядна забудова).
Природно-кліматичні умови Молдови сприяли тому, що
майже на всій території сформувався відкритий тип двору,
в якому вільна земельна ділянка прилягала до хати й господарських будівель, завжди залишалася просто неба. Це характерно як для українців, так і для молдован.
Щодо розташування хати відносно вулиці, то зазвичай
етнографи виділяють три варіанти: віддалений, наближений і
безпосередньо розміщений на вуличній межі 28. Для місцевих
українців здебільшого характерні садиби з віддаленим розташуванням хати відносно вулиці і постановкою її в глибині
двору (глибокий двір). Трапляється варіант приближеного до
вулиці розташування будинку. Це характерно переважно для
півдня. Варіант із безпосереднім розташуванням будинку на
межі вулиці теж зафіксований нами на півдні.
Загальною символічною ознакою українських поселень
була їх своєрідна прив’язаність до річок, хоча така етноеколоМоисеенко З. В. Архитектура сельских жилых домов Молдавии... С. 12.
28
Українська минувшина... С. 16.
27
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гічна ознака притаманна в цілому й багатьом іншим народам.
На українському етнокультурному тлі така загальнолюдська
закономірність набувала своєрідних етнічних рис, властивих
психічному складу українців та їхній духовній культурі. Річка для них уособлювала не просто господарські, економічні,
соціальні чи суто людські зв’язки, як це характерно для багатьох інших народів, – вона ставала духовним началом для
людності, що пов’язувала з нею своє буття. Адже більшість
обрядових дій українців відбувалися біля води, бо ототожнювалися з водною стихією: купальські обряди, Русалії й Водохреще, обливання та ворожіння на мосту, біля криниці чи
ополонки; водна магія та культ води лежали в основі багатьох
вірувань та повір’їв, утілюючись у колоритних демонологічних обрядах, що стали етнічними символами духовної культури українців, – в образах русалки, нявки, водяника тощо 29.
Що стосується етнічного чинника в архітектурному вирішенні житлових будинків, то він теж мав значний вплив на
регіональне житло. Так, на півночі українці жили переважно
поруч з молдованами, які, за визнанням молдовських дослідників, значною мірою перейняли будівничий досвід майстрів
із Закарпаття й сусідньої з Молдовою Чернівецької області
України (який, зрозуміло, використовували й місцеві українці) 30. Аналогічні процеси відбувалися також на лівобережному Подністров’ї, де в архітектурному вирішенні житлових
будинків відчувається вплив подільського регіону України.
Натомість на півдні народне зодчество не відрізняється такою
єдністю архітектурних рішень, що пояснюється строкатістю
національного складу сільського населення, який склався в
процесі заселення та колонізації краю. Тут українські пересеКосміна Т. В. Сільське житло Поділля... С. 36.
Моисеенко З. В. Архитектура сельских жилых домов Молдавии... С. 10.
29
30

490

www.etnolog.org.ua
https://ich.md/

ленці пристосовувались до природно-кліматичних умов спекотної степової зони, переймаючи досвід молдован, гагаузів і
болгар.
Вибір місця для будівництва хати місцевими українцями
теж відбувається відповідно до народних традицій, де чисто
прагматичні, господарські підходи тісно переплітаються з народними віруваннями. Ранньої весни господарі спостерігали
за першими проталинами на майбутній садибі. Для нового
житла намагалися знайти таке місце, де вранці не буває роси,
не ростуть дерева, особливо кущі бузини, терену і вкрай небезпечної калини, які вказують на те, що в будинку буде волого. Не можна будуватися на межах, на роздоріжжях, на вигонах, пустирях. До реалістичних знань додавалися елементи
містики: не можна ставити житло на тому місці, де колись
молотили («бо будуть чорти молотити»); на садибі родини, де
були п’яниці, злодії тощо; там, де люди вимерли від пошесті;
де часто хворіли; де були сварки й розлучення тощо. Ці традиції значною мірою перегукуються з тими, що побутували в
Україні 31. Українські дослідники з Інституту народознавства
НАНУ (Львів) відзначають, що багато із місцевих звичаїв та
пересторог, що супроводжували вибір місця під забудову та
початок будівництва, трапляється в Карпатах 32.
На лівобережжі Дністра, так само, як у сусідніх районах
українського Поділля, перед тим, як вибирали місце під імовірну хату, висівали жито. Якщо воно росло добре, то вважалося, що місце вибрано вдало. Так само при будівництві
Українська минувшина... С. 27–28.
Файник Т. Традиції житлового будівництва українців Республіки Молдова: духовний аспект. Мiжнароднi науковi читання
пам’ятi академiка Костянтина Поповича. Українсько-молдовськi
етнокультурнi зв’язки : зб. наук. статей / укладачi : Кожухар В. Г.,
Кожухар К. С. Кишинів : Elan Poligraf, 2015. Т. 1. С. 160–172.
31
32
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житла певна роль відводилася столу, хлібу, воді. Посередині майбутнього житла на столику (або стільці), застеленому
рушником, ставили хрест (який потім при будівництві переносився на покутний стовп), хліб, сіль, залишали яку-небудь
міру з водою, наповнену не до самого верху, щоб у подальшому було видно, прибуде чи спаде в ній вода 33.
Що стосується південних районів, то там під час колонізації села часто будувалися за планом, і господарі не завжди
мали можливість вибирати самі місце для хати. Тому традиції, пов’язані з вибором місця для будівництва, не були так
розповсюджені, як, до речі, і на півдні України 34.
Отже, можна констатувати, що, незважаючи на відносно
невелику територію Молдови, певні регіональні особливості
українських поселень та житла все ж таки мають місце, що
підтверджується як досвідом наших польових обстежень,
так і дослідженнями молдовських та українських науковців.
Ці особливості простежуються в типах поселень, плануванні садиби, традиціях житлового будівництва, виборі місця
для забудови тощо. І хоча українське житло формувалося в
ідентичних з молдовським природно-географічних, соціально-економічних і політичних умовах, що значною мірою
зумовило схожість народних будівельних традицій, етнічні
особливості в традиціях житлового будівництва місцевих
українців посідають чільне місце.
Яскраво й образно підтверджує зроблені нами висновки
художньо-декоративне оздоблення українського житла. Утім,
це вже тема для окремого дослідження.

Поділля. Історико-етнографічне дослідження / Л. Ф. Артюх,
В. Г. Балушок, З. Є. Болтарович та ін. Київ : Доля, 1994. С. 244.
34
Українська минувшина... С. 27.
33
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Катерина Кожухар

ТРАДИЦІЇ ВИПІКАННЯ ХЛІБА
В УКРАЇНСЬКИХ СЕЛАХ МОЛДОВИ 1
Оскільки хліб посідає чільне місце в харчуванні місцевого
українського населення, а давні традиції його випікання поступово зникають, уважаємо, що їх ґрунтовне вивчення є актуальним не тільки для етнології, але й для інших наук, зокрема для історії та мовознавства, адже саме в слові, у діалектних
назвах продуктів, процесів, посуду та начиння акумулюється
важлива інформація щодо побуту носіїв мови, їхньої матеріальної і духовної культури. Окрім того, наукову цінність
зібраного матеріалу вбачаємо в тому, що місцеві українці та
їхні говірки, ізольовані від основного україномовного ареалу впродовж століть, активно контактують з молдовським та
іншим населенням і їхніми діалектами, і зафіксовані нами назви відбивають міжетнічні та міжмовні контакти, культурні
взаємовпливи і запозичення,
Вивчення споживання зернових, у тому числі хліба й назв,
пов’язаних із хлібними виробами, у традиційному харчуванні населення різних регіонів України розглядалися в ґрунтовних етнологічних дослідженнях Л. Артюх, В. Борисенко,
М. Бубряк, Т. Гонтар, Г. Кожолянка, О. Мандебури та ін. Не
Див.: Кожухар К. Традиції випікання хліба в українських селах Молдови. Ştiinţe. Educaţie. Cultura. Наука. Культура. Образо‑
вание. Т. II. Лингвистика. История и культура. Материалы меж‑
дународной научно-практической конференции, посвященной 25-й
годовщине Комратского госуниверситета. 4 февраля 2016. Комрат,
2016. С. 472–478.
1
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обійшли своєю увагою зазначену проблематику й діалектологи М. Волошинова, З. Ганудель, Е. Ґоца, Т. Карасьова, З. Козирева, О. Крижко, В. Невойт, Є. Турчин, С. Яценко та ін.
Зауважмо, що народне харчування українців Молдови
системно почало вивчатися не так давно. Окремі відомості про їжу та харчування місцевого українського населення
містяться в працях українських, молдовських і російських дослідників (П. Несторовського, Л. Артюх та В. Ярової, В. Фісун
та О. Суховій, В. Кожухаря, К. Кожухар, Д. Нікогло).
Результати наших досліджень відображені в низці публікацій автора.
Спробуємо виявити ти описати народні традиції випікання хліба, які є характерними для українців республіки у
ХХ – на початку ХХІ ст., здійснити інвентаризацію та систематизацію діалектних назв, пов’язаних з випіканням хліба,
дослідити вплив молдовської народної кухні на українську,
виявити лексичні запозичення, які функціонують у місцевих
українських говірках. Джерелами нашого дослідження послужили польові записи у 33 українських / українсько-молдовських селах республіки, здійснені авторкою впродовж
1994–2015 років, а також аудіозаписи, люб’язно надані О. Романчуком; етнографічні та діалектологічні праці, архівні матеріали.
Провідну роль у системі харчування українців Молдови
з давніх-давен відігравали продукти традиційного землеробства і скотарства, які склалися в єдиний комплексний землеробсько-скотарський тип господарства 2. Серед продуктів
землеробства чільне місце посідають зернові. Такий напрям
Кожухар В., Кожухар К. Матеріальна культура українців лівобережного Придністров’я (одяг, їжа і харчування). Ежегодник
Института межэтнических исследований. Кишинев, 2004. Т. V.
С. 89–97.
2
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господарювання був притаманний ще давньоруській добі, на
що вказують учені-етнологи, зокрема провідний фахівець у
галузі дослідження їжі й харчування Л. Артюх, яка зазначає,
що в «києворуські часи й пізніше головним продуктом, харчовим запасом і основою їжі був хліб» 3, який людство споживає ще з часів збиральництва й раннього рільництва. У ті
далекі від нас часи хліб був прісним. Учинений хліб почали
готувати значно пізніше, коли винайшли закваску (розчину,
дріжджі). Люди помітили, що залишки тіста в теплі викликають бродіння 4, тому стали залишати маленьку часточку сирого тіста й використовувати його для закваски нового. Хліб
з кислого тіста на всій території України і сучасної Молдови
почали пекти відносно пізно. Однак, як свідчать пам’ятки писемності, уже за часів Київської Русі споживали хліб з кислого тіста 5.
Способи приготування хліба безпосередньо залежали від
економічного рівня господарства, традиційних видів і сортів
вирощуваних зернових культур та усталених традицій, що
передавалися від покоління до покоління. За свідченням давньоруських літописів, у часи Київської Русі перевагу віддавали житньому хлібові. Ця традиція зберігалася на обстежуваній території ледве не до середини ХХ ст.
У Молдові українці вирощували всі названі зернові
культури, однак до середини 1960‑х років повсякдень частіше споживали хліб із кукурудзяного чи житнього борошАртюх Л. Ф. Україна у Європі. Етнокультурні паралелі (на матеріалах народного харчування). Народна творчість та етнологія.
2014. № 2. С. 32.
4
Гонтар Т. О. Народне харчування українців Карпат. Київ : Наукова думка, 1979. С. 60.
5
Козирєва З. Г. Лексика на позначення продуктів харчування з
зерна: (на матеріалі давньоруських пам’яток). Мовознавство. 1984.
№ 3. С. 66.
3
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на 6. Поширення кукурудзяного хліба пояснюється, з одного
боку, впливом молдовської традиції, з іншого – економічними чинниками та особливостями господарської діяльності місцевого українського населення. З наукових джерел
та свідчень респондентів дізнаємося, що пшеничний хліб
у кінці ХІХ – на початку ХХ ст. здебільшого споживали заможні селяни. Решта люду випікала хліб із житнього чи із
суміші житнього та пшеничного борошна. Пшеничний хліб
випікали виключно до свят. Так, Віра Романчук (Кошелик)
із с. Булаєшти Оргеївського району (кодрова зона) повідомила, що в довоєнні та повоєнні часи більше сіяли жита, ніж
пшениці, бо жито давало кращі врожаї. Тому, за її словами,
здебільшого пекли житній хліб – жеит׀ниеǐ х׀л’іб із пророщеного жита: пеишеи׀ниец’і неи ׀дуже ׀бул˙о / п’ік׀л˙ие з ׀жиета //
׀
к’іл’ч’еил˙ие йі׀го / по׀том су׀шиел˙ие / п’ік׀л˙ие х׀л’іб з ׀него.
Подібні свідчення ми зафіксували в усіх обстежених селах.
Від кінця 60‑х – початку 70‑х років. ХХ ст. селяни пекли вже
переважно пшеничний хліб.
На досліджуваних теренах ми зафіксували такі назви
пшениці: пеишеи׀ниеца (Блш.), пише׀ниц’а (Ів.), пше׀неица
(Бл., Брт., Блг., Нг., Пск., Рш., Сл.‑Шр.) пше׀неица / пшеи׀ница /
хл’іб / хл’іп (зерно пшениці) (Мк., Мл., Тц.), пши׀ниц’а (Вч.,
Вр., Кв., Кд., Кн., Мк., Мс., Окт.). Окрім загальної, респонденти повідомили деякі місцеві назви вирощуваних сортів пшениці: арна׀ута – ǐ׀де на кру׀пу арнау׀т’іну і на арнау׀тову му׀ку
(Мс.), ба׀натка (Дн., Нк., Мс., Ср. Ст., С. Фн., Н., Фн. Яб.),
Кожухарь В. Г. Материальная культура вчера и сегодня. В зем‑
ле наши корни. История, традиции и фольклор сел Дану, Никола‑
евка и Каменкуца Глодянского района. Исследования и материалы /
авт. и сост. : К. Ф. Попович (гл. ред.), Я. П. Мироненко (муз. ред.),
Е. С. Чернега (Кожухарь) (лит. ред.), В. Г. Кожухарь, В. Д. Панько.
Кишинев : Штиинца, 1997. С. 132–148.
6
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б’іл·а пише׀ниц’а (Ів.), ׀гирка (Мс.), ч’еир׀вона пише׀ница (Дн.,
Нк., Ср. Ст., С. Фн., Н. Фн, Яб.), ׀ул’ка – г׀ладка / биз вост’у׀к’ів
(Мс.), ׀гул’ка йаро׀ва (Тц.), wо׀с’іл˙на пеишеи׀ниеца (Блш.).
У названих селах частину полів засівали сумішшю пшениці з житом – сур׀жохойу (п. ф. – сур׀жоха).
Етнографічні джерела фіксують певні регіональні особливості й переваги у випіканні хліба: на півдні Катеринославської,
Таврійської й Херсонської губерній та на Кубані перевагу віддають пшеничному хлібові; у гірських районах Карпат – ячмінному, вівсяному, житньому та кукурудзяному; на Полтавщині – гречаному; на Слобожанщині – хлібові, випеченому із
суміші ячмінного, житнього та пшеничного борошна; на Поліссі до тіста додавали сиру терту чи варену картоплю 7.
Подібні особливості ми зафіксували і в українських / українсько-молдовських селах республіки. До прикладу, в с. Булгак Ришканського району до пшеничного борошна додають
висівки – ґрис. Уважається, що такий хліб смачніший – май
у׀кусниǐ. У с. Голяни Єдинецького району і в с. Кунича Флорештського району традиційно додають варену картоплю.
У селах Максимівка Ново-Аненського району та Малиновське Ришканського району до 1960‑х років коли з пшеничним
борошном було сутужно, до тіста додавали варену картоплю
й мамалигу. Такий хліб довго не зберігався, тому в с. Максимівка існував своєрідний спосіб взаємодопомоги і взаємови׀

Артюх Л. Ф. Українська народна кулінарія. Історико-етнографічне дослідження. Київ, 1977. 160 с.; Гонтар Т. О. Народне харчування українців Карпат. Київ : Наукова думка, 1979. С. 19; Ґоца Е.
Назви їжі й кухонного начиння в українських карпатських говорах / відп. ред. І. В. Сабадош. Ужгород : Ґражда, 2010. С. 18; Мандебура О. Традиційне харчування поліщуків: повсякденна їжа.
Полісся України : матеріали історико-етнографічного досліджен‑
ня. Вип. 3. У межиріччі Ужа і Тетерева. 1996 / [за ред. С. Павлюка,
Р. Омеляшка]. Львів : ІН НАН України, 2003. С. 326.
7
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ручки, коли, за свідченням Ганни Павлівни Лаврентьєвої (Назарко), 1946 р. н., 3–4 сусідки створювали своєрідну спілку.
Домовившись попередньо про черговість, кожна з них випікала хліб не тільки для своєї родини, а й для своїх спільниць.
Таким чином у кожній хаті завжди був свіжоспечений хліб.
Хліб з кукурудзяного борошна українці Молдови називають ма׀лаǐ, ма׀л˙аǐ, ма׀л˙аǐч’ик, ку׀руз’аниǐ хл’іб(п), пап׀шоǐний
хл’іб(п). Назва ма׀лаǐ має східнороманське походження –
mălai. Це слово відоме всім молдовським говіркам та багатьом
українським, насамперед південно-західного наріччя.
Оскільки родини раніше були великі, то хліб пекли за потреби, перважно раз на тиждень; наприклад, у селах Іллічовка
Флорештського району, Дану, Ніколаєвка, Стурзовка, Яблона
Глодянського району, Максимівка Ново-Аненського району –
щосуботи: пеик׀л˙ а-м шч’осу׀боти хл’іб 8. У с. Тецкани Бричанського району х׀л’іп пиек׀л˙и в п׀jатницу-су׀боту… патиел˙׀н’і
бу׀л·и / ׀тиндж’ір’і // пик׀л˙и по ׀дес’іт’ / два׀нац’іт’ патиел˙׀н’ів 9;
хл’іп пиек׀л˙и в п׀йатницу-су׀боту // пиек׀л˙и по ׀дес’іт’ /
дв’і׀нацит’ / а то ǐ пйат׀нацит’ патиел˙׀н’ів 10. У с. Кунича – щочетверга 11, в Малиновському – у вівторок, четвер, але здебільшого в суботу 12. У с. Булаєшти Оргеївського раону хліб випікали
навіть у неділю: jак сеи׀конч’іў х׀л’іп // ׀так і п’ік׀л˙ие// п’ік׀л˙ие і ў
Записала К. С. Кожухар 1994 року в с. Яблона Глодянського
району від М. І. Вітюк, 1918 р. н.
9
Записала К. С. Кожухар 2007 року в с. Тецкани Бричанського
району від О. В. Косован, 1936 р. н.
10
Записала К. С. Кожухар 2013 року в с. Тецкани Бричанського
району від Є. І. Проданюк, 1940 р. н.
11
Записала К. С. Кожухар 2014 року від уродженки с. Кунича
Н. М. Донцової, 1954 р. н.
12
Записала К. С. Кожухар 2015 року в с. Малиновське Ришканського району від Е. Ф. Жернової, 1940 р. н.
8
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неи׀ґ’іл’у / бо неи ׀мал˙ие ко׀л˙ие 13. До цього часу збереглася традиція випікання домашнього хліба в багатьох українських селах
Молдови: ׀б’ілиǐ в основ׀ном куп׀л’ajiм / но ׀ми ׀б’ілше п’і׀ч’eм / c׀в’іǐ
п’і׀ч’eниǐ х׀л’іпчик // ׀ми в ׀наше в׀р’eм’a у׀же п’і׀ч’eм / ко׀ли в нас
в׀р’eм’a je / ׀нас ни пи׀таjут д׀н’і / а ׀бапка в основ׀ном по су׀ботах
пик׀ла // і в ׀них шч’e бу׀ли в׀нуки / х׀лопц’і при׀ход’a / з׀наjут / шо
в су׀боту в ׀бапки ׀можна по׀jiсти / ко׀ли к׀лали у п’іч х׀л’іп / то
обов’aс׀ково ׀борщик к׀лали / ґал׀дунку з бор׀щом 14.
Звичайний хліб, випечений у домашніх умовах із замішаного кислого тіста для щоденного споживання, в усіх
українських говірках Молдови має назву хл’іб / хл’іп. У сучасній українській літературній мові ця назва є нормативною і
походить від праслов’янського – хлĕbъ.
У с. Ковбасна Рибницького району, за інформацією Валентини Василівни Стратулат (Козаченко), 1960 р. н. традиційно, нарівні з великим хлібом на всю та׀ву, випікали невеликі хлібчики – пам׀пушки, по три у формі 15. Така традиція
має, з одного боку, економічне підґрунтя, а з іншого, пояснюється особливою шанобливістю місцевого населення до хліба,
адже, коли нарізали великий хліб, була ймовірність того, що
не все нарізане буде спожите і залишки можуть зачерствіти.
Розмір пам׀пушки був розрахований на один прийом їжі.
Борошно, з якого випікають хліб, на всій обстеженій території називають му׀ка, і тільки в одному селі – Будеї Тараклійського району – ׀борошно. Принагідно зауважимо, що в
літературній мові обидві назви є нормативними, однак більш
Записала К. С. Кожухар 2014 року в с. Булаєшти Оргеївського
району від В. М. Романчук (Кошелик), 1942 р. н.
14
Записала К. С. Кожухар 2015 року в с. Ракарія Ришканського
району від Г. Б. Кіцован, 1956 р. н.
15
Записала К. С. Кожухар 2014 року в с. Ковбасна Рибницького
району від В. В. Стратулат (Козаченко), 1960 р. н.
13

499

www.etnolog.org.ua
https://ich.md/

уживаною є назва ׀борошно, тоді як на території Молдови – найменування му׀ка, яке своїм корінням сягає праслов’янської
епохи. Для отримання борошна зерно подрібнювали на ׀жор‑
нах: жорну׀вали (Вр., Кв., Мс.); жорну׀вал˙и (Дн., Мк., Нк., Ср.
Стр., Тц.), пус׀кал(˙)и на ׀жорна (Кн., Мл., Н. Фн., С. Фн., Тц.,
Яб.), пус׀кал(˙)и на ׀кам’ін’ (Мл., Тц.). На позначення борошна вищого ґатунку використовують словосполуку вал’це׀ва
му׀ка / му׀ка с п’іт ׀вал’ца 16, на решті території – пеит׀л’ована /
п’іт׀л’ована му׀ка .
Щодо технології випікання, то вона в обстежених українських селах республіки традиційна. Однак назви процесів,
використовуваних продуктів, посуду й начиння відзначаються локальним різноманіттям. З розповіді В. Романчук із
с. Булаєшти Оргеївського району дізнаємося про етнолінгвістичні особливості Кодрової зони, що зібране зерно необхідно було ўжор׀ниетие, ўжор׀нену му׀ку просіяти через ׀сието
і в дерев’яному кориті – цеиб׀ровие (п. ф. – цеи׀бер), замісити
опару – ро׀ш’:иену 17. Рош’:і׀нениеǐ хл’іп готували з дріжджів
домашнього виробництва – бот׀кал’іў (п. ф. – бот׀кал’і), до
складу яких входили: хм’іл’, квас׀не ׀к’істо і ку׀руз’ана му׀ка 18.
Для розчини та замішування тіста використовували
дерев’яний посуд: вага׀ни (Мс.), кваш׀н’а (Кн.), ко׀вата (Кв.),
ко׀рито (Вч., Вр., Кд., Іл., Кв., Мк., Мл., Рк.), ко׀реито (Гл., Пск.,
Дн., Ср., Стр., Яб.), ко׀рич’атко (Дн., Ср., Стр., Яб.), цеи׀бер
(Блш.). За інформацією Галини Іванівни Осадчук, 1960 р. н., із
с. Ракарія, ко׀рито було вие׀лике-вие׀лике / з го׀р’іха п׀р’aмо ׀ви‑
Записала К. С. Кожухар 2002 року в с. Мусаїт Тараклійського
району від О. П. Виходець, 1924 р. н.
17
Див.: Романчук А., Тащи И. Ранняя история украинского села
Булаешты. В контексте истории Молдовы (ХIV – начало XVIII вв.
от Р. Х.). Кишинев, 2010. С. 130, 138.
18
Там само.
16
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довбане ׀було / / ׀витко / шо з вие׀ликого ׀дерева ׀було з׀роблено /
із с׀товбур’a та׀кого вие׀ликого/ ши׀рокого 19. У наші дні біль‑
шість господинь користується сучасним посудом. Здебільшо‑
го це місткі металеві миски: лі׀д’ан (з рум. Lehgeаn – миска) /
здо׀рова ׀миска (Іл.), ло׀хан’ (Стр.), ло׀хан’а (Яб.), ׀миска (Мс.),
по׀л˙иваниǐ таз (Дн.), ׀тас’ік (Мк.).
Оскільки заводських дріжджів раніше не було, селяни
виготовляли їх самі. До прикладу, дріжджі домашнього виробництва – галушеч׀ки, за інформацією Теклі Дорофіївни
Тягульської, 1912 р. н. із с. Воронково Рибницького району
(північ Придністровського регіону), готували в такий спосіб:
к׀лали хм’іл’ у ка׀зан / ׀р’ізали кар׀тoшки з ׀три / цибу׀лин:’а /
і ва׀рили ׀jушку // за׀парували ׀тоjу ׀jушкоjу пап׀шоǐну му׀ку
у горш׀ков’і глин’а׀ному // ׀cутки во׀но г׀рало // поси׀пали
пшеи׀ничноjу му׀коjу і ро׀били галушиеч׀ки / з ж׀мен’ку //
cу׀шили ׀так / шоб ние ׀було ׀гар’аче 20 .
Хміль як основу для домашніх дріжджів використовували також у селах Голяни Єдинецького району, Малиновське
Ришканського району (північ) та Булаєшти (Кодрова зона).
У Булаєштах ці дріжджі називали бот׀кал’і і виготовляли з
х׀мел’у / квас׀ного ׀к″іста та пап׀шoǐнйі му׀ки. У Малиновському домашні дріжджі – ма׀л˙аǐч’ики також виготовляли з х׀мелу
/ квас׀ного ׀к″іста і пап׀шoǐноjі му׀к’и / йа׀к’і за׀парувал˙и на
ва׀рених кар׀тофл’ах 21. У низці сіл півдня (Мусаїт, Будеї Тараклійського р-ну), півночі (Іллічовка, Кунича Флорештського, Малиновське Ришканського, Тецкани Бричанського р-нів),
Записала К. С. Кожухар 2015 року в с. Ракарія Ришканського
району від Г. І. Осадчук 1960 р. н.
20
Записала К. С. Кожухар 1997 року в с. Воронково Рибницького району від Т. Д. Тягульської, 1912 р. н.
21
Записала К. С. Кожухар 2015 року в с. Малиновське Ришканського району від Е. Ф. Жернової, 1940 р. н.
19
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центру (Максимівка Ново-Аненського р-ну) та Північного
Придністров’я (Ковбасна Рибницького р-ну) для виготовлення домашніх дріжджів використовували продукти бродіння
виноградного соку, які утворювалися під час виготовлення
вина. Так, О. П. Виходець із с. Мусаїт розповіла, що, коли вичавлений на вино виноградний сік починав бродити – г׀рати,
зібрану з поверхні піну перемішували з кукурудзяним борошном – пап׀шоǐнойу му׀койу, виробляли ба׀лабушки, і сушили
їх 22. Приблизно така сама технологія була і в селах Тецкани та
Ковбасна. Однак самі домашні дріжджі в с. Ковбасна називалися фр’іка׀цеjі, в селах Іллічовка та Максимівка – д׀рош’:і, у с. Кунича бат׀кал’і, а в с. Малиновське ма׀л˙аǐч’ики. Основу домашніх дріжджів у с. Ковбасна, Максимівка і Мусаїт складала піна,
яка утворювалася на поверхні збродженого виноградного соку,
а в с. Іллічовка тиеско׀вин’:а – віджимки винограду. Домашні
дріжджі заготовляли на весь рік і використовували за потреби.
Крім того, як основу для закваски використовували залишки
тіста, вишкрябаного з діжі. Приблизно із середини 1970‑х років
здебільшого застосовують дріжджі заводського виробництва,
які називають: д׀рожд’і, д׀рошд’і, д׀рож’:і.
Процес «розчиняти, робити розчину на хліб» маніфестують такі лексеми у відповідних фонетичних варіантах: зав׀дати, розчи׀н’aти (Окт.), заў׀дати (Нг.), розчи׀н’ати
(Вч., Вр., Кв., Кд., Кн.), розч’е׀н’aти (Бл.), розч’и׀н’aти (Блг.,
Ів., Мк., Рш.), росч’и׀н’aти (Мл., Сл.-Шр.), рош:˙і׀н’атеи (Бл.,
Тц.), рошч’е׀н’ати / розч’е׀н’ати (Брт., Блг., Іл., Пск, Рк.),
рошч’і׀н’aти (Сл.-Шр.).
Ми зафіксували такі назви закваски для тіста: за׀гарка
(Вр.), о׀пара (Кв., Мк., Мс., Фр.), о׀парка / за׀гарка / зак׀васка
(Бл., Іл.), за׀кваска / роз׀ч’еина / рошчеина, (Брт.), рож׀ч’ина
Записала К. С. Кожухар 2002 року в с. Мусаїт Тараклійського
району від О. П. Виходець, 1924 р. н.
22
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(Мк.), розс׀чина (Вч., Вр., Кв., Кд., Кн.), розс׀ч’ина / розс׀ч’инка
(Окт., Рш., Пн., Нг.), розс׀ч’инка (Ів.), рoш׀ч’ина (Іл.), роз׀ч’ена
(Буг., Брт.), рош׀ч’еина / рош׀ч’еинка (Бл., Мл., Пск., Сл.-Шр.),
׀
рошч’еинка (Гл.); ро׀ш’:еина (Сл.-Шр., Тц.), рош׀чинка (Рк.).
Під час постів хліб учиняли на воді. Коли не постили, то до
розчини додавали сироватку чи молоко: зер (Блш., Блг., Брт.,
Дн., Мк., Мл., Нг., Рш.), дзер (Бл., Брт., Ів., Іл., Кн. (овечу), Нк.,
Окт., Пск., Пн., Сл.-Шр., Ср., Тц.), си׀роватка (Вч., Вр., Гл., Ів.,
Кв., Кд., Кн. (коров’ячу), Мс., Окт.; со׀лотке моло׀ко (Мк.).
За інформацією Теклі Дорофіївни Тягульської із с. Воронково Рибницького району, технологія приготування хліба була
такою. Звечора робили за׀гарку з галушие׀чок // пиридод׀н’ом
розчи׀н’aли // роз׀ч’ину ро׀били в диерие׀вjаному ко׀рит’i // ко׀лис’
бу׀ло к׀ругле ко׀рито / ׀видовбане з виер׀би… // накри׀вали
[ко׀рито з роз׀чиною] золни׀ком… кус׀ком грие׀б’ін:ого
полот׀на / по׀довгистим / jак с׀т’іл… // ко׀ли ׀к″істо п’ід’іǐ׀де /
мас׀тили ׀дека о׀л’іjом / вироб׀л’aли хл’іб і са׀дили в п׀jец //
׀
ран’че пиек׀ли на чиерие׀н’і… х׀л’іб був ׀гaрниǐ 23.
У селах Голяни Єдинецького району та Кунича Флорешт‑
ського району (північний регіон) в розчину додавали варену
картоплю: «у ׀мами ста׀рен’коjі р’іс хм’іл’ // с ׀того х׀мел’у
ро׀бил˙и д׀рошд’і // з׀наjу / шо с ׀того рoшч’êнку ро׀бил˙и // а
в’і׀так ту ׀рошч’êнку вл˙e׀вал˙e в му׀ку / а в’і׀так ׀мама шч’е
ва׀рил˙а каст׀рул’у вeл˙e׀ч’êн’ку кар׀тoфел’ / і вил˙и׀вaл˙а ў
׀
ту му׀ку ў ко׀рěто 24.
Щодо додавання в розчину картоплі, то дослідниця Е. Ґоца
відзначає, що в регіоні Карпат прісний хліб нерідко мав у своє‑
му складі домішки картоплі, бобів, квасолі, гарбуза тощо, і по‑
Записала К. С. Кожухар 1997 року в с. Воронково Рибницького району від Т. Д. Тягульської, 1912 р. н.
24
Записала К. С. Кожухар 2014 р. у м. Бельці від уродженки с. Голяни Єдинецького району Марини Василівни Туницької, 1946 р. н.
23
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яснює це браком борошна 25. Опитані нами респонденти та‑
кож наголосили на тому, що через су׀тугу на пше׀ницу (Мл.)
до розчини додавали варену мама׀л˙игу і т׀рохи кар׀тофел’ 26;
мама׀лигу і м׀н’али кар׀тошку в мун׀д’ір’і 27; ׀т’іл˙ко кар׀тофл’і
с ׀йушкойу 28. Інформатори стверджували, що остання поліпшувала смак хліба.
Семема ‘тісто’ побутує у двох фонетичних варіантах:
׀
т’iсто та ׀к″iсто. Прісне тісто має назви: пр’іс׀не ׀т’істо,
со׀лодтке т’істо (Кв., Рк.), со׀л˙отк’е ׀т(к)″істо (Блш.). «Сходове тісто» – дрож:о׀ве ׀т’істо (Кв., Кн.) квас׀не ׀к″істо (Блш.,
Мл.), сход’a׀не ׀т’iсто (Мс.), ׀к’исле ׀т’істо (Рк.).
Щодо назв різноманітних дій, процесів замішування тіста, виробів з тіста, посуду тощо, то українці Молдови
також вживають локальні діалектні назви. Проілюструємо цю тезу лексикою, записаною в с. Булаєшти Оргеївського району: ‘місити, замісити тісто’ – м’і׀сиетие / зам’і׀сиетие;
‘місити тісто нашвидкуруч’ – за׀бабратие, ‘замісити тісто
рідко’ – та׀л˙апатие, ‘перекисати’ – бух׀к’ітие, ׀к’еиснутие –
‘прокиснути’ (про хліб, мамалигу, борщ, але не про вино,
веи׀но квас׀н’іjе), п’ід׀пукнутие – ‘потріскатися’, ру׀батие /
нару׀батие – ‘різати тісто, хліб (будь що)’, та׀ч’атие – ‘розкачувати тісто’, ׀тач’аўка – ‘качалка для розкачування тіста’,
Див. Ґоца Е. Назви їжі й кухонного начиння в українських
карпатських говорах / відп. ред. І. В. Сабадош. Ужгород : Ґражда,
2010. С. 17.
26
Записала К. С. Кожухар 2015 року в с. Малиновське Ришканського району від Е. Ф. Жернової, 1940 р. н.
27
Записала К. С. Кожухар 2014 року в с. Максимівка Ново-Аненського району від Ганни Павліни Лаврентьєвої (Назарко), 1946 р. н.
28
Записала К. С. Кожухар 2014 року в м. Бельці від уродженки с. Голяни Єдинецького району Марини Василівни Туницької,
1946 р. н.
25
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тач’ане ׀т(к)″істо – ‘розкачане тісто’, ка׀л˙уп – ‘кусок, шматок тіста’, шабату׀ватие – ‘кришити’ (хліб) 29.
Випікали хліб у печі. У більшості обстежених сіл півночі й
центральної зони республіки для найменування печі вживають
такі фонетичні варіанти лексеми «піч»: п’іч’ (більшість сіл півночної і центральної зон), у деяких селах п’іч (Вч., Вр., Іл.., Кд.,
Кн., Мс., Кв., Рк.), х׀л’ібна п’іч (Іл.., Мс.), п’іш’: (Тц.), пjец (Вр.).
Хліб випікали на черені й у формах. Семема ‘дно печі, черінь’ у більшості обстежених населених пунктів репрезентована лексемою ׀ватра (північ, центр, Придністров’я), номен
чеир’і׀н’ побутує на півдні (Мс., Бд., Фр.), в окремих селах півночі (Вч., Кд., Кн.) та в Придністров’ї (Вр.).
Хлібну лопату посипали пшеничним чи кукурудзяним борошном: cа׀дж’али хл’іп ло׀патоjу / по׀сипаноjу куку׀рудз’аноjу
му׀коjу (Рк.). При цьому хліб бов’язково «благословляли»: /
ко׀ли вса׀дили / то об’і׀зат’іл’но пиeриeх׀рест’ували / і ка׀зали /
во ׀ім’а от׀ца і ׀сина… // ка׀зали ja׀к’іс’ сло׀ва / шоб в’ін ׀р’іс /
п’ід׀ходи / ׀р’іс хара׀шо в п’і׀ч’і. У с. Булгак, як і в більшості сіл,
коли хліб садили в піч, казали: з ׀богом. У с. Мусаїт х׀л’ібну
ло׀пату посипали пап׀шойнойу му׀коjу або ж ׀вис’івкоjу.
У с. Яблона хл’іб к׀л˙ал˙и ў ׀п’іч’ ׀фуркоjу (зап. від Вітюк (Попової) Марії Іванівни, 1918 р. н.). Щодо позначення процесу ‘саджати хліб у піч’, то, окрім названих дієслів са׀дити /
са׀джати, уживаним було й пода׀вати (Іл.).
Форми для випікання хліба зазвичай були круглими, із
зубчиками – ׀ребрами (Іл.), хоча останнім часом почали використовувати й прямокутні. Ми зафіксували такі назви форм
для випікання хліба: ׀деко, ׀форма (Вр.), па׀тел н’׀а (Блг., Іл.,
Ст., Яб.), та׀ва (Кв., Кд., Рк.), та׀ва, та׀виеч’ка (Блш., Гл., Яб.),
та׀ва, та׀вич’ка (Дн., Мс., Стр., Яб.), та׀ва / ׀форма (Мк.),
׀

Див.: Романчук А., Тащи И. Ранняя история украинского села
Булаешты. С. 10, 111, 118, 123, 125, 134, 139.
29
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тaпц’іjа (Пск.), ׀тeпц’іjа (Мл., Яб.), ׀тиндж’ір’а (Блш., Тц.),
скоро׀да (Кн.), ׀форма (Вч.).
Коли хліб діставали з печі, йому давали остигнути:
вс׀тел’ували та׀ко на с׀т’іл / і мас׀тили з׀вер’хи о׀ливкоjу // і
накри׀вали // с׀катиерочка ׀була сп’іц’і׀ал’на // ко׀ли зам’і׀сили
х׀л’іб / ׀неjу накри׀вали ко׀рито / і ко׀ли вит’а׀гали з ׀печ’і / ׀тоже
помас׀тили / і ׀тоjу с׀катиеркоjу накри׀вали // і по׀том / ко׀ли
в’ін уже висти׀гав / то у то ко׀рито / шо ׀м’іс’ат / скла׀дали /
і ви׀носили у вие׀лику ׀хату / там маǐ студеи׀но / і ׀там ׀в’ін
сохра׀н’авси (Ракарія, зап. від Шибан В. М.). У с. Кунича щойно випечений хліб змащували збитим jaǐцом, рідше оливоjу,
у с. Максимівка – водою.
І в давніші часи, і тепер випечений хліб зазвичай зберігали
в тому посуді, у якому місили тісто, і накривали с׀катеиркойу
чи ׀золником / золни׀ком (Вр., Кн., Гл.), великим рушником –
вти׀равником (Мк.). Зараз складають у великі миски чи каструлі.
Невеликий хліб із залишків кислого тіста, випечений
на черені, репрезентований такими номенами: ба׀лабух (Блг.,
Рш), ׀вишкрабок (Кн.), ׀вишкрабок / голуб׀ки (Мк.), ׀вишкра‑
бок / ׀гуска / ׀гуси (Мл.), ׀вишкрабок / пе׀реп’ічка (Вр.); ׀ви‑
шкреибок (Окт.); го׀лубка (Вч., Кд.), го׀лупка (голу׀би / голуп׀к /
голубие׀н’ата) (Рк.), ׀гуска (׀гуси / гусие׀н’ата) (Блг.), ׀кaчкa
(Вч., Кд.), ׀кaч’кa (Cтр., Ср., Яб.), пере׀пичкa (Мс.), пе׀репич’ка
(Пск.), стру׀гач’ (Брт.). Респондент із с. Ракарія Валентина
Миколаївна Шибан розповіла: ׀бапка голуп׀ки п’ік׀ла / с׀ціко
пик׀ла х׀ліб / во׀ни посто׀jaнно в кон׀ці лие׀шали т׀рошечки
[׀т’іста] / п’ік׀ли голуп׀ки на ׀ватр’і с ׀самого к׀раjю / ׀коло
ґура׀р’a // ми так л’у׀били. Вона описала й сам процес виготовлення голубків: бапка го׀лупку ро׀били / б׀рали ׀т’іста
ку׀сочок / рос׀качували ji׀го ׀добре і по׀том пле׀ли / і ру׀бали
к׀раjeшек / і во׀но полу׀чалоса jaк ׀фостик / і ко׀ли скла׀дали /
то та׀ко во׀ден ко׀нец ǐшов у׀вер’х / а вто׀риǐ су׀да ǐ׀шов у׀н’із /
׀
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і той ру׀бали / і то був jaк ׀фостик / а то був jaк к׀люв ׀тоji
го׀лупки. У с. Булгак процес формування аналогічний, але
׀
коло о׀чеǐ к׀лали ׀з’орна от ׀jаблук / шоб було ׀витко / шо це
голо׀ва // ׀були ׀гуси / гуси׀н’ата // к׀лали ׀коло за׀тули // нас
׀
було т׀роje в׀нук’ів / дл’a с׀таршого маǐ ви׀лику / дл’a ׀меншо‑
го маǐ ма׀лен’ку / а дл’a ма׀лен’кого шч’e маǐ ма׀лен’ку (зап. від
Осадчук Юлії), а в с. Максимівка ׀очки голу׀бам робили з горошин чорного перцю (зап. від Г. П. Лаврентьєвої, 1946 р. н.).
У Слободці-Ширеуц пе׀реп’іч’ка – це приплюснутий, поколотий ножем хлібець із кислого тіста, спечений на сковороді; у Ферапонтіївці пе׀рeпички – пампушки, у селах Булаєшти,
Булгак і Паскауци пе׀рeп’іч’ки – маленькі пасочки, які давали священникові після освячення продуктів на Великдень,
а в с. Малиновському – ритуальна страва у вигляді високого
круглого коржа із сиром, прикрашеного джгутами з тіста, яку
готували на Великдень та Провідну неділю.
Аналіз традицій випікання хліба в українських селах Республіки Молдова дозволяє зробити такі висновки:
1. Українці Молдови до цього часу зберігають давні традиції випікання хліба в домашніх умовах, хоча не можна не
відзначити, що динамічні процеси соціально-економічних
зрушень у суспільному житті в цілому та побуті населення
суттєво позначилися на аналізованих процесах. Насамперед
відпала потреба у виробництві домашніх дріжджів. Практично зник дерев’яний посуд для замішування тіста та зберігання
хліба, та й сам хліб в домашніх умовах випікають все рідше.
Господині дедалі частіше надають перевагу духовим шафам і
дедалі менше печуть хліб у традиційних печах.
2. Проаналізовані інгредієнти, назви посуду, процесів
приготування тощо можна поділити на такі, що а) відомі
всьому українському загалу в тому значенні, у якому вони
побутують на досліджуваній території: хліб, опара, розчина,
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піч тощо; б) відомі окремим регіонам та діалектам української
мови: ׀к″істо, пjец та ін.; в) є запозиченими в місцевого молдовського населення і відбивають результати активних міжетнічних і міжмовних контактів: бот׀калі, па׀тел н’׀а тощо.
Ці та інші проблеми потребують подальшого вивчення,
особливо з точки зору походження діалектних назв, їх функціонування в окресленому україномовному континуумі, виявлення лексичних паралелей в українських і молдовських
говірках на суміжних та більш віддалених територіях.
Список скорочень:
Белцата Криулянського району (Блц.), Братушани Єдинецького району (Брт.), Будеї Тараклійського району (Бд.),
Білявинці Бричанського району (Бл.), Булгак Ришканського
району (Блг.), Булаєшти Оргеївського району (Блш.), Воронково Рибницького району (Вр.); Ґашпар Єдинецького району
(Ґш.), Голяни Єдинецького району (Гл.), Дану Глодянського району (Дн.), Долинне Криулянського району (Дл.), Іванча Оргеївського району (Ів.), Іллічовка Флорештсткого району (Іл.),
Ковбасна Рибницького району (Кв.), Кунича Флорештського
району (Кн.), Максимівка Ново-Аненського району (Мк.), Малиновське Ришканського району (Мл.), Маркауци Єдинецького району (Мрк.), Ніколаєвка Глодянського району (Нк.),
Мусаїт Тараклійського району (Мс.), Нагоряни Ришканського
району (Нг.), Октябрське Флорештського району (Окт.), Паскауци Ришканського району (Пск.), Первомайське Тараклійського району (Прв.), Пояни Єдинецького району (Пн), Ракарія
Ришканського району (Рк.), Сагайдак Криулянського району
(Сг.), Слободзія-Ширеуц Бричанського району (Сл.-Шр.), Сорока Глодянського району (Ср.), Стурзовка Глодянського району (Стр.), Тецкани Бричанського району (Тцк.), Ферапонтіївка
АТО Ґаґаузія (Фр.), Яблона Глодянського району (Яб.).
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Катерина Кожухар

Матеріальна культура
і господарство
в місцевих діалектах 1
Формування та розвиток традиційно-побутової культури
українців Придністров’я відбувалися у складних умовах і відзначаються напластуванням різних культурних традицій у розкритті матеріальних і духовних надбань – звичаїв, пов’язаних із
поселенням і житлом, господарською діяльністю, сільськогосподарськими знаряддями та інструментами, домашніми промислами й ремеслами, одягом і прикрасами, народною їжею та
харчуванням, сімейним і громадським побутом.
Розглянемо окремі види матеріальної культури українців
Придністров’я на прикладі с. Воронково Рибницького району 2.
Див.: Кожухар В. Г., Кожухар К. С. Матеріальна культура і господарство в місцевих діалектах. Українці Придністров’я: матеріа‑
ли етнографічних досліджень. Одеса : Гермес, Одеський державний
університет ім. І. І. Мечникова, 2005. Вип. 1. С. 41‑86.
2
Основними джерелами для дослідження стали етнографічні відомості, що їх у 2004 році надали інформанти: 1. Бучацька
(Залевська) Явдокія Кирилівна, 1918 р. н.; 2. Добрянська (Дяур)
Одарка Дмитрівна, 1924 р. н.; 3. Добрянський Євген Миколайович,
1926 р. н.; 4. Жуковський Опанас Деонисович, 1923 р. н.; 5. Жуковська (Погоній) Віра Юхимівна, 1927 р. н.; 6. Жуковська (Дяур) Акуліна Дмитрівна, 1923 р. н.; 7. Жуковська Марія Яківна, 1918 р. н.;
1
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Основні види господарської діяльності
Традиційно основними видами господарської діяльності
українців з давніх-давен були землеробство і тваринництво,
причому головним завжди залишалося землеробство.
1. Землеробство
Розвитку землеробства в Придністров’ї сприяли кліматичні умови (помірно холодна зима, тепле літо), родючі землі, давні хліборобські традиції та культурно-господарські
зв’язки з молдованами й представниками інших етносів.
Хліборобство
Українці Придністров’я вирощували різноманітні зернові культури, які за розмірами посівних площ та за вагомістю
в економіці посідали одне з перших місць.
Із зернових традиційно вирощували пшеницю 3, жито,
овес просо, соняшник. Пшеницю на початку XX ст. сіяли в
суміші із житом, пізніше – окремо: ярову (сіяли у квітні),
озиму (у вересні). Деякі господарі сіяли лише озиму пшеницю, а жито ярове (наприкінці березня) або озиме (восени).
Косили пшеницю косами на початку липня, услід за нею –
жито. Скошену пшеницю й жито в’язали у снопи і складали
у стіжки. Молотили ціпами, возили на підводах до млина.
8. Погоній (Дяур) Ірина Дмитрівна, 1918 р. н.; 9. Тягульська Текля
Дорофеївна, 1912 р. н.; 10. Литвак Римма Сергіївна, 1940 р. н.
3
Курсивом виділені місцеві назви, що вживаються в українських селах Придністров’я, зокрема в с. Воронково. Подекуди, якщо
діалектне слово вжите в похідній формі, у примітках вказана його
номінація в називному відмінку (у наз. відм.) або в однині (в одн.).
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Мололи борошно й удома на жорнах (петлювали), але в незначній кількості,
Сіяли також просо – вінича (на пшоно) і для віників, та
овес, який висівали, бувало, і коло хати.
Важливою зерновою культурою була також кукурудза
(папшоя, кукурудза), яку сіяли у квітні; протягом літа кілька
разів сапали (прашували) і збирали урожай у вересні.
Усі терміни – початок і кінець окремих польових робіт
(оранка, сівба, просапування (прашування), збирання урожаю (жниви) та ін.) визначалися датами народного сільськогосподарського календаря, який склався протягом багатолітнього спостереження хліборобів за різноманітними
явищами природи.
Вирощування значної кількості бобових взагалі не є притаманним для українців, але місцеві українці (як з правого,
так і з лівого берега Дністра) досить активно культивували
бобові, що, імовірно, є впливом молдован, для яких бобові
культури були важливим складником раціону харчування.
Із бобових вирощували квасолю – фасоль (фасолю), горох,
линту, нагут, чечевицю. Садили здебільшого біля хати, збирали близько відра врожаю кожної культури. Боби лущили,
складали в картонні короби та зберігали на горищі.
Городництво
У господарствах місцевих українців здавна вирощували картоплю –(картоплю), квасолю (фасолю), буряки (бура‑
ки), капусту, помідори (помидори), огірки (огирки), гарбузи
(кабаки), часник, цибулю, петрушку, селеру (сіндірєй), кріп,
солодкий перець, моркву, дещо пізніше баклажани, або синi.
Майже всі ці культури вирощували на присадибних ділянках. Вирощування городніх культур передбачало ретельну
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обробку землі, міжрядне розпушування (прашування) та під‑
гортання. Для цього використовували різноманітні спеціальні знаряддя, у багатьох випадках – багаторазове поливання,
чому сприяла значна кількість джерел (ізворів), від яких робили рівчаки. Але були й так звані багрові городи, тобто ті,
яких не поливали, тому що знаходилися на багорі, тобто на
горі. Баштанні культури (кавуни (гарбузи), дині), які відрізнялися особливими смаковими якостями, вирощували здебільшого на полі, яке мало спеціальну назву – «баштани».
Займалися городництвом переважно жінки. Саме жінка
мала заготовити насіння (сімена), зберегти його, виростити
розсаду та висадити в ґрунт.
Садівництво
Садівництво з кінця XIX ст. в господарствах місцевих
українців (що є характерним і для українців з правого берега Дністра) мало в основному присадибний характер, і головними споживачами фруктів були самі селяни. Вирощували
коло хати різні фруктові дерева: сливи (сливки), вишні, груші, черешні, абрикоси (обрикоси), дзардзарі, горіхи. Замість
загальної назви «дерево» вживається діалектна назва «шля‑
ка» (незалежно від родової належності). З ягід вирощували малину (мальку), смородину (чорну смородіну), порічки
(красну смородіну), аґрус (аґруст). В обстеженому регіоні не
поширилася специфічна назва на позначення смородини –
помушора, зафіксована нами в північних районах Республіки Молдова.
Агротехніка садівництва тривалий час була досить примітивною. У багатьох господарствах вирощували низькоякісні сорти. Відсутність саджанців змушувала селян розмножувати фруктові насадження шляхом висівання насіння,
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що спричинялося до дрібноплідності сортів, їхньої низької
господарської вартості. Закладення багаторічних насаджень
дуже рідко супроводжувалося ретельною обробкою ґрунту і
глибокою оранкою, не дотримувалися висаджування за породами та сортами. Догляд за садками був також примітивним:
обрізання дерев, у кращому разі видалення сухих гілок. Систематичної боротьби зі шкідниками та хворобами не проводили. Обробка стовбурів вапном та збирання гусені навесні
проводилися не у всіх господарствах.
Відповідно до традиційного розподілу обов’язків у родині українців догляд за садком був повністю у компетенції
чоловіків.
Технічні культури
Із технічних культур у довоєнний період найбільш поширеними були коноплі – прядиво, прадіво. Садили в основному
біля хати на невеликих ділянках (хто мав можливість, садили якомога ближче до води, щоб зручніше було замочувати
й виробляти сировину). Із конопель виробляли мотузки,
paдовину, з якої шили мішки, рядна (радна), пілки (паратарі,
налавники), рушники та домоткану тканину різних ґатунків,
з якої шили одяг. Плоскінь (чоловіча рослина без насіння) –
тонка нитка; використовували для виготовлення рушників,
білизни; матірка – на мішки, ряднинки.
Льон майже не вирощували.
Сільськогосподарські знаряддя
Найбільш поширеними знаряддями для оранки були
рало та плуг. Найпростішим знаряддям, відомим на території
Молдови і України, було рало. На відміну від плуга, воно не
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мало полиці, колісного передка, не перевертало брили землі,
а лише розпушувало її. Рало вимагало менше зусиль порівняно з плугом, тому в небагатих господарствах воно було основним знаряддям оранки до початку XX ст.
Основним орним знаряддям був громіздкий дерев’яний
плуг. Корпус його складався із «полоза» (підошви), чепіги (рукоятки), які утворювали єдине ціле, дишла (гряділь), прикріпленого заднім кінцем до лівої чепіги, а переднім – до двох
коліс різної величини. Робочими частинами плуга були леміш,
ніж і полиця. У XIX ст. всі частини плуга, за винятком лемеша і чересел, були дерев’яними; їх виготовляли самі селяни або
майстри; леміш і чересла кували ковалі. Використовували переважно 2–4‑лемішні плуги.
У дерев’яний плуг впрягали від однієї до чотирьох пар во‑
лів. З часом волів замінили коні.
Громіздкий дерев’яний плуг поступово змінювався. Усі
робочі частини плуга, а також вісь передка і шпиці почали виробляти із заліза. Удосконалилася й сама конструкція плуга,
підвищилася його продуктивність за рахунок зменшення загальної маси.
Для розпушування землі використовували різні типи
борін. Найпростішою та найпримітивнішою була волокуша
(гілляка) із гілок терену. Починаючи із середини XIX ст. почали використовувати більш досконалі рамкові борони прямокутної форми. Така борона складалася із чотирьох-шести
поздовжніх брусків (вальків), з’єднаних двома поперечними
брусками. У вальки забивалися дерев’яні зубці. Під час боронування рамкову борону чіпляли за кут, завдяки чому зменшувалося навантаження на коня й розширювалося охоплення
площі землі. Поступово дерев’яні борони замінили борони із
залізними зубцями, а згодом заводські повністю залізні (після колективізації).
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Місцеві селяни завжди ставилися до обробки землі турботливо. Якщо хтось неретельно й неякісно орав землю, залишаючи незорані прогалини, про таких говорили: «Орав
скибу, та скази поробив». Поняття «сказ» якраз і означало
пропущений шматок неораної землі.
Для обробки ґрунту (догляду за рослинами, поливання і
просапування) використовували традиційну сапу у формі рівнобедреного трикутника з прямим або овальним лезом. Сапи
були різних розмірів – залежно від їхнього функціонального
призначення. Однак вони не розрізнялися за назвами.
Сівба зернових проводилася ручним способом (врозкид).
Сіяння, яке потребувало чималих навичок і хисту, що вироблялися протягом багатьох років, було пріоритетом старших
у родині чоловіків. Зернові сіяли з прив’язаного через плече
мішка, у якому містилося до 20 кг зерна. Після колективізації
в селі з’явилися сіялки на кінній тязі. Кукурудзу сіяли на кінній тязі й до того.
Для збору зернових використовували серп, косу, косильні
машини – косілки. Основним видом традиційного знаряддя
для збору хліба та сінокосу була коса. Селяни користувалися переважно великою косою з довгою робочою частиною
(українською степовою).
Зібраний хліб згрібали дерев’яними граблями, в’язали в
снопи і складали в стіжки і копиці, потім підводами, повозка‑
ми, безтарками і шарабанами перевозили в господу, де складали їх у скирди. Соняшник та кормові культури перевозили
гарабами 4.
Жниварські й косильні машини почали поширюватися в
краї, починаючи з другої половини XIX ст., однак цю складну
техніку могли придбати лише великі й багаті господарства.
Поширилася вона вже після колективізації.
4

В одн. – гараба.
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Для зрізання кукурудзяних стебел використовували серпи. Зрізані сухі стебла складали у ґлуґи, і потім жінки відділяли качани (початки) від стебел. Теребили вручну. Зберігали
кукурудзу в качанах на горищі.
Молотьба зернових здебільшого проводилася вручну.
Найпоширенішим ручним знаряддям для молотіння був ціп,
який складався з довгого держака (150–190 см) та ударної частини, з’єднаних двома ремінними петлями за допомогою третьої петлі або одного-двох металевих кілець. Молотьба проводилася просто неба на спеціально підготовленому й щільно
утрамбованому току – гармані 5.
Стародавнім і найбільш поширеним способом віяння
було віяння під час помірного вітру за допомогою дерев’яної
лопати, а також совка, відра, вил. Згодом стали використовувати механічні молотилки – молотілки і віялки.
У господарських роботах використовували також лопату
штикову (рискаль) і совкову, залізні і дерев’яні вила, граблі
дерев’яні та залізні.
Виноградарство та виноробство
Природно-кліматичні умови сприяли розвитку в краї виноградарства. Основні масиви виноградників висаджували в
степу, значно менше – на присадибних ділянках.
Нові виноградники закладалися в основному чубуками
(закладали чубуки за допомогою саджального кола).
Для підрізання винограду використовували нескладний
реманент – невеличку легку сокиру – топор, пилку, вино‑
градний ніж. Протягом літа, окрім сапання та міжрядної обробки, проводилася велика робота щодо догляду винограду – видалення зайвих пагонів, прищипування чубуків та
пасинкування.
5

У наз. відм. – гарман.
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Збирання винограду та вироблення вина відбувалося зазвичай у вересні. Виноград збирали у спеціальні лозяні коши‑
ки, потім засипали в більшу дерев’яну ємність – каду 6.
Душили виноград ногами, пізніше з’явилися спеціальні
преси. Вичавлений сік заливали в діжки, де він грав 10‑15 діб.
З поверхні збирали піну, перемішували її з борошном і виготовляли в такий спосіб дріжджі (дрожді) для випікання хліба
та інших виробів.
Зберігали вино в дерев’яних діжках у погребі.
2. Тваринництво
Українці, будучи більше землеробами, утім, вбачали у
тваринництві надійне джерело харчування. В українських
селах Придністров’я майже в кожному господарстві тримали
корів, волів, коней, овець, різноманітне птаство.
Особливу увагу приділяли розведенню великої рогатої
худоби (скотини), що взагалі є характерним для українців.
Корів тримали для молока, биків – для м’яса (на продаж і для
власного вживання), волів – як робочу худобу (орали, запрягали в підводи). Молочна рогата худоба для українських селян
мала більшу вагу, ніж для молдован, які за розвинутого вівчарства коров’яче молоко використовували часто лише для
годування молодняка. Українці ж використовували коров’яче
молоко насамперед як харчовий продукт.
Для позначення великої рогатої худоби місцеві селяни
вживали такі назви: корова, бик (у тому числі і бик‑плідник),
ялова корова, теля, теличка, бичок.
Займалися місцеві селяни і конярством. У XIX ст., коли як тяглову силу в основному використовували волів, коней було небагато. Пізніше коні займають усе більше місця в селянських госпо6

У наз. відм. – када.
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дарствах. Коней використовують як тяглову силу, їх запрягають у
вози, їздять верхи. Кінське м’ясо й кобиляче молоко не споживали. У кожному господарстві утримували 1–3 пари коней.
Місцеві назви коней мало відрізняються від загальновживаних: кінь, жеребець, кобила, коняка, лошатко.
Вівці тримали не всі господарі. Як правило, утримували
по 10–30 овець. Це зовсім небагато. Скажімо, в українському селі Мусаїт на півдні Бессарабії в кожному господарстві
було по 100–150 голів овець, що є, з одного боку, особливістю
господарської діяльності в степовій зоні, з іншого – більшого
впливу молдавської традиції.
З овечого молока виготовляли бринзу – бриндзю 7, з овечої
сироватки (урди) – каш для власного споживання й на продаж,
з овечої шкіри та вовни виготовляли різноманітний одяг.
Місцеві назви: вівця, баран, ягня.
Зважаючи на усталені традиції, свинарству в господарстві українських селян Придністров’я відводилося особливе
місце. У більшості господарств утримувалося по 2–3 свині,
і свинарство носило споживчий характер. Свиней вирощували для отримання м’яса (мняса) і сала, які, як правило, споживали самі, інколи продавали на місцевих базарах.
Щодо назв свиней, то вони також мало відрізняються від
загальновідомих: свиня, льоха, кабан, кабанчик, кнур, порося.
Кози (коза, цап, козеня) були не в кожному господарстві;
їx тримали для молока і меншою мірою для м’яса, яке споживали виключно в сім’ї.
Господу місцевого селянина важко уявити без домашнього
птаства: курей (курка, пєтух, кугут, курча), гусей (гуска, гусак,
гусеня), качок (качка, качур, каченя), індиків (гиндиків, індюків) –
індючка, індюк, індючата. М’ясо птиці і курячі яйця вживалися
в їжу, а з пір’я (піра) і пуху виготовляли подушки, перини.
7

У наз. відм. – бриндзя.
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Місцеві селяни використовували осілу (прихатню) форму
тваринницького господарства, коли як пасовиська з певною
періодичністю використовували розташовані неподалік від
села угіддя з певним періодом стійлового утримання худоби.
Форми випасу були різноманітними й залежали від категорії худоби. Для випасу великої рогатої худоби використовували відгінну форму, при якій тварин збирали в череду й випускали на пасовисько – толоку, а на ніч заганяли в приміщення.
З цією метою наймали пастуха, домовляючись про платню
(частіше натуральну), порядок харчування (зазвичай – по черзі у власників худоби), режим і термін роботи та ін.
Волів і коней, яких протягом дня використовували на різних роботах, пасли вночі їхні господарі, гуртуючись по кілька
осіб. Коням при цьому, як правило, заплутували (зв’язували)
передні ноги, щоб вони не могли відійти на значну відстань
від пасовиська.
Для випасання овець використовували здебільшого дві
форми – індивідуальну (господар, у якого було багато овець,
сам їх пас) та відгінну, за якої спеціально найняті чабани випасали отари з весни до осені на пасовиськах, заганяючи
овець на ніч у кошари. Інколи кілька хазяїв гуртувалися й
пасли овець громади по черзі з ранку до вечора.
Важливе місце серед кормів відводилося звичайно сіно‑
ві, яке заготовляли влітку на весь період зимового утримання
худоби. Корів і робочих волів годували також бураком, поло‑
вою, січкою, кукурудзяними стеблами – шоломинням, готували різне пійло. Робочих коней, окрім сіна, годували вівсом та
половою; свиней – кукурудзою, дертю, зерном; птаство – кукурудзою і зерном. Велику рогату худобу годували тричі на
день, корм клали в плетені ясла. Коней – двічі на день (вдень і
на ніч), підгодовуючи під час роботи. Вівцям давали сіно, солому, полову чотири-п’ять разів на добу.
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Узимку худобу утримували в спеціальних приміщеннях:
окремо коні – у канюшні, корови в сараї, свині – у кучі, кури –
у курнику. Приміщення для зимівлі готували заздалегідь –
чистили, прибирали, підстеляли худобі соломою.
Дуже дбайливо місцеві селяни ставилися до вирощування молодняка. Так, телят, народжених узимку, забирали до
хати, годували молоком і утримували там, аж поки вони не
подужчають. Пізніше їх підгодовували хлібом, дертю, сіном.
Так само піклувалися і про ягнят, лошат, козенят. Існували
певні способи навчання бичків і коней ходити в упряжці для
плуга чи воза.
3. Допоміжні види господарської діяльності
У XIX – на початку XX ст. в українських селах При
дністров’я, і в краї взагалі, широко побутувало домашнє виробництво, пов’язане з переробкою сировинних матеріалів
для потреб родини, а також ремесла та кустарні промисли,
де вироблялися товари на замовлення та на ринок. Через
слабкий розвиток промисловості більшість селян змушені
були обходитися власними виробами з рослинного волокна,
дерева, глини, каменю, металу, соломи, очерету та ін. Ремесла довгий час задовольняли попит на найрізноманітніші побутові предмети. Кожна родина займалася прядінням і ткацтвом. У кожному селі були кушніри і шевці, які шили одяг,
взуття тощо.
З початку XX ст. народні промисли та ремесла місцевих
майстрів починають занепадати, не витримуючи конкуренції
з промисловістю, що бурхливо розвивалася.
Рибальство
Певне місце, щоправда не найважливіше, серед продуктів харчування посідала риба. Ловили її в ставках і в Дністрі.
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Основні знаряддя лову – головним чином черпальні і волокові: сачок – полотняна торба, бредень – плетена з конопель сітка та ін. Пізніше – резинка, донка (на макух, чотири поводки
з гачками), перемет (довга волосінь, на яку прив’язували 50–
60 поводків довжиною до 1 м з гачками). Основні види риби:
у ставках – короп, окунь, карась, товстолоб; на Дністрі – лящ,
судак.
Але рибалили не всі, більшість селян купували рибу.
Мисливство
Мисливство не було значущим у господарстві місцевих
селян. Нечисленні мисливці (і не регулярно) полювали на
зайця, косулю, лисицю, кабана, куріпок (куропаток), фазанів,
диких качок. Рушниці рідко хто мав. На зайця і лисицю полювали із собаками (зазвичай в очереті).
Бджільництво
Бджільництво не відрізнялося різноманітністю форм і
засобів. Бортництво чи дике бджільництво (добування меду
диких бджіл, що роїлися в дуплах дерев) не було розвиненим.
Незначна кількість аматорів користувалася тільки пасічною
системою бджолярства. Вулики використовували різні: так
званий український (на високу рамку, були й багатокорпусні – 10‑рамочні, із 3–5 корпусів); вулик‑лежак (16–24 рамки)
та ін. З кінця квітня до середини травня (коли цвіте яблуня,
слива) вивозили вулики до садків; у кінці травня бджоли збирали пилок з акації, на початку серпня – із соняшнику.
Коли бджоли зібрали достатньо меду (щоб їм вистачило
на зиму – приблизно половину рамки), пасічник за допомогою спеціального знаряддя – медогонки – виганяє мед.
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Основні продукти бджолярства – мед і віск – використовували як для власних потреб, так і на продаж. Зібраний
мед зберігали здебільшого в дерев’яному посуді – цеберцях.
З воску виготовляли свічки, а також використовували його в
деяких ремеслах.
Обробка вовни і волокна. Ткацтво
З‑поміж домашніх ремесел значне місце посідало ткацтво,
яким родина (жінки) займалася майже ввесь рік. Точніше не
самим ткацтвом, а підготовчими роботами, пов’язаними насамперед з виготовленням і обробкою пряжі. Остання була
кількох різновидів: вовняною, конопляною та лляною.
Домашнє ткацтво як ремесло, особливо те, що стосується
килимарства, проіснувало десь до 50–60‑х років ХХ ст.
Вовняну пряжу виготовляли в такий спосіб: після стрижки овець вовну вичищали від репляхів та іншого бруду, скуба‑
ли вовну, пряли – прали нитки, фарбували їх спеціальними
як купованими, так і саморобними фарбами. Для отримання
стійкої фарби лимонного кольору використовували рослину
з місцевою назвою скомпія, а насиченої коричневої – бурин‑
сюк. Із готових ниток ткали на верстаті різноманітні вироби:
кіліми перебирані 8 – килими з рослинними квітковими
орнаментами;
полоґи 9 – великі килими з геометричними орнаментами –
різнокольоровими квадратами, якими прикрашали стіну у
великій хаті (світлиці);
паратарі (підвіконники); наличники, половики, дорожки,
скорци 10 – рядна, які використовували як покривала на ліжка
В одн. – кілім.
В одн. – полоґ.
10
В одн. – скорца. На півночі Молдови, а саме в с. Голяни Єдинецького району скорца – великий вовняний домотканий килим на
8
9
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(окрім вовняних, виробляли й прядівні скорци), наскринники – ткані доріжки з особливим орнаментом, якими накривали скрині. Білу вовну використовували в основному для виготовлення килимів, чорну – сукна. Ткали вовняні килими і
з використанням конопляної нитки, яку брали за основу. Із
вовни виготовляли також верхній одяг.
Рослинні волокна отримували з конопель – прадива, пра‑
діва. Як зазначалося вище, льон практично не культивували.
Щодо виробництва конопляного волокна, то воно було досить традиційним. Зібрані коноплі в’язали у снопики, чистили від листочків, зерен; гатили річку й замочували снопи
в утворених у такий спосіб ставках – до того часу, поки не
ламалися патички й залишалися лише нитки (приблизно три
тижні). Тоді мили, сушили, за допомогою спеціальних знарядь (баталниці, дерганки, щітки) відділяли і вичісували.
Плоскінь били окремо, а матірку – окремо. Щітки робили із
свинячої щетини. Зняте зі щітки прядиво – почіски – пряли за
допомогою куделі і веретена, потім на верстаті ткали тканину,
з якої у свою чергу шили одяг, мішки, торби та інші вироби.
Отримане полотно відбілювали на сонці.
Найтовстішу прядивну нитку з чорного жіночого праді‑
ва називали портовиною 11, а виткане з неї полотно – радо‑
виною 12. З радовини виробляли радна, шили мішки. З гребінного полотна шили простіні 13, напірники 14, чоловічі штани,
гребінячі спідниці і сорочки. Плоскінь йшла на сорочки, рушники тощо.
стіну з рослинним орнаментом (квітами, здебільшого маками насиченого червоного або рожевого кольору, пуп’янками і зеленим
листям на чорному тлі).
11
У наз. відм. – портовина.
12
У наз. відм. – радовина.
13
В одн. – простінь.
14
В одн. – напірник.
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Ткані вовняні й конопляні вироби відзначаються художньою виразністю, що свідчить про гарний смак і обдарованість місцевих майстринь, а характер орнаменту – про
взаємовпливи українських і молдовських традицій ткацтва.
Чимало різноманітних виробів – кіліми, скорци, рушники,
вишиті серветки – нам вдалося сфотографувати.
За свідченням Марії Яківни Жуковської, 1918 р. н., «для
каждої дівчини готовили придане на віддання – дзейстри:
3 подушки і четверта мала (для дитини); звой радовини з прадива, шоб мали де віяти кукурузи; звой на мішки; кілім пере‑
бираний з овечої вовни або полоґ; паратарі (з вовни); скорци
(дві‑три) з овечої вовни; налавники (шоб застеляти ослони);
скриню і на скриню наскринник; софку; рушники, ткані на
верстаті (в’язали нанашулів) і бомбакові (бомбак купували в
крамниці)».
Деревообробні промисли та ремесла
Серед українських селян Придністров’я широко були
розвинені промисли та ремесла, пов’язані з обробкою дерева та будівництвом дерев’яних споруд. Більшість цих виробів
виготовляли майстри. Лише окремі з них, виготовлення яких
не вимагало спеціальної професійної підготовки, виробляли
вдома (ложки, корита, ясла для худоби тощо).
Одним із промислів, що вимагав спеціальних навичок,
техніки та інструментів, було бондарство. Ним займалися
майстри-бондарі, асортимент виробів яких був досить широким. Значне місце з‑проміж них посідали різноманітні за
призначенням, місткістю та формою діжки з двома і одним
денцями, відра, коновки та інші вироби.
Бондарство вимагало від ремісника високої майстерності
та особливих навичок. Зокрема, досить складною технічною
операцією було встановлення дна. При цьому бондар, окрім
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звичайного інструменту – сокири (топора), пилки, стамески,
долота і свердла (сверла), – користувався рубанком і фуганком, циркулем, лінійкою тощо. Клепки виготовлялися з дуба,
акації, клена, ясеня і з’єднувалися, скріплювалися залізними
обручами. Їх стягання було також справою непростою.
Важливим промислом було стельмаство – виготовлення
саней і возів. Сани були двох видів – із сидіннями і без (для
перевезення вантажів). Вони вироблялися з акації, а колеса –
із ясеня (заготовка – суцільний шматок дерева – загиналася
методом парки, або з чоланів – кількох шматків, скріплених
залізним ободом). Займалися цим в основному майстри.
У будівництві житла, господарських приміщень значна
роль відводилася теслям, які займалися насамперед великомірною обробкою деревини. Це було справою майстрів‑теслярів – плотників, хоча окремі роботи, до прикладу, дах, деякі господарі виконували самі. Виробництвом вікон, дверей,
меблів займалися столяри.
Основним видом сировини для такого роду виробів була
сосна.
У кожній господі побутували плетені вироби господарського призначення та для домашнього вжитку. Із вербової
лози плели різноманітні корзини, нею підв’язували виноград, обплітали скляні бутилі, а із соломи плели капелюхи,
солом’яники. Із житньої соломи втроє-вчетверо плели коси,
потім їх зшивали за допомогою товстої прядівної нитки і надавали форми, схожої на корзину. У солом’яниках зберігали
яйця, яблука. Зерна в ньому не тримали через те, що його їли
миші. З ліщини робили колиски – телепанки (ліщину вигинали дугою і натягували мішок) 15.
Такі колиски були поширені по всій Молдові, і технологія їх
виготовлення майже не відрізнялася, однак називалися вони в різних регіонах по‑різному.
15
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Гончарство
Глина (як сировина для виготовлення найрізноманітніших
предметів побуту та будівельних матеріалів) була поширена в
господарській діяльності багатьох народів світу з давніх-давен.
І українці Придністров’я користувалися гончарними виробами протягом не одного століття. Насамперед це різноманітний
посуд: гладущики, баньки, горщики, горнята тощо 16. Виробляли посуд майстри. І технологія була досить складною. Добували глину в рипах (ярах), щоб при цьому вона була без вапняку
(ізвесняка); привозили додому, складали в бурти (насипи) й
витримували до трьох років (щоб перегнили всі корінці). Замішували глину спочатку ногами, після руками, додаючи воду.
Виготовляли посуд на гончарному крузі (верстак) з ножним приводом. Готовий виріб сушили спочатку в приміщенні
тиждень. Далі клали в горно (спеціальну піч з червоної цегли)
й сушили при високій температурі 10‑12 годин. Тоді залишали на ніч вистигати.
Глину використовували і як будівельний матеріал: обмащували хати, підлогу, виробляли цеглу (лампач), а також черепицю в спеціальних формах.
Обробка каменю
Місцеві селяни активно використовували різні породи каменю для виготовлення різноманітних предметів господарського призначення: жорен, точильних брусків, колодязних жолобів,
корит для годування і водопою худоби – тревок 17. Використовували камінь також для спорудження будівель, надгробків.
Детальніше про посуд і кухонне начиння йтиметься нижче,
у заключному підрозділі, де за матеріалами із с. Воронково розкриваються особливості їжі та харчування українців лівобережного
Придністров’я.
17
В одн. – тревка.
16
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Добували камінь вручну за допомогою молотів, ломів,
клинів і лопат, а більш м’який ракушняк – за допомогою кирки та спеціальних дворучних пилок.
Виготовляли вироби з каменю здебільшого видовбуванням і випилюванням.
Обробка металів
У кожному селі була кузня, у якій коваль зі своїм помічником виробляли потрібні для селян металеві вироби: сокири
(топори), долота, сапи, лопати, лемеші, серпи, коси, підкови,
залізні деталі до возів тощо.
Техніка ковальства ґрунтувалася на багатовіковому досвіді майстрів-ковалів. Кування було як холодним, так і гарячим
(частіше). Кузня мала вигляд однокімнатної хатини, устаткованої горном, ковальським міхом – міхами 18, коритом і діжками з водою для загартування, стояком для підківки чобіт.
Ковальський інструмент складали кувалда, молот з конусом
з одного боку і приплюснутою підошвою з іншого, маленький молот, молот дворучний, молот одноручний, молот-пробойник, рубило, зубило, кліщі (клєщі), ножиці, розточка для
копит, ножовка, ключі для нарізання різьби на болтах тощо.
Розігріте в ковальському горні, де горіло дерев’яне вугілля,
залізо розжарювали шляхом роздування полум’я за допомогою ковальського міху (міхів) із соплом. Коваль, як правило,
працював з підручним, який був молотобійцем. Приймаючи
кліщами предмет, що знаходився на ковадлі, коваль ударом молотка показував молотобійцю, куди бити молотом, щоб надати
предметові необхідної форми. На завершення виріб опускали
в холодну воду для загартування. Ковалі багато працювали
над виготовленням деталей до сільськогосподарських знарядь,
підків, цвяхів, займалися оковуванням коліс. Остання опера18

У наз. відм. – міха (множина).
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ція вимагала чималої майстерності, адже залізний розжарений обруч потрібно було натягнути на дерев’яне колесо й дуже
швидко охолодити його, щоб дерево не зайнялося. Окрім цих,
коваль виконував значний обсяг слюсарних робіт. Звичайно,
що таку саму роботу виконували ковалі і в молдовських селах,
і відшукати етнодиференційні ознаки занадто складно.
Обробка шкур
Вичинка шкур і виготовлення з них побутових виробів –
одне з найдавніших занять українців. У місцевих селян техніка й технологія обробки шкур тварин досягла досить високого рівня, чому сприяли чималий досвід, накопичений
народними умільцями, а також кліматичні умови, що вимагали теплого сезонного одягу.
Використовували шкури свинячі, телячі, овечі та ін. Перед вичинкою їх сортували за розміром та за іншими параметрами, відмочували у воді для розм’якшування близько
двох діб; мили, замочували в спеціальній ропі з ґрисом і сіллю
(рецепт знав тільки майстер і передавав його у спадщину),
сушили, знову замочували, тоді розпинали – підтягали для
остаточного просушування. Для знежирення обмащували білою глиною і розкладали на сонці, жир топився і вбирався
глиною. Дубили шкури в спеціальному розчині з кори дуба.
Дубінням займалися майже в кожному господарстві, а шили
вироби зі шкіри майстри. Із вичинених шкір виготовляли кожухи, зимові штани, хутряні безрукавки та інший одяг. Із конячих, свинячих та коров’ячих шкір шили взуття.
Збиральництво
Рослинний світ у Придністров’ї досить різноманітний,
і селяни здавна збирали трави, кору і цвіт, плоди кущів і дерев для використання їх у лікувальних цілях, приготування
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різноманітних відварів та настоянок, рецептура яких передавалася від покоління до покоління.
Найбільш шанованими й уживаними в народній медицині травами вважалися: деревій (від кашлю, при захворюваннях шлунку), звіробій – звіробой (від кашлю, як антисептик),
материнка (мили волосся), безсмертник (як загальнозміцнюючий та заспокійливий засіб), полин (настоянку на горілці вживали при хворобах шлунку), подорожник (заварювали
листя й коріння, парили ноги), лопух (від температури, при
набряках, запаленнях прикладали зворотним боком до місця,
що боліло), м’ята (заспокійливий і сердечний засіб), ромашка
(пили при захворюваннях шлунку, від запалень), валір’янка
(від серця, заспокійливий) та ін.
Збирали також жолуді (жилудья) для годування свиней,
гриби (опеньки, маслята та ін), горіхи лісові, ягоди терену
чорного і червоного – кізіла, смородіни, аґрусту, маліни, полуниці (земляніки) та ін. Із дубової кори готували настоянку для худоби і птаства, використовували для дубіння шкур,
вербове гілля слугувало матеріалом для лозоплетіння.
***
З початку XX ст. деякі народні промисли починають зникати, здебільшого не витримуючи конкуренції з промисловим
виробництвом. Однак чимало з них збереглося й сьогодні – і
як допоміжні види господарства, і як художньо-декоративні
промисли.
ЖИТЛО
Житло є одним із найважливіших компонентів матеріальної культури кожного народу. Оскільки воно значною мірою
зазнає впливу природних і соціально-економічних факторів,
то основні його характерні риси зберігаються тривалий час,
розвиваючись і змінюючись поступово.
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У традиції народного житла українців Придністров’я, що
довгий час проживали поруч з молдованами, простежуються
дві тенденції: з одного боку, зберігання й розвиток національних рис, притаманних українцям і східним слов’янам взагалі,
з іншого – вплив молдовських національних традицій.
У своєму розвитку житло за останні півтора століття
пройшло два основних етапи: 1) із середини XIX ст. до 1950–
1960‑х pоків, коли житло зазнало змін, що виявилися в зникненні примітивних форм і в перебудові та перевлаштуванні
давніх ще міцних споруд; 2) з 1960‑х pоків до цього часу, коли
найбільш раціональним типом житла повсюди стає батотокімнатний будинок садибного типу, за контурами та планом
близький до квадрата, який змінив старі типи житла з однорядним розташуванням приміщень.
1. Матеріали та техніка будівництва
Основні будівельні матеріали
На території Придністров’я, як і в Україні, для будівництва житла з давніх-давен використовували місцеві будівельні матеріали – жовту глину, дерево, камінь-бут, для
спорудження даху – очерет, або околот (солома). Найбільш
поширений будівельний матеріал – глина, якою дуже багата
місцевість. Добували глину найчастіше в ярах (рипах), на схилах горбів тощо.
Заміс глини з соломою й кізяком – балиґом (баліґою) для
будівельних робіт мав спеціальну назву – чамур. Місили здебільшого кіньми, якщо коней не було, то ногами. Незначні
запаси лісу в краї обмежували використання деревини в будівництві житла. Як правило, ліс використовували лише для
спорудження каркаса та даху. Камінь‑бут ішов на будівни530
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цтво фундаменту, призьб і господарських споруд, пізніше й
значно рідше його використовували для зведення стін.
У наш час використовуються також нові будівельні матеріали – пиляний ракушняк, палена цегла, шлакобетон, цементно-гравійні блоки, шлак, залитий в рухому опалубку,
пустотілі керамічні блоки та ін. До нових покрівельних матеріалів належать шифер, черепиця, жерсть (бляха) тощо. Вони
використовуються повсюди, витіснивши драницю, очерет,
солому та інші, менш цупкі матеріали.
Фундамент
До 1950–1960‑х pоків фундамент у будівництві застосовувався рідко, оскільки житло в основному було каркасноглинобитне й будувалося без фундаменту просто на землі. На
фундаменті будували лише саманні (цегляні) та кам’яні (ка‑
мінні) будинки. З 1960‑х pоків кам’яні (бутові) фундаменти на
цементі або монолітному бетоні стають обов’язковими конструктивними елементами в будівництві селянських хат.
Погреби
До 1960‑х pоків погреби будувалися у вигляді ями, стіни
якої обмазували глиною, змішаною з кінським кізяком. Ями
накривали дерев’яним перекриттям, поверх якого насипали
землю. Вхід частіше споруджували у вигляді галереї – шиї.
Якщо шиї не будували, то потрапляли до ями через спеціальний отвір – люк, який накривався лядою. Таку яму називали
погріб. У ньому зберігали на зиму картоплю, а також соління – квашені капусту, огірки, помідори.
З 1960‑х років, крім окремо споруджених, почали будувати погреби і під будинком чи сараєм. Такі погреби називають
подвалами.
531

www.etnolog.org.ua
https://ich.md/

Стіни
Із середини ХІХ ст. до 1950‑х років найпоширенішими
були житла з каркасними стінами, обмазаними глиною, завтовшки приблизно 40 см – горожена хата.
«Як ставили хату, забивали сохи, клали патики і між
ними набивали глину. Зверху мастили глиною з балиґом». Згодом почали штукатурити цементом з піском. Усередині мастили білою глиною або вапном (ще вживали назву «ізвьост‑
ка»). Мастили стіни щороку. Навколо каркасних будинків
споруджувалися призьби, які частково замінювали фундамент і оберігали житло від вологи і холоду.
З початку XX ст. поширюється будівництво стін із саморобних глино-солом’яних цеглин – цегли, або як ще їх називали – з лампача 19 або саману 20.
Саманні будинки завжди споруджували на кам’яному
фундаменті.
З 1960‑х pоків для будівництва стін все частіше починають
використовувати нові матеріали – котелець, цеглу, фортан та ін.
Підсобні та господарські споруди також будували із
лампачів або ж вони були каркасно-глинобитними, а з
1960‑х pоків – із котельця та цегли.
З середини XІX ст. до 1950‑х pоків оздоблення стін полягало переважно в обмазуванні їх глиною і побілці. Пізніше
почали застосовувати зовнішню обкладку стін будинків цементним розчином – шубою.
У цілому матеріали, техніка будівництва і облицьовування стін, які застосовували українці Придністров’я, практично
такі самі, як і в молдован та українців 21.
У наз. відм. – лампа́ч.
У наз. відм. – сама́н.
21
Див.: Молдаване. Очерки истории, этнографии, искусствоведения / отв. ред. Я. С. Гросул. Кишинев : Штиинца, 1977. С. 158–163;
19
20
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Підлога
Із середини XIX ст. до 1950‑х pоків підлоги як такої у хатах не було. Долівку – вирівняну й утрамбовану землю – називали земльою 22. Її змащували глиною з кінським кізяком
(балиґом) і січкою, згодом почали стелити поли – дерев’яну
підлогу як у старих хатах, так і в новозбудованих. У старих
хатах земляну підлогу інколи можна побачити й сьогодні.
Стеля
До 1950‑х pоків стелі, як правило, були в обох кімнатах,
сіни частіше залишалися без стелі. У курних хатах дим виходив у сінях через каглу 23, далі – в димар (отвір у покрівлі
хати). Пізніше почали будувати спочатку з лампача, а потім
також із цегли (кірпіча) комінки 24 – димарі над дахом хати.
Горизонтальна частина димоходу, що лежить на горищі, називається ліжак, а рух диму – тяга. Затичка з ганчір’я для затуляння отвору в димоході, щоб зберегти тепло, називалася
кагла, металева засувка – задвіжка, затула.
На той час стелі споруджували так: упродовж усієї хати посередині на стіни клали повздовжню балку – сволок (у великій
за розміром хаті – 2, у малій – 1), на нього – поперечні балки.
На балки укладали палиці (патики) і закидали (або вкидали)
глиною з баліґою і січкою знизу й зверху. Балки знизу виступали, і їх білили, як і всю стелю. Згодом уже клали тільки поперечні балки, до них з боків прибивали бруски, на які клали круглі
палиці і теж обмащували глиною знизу і зверху. При такій технології балки знизу не виступали, і стеля виходила гладенькою.
Наулко В. И., Миронов В. В. Культура и быт украинского народа.
Киев, 1977. С. 43.
22
У наз. відм. – земля́.
23
У наз. відм. – кагла́.
24
В одн. – коміно́к.
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Дах
Для житла українських сіл із середини XIX ст. найбільш
поширеною була чотирисхила конструкція даху, яка побутувала на значній території України, Молдови, на півдні Росії. Господарські споруди з 1950‑х pоків накриваються часто
двосхилим дахом, усіченим (зрізаним) зверху, з фронтоном.
Простір під дахом (горіща) використовувався для різноманітних господарських цілей (наприклад, для зберігання зерна тощо).
Покривали хати очеретом і житньою соломою (около‑
том). Невеликі снопи зв’язували перевеслами по два й рівно
обрізали добре загостреною косою. Кріпили снопи до латів також перевеслами. Лати набивали на крокви, які з’єднувалися
бантинами. Снопи викладали цільними рядами знизу до верху. Дах завершувався високим гребенем – гребіньом 25. Кожен
ряд снопів ще прикріплювали зверху довгими жердками, які
прив’язували до латів також перевеслами. У такий спосіб снопи щільно притискалися і не пропускали води, та й вітер їх не
міг зірвати.
Загальна назва даху, незалежно від матеріалу, – криша.
Солом’яна покрівля хати – верх. Нижній край солом’яної покрівлі, який звисає над стіною, – стріха.
З 1950–1960‑х pоків дахи покривають черепицею, цементною або керамічною (інтерніт), шифером, листовою жерстю – бляхою.
Обладнання для стікання води до 1950‑х pоків, як правило, не виготовлялося (вода зі стріхи стікала просто на землю).
Пізніше майже повсюди на краях даху почали робити спеціальні жолоби з оцинкованої жерсті зі зливами у вигляді труб
по кутах.
25

У наз. відм. – гре́бінь.
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Двері
Розташування дверей як у старих, так і в сучасних житлових будинках має твердо усталену традицію, вироблену віковим досвідом. Зовнішні вхідні двері, що ведуть до сіней, розміщуються в чільній стіні. Вони, як правило, відчиняються
всередину приміщення, двері із кімнат також відчиняються
в сіни.
У старому житлі двері були одностулкові (одностворчаті),
у сучасних будинках стале місце завоювали двері двостулкові (двостворчаті), причому розташовують їх між житловими
приміщеннями, а також як парадні надвірні двері. Активно
стали поширюватися й фільончасті двері, які часто склили.
Двері вправляли в одвірок. У молдовській частині с. Воронково одвірки називали ще варцабами. Один із двох вертикальних
брусів рами дверей називався косяк. Верхній брус рами дверей
також мав назву одвірок. Двері й вікна навішувалися за допомогою металевого стулкового шарніра – завіси.
До 1960‑х pоків використовувалися навісні замки – ко‑
лодки, згодом поширилися врізані (внутрішні) замки. Дверні
ручки як для надвірних, так і для внутрішніх дверей виготовляли місцеві ковалі. Ці ручки зазвичай робили зі спеціальною
запірною планкою – клямкою.
Вікна
У XIX – на початку XX ст. вікна робили без рам. Спочатку бичачий чи свинячий міхур (пузир), пізніше скло (стікло)
просто вкладали у віконний отвір і обмазували по краях глиною. З часом стали виробляти рами як одинарні, так і подвійні (двойні). По краю рами прибивають наличники (налічники)
з подовжніми рівчачками для стікання води. Дошка, що знаходиться під нижньою частиною віконної рами – підвіконник.
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Віконне скло – шибка. Щілини і тріщини у вікнах замащували замазкою. Зрідка виготовляли зовнішні або внутрішні віконниці, які мали одну назву – ставні. Різьблені наличники
трапляються рідко. Кватирки (фортки) починають робити з
1960‑х pоків.
Опалення та освітлення
Опалення житлових приміщень здійснювалося за допомогою традиційної печі. Найбільш поширеними були печі з
грубою для опалювання одного-двох приміщень, з плитою
або без, розташовані в житловій кімнаті, сполученій з кухнею. Піч (рідше – назва «п’єц») будували з каменю-буту й розміщувалася вона в хатчині. Складові частини печі: дно печі
або ватра (рідше); черінь – верх над зводом печі між димовим
комином і стіною; челісти – отвір печі; затула – бляшана закривка отвору печі; припчик – припічок; піч – запічок, місце,
відгороджене комином, на якому спали; закамарок, «за коми‑
ном» – невелика ніша між комином і бічною стіною, де зберігалися сірники, сіль тощо; котруца – бічна ніша біля отвору
печі, куди вигрібають попіл, жар; підпічок – глибока ніша під
піччю; опора – одна з кам’яних опор печі; ліжанка – лежанка,
груба; грубка – груба.
Плита (пвита) з грубою будувалася окремо або коло
печі; камфорка – конфорка; поддувало – піддувало.
Основне призначення печі – опалювання, приготування
їжі; узимку на печі спали.
До 1950‑х pоків основним паливом були перейди (залишки соломи та кукурудзиння, якими годували худобу), солома,
соняшник (головки і стебла), качани кукурудзяні, ріща, тизи‑
ки або ліпаки (добре висушені на сонці «коржі» з коров’ячого
гною, перемішаного із соломою). Пізніше як паливо почали
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використовувати дрова і вугілля (вуголь). Загальна назва палива – топліво.
Останнім часом у сучасних будинках установлюються
системи індивідуального парового опалення з використанням рідкого (солярового масла) чи твердого (вугілля) палива.
До 1950‑х pоків для освітлення приміщень використовували гасові (керосинові) лампи, лучини, каганці – лампадки –
стакан з олією і водою, який зверху накривали жерстянкою з
отвором, через який вкладали зсуканий гніт. Згодом усі перейшли на електричне освітлення.
Інші зручності
З 1960‑х pоків в окремих будинках почали споруджувати і зручності, характерні для міських квартир, – водопровід,
ванну, каналізацію. Однак треба зазначити, вони не набули
широкого вжитку.
Проєктування та будівництво житла
Проєктували житло найпростішим способом: за аналогією до плану та розмірів житла знайомих чи родичів. Тому й
проєкти були типовими, а більшість будинків – однотипними. Останнім часом хати споруджуються за типовими проєктами, розробленими спеціалістами-архітекторами.
Будівництво житла здійснювалося як найманими будівельниками, так і самими господарями (хазіями) за допомогою родичів і знайомих. Із цією метою організовували
клаки – толоки – своєрідні форми громадських робіт, коли
односельці збиралися для надання допомоги під час найважчих, найбільш трудомістких етапів будівництва (виготовлення цегли, закидання стелі тощо). Грошей за це не платили, але
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господарі обов’язково пригощали всіх після роботи. Кожен
учасник клаки згодом міг запросити хазяїна на аналогічну роботу, звісно, теж безкоштовно. Менш затратні роботи (тинькування, фарбування та ін.) здійснювали, як правило, самі
господарі.
2. Господарсько-житловий комплекс
До складу споруд комплексу, крім хати, входять, як правило, комора (комора, маґазин), приміщення для худоби та
птиці, споруди для зберігання фуражу, дров тощо. Маґазини
(або комори) призначалися для зберігання реманенту, борошна, цибулі, часнику, дерті тощо. Крім того, приблизно з
1950‑х років почали будувати літні кухні (лєтні кухні) з піччю
і обов’язково з плитою. З часом селяни використовували їх як
житлове приміщення протягом усього року, залишаючи хату
чисто прибраною, де відзначалися лише сімейні та календарні
свята. Ця особливість характерна для українців. Молдовани,
які теж будували літні кухні, продовжували жити в хатах.
На подвір’ї будували також плити – котуни, де влітку готували їжу та корм для худоби і птиці. Над котунами зводили
поднавєс.
Окремі приміщення будувалися для утримання худоби і
птиці: окремо для рогатої худоби – сараї; для коней – канюш‑
ні; для овець – кошари; свиней – кучі; курей, гусей та качок –
курники, де гуси й качки розміщувалися внизу, а кури – на
подрах.
Причепи, які добудовували до основних приміщень, називалися откосами, або пристройками (рідше). Будували
також поднавєси і покати – вимурувані із саморобної цегли
споруди з великими дверима тільки для підвід і саней.
Розташовані господарські споруди були довільно.
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3. Споруди житлового комплексу
Житловий комплекс складався із двох приміщень: літ‑
ньої кухні, яку, як зазначалося, часто використовували як помешкання для постійного проживання, і власне хати. Стара
хата (до 1960‑х pp.) у більшості випадків за своїм плануванням відносилася до українсько-білоруського типу житла, характерного для більшості районів України і Молдови. Приміщення в ній розташовані однорядно – два житлових (велика
хата і жила кімната – хатчина, хаччина) розділялися сіньми
з комірчиною – вантіром 26. Опалювалася тільки хатчина.
У більшості випадків у хаті не відокремлювали спеціального приміщення для кухні – і спали, і готували, і їли в одній
кімнаті – хатчині. Велику хату не використовували для проживання; у ній, завжди святково прибраній, відзначали свята,
берегли речі тощо, відповідно й не опалювали.
З 1960‑х років планування хати стає різноманітнішим,
збільшується кількість кімнат, змінюється і форма хати – із
прямокутної вона стає близькою до квадрата, нерідко споруджується другий і навіть третій поверхи.
Меблі та інші хатні речі
Меблі виготовлялися або самими хазіями, або майстрами-столярами на замовлення. Замість ліжка раніше використовували дерев’яний настил (постель), який установлювали
зa боковою стіною печі.
За свідченням Євгена Миколайовича Добрянського,
1926 р. н., постель виготовляли так: «Чотири колика забивали
в землю. На них плели ліску – сітку з лози з любого гнучкого
дерева. Робили каркас. Клали сіно або шоломіня (з кукурудзи),
стелили радно. Так люди спали».
26

У наз. відм. – ванті́р.
539

www.etnolog.org.ua
https://ich.md/

На зміну постелі прийшли спочатку дерев’яні (саморобні), а згодом залізні (фабричні) ліжка з поручнями (порен‑
чами). Попередниками ватяних матраців були солом’яні ма‑
траси. Подушки були пір’яні. Господині самі шили наволочки
й напірники з домотканої тканини. Місце на ліжку для подушки називалося заголовок. Раніше вкривалися радном або
скорцою, виготовленими з вовни. Ткали гребінні простині
(простіні). Ковдри (одіяла) також шили самотужки – ватні і
вовняні. Пізніше почали купувати.
Значна роль у внутрішньому оздобленні хати відводилася рушникам. Вишитими рушниками з френзелями (плетеною
крючком сіткою з різноманітними візерунками) обрамляли
ікони, рамки для фотокарток, люстри. Взагалі рушники були
різними як за призначенням, так і за назвами: кухонні (маленькі, без вишивки), переткані – весільні (вишиті з френзелями), похоронні та ін.
Крім того, спали на дерев’яних лавках і софках. Стільці,
стільчики, табуретки і столи мало чим відрізнялися від сучасних за формами. Верхня дошка стола має назву стільниця,
каркас стола – обніжжя, ніжки – ножки. Уздовж стін стояли
лави – ослони. Для зберігання одягу використовували дерев’яні
софки 27 і скрині (великі сундуки). Софки були з поручнями –
поренчами. У скрині містився ящичок на всю ширину верхньої частини для дрібних речей – прискринок або прискриньок.
Крім того, речі зберігали в дерев’яних чемоданах – чимайда‑
нах, або чамайданах. На стіні висів годинник – ходіки. Пізніше
з’явилися будільніки. Обов’язковим атрибутом були й люстри.
Повсякденний одяг підвішували на спеціальних вішалках з
дерев’яними гачками – кілках. Посуд зберігався у відкритих
дерев’яних шафах з поличками, підвішених на стіні – мисни‑
ках. Окремо в хатчині була полиця для свіжовипеченого хліба,
27

В одн. – со́фка.
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паланиць, калачів тощо. Полиця розташовувалася над дверима. Різноманітними за формою та розмірами були тумбочки
з шуфлядками (або як їх ще називали – шкатулками), у яких
зберігали посуд та інше домашнє начиння.
У традиційному внутрішньому оздобленні хати місцевих селян сформувався своєрідний стиль, який відрізняють
яскраві колірні гами, значна кількість килимів, вишивок, доріжок. По всьому периметру кімнати попід вікна на стіни вішають паратарі (підвіконники) – вовняні доріжки частіше з
геометричними орнаментами в червоних, синіх, зелених чорних тонах. Лавки, ослони, скрині і софки застеляли яскравими
смугастими налавниками. Килими на стінах (кіліми), а також
полоґи (великі за розмірами вовняні килими з геометричними візерунками у вигляді кольорових квадратів), розміщувалися, як правило, у великій хаті (домоткані і фабричні). Вікна
і закамарок печі завішували бавовняними фіранками. Стіни
прикрашали репродукціями картин з пейзажами чи натюрмортами, сімейними фотокартками в рамках.
У сучасних будинках дедалі рідше можна побачити домоткані килими й доріжки, виробництво яких з 1950‑х років
майже припинилося, і інтер’єр житла, особливо у молодих
господарів, майже не відрізняється від облаштування міської
квартири.
НАРОДНИЙ ОДЯГ
Традиційне вбрання українців Придністров’я у другій половині XIX – першій половині XX ст. мало вигляд складного
комплексу, основу якого складали різноманітні компоненти: натільний, поясний, нагрудний та верхній одяг. Загальна назва одягу – шмаття, одежа (рідше). Старий, поношений одяг – дрантя;
святковий – празникова, святошна одежа (або шмаття).
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Матеріали
У визначений період для виготовлення селянського одягу
використовували матеріали як домашнього, так і фабричного
виробництва. Сировиною для матеріалів традиційного одягу
були рослинні волокна, вовна, шкури тварин (з хутром або
без), у незначній кількості – стебла і кора рослин. Із рослинних волокон і вовни робили пряжу, з якої ткали тканину, а з
неї шили одяг. Спеціально оброблену овчину використовували для зимового одягу, а шкіру – для взуття. Із стебел і кори
дерев плели взуття на літо і чоловічі капелюхи.
Щодо фабричних тканин, то з кінця XIX ст. їхнє виробництво і використання починає поширюватися. Але Перша,
а потім Друга світова війна негативно вплинули на розвиток
селянського господарства, і в ці часи більшість селян, у тому
числі й українці, використовували для пошиття одягу переважно домоткану тканину. Щоправда, селяни Придністров’я
в міжвоєнний період, коли існувала Молдавська Автономна Радянська Соціалістична Республіка у складі Радянської
України, на відміну від українських (і не лише українських)
селян правого берега Дністра, використовували активно фабричні тканини як і на всьому просторі СРСР.
З 1950‑х років виробництво тканин в домашніх умовах
практично припиняється, тому що тканини фабричного виробництва стають доступними майже для всіх, крім того,
вони більш якісні й різноманітні.
Натільний одяг
Одним із найдавніших елементів натільного одягу українців була сорочка – і колоритно оформлена празникова, і пожнивна, і повсякденна, яка інколи для дівчат і хлопців до певного віку була єдиним одягом. Сорочка завжди була білого
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кольору, що відповідає давній слов’янській традиції. Найпоширенішим був тунікоподібний крій.
Чоловіча сорочка у XIX – на початку XX ст. була довгою
(трохи вище колін), з довгими широкими рукавами, ґєсточкою
(вставкою від плечей до половини грудей і спини), коміром і ка‑
лушами (дерев’яними саморобними ґудзиками), їх шили з гребінного полотна, тому й називалися вони відповідно – гребінячі
або прадівляні сорочки. Святкові – святішні чоловічі сорочки
не вишивали, лише «білили на сінці кіло ізвіра» та оздоблювали
фабричними ґудзиками. Чоловіки сорочки не підперезували.
Жіноча сорочка, або камеша (молд. назва) була «довга,
нижче колін, слободного покроя, без коліра, з довгим рукавом,
або з рукавом до ліктя чи чуть нижче ліктя на манжеті».
Загальна назва натільного одягу – спіднє, або ізмєни. До
нього також належали чоловічі спідні штани та жіноча спідниця «на збирочці з сіточкою на зо три пальці – спіднік».
Жіноча сорочка складалася з двох частин – верхньої (вона
була свого роду блузою і орнаментувалася на плечах та рукавах вишивкою у вигляді розеток) і нижньої (підтички), яка
покривалася спідницею; тому її шили з дешевшого й грубшого полотна. Це – типовий український варіант.
Нагрудний одяг
Як і в Україні, у Придністров’ї були поширені вовняні безрукавки, плетені з овечої вовни, а також хутрові з овечої шкіри, які мали одну назву – жилетки. Крім того, жінки носили
плаття – платя, рокія (молд. назва), у холодну пору року –
кофти (раніше лише домашнього виробництва з фарбованої
у жовтий чи блакитний колір овечої вовни, з 1950–1960‑х років – здебільшого фабричні) та жикєти.
Основним нагрудним чоловічим одягом була хутряна жі‑
лєтка та жикєт.
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Поясний одяг
Поясний одяг прикривав нижню частину фігури, його
одягали безпосередньо на сорочку.
Чоловічий поясний одяг – верхні штани – були різного
крою і форм. Цікаво, що до 1920‑1930‑х pоків носити штани
могли лише зрілі чоловіки, юнакам їх дозволяли надягати інколи після 15 років. Як повсякденний одяг носили домоткані штани з конопель – «гребінні з клинами, слободні внизу».
Шили також на зиму ватні штани – ґачі.
Жіночий поясний одяг у XIX – на початку XX ст. мав кілька форм. Найбільш поширеною була розпашна спідниця (незшитий тип), це полотно, яке обгортали кругом тулуба так,
щоб одна пола заходила за другу. Виготовляли такі спідниці з
овечої вовни, інколи із лляного полотна.
З 1920–1930‑х років розпашний поясний одяг заміняють
спідниці «міського» штибу (зшитий тип). Спідниці або фус‑
ти (молд. назва – фуста) були кількох різновидів: «Гребін‑
ні спідниці на зиброчці тонші на літо і товщі на зиму; під
спідницьою – підтичка. Вовняні спідниці самоткані, внизу з
зубчиками, разноцвєтні». Незмінними видами повсякденного вбрання господинь були робочі фартухи. Причому
фартухи носили лише в господі, а виходячи за ворота, тим
більше у свята, ідучи до церкви тощо, їх обов’язково знімали. Тому цих речей і не прикрашали. На півдні ж Республіки
Молдова, а саме в Тараклійському районі (с. Мусаїт), фартух
є обов’язковим елементом жіночого святкового одягу. Поступово також домоткані спідниці замінюються спідницями з
тканин фабричного виробництва.
Верхній одяг
Верхній одяг розрізнявся за матеріалами, типами крою,
функціональним використанням (зимовий, осінньо-весня544
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ний, празниковий, повсякденний, робочий тощо) і мав багато
спільного з одягом молдован і українців в Україні. Шили його
з домотканого полотна, сукна, овчин, а пізніше – з фабричних
матеріалів.
З кінця XIX ст. серед українців обстеженого регіону (як і
серед молдован) найбільш поширеним був розпашний верхній одяг. Це насамперед – чугай – з овечої вовни, довжиною
нижче пояса; одягали його чоловіки як повсякденну ношу.
Більш заможні селяни мали кожухи з овечих шкір хутром
усередину. Як правило, кожухи були приталені й довжиною
до коліна.
Як повсякденний робочий одяг і українці, і молдовани
носили (і носять до цього часу) куртки як з овечої домотканої,
так і з купованої тканини, а також на ваті й прошиті вздовж
(куфайка). Жіночу куртку – нижче пояса – шили з вовни і
фабричної тканини.
Після Другої світової війни чоловіки носили військові
шинелі.
З часом посилюється вплив промисловості у виготовленні
тканин і елементів костюма, вплив міського побуту на селянське життя, що відображається й на одязі: старі форми змінюються міськими – пальтового і піджачного типу. У вбранні
цього періоду етнодиференційні ознаки в українців і молдован поступово зникають.
Доповнення до костюма
Невід’ємною частиною комплексу народного одягу були
пояси, головні убори, взуття, знімні прикраси.
З давніх-давен обов’язковим елементом і одночасно прикрасою одягу був пояс. Він виконував різноманітні функції –
закріплював поясний і охоплював розпашний одяг, захищав
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і стягував м’язи черева при важкій фізичній праці, був своєрідним талісманом і прикрасою. У місцевих українців і молдован існували вірування, пов’язані з чудодійною силою, якої
начебто надає пояс. У селах Бендерського району наприкінці
XIX ст. був поширений звичай, за яким весною перед сівбою
селяни підкидали догори червоні пояси з побажанням, щоб
такою ж високою росла пшениця 28.
Пояси виробляли з вовни, льону, конопель, шкіри. Найбільш поширеним наприкінці XIX – на початку XX ст. у місцевих українців (як, до речі, і у молдован) 29, і в українців на
історичній батьківщині 30 були пояси з вовняного прядива,
виготовлені в домашніх умовах, які ткали або плели.
Носили чоловіки і вузькі шкіряні пояси – ремні 31 – з телячої або свинячої шкіри. З середини XX ст. носять шкіряні
пояси фабричного виробництва.
Підперезувалися в основному чоловіки, для жінок це не
було характерним.
Чоловічі головні убори місцевих українців відрізнялися
різними формами, матеріалами, манерами носіння. У XIX –
першій половині XX ст. взимку носили хутряні шапки,
в основному з хутра молодих ягнят – смушкові кучми 32. Ці
шапки мали конусоподібну форму, як і молдовські качули,
але, на відміну від молдован, які носили частіше шапки у
природній конусоподібній формі, місцеві українці їх заламували. Як відзначають дослідники, так носили шапки українці в XIX ст. в Подільській, Катеринославській і Херсонській
Див.: Молдаване. Очерки истории, этнографии, искусствоведения / отв. ред. Я. С. Гроссул. Кишинев : Штиинца, 1977. С. 184.
29
Там само.
30
Николаева Т. А. Украинская народная одежда. Среднее Поднепровье. Киев : Наукова думка, 1987. С. 66.
31
В одн. – ре́мінь.
32
В одн. – ку́чма.
28
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губерніях 33. Крім того, у Придністров’ї, на відміну, скажімо,
від українців правобережної Молдови, шили шапки з хутра
кролів і навіть котів. Такі головні убори називалися вушан‑
ками. Виготовляли чоловічі зимові шапки, як правило, в домашніх умовах.
Уже із середини XX ст. взимку чоловіки носили здебільшого шапки фабричного виробництва з хутра кролів, ондатри, нутрії тощо. А якийсь час після Другої світової війни чоловіки носили військові шапки.
Улітку поширеними чоловічими уборами були повстяні
(войлочні) або солом’яні капелюхи.
На початку XX ст. хлопці й чоловіки носили картузи російського фасону фабричного виробництва.
Останнім часом більшість селян, незалежно від національності, восени й навесні носять кашкети та капелюхи,
а взимку – шапки фабричного виробництва.
Жіночі й дівочі головні убори здавна виконували не лише
утилітарні функції, але були ще й прикрасою.
У XIX ст. існував звичай, за яким незаміжні дівчата ходили з непокритою головою. Проте з появою жіночих головних уборів фабричного виробництва цей звичай зникає. Він
зберігається тільки в ритуалі народного весілля, коли молоду
пов’язують по‑жіночому.
Традиційні українські дівочі головні убори – вінки зі
стрічками (лєнтами) – у повсякденному житті майже не використовувалися. Дівчата надівали їх тільки на свята як ритуальні, обрядові або сценічні прикраси.
Основним видом жіночих і дівочих головних уборів були
хустки, які відрізнялися за назвами, функціональним призначенням, матеріалами виготовлення, способами носіння.
Николаева Т. А. Украинская народная одежда. Среднее Поднепровье... С. 69.
33

547

www.etnolog.org.ua
https://ich.md/

Узимку носили темні хустки (хустка вовняна (домашнього
виробництва); шалінка з френзелями – велика вовняна або
байкова хустка (фабрична); шаліночка – маленька або середня за розмірами тощо). Улітку – в основному світлі (хустина,
косинка із сіточкою). І дівчата, і заміжні жінки завжди ходили в хустках. Жінки літнього віку і влітку, і взимку носили
темні хустки.
З другої половини XX ст. поширюються хутрові або
в’язані жіночі шапки; хустки носять переважно жінки літнього віку.
Взуття також було різним, залежно від добробуту. Бідніші селяни носили постоли, які, як правило, шили самотужки.
Телячі (здебільшого) або свинячі шкури солили, шкрябали,
вирізали овальну заготовку, проколювали дірки і стягували
зсуканими удвоє конопляними шнурками. Постоли носили з онучами (або портянками) з вовняних налавників чи з
«плеченими шпицями вовняними чулками (до коліна) і носка‑
ми». І чулки, і носки в’язали з нафарбованої овечої пряжі й не
орнаментували.
Заможніші господарі купували фабричні або шили в майстрів черевики. Жіночі черевики були дещо вищими. Найпопулярнішим і найзручнішим осінньо‑весняним чоловічим
взуттям були чоботи – кирзові (повсякденні) та хромові
(святкові). Жіночі чоботи на підборах мали коротші халяви
і називалися ботами 34. Крім того, жінки виготовляли капці: «...плели з вовни кручком, до ноги зі споду пришивали кожу,
грубу матерію... ходили в хаті, стромляли в галоші...». Щодо
капців фабричного виробництва, які з’явилися десь з 1950–
1960‑х років, то вони мають іншу назву – тапики.
Узимку носили валянки шиті (шиті з вовни і вати) та биті
(куповані), які в мороз носили без калош (галошів). Якщо зи34

У наз. відм. – боти (множина).
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мове взуття носили без онучів або носків, тобто на босу ногу,
то казали, що ходять голобиськи. Носили також фабричні
туфлі з підборами, мілкі резинові калоші (галоші) та ін.
З початку XX ст. характерним стає перехід на одяг так
званого загальноєвропейського типу зі збереженням окремих національних традиційних елементів. Широкий розвиток легкої промисловості привів до використання одягу і
взуття виключно фабричного виробництва, і з 1960‑х pоків
виробництво тканин, одягу і взуття в домашніх умовах майже повністю припиняється. Тепер в одязі селян на перший
план висуваються не етнодиференційні ознаки, а різниця між
соціальними та віковими групами. Вихідний одяг включає в
себе сорочки, костюми чоловічі й жіночі, сукні тощо, із взуття – туфлі, черевики, жіночі чобітки тощо, з верхнього одягу –
пальто, плащі, куртки. Одяг сільської інтелігенції і молоді, які
більше дотримуються моди, мало чим відрізняється від одягу
мешканців міст. Повсякденний костюм, призначений загалом
для виробничої діяльності, складається із сорочки, піджака
і брюк, дуже зручного взуття – кирзових чобіт, з верхнього
одягу – куфайка на ваті, плащі з капюшоном (відлогою) тощо.
Сучасний жіночий костюм, особливо молодіжний, також
перебуває в процесі інтенсивного зближення з модним міським костюмом.
Щодо жіночих прикрас, то вони були традиційними: намисто – пацьорки або намисток (зрідка); коралі – каралі, обручки – кольца, насамперед вінчальні кольца (мідні) та сережки (кульчики).
Їжа і харчування
Виходячи зі специфіки багатогалузевого сільського господарства, соціально-економічного розвитку, характеру занять населення, наявності природних ресурсів склалися й
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своєрідні культурно-побутові традиції в повсякденній, святковій і обрядовій їжі українців Придністров’я.
Найбільш поширеними були страви з продуктів рослинного походження. Головними компонентами харчування
були вироби з борошна, серед яких найшановнішим був хліб.
Технологія приготування хліба, за інформацією Текли
Дорофеївни Тягульської, 1912 р. н., була такою. Звечора робили зага́рку 35 з галушечо́к. Галушечки́ – дріжджі домашнього
виробництва – готували в такий спосіб: «Клали хміль у ка‑
зан, різали картошки з три, цибулиння і варили юшку. Запа‑
рували тою юшкою папшойну муку 36 у горшкові глиняно́му.
Сутки воно грало. Посипали пшеничною мукою і робили га‑
лушечки – з жменьку. Сушили так, шоб не було гаряче́. <…>
Передодньо́м 37 розчиняли. Розчину робили в дерев’яному кори‑
ті. Колись було кругле корито, видовбане з верби… Накривали
[корито з розчиною] золнико́м… куском гребінного полотна,
подовшстим, як стіл… Коли кісто 38 підійде, мастили дека
олійом, виробляли хліб і садили в п’єц 39. Раньче пекли на чере‑
ні… Хліб був гарний».
Із залишків тіста випікали ви́шкрабок. Недопечений хліб
називали гливки́м. Перший кусок хліба, відрізаний від цілої
хлібини, називається цілу́шкою 40, зрідка окра́йцем 41, скибка –
грі́нкою, грі́ночкою 42, кусок хліба – шмато́к, м’яка частина –
м’яку́шка.
За інформацією Афанасія Дионисовича Жуковського,
1923 р. н. – опáрка.
36
Папшойна мука – кукурудзяне борошно.
37
Передодньом – вдосвіта.
38
Кісто – тісто.
39
П’єц – піч.
40
У наз. відм. – цілу́шка.
41
У наз. відм. – окра́єць.
42
У наз. відм. – грі́нка.
35
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Досліджуваний регіон відзначається великою різноманітністю страв із борошна:
підпа́лок – корж, спечений у печі «на черені, піхурами по‑
кривається»;
корж – міситься на кислому молоці або на сироватці й печеться на сковороді на плиті. Коржі гру́бі їли замість хліба з
борщем, а також до часнику з бриндзею: товкли часник у макітрі, додавали туди олії, води і солі. Тонкі коржі з маком готували на Святий вечір;
палани́ця – круглий з прісного тіста пиріг з начинкою з
картоплі, сиру з яйцем, бриндзі, капусти, гарбуза, варених
яєць із зеленою цибулею, сиру з кропом, пражем;
пиріжки́ – зі сходового тіста в печі або з прісного на плиті з начинкою з гороху, картоплі, капусти, вишень тощо. На
Святий вечір пекли пиріжки з жу́фою 43, ли́нтою 44, капустою
і сушеними сливками;
пампу́шка – невеличкі хлібчики (з кулак), випечені на декові, які їли з часником (як коржі) та квасолею;
кніш, книж – вид сходових пирогів із загорнутими всередину краями з начинкою зі шкварок, бриндзі та смаженої цибулі;
верту́та – виріб з витяжного тіста з начинкою, скручений у формі джгута;
кала́чик – бублик. «Пекли зодві п’єци на Різдво, і хлопченя‑
та ходили колядувати. Мали мотузок, і на ньому калачики»;
варе́ники – невеликі варені вироби, зліплені з прісного
тіста з начинкою з сиру, картоплі, капусти, вишень;
лоза́ники – варениці зі шкварками, смаженою цибулею;
галушки́ – страва з різаних шматочків прісного тіста, зварених на воді (суп) або на молоці. У селі є приказка: «Галушки
на три п’яти завдовжки»;
43
44

Жу́фа – тертий у макітрі макух.
Линта – вид бобових.
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млинці́, мли́нчики – оладки;
мали́сники, нали́сники – готували як з пшеничного, так і
з кукурудзяного борошна в печі з начинкою з сиру, м’яса, повидла;
ті́сто, рі́зане – локшина;
ба́бка – запечена з яйцями локшина;
кне́длі – варені вироби з прісного тіста з начинкою зі
шкварок та смаженої цибулі;
пра́ніки – із здобного або прісного тіста;
лемі́шка – страва з густо запареного ячмінного або (рідше) гречаного борошна.
Дуже популярні серед місцевих українців страви з кукурудзяного (папшо́йного) борошна, що є наслідком прямого
впливу з боку молдовської традиційної кухні:
мамалиґ́ а – страва з густо запареного кукурудзяного бо́ ом (смажені, перемірошна, яку вживали зі шкварками, скроп
шані яйця), бриндзею, смаженою рибою, топленим вершковим
́ кою 46;
маслом або олією зі смаженою цибулею, муждєєм 45; заміш
дзяндра – відвар із залишків мамалиґи з додаванням пшеничного борошна, яйця, олії та смаженої цибулі. Приготовлену в такий спосіб дзяндру підсмажували і споживали як
окрему страву чи разом з мамалиґою. Був і інший спосіб приготування дзяндри – зі свіжим гарячим коров’ячим молоком;
бе́вка – зварене на молоці кукурудзяне борошно;
мала́й – хліб з кукурудзяного борошна;
папшо́йна ка́ша – каша з кукурудзяних круп, яку споживали зі свіжим або кислим молоком, бринзою, шкварками
тощо.
́ – товчений часник з олією, водою і сіллю.
Муджєй
Замі́шка («прадівне молоко», «бугаяче молоко») – обжарювали конопляне сім’я, терли в макітрі макогоном, додавали солі та
води.
45
46
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Загалом різноманітні каші (з пшеничної крупи, ячмінної,
гречаної, вівсяної, пшоняної, останнім часом з рис) займають
почесне місце в харчуванні місцевих українців. Кутю – варену
пшеницю – готуваласяи лише на Святий вечір.
Традиційними першими стравами були борщ, суп та куліш.
Борщ – 1) зеле́ний з кваско́м (щавлем), рисом, картоплею, морквою, капустою, бурячинням, петрушкою і кропом;
2) звичайний з квасолею, картоплею, морквою, капустою, буряком, петрушкою і кропом. Закислювали борще́м 47, кислими помідорами. На свята борщ варили з м’ясом, а повсякдень
затирали старим жовтим салом, на відміну від молдован, які
заправляли борщ олією.
Суп – рідка страва з картоплею, крупами або локшиною
з приправами і за́тіркою (за́тірка – 1‑2 яйця збиваються з
борошном).
Кулі́ш – «суп з папшойними крупами, зажараний салом,
а більше олійом з цибулюю».
Юшка – рибний суп.
Молочний суп – з коров’ячого молока з локшиною, рі́заним
кі́стом.
Щодо молочних продуктів, то вони були двох видів –
з коров’ячого молока й овечого. Свіже коров’яче молоко пили
некип’яченим, вживали ки́сле молоко́, сметану, сир, вершки
(слі́вки), масло. На сироватці пекли хліб та інші вироби.
Овече молоко свіжим не вживали. З нього виготовляли
бринзу (бри́ндзю) і каш (кип’ятили урду́ – сироватку з овечого
молока). Козячого молока майже не вживали.
Важливу частку харчування складали овочеві страви:
толо́чена карто́шка (пюре), жа́рана (смажена), «мунді́ра»
Тут ідеться про борщ як кислий настій, приготовлений із запареного ґри́с у (пшеничних висівок) та папшо́йних галушечо́к. Деякі господині додавали 1–2 грі́нки червоного буряка.
47
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(у мундирі), картофляники (картопляники); капуста смажена; квасоля варена із сирою цибулею та олією та толочена зі
смаженою цибулею й часником, горох зі смаженою цибулею й
олією, линта, нагут 48 (з куркою на бульйоні, як святкова страва); ві́ка (чечевиця). Улітку вживали свіжі огірки, помідори,
перець солодкий і гіркий, капусту, цибулю, часник, кріп, петрушку. Перець, сині (баклажани) і кабачки смажили й тушили. На зиму овочі квасили в діжках.
М’ясні страви вживали не щоденно. Це пов’язано насамперед з дорожнечею м’ясних продуктів, а також з різними
обмеженнями та заборонами (пости тощо). Перевагу надавали свинині. Свіже м’ясо здебільшого вживали взимку, коли
різали свині. Заготовляли м’ясо й про запас: солили, пізніше
коптили, робили ковбаси. «Колба́си клали у ринки глиняні,
як каструля тільки з їдним вухом, або в макітру і заливали
са́лом 49 і так сиділи». Сало солили з усього кабана, складали у велику полотняну торбу й підвішували до бантини. Крім
того, готували кровля́нку (з гречаною, папшойною чи ячмінною крупою), салтісо́н, котле́ти.
До святкових (празникових) страв належали такі:
«холоде́ць або кітора́зій [молд.] з когутків чи ножок»; пече́ня
(зараз жарко́є) – м’ясо з картоплею, запечені в печі; ґалу́сі (зараз го́лубці) – голубці з капустяного чи виноградного листя з
кукурудзяною крупою та м’ясом.
На весілля, як правило, подавали такі страви, як бриндзя,
сало, холодець, ґалу́сі, пече́ня, пра́ніки, кисили́ця (варені в печі
сухофрукти: яблука, вишні, сливи, груші).
М’ясо варили також у борщах, супах, з картоплею або як
окрему страву.
48
49

Нагу́т – вид бобових.
Тут: смальцем.
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З безалкогольних напоїв популярні раніше кваси (фруктові і хлібні) сьогодні трапляються рідко.
Квас, за інформацією Т. Д. Тягульської, готували так: «Ро‑
били со́лод. Зе́рно мочили, воно кі́льце 50 пускало. Потом су‑
шили, мололи. Потом пекли хліб. Той хліб ломали на шматки
і клали у діжку. На спід – прутики з вишнини, дзардзурів 51,
житну солому і заливали теплою водою. Окривали 52 ту ді‑
жечку. Воно сиділо з неділю, бродило. Робили знизу дюрку, за‑
бивали чоп і пускали квас… Робили більше літом, на Тройцю».
Основним напоєм в останні часи став чай. Заварюють також звіробій, м’яту, листя малини, гілки вишні тощо. Жоден
святковий стіл не обходиться без алкогольних напоїв, основним з яких було вино. Не дуже заможні господарі обмежувалися одним вином взагалі, хто заможніший – ставив на стіл і
куповану горілку. Самогону, виробництво якого збільшилося
останніми десятиліттями, раніше не варили й, відповідно, не
вживали.
Режим харчування місцевих українців був і залишається
характерним для цього регіону. Це, як правило, харчування
тричі на день – сніданок, обід і вечеря. Улітку, коли день довгий, інколи був ще підвечірок. Чітко фіксованого часу прийому їжі не було. Їли завжди всією родиною. За столом не
прийнято було голосно розмовляти, сміятися, гуркотіти посудом. Кожен член сім’ї мав своє визначене місце. Перед споживанням їжі молилися. Першим починав їсти батько.
Харчові заборони та обмеження мали здебільшого релігійний характер і були однаковими як для українців, так і для молдован, між якими ніколи не було конфесійної різниці. Насамперед це пости, які займали ледве не половину календарного року
Кі́льце – пагінець.
Дза́рдзурі – абрикоси.
52
Окрива́ли – накривали.
50
51

555

www.etnolog.org.ua
https://ich.md/

(Великий піст перед Великоднем – сім тижнів, Петрів піст – від
трьох до шести тижнів та ін.). Під час посту заборонялося вживати м’ясні та молочні продукти, яйця, алкогольні напої.
Домашнє начиння, посуд традиційно виготовляли з дерева, глини, металу.
Глиняний посуд:
ба́нька, ба́ньочка – «з вузьким горлишком, з вушком з їдно‑
го боку тільки для води… в неї носили воду в поле»;
гладу́щик, гле́чик – для молока, без вушка;
зба́нок – прямий на 0,5, 2–3 л для повидла;
баня́к – «високий, череп’яний, обливаний, з двома ручка‑
ми на одне відро, півтора» для квашення огірків, помідорів;
у ньому парили також борщ;
макі́тра – для маку, квасолі, пшона, часнику;
ми́ска череп’яна (черепляна) – глибока, жовто-коричнева,
полив’яна і проста, з білими квітками й поясочками по краях
для перших страв;
тарілка череп’яна – для других страв;
го́рщик – череп’яний великий на одне чи пів відра, у якому готували їжу на свята на значну кількість людей;
горшо́к – малий горщик, у якому готували страву для родини;
солянка череп’яна, або сілни́чка; чашка череп’яна;
ри́нка – «як макітра, з одним вухом».
Фаянсовий посуд – мармуровий: тарілка велика і мала –
тарі́лочка, мармуро́ва ми́ска, ми́сочка, блюдце, чашка.
Металевий посуд: чаву́н – сферичний, «нелуджений»;
каза́н горшечний (на 3–4 л., 10, 15 л.), кастру́ля, лоха́нка для
кі́ста (емальована миска для тіста), ква́рта лу́джена (емальована) й алюмінієва або кру́жка для води. На позначення
сковороди в с. Воронково вживають кілька назв: сковоро́дка,
жаро́вня, тавава́ чи тавалу́ца (молд.). Прямокутне деко з
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листового заліза для випікання вертут, пиріжків має назви:
лист, де́ко, де́чко. Форма для випікання хліба (кругла з зубчиками) – де́ко, фо́рма. Нині усі селяни користуються металевими ложка́ми, виде́лками, ножа́ми, тертками, поло́вниками
(ополониками), друшляка́ми. Варення варили в мідних тазах
на три́ніжці або на куту́ні. Колії (ті, хто коле свиней) користуються шпи́чкою і спеціальними ножами. У XIX – на початку
ХХ ст. ложки́ й поло́ники виробляли власноруч з дерева. Крім
того, виготовляли з дерева також коно́вки – дерев’яний посуд
на 3–4 л, у який цідили з бачка вино; солянки – видовбані з дерева на 2, 3, 5 кг солі; цідилки для молока; дерев’яні корита для
розчини; кача́лки для розкачування тіста й копи́стки – продовгуваті дерев’яні лопаточки для розмішування мамалиґи,
лемішки.
Широковживаним є скляний посуд: ча́рка, стака́н,
фля́шка (пляшка), бу́тель (на 10 л), плечений бутель, бу́тлик
(на 2, 3, 4 л), ба́нка (на 0,5 л.; 0,7 л.; 1 л.), графі́н, графі́нчик (посудина з вузьким довгим горлом на 0,5 л.; 1–2 л.), сілні́чка.
Звісно, що за останні десятиріччя відбулися значні зміни, зараз селяни постійно користуються посудом з фарфору,
скла, кришталю тощо.
***
Наші перші розвідки щодо окремих елементів традиційно-побутової культури українців Придністров’я дають підставу зробити висновок про те, що традиції місцевих українців сягають своїм корінням у глибину століть. Вони багаті
й унікальні. У них переплітаються сива давнина й сучасність,
елементи української та молдовської культур. На жаль, у час
індустріалізації та урбанізації багато елементів традиційнопобутової культури зникає. Саме тому конче необхідно вивчати їх задля того, щоб зберегти в пам’яті нащадків кращі
здобутки культури великого народу.
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Віктор Кожухар

Традиційно-побутова культура
українців Бессарабії в романах
Костянтина Поповича 1
Художня й наукова творчість академіка К. Ф. Поповича
впродовж десятиліть нерозривно пов’язані між собою, і між
ними ніколи не було чіткої межі. У наукових книгах ми бачимо митця, у романах – науковця.
Як свідчить аналіз, Поповичу-письменнику вдалося віддзеркалити всі компоненти матеріальної і духовної культури українців Бессарабії першої половини минулого століття.
Безумовно, неабияку роль відіграла феноменальна пам’ять
автора, який виріс у Романківцях, закарбував у своїй свідомості спогади старожилів і бачив тогочасне життя на власні
очі. Однак цього замало. Працюючи над романами, він проводив серйозні наукові пошуки: вивчав наукову літературу,
архівні документи тощо.
Художній твір не може замінити наукової роботи в будьякій галузі суспільних наук, і навпаки – кожен з них виконує
свої завдання, часто доповнюючи один одного. На відміну
від наукової монографії, роман надає елементи матеріальної
та духовної культури в контексті основних сюжетних ліній;
він не ставить собі за мету докладно описати ті чи інші комДив.: Кожухар В. Г. Традиційно-побутова культура українців
Бессарабії в романах К. Ф. Поповича. Академик Константин
Попович. Человек. Ученый. Писатель. Chişinău : Elan Poligraf, 2006.
С. 472–480.
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поненти культури, провести науковий аналіз, простежити
динаміку розвитку того чи іншого явища. Однак у процесі
розгортання подій навіть згадка (а тим більше опис) якогось
предмета, процесу, звичаю чи традиції дає читачеві чітку
уяву про ці компоненти культури. Ми стаємо свідками обрядів, звичаїв, начебто своїми очима бачимо те, що описує
автор. З окремих фрагментів складається широке полотно
народного життя, культури, яка передавалася від покоління
до покоління. А полотно це було розмаїтим, адже культурні
традиції привносилися на ці землі з різних регіонів представниками різних народів: «Чутки про щедрість тутешніх
земель розходилися далеко. Приваблені ними новоприбулі
оселялися, змішувалися зі старожилами і втягувалися в буденність нового життя.
Поряд з Яшанами, Урсулами, Ротарями, Нікуліцами, що
прийшли з Волощини, тут осідали Ковалі, Кушніри, Марущаки, Мельники, Яковенки, які примандрували із широких
українських степів, а згодом з’явилися й Римарі, Стани, Гандрабури – цигани, привезені сюди паном, що заволодів усім
цим краєм». Протягом століть представники різних етносів
взаємодіяли, взаємозбагачувалися й витворили таке самобутнє явище, як традиційно-побутова культура українців
Бессарабії.
Конкретну уяву з романів ми маємо про такий важливий компонент матеріальної культури, як житло. «Маленькі,
наче курники, хатини наддністрянського села були без пуття розкидані на горбатому схилі». Разом з героями роману
«ідемо» вуличками села попід плоти 2, що огороджують обійстя кожного господаря, «бачимо» білолиці хати, покриті
очеретом, з підсліпуватими віконцями, садками, господарськими спорудами – кучею для свиней, курником, шопою.
2

Курсивом виділено місцеві назви.
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«Заходимо» до хати через низенькі двері, згинаючись, щоб
не розбити лоба, «потрапляємо» в неопалювані сіни, які
розділяють селянську хату на дві половини: хатчину і велику хату. У хатчині – чисто підметена земляна підлога, лавки, застелені домотканими різнокольоровими налавниками,
попід вікна – ткані підвіконники, піч, припічок, полиця понад дверима, скриня та ін.
Опалювалася тільки хатчина, і палили переважно ти‑
зиком (кізяком) (тизик – добре висушені на сонці «коржі» з
коров’ячого гною, перемішаного із соломою). Як паливо, використовували також перейди (залишки соломи та кукурудзиння, яким годували худобу), солому, соняшник (головки
і стебла), качани кукурудзяні та ін.: «І точаться у напалених
тизиком тісних хатчинах розмови про скорботне мужицьке
буття...».
Освітлювалися селянські хати примітивним каганцем
(стакан з олією і водою зверху накривали жерстянкою з
отвором, через який опускали зсуканий гніт): «Темні, наче
покриті сажею, хмари низько повзли над селом, і скрізь гущу
пітьми ледве-ледве пробивалися кволі вогники мужицьких
каганців». У цій тісній хатчині, де «...запах плісняви, кислої
капусти і тизика, говорили про убогість житла...», «чуємо»,
як зойкає, повертаючись, на печі старий дідусь, який гріє
там свої кісточки.
Знаходимо й опис великої хати (у заможних хазяїв): у великій кімнаті «...було студено... Пахло біленим полотном, васильком, воском і терпким духом килимів, яких було штук
шість. На ліжку в лівому куті в два ряди майже до стелі були
складені подушки. Була тут і софка, і дві скрині, і новий довгий стіл, і десяток міських стільців».
У романі «Бентежний світанок» описується хата, яка за
своїм плануванням належить до українсько-білоруського
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типу, характерного для більшості районів України і Молдови.
Приміщення в ній розташовані в один ряд – два жилих (велика хата і жила кімната – хатчина) розділялися сіньми з комірчиною – вантіром. Здебільшого в хаті не відокремлювали
спеціального приміщення для кухні – і спали, і готували, і їли
в одній кімнаті – хатчині. Велику хату не використовували як
жиле помешкання; у ній, завжди святково прибраній, відзначали свята, берегли речі тощо, а отже, і не опалювали.
У традиційному внутрішньому оздобленні хати місцевих селян сформувався своєрідний стиль, який відрізняють
яскраві колірні гами, значна кількість килимів, вишивок, доріжок. По всьому периметру кімнати попід вікна на стіни вішали підвіконники – вовняну доріжку (частіше з геометричним орнаментом у червоних, синіх, зелених та чорних тонах).
Лавки, ослони, скрині і софки застеляли смугастими налавниками. Килими на стінах були, як правило, у великій хаті
(домоткані і фабричні). Значна роль у внутрішньому оздобленні хати відводилася рушникам. Вишитими рушниками
обрамовували ікони, рамки для фотокарток, люстра.
Піч будувалася з каменю буту і розміщувалася в хатчині, плита з грубою будувалася окремо або біля печі. Основні
складові частини печі – груба, комин (горінь), ліжанка, кутки
(ніші для посуду та іншого начиння). Основне призначення
печі – опалювання, готування їжі, узимку на печі спали 3.
Селяни завжди виживали завдяки тяжкій повсякденній
праці. Автор докладно нам розповідає і про господарчу діяльДив.: Кожухарь В. Г. Материальная культура вчера и сегодня. В земле наши корни. История, традиции и фольклор сел Дану,
Николаевка и Каменкуца Глодянского района. Исследования и
материалы / авт. и сост. : К. Ф. Попович (гл. ред.), Я. П. Мироненко (муз. ред.), Е. С. Чернега (Кожухарь) (лит. ред.), В. Г. Кожухарь,
В. Д. Панько. Кишинев : Штиинца, 1997. С. 133‑139.
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ність своїх земляків. Довгими зимніми вечорами «пустка стояла на полях, пусткою віяло й від сільських вуличок. Селяни
виходили на подвір’я хіба тільки задля того, щоб принести
води, підкинути паші худобі, напоїти її». Аби марно не гаяти часу, господарі стругали орчики, люшні для возів, довбали четверики, латали постоли. У тишу, яка залягала по хатах,
уплітався розмірений стук кросен, на яких ткалося гребінне
полотно, і тихе шарудіння веретен у спритних руках жінок,
що сиділи за куделями.
Ткацтво, яким родина (жінки) займалася майже весь рік,
було важливим домашнім ремеслом. Найбільше часу вимагав
не сам процес ткання, а підготовчі роботи, пов’язані насамперед з виготовленням і обробкою пряжі. Остання була кількох різновидів: вовняною, конопляною та лляною. Вовняну
пряжу й рослинні волокна (з конопель) виготовляли досить
традиційним способом. Нитки пряли за допомогою куделі і
веретена, потім на верстаті ткали тканину, з якої шили одяг,
мішки, торби та інші вироби. З вовняної пряжі ткали килими,
підвіконники, налавники тощо.
Головним годувальником селянина була земля. Але в ті
часи виснажені смужки мужицьких нив «як безталанні сироти в чужому краю... тісно тулилися одна до одної. Сковані
навкруги панськими ланами та лісом, вони задихалися, наче
в лещатах».
Окремі сцени дають сучасному читачеві уяву про процес і знаряддя оранки: «Іван поклав руку на ярмо й легенько
стьобнув борозного. Михайло взявся за чепіги, і воли поволі
рушили. Леміш вгруз у сніг, здійнявши цілу хмарку, тоді врізався в ґрунт, і на сніг лягла чорна земля».
Про деякі частини плуга дізнаємося з епізоду розтаскування майна з панського подвір’я: «Часто за один плуг хваталося кілька чоловік. Кінчалося тим, що ділили його на
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частини: один брав леміш, другий колісний передок, а третій
колесо». Плуг був основним орним знаряддям. Корпус його
складався із полозу (підошви), чепіги (рукоятки), які утворювали єдине ціле, дишла (гряділі), прикріпленого заднім кінцем до лівої чепіги, а переднім – до двох коліс різної величини. Робочими частинами плуга були леміш, ніж і полиця.
Використовували переважно 2–4‑лемішні плуги.
На жнивах робили гуртом. Чоловіки косили рівно і швидко, легко заносили коси і буйна пшениця покірно лягала стеблина до стеблини. Жінки крутили перевесла, в’язали у снопи
і складали їх у клуні.
Їжа місцевого українського селянина не вирізнялася особливою різноманітністю. Найбільш поширеними були страви з продуктів рослинного походження. Головними компонентами харчування були вироби з борошна, з‑поміж яких
найшанованішим був хліб. На селянському столі часто була
мамалиґа, що є впливом молдовської традиції. Молочні страви вживали лише ті хазяї, які мали корову. Овеча бринзя, яку
вживали місцеві селяни, теж більше притаманна молдовській
кулінарії (в Україні її виробництво і споживання є характерним переважно для карпатського регіону). М’ясні страви
вживалися не щодня. Це було пов’язано насамперед з дорожнечею м’ясних продуктів, а також з різними обмеженнями і
заборонами (пости та ін.). Ось як автор описує селянську вечерю, коли до хати завітали гості: господиня «... поклала на
стіл макітру боганців з часником, миску з картоплею, добре
змащеною конопляною олією, і полумисок з сметаною, уклонилася до гостей і запросила покуштувати, що Бог післав».
Обрядова і святкова їжа теж відображена в романах: «Наближався Новий рік... і кожен готувався до нього як міг: білі
калачі, петльовані, а хто житні, гливкі, але всі пекли, варили
кутю і різні страви». У цьому випадку, як і багато в чому ін563
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шому, добре видно розшарування селян за соціальним статусом і вжитками.
Посуд у повсякденному побуті використовували здебільшого глиняний та дерев’яний. Це – горня, миска, макітра, порцеляновий полумисок («Переступивши поріг, наказав жінці,
щоб вона зібрала добру вечерю склала у порцелянові полумиски і віднесла дідові Божуку...»); цебрики (дерев’яне відро
з клепками); баняки («“Поразкладала цих цебриків та баняків
з помиями, й ступити ніде”, – гримнув він на жінку»); різні
діжки та ін.
Описуються в романах також засоби пересування. Усі
вони були на кінній тязі. Це різноманітні вози – і вантажнопасажирські (підводи), і спеціальні (для перевезення вантажів
(фіри)) та ін. Дізнаємося також про елементи упряжі – хомути, шлеї, вуздечки, сідла, підпруги, а також спосіб годування
коней: «Михайло прив’язав до дишла опалку з січкою і розпряг коней».
Надзвичайно цікавими є описи одягу місцевих селян.
Узимку чоловіки носили мишини (штани з овечих шкір вовною всередину), чугаї, бурнузи (свити на ваті), кожухи, на
голові – кучми. З кінця XIX ст. серед українців Бессарабії
(як і серед молдован) найбільш поширеним був розпашний
верхній одяг. Це передусім чугай з овечої вовни, довжиною
нижче пояса; носили його чоловіки як повсякденний одяг.
Заможніші селяни носили кожухи з овечих шкір хутром усередину. Як правило, кожухи були приталені й завдовжки до
коліна: «В чугаях, бурнузах, у солдатських шинелях селяни
нагадували збіговисько військових і цивільних...»; «Мороз
пробирав до кісток. Житняк горбився, глибше натягав кучму, кутався в кожух».
Улітку селяни ходили у вишиваних сорочках, постолах,
перев’язаних волоками, юхтових чоботах, солом’яних капе564
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люхах: вуйко, збираючись у гості «одягнув новий солом’яний
бриль з широкою биндою, білу сорочку з вишитою манішкою, підперезався святочним з блискучими плесканнями
чересом, добре змастив постоли і, взявши деренову кирлигу,
пішов у село».
Одним із найдавніших елементів натільного одягу українців була сорочка – і колоритно оформлена празникова, і пожнивна, і повсякденна, яка інколи для дівчат і хлопців до певного віку була єдиним одягом. Сорочка завжди була білого
кольору, що відповідає давній слов’янській традиції. Найпоширенішим був тунікоподібний крій.
Взуття було різним, залежно від матеріального становища. Бідніші селяни носили постоли, які зазвичай шили
самотужки: здебільшого телячі або свинячі шкіри солили,
шкрябали, вирізали овальну заготовку, проколювали дюрки і
стягували зсуканими удвоє конопляними шнурками – волоками. Узимку постоли носили з онучами з вовняних налавників чи з плетеними вовняними панчохами або шкарпетками.
Заможні господарі купували фабричні або шили в майстрів
чоботи: кирзові (повсякденні) та юхтові (святкові).
Постоли носила більшість селян, зрозуміло, не самі заможні. Деяких бідність доводила до курйозів. Так, один з героїв розказував про свого односельця: «Та у нього і постолів
людських не було... Ми ж з ним колись разом на вечорниці
ходили... Бувало, йдемо, а я питаю: “Мой, Іване. Ти взутий,
чи ні?». – “Атож, – каже, – взутий, не бачиш». – “А чого ж у
тебе, – питаю, – слід босий?». – “А нічим, – каже, – постоли
залатати»».
Пояс з давніх-давен був обов’язковим елементом і одночасно прикрасою народного одягу. Він виконував різноманітні функції – закріплював поясний і обхоплював розпашний
одяг, захищав і стягував м’язи черева при важкій фізичній
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праці, був своєрідним талісманом і прикрасою. Пояси виробляли з вовни, льону, конопель, шкіри. Найбільш поширеним
у кінці XIX – на початку XX ст. в українців Бессарабії (як, до
речі, і в молдован) були пояси з вовняного прядива, виготовлені в домашніх умовах, які ткали або плели. Носили чоловіки й вузькі пояси з телячої або свинячої шкіри: збираючись у
неділю на танці, парубок «...сам попрасував вишиту сорочку,
розшукав баюр, яким підперезувався тільки на Великдень,
попросив у батька чоботи».
Автор дає нам також яскравий і емоційний опис традицій
і звичаїв (сімейна та календарна обрядовість).
На Різдво «сніг валив не перестаючи. При безвітряній
погоді лапаті сніжинки спокійно опускалися з навислого
неба і, тихо погойдуючись, лягали на м’який, пухнастий білий покрив. Росли замети, тонули у снігу дерева. Над селом стояла густа тиша, і тільки пізно ввечері, коли засвічувалися малі віконця мужицьких хат, на всіх кутах лунали
протяжні, на всі голоси, колядки. Колядники переходили
від хати до хати, а їм услід поскрипували немащені ворота,
надривалися собаки. І тільки перед досвітом, коли останні
колядники розійшлися по домівках, село знов поринуло в
тишу».
«У ніч на Новий рік над селом залунали щедрівки. Пісняри ходили по селу і в піснях бажали своїм односельцям багатого врожаю, щастя і добра. Завернули вони і до Житняка. Глянув він у вікно, а їх повний двір. Щедрівники хотіли
спочатку зібратися під вікнами більшої кімнати, але там було
темно, і вони, пошептавшись, підійшли до кухні. Ще довго
топтались, збиваючись тісніше, і нарешті затягнули:
Пливе качур за водою,
Йому затичка за головою.
Йому затичка затичена,
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Наша Тасія заручена.
Заручена ще й з того року
Щоби не знали вороги збоку.
Вони не знали, знати не будуть,
За ким музики грати будуть».
«Тієї ж ночі хлопці ходили з “бугайом”. На невелику бочку натягували шкіру, в дирку протягали пучок кінського волосся, вмочували пальці в гущу добре заквашеного борщу й
тягли. Від цього роздавався такий звук, ніби і справді ревів
бугай. Один із хлопців здоровив господаря, другий дзвенів у
таланку, третій хльоскав гарапником, решта дружно скрикувала: “Гей! Гей!”. Село кипіло: на різні голоси виспівувалися
щедрівки, мичали бугаї, дзвеніли таланки».
А ось як захоплююче описується старовинний звичай
«ходити з “Малайкою”»: «Попереду у високій паперовій шапці з китицею, у чорній масці і з батогом в руках йшов арап.
Він раз по раз змахував батогом, і той виляскував наче постріл з рушниці. За ним ішов єврей з дохлою куркою в руках
і з кошиком, а далі під ручку – пан з панною. На “коні” витанцьовував Тодер. <...> Одягнений був в унтер офіцерський
мундир, на голові – кашкет з кокардою. По боках крокували
теж вбрані у військові мундири козаки. Вони були без масок,
але поприкрашували свої мундири кольоровими папірцями,
а дехто на погонах намалював офіцерські просвіти і зірки. Перед конем у циганських лахміттях під музику підскакували і
били дерев’яними молотками по бляшиних мисках ковалі. За
конем йшли піп і лікар, а за ними – діди і баби. Поміж ними
сновигала циганка з картами в руках. Вона всім пропонувала
поворожити, всім пророкувала добро...
Два козаки йшли попереду, заходили в хати і питали,
чи приймають з конем. А в цей час переряджені, підібрані з
найвідчайдушніших штукарів, таке виробляли, що люди, які
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йшли за ними, падали від сміху. Від їх витівок дехто тікав,
а деякі виходили з вилами до воріт, не пускаючи у двір».
У цьому народному спектаклі відображено майже всі верстви сільського суспільства, з чисто народним гумором показані їх роль, місце, заняття та зовнішній вигляд.
Але, на жаль, це яскраве народне свято інколи закінчувалося погано. Це теж було своєрідною традицією, але не можна сказати, що доброю. «З другого кінця села назустріч йшов
кінь, гарцював на ньому Семен Гичка. Коли зустрічалися коні
з різних кутів, рідко обходилося без бійки. Кожний відстоював своє право. При таких зустрічах починали згадувати давні образи, затівалися бійки, які не раз кінчалися каліцтвом,
а то й вбивством.
Коли “коні“ зблизилися, маланки підняли вгору палиці,
а ті, в кого їх не було, почали виривати кілля з плотів. Музика
заграла, і коні почали перетанцьовувати один одного, кожний з них намагався задерти голову якнайвище. Потім коні
роз’їхалися, і кожен підготувався взяти розгін, щоб вдарити
головою другого. Конячі шиї робили з залізних прутів, а тому
вони могли витримати досить міцні удари.
Два кути зійшлися ворожими таборами, і кожен був готовий ринутися в бій, щоб відстояти честь своєї сторони. Дехто
був уже без масок, озброєний бияками, ще дехто дістав десь
вила».
Автор змальовує цю трагічну картину й не дає нам відповіді на запитання, у чому витоки цієї злоби і агресивності.
Це є однією з особливостей художнього твору. Розмірковуючи, з контексту роману ми можемо самі зробити висновок:
люди виплескують один на одного всі образи, біль, турботи,
нестатки свого злиденного життя.
На Великдень була традиція запалювати «дідів». «У Великодню суботу ввечері по всьому селу спалахнули запалені
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хлопцями “діди” із соломи, трісок, зібраного на городах бадилля. Язики полум’я з’являлися то тут, то там, рвалися у височінь, вихоплювали з темряви білолиці хатини».
Не обійшов, зрозуміло, автор і сімейної обрядовості, описуючи повсякденне життя селян. А в житті, як відомо, багато
чому є місце. Люди одружувалися, народжували дітей, хрестили їх, кожен у свій час відходив в інший світ. Із цими та
іншими подіями були пов’язані численні обряди. Бували випадки, коли робилося, як то кажуть, «не по‑людяному». Наприклад, якщо дівчина сама приходила додому до хлопця, це
називалося «прийти на піч» (по‑молдовськи – «ре сирtіоr»).
Коли Тасія Житнякова прийшла до Івана Хорошенюка, його
мати з болем спитала: «“Що ж, дочко, на піч прийшла? Хіба
не можна було зробити по-доброму, як у людей?». Батько Тасії – старий Житняк був категорично проти цього шлюбу,
але з часом змилостивився і благословив молодих. На другий
день з обіду Іван і Тасія одягнулися по-святочному і пішли до
Житняків. Старий сидів на призьбі, і в його пригаслих очах
не було ні радості, ні смутку. Зустрів молодих байдуже, а коли
Житнячка покликала його, він, не кваплячись, поплентався
до хатчини. Докія принесла образ пресвятої діви Марії з немовлям на руках, обгорнула його довгим з яскравими тороками рушником і мовчки подала чоловікові. Тасія впала на
коліна, за нею, якось знехотя, опустився й Іван.
– Благословіть нас, тату, – прошепотіла Тасія.
Григорко тремтячими руками взяв образ, потупив очі і
промимрив:
– Бог благословить.
– Благословили перший раз, благословіть і другий, – не
підводячи очей, попросила Тасія.
Докія стояла поруч із Житняком, і вони разом проказали:
– Бог благословить.
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Іван мовчав. Тасія, глипнувши спідлоба на батьків, промовила:
– Благословили другий раз, благословіть і третій.
Старі повторили:
– Бог благословить.
Докія взяла від чоловіка образ, тричі перехрестивши ним
молодих, промовила тремтячим голосом:
– На щастя, на здоров’я!
Коли молоді підвелися, Житнячка полегшено зітхнула,
просльозилася і сказала:
– В добрий час вам, діточки!
Іван і Тасія вклонилися в ноги батькам, поцілували їм
руки».
Коли людина помирає, родина прощається з нею теж за
старовинним обрядом. «Докія зібралася з силами, підійшла
до чоловіка, впала на коліна і молитовно звернулася до нього:
– Грицю, прости мене.
Житняк щось невиразно промимрив і кивнув. Тасія вдруге попросила прощення.
Після цього Житняк широко відкрив очі і почав щось
шептати. Докія зрозуміла, що він прощається з нею і, не чекаючи, доки він повторить тричі підряд, проговорила:
– Бог простить, Бог простить, Бог простить.
У хаті осіла страшна тиша, ніхто не насмілювався її порушити. Навпроти Житняка, коло припічка, стояли Іван і Тасія.
Вмираючий кволим порухом покликав їх. Вони впали на коліна і почали прощатися».
Уявлення людини про навколишній світ, форми і засоби
впливу на нього формувалися тривалий час і передавалися
з покоління в покоління. Однією з важливих форм народних
знань були всілякі заговори, ворожба та ін. Автор зафіксував
і описав нам кілька цікавих ритуалів. Ворожба: «Бабка Гор570
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пина жила через шість хат, тож не встигли передягнути Тасію
в другу сорочку, як ворожка вже з’явилася. Вона довго розкладала якесь зілля, витягала з торби заржавілі ножі, залізну
кварту з застиглим воском, плящину з водою. Коли все було
розкладено по своїх місцях, баба опустилася на коліна перед
образами, перехрестилася, а потім припала до землі і довгодовго шептала молитви. Підвівшись, знову тричі перехрестилася, вклонилася до пояса і підійшла до Тасії. Вона хрестила
її ножем, прицмокувала губами, наче щось висмоктуючи, відпльовувала до дверей, примовляючи: “Жах, страх, переляк,
лихий час, удар, пристріт, насланки, вся ура, з чого ти підпала? Чи з холоду, чи з голоду, чи з води, чи з їди, чи з спання, чи
з наслання? Як тебе хтось прислав одною рукою, ми відсилаємо двома; хто двома – ми штирма; хто штирма – ми шістьма;
хто шістьма – ми вісьма; хто вісьма – десятьма; своїми руками викликаєм і на сині моря відсилаєм, широкими шляхами,
буйними вітрами; чоловіка не займи, худобину не зломи. Іди
собі на гори високі, де моря глибокі, де кури не піють, худоба
не бродить, чоловік не ходить, птахи не літають. Там тобі блукати, розкошувати, каміння лупати, ліси ламати, піски пересипати, воду переливати – до раби божої Тасії більше діла не
мати від сьогодні і довіку».
Проказавши своє замовляння, баба поклала кварту з воском на жарину. Коли віск закипів, вона налила в мисчину
води з принесеної пляшки і почала заливати віск у воду над
головою Тасії, примовлюючи: “Я тебе божими словами заклинаю, воском витягаю, геть тя відсилаю”.
Як тільки віск почав стигнути, баба Горпина, повторюючи
заклинання, взяла його легенько за краєчки і почала розглядати на світло.
– Так і є, з переляку. Ось бачите, – пояснювала вона Житнячці і Проданисі, – саме тут, на середені, на серці у неї».
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А ось як жінка приводила до тями чоловіка, якому стало
погано з переляку: «Гандрабура сидів на лавці і не міг слова вимовити. Санда почала кропити його свяченою водою,
хрестити трійцею, хухати у вуха, за пазуху, але нічого не допомагало. Лише після того, як Санда напоїла його водою,
Дьордій опам’ятався, щось забубонів собі під ніс, замахав
руками».
Громадський побут – важливий елемент традиційно-побутової культури селян. Для вирішення проблем збирався
сільський схід, на якому до селян доводилася важлива для
всіх інформація; вони радилися й ухвалювали рішення. Це
був свого роду народний парламент, віче, відоме у слов’ян з
давніх-давен. «Після служби в церкві на пляцу почали збиратися селяни: одні біля мосту, де сходилися на танці парубки,
інші всідалися на дерев’яній призьбі сільської управи, на колодах, якими була обнесена криниця недалеко шляху.
Всі вже знали про останні події, всіх турбувала безліч питань, але ніхто не наважувався першим почати відверту розмову. Селяни у півголоса питали один одного, що чути з позиції, чи скоро буде мир, що збираються сіяти...».
***
У межах розвідки ми не можемо докладно описати та
проаналізувати всі елементи традиційно-побутової культури українців Північної Бессарабії, відображені в романах
К. Ф. Поновича. Утім, і цей стислий огляд дозволяє зробити
висновок, що художні твори можуть слугувати своєрідним
і важливим джерелом для науковця хоча б тому, що чимало
описаних елементів народної культури сьогодні вже зникли,
стали сторінкою історії, яку автор зберіг для сучасників і прийдешніх поколінь.
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V. ДУХОВНА КУЛЬТУРА
МОЛДОВСЬКИХ УКРАЇНЦІВ
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Катерина Кожухар

Шлюбні ворожіння українок
Бессарабії в день Святого Андрія
(за матеріалами «Кишинівських
єпархіальних відомостей») 1
Історико-етнографічні матеріали, опубліковані на сторінках «Кишинівських єпархіальних відомостей» (далі – КЕВ),
що виходили в 1867–1917 роках, давно привертають увагу дослідників, адже саме в цьому періодичному виданні були зафіксовані одні з перших описів, а в окремих випадках і спроби тлумачень звичаїв, обрядів та вірувань народів Бессарабії.
День Андрія, як свідчать проаналізовані нами статті та замітки, був одним із найулюбленіших молоддю свят осінньозимового календаря не лише в українців, але й у молдован,
болгар та гагаузів Бессарабії. І хоча назва свята безпосередньо
пов’язана з ім’ям одного з дванадцяти апостолів – святого Андрія Первозваного, у традиційній народній культурі цей день
Див.: Кожухарь К. Брачные гадания украинок Бессарабии в
день Святого Андрея (по материалам Кишиневских епархиальных
ведомостей). Conferința «Patrimoniul cultural de ieri – implicații în
dezvoltarea societății durabile de mâine». Chişinău, Moldova, 22–23 sep
tembrie 2020. Ediția 2. Chişinău, 2020. Р. 273–281. Це дослідження
виконано в рамках наукового проєкту (2020–2023 рр.) Інституту
культурної спадщини Республіки Молдова (реєстраційний номер
96‑PS 20.80009.1606.02: Evoluţia tradiţiilor si procesele etnice în Republi‑
ca Moldova: suport teoretic şi aplicativ în promovarea valorilor etnocultu‑
rale si coeziunii sociale).
1

574

www.etnolog.org.ua
https://ich.md/

сприймався як дівоче або молодіжне свято, а сам святий апостол Андрій – як покровитель дівчат, любові та шлюбу, на що
вказують численні кореспонденції КЕВ із різних місцевостей
Бессарабії. Так, у с. Синжера Хотинського повіту «День ап. Андрея Первозваннаго – это праздникъ главнымъ образомъ
молодежи. Наканунѣ этого дня, по заходѣ солнца, дѣвушки
обычно собираются группами и гадаютъ на разные лады
своихъ суженыхъ, привораживаютъ свою долю. Парни тоже
группами ходятъ по домамъ, гді есть дѣвушки, на «вечерныци»
(посидѣлки), чтобы вмѣстѣ поговорить, посидѣть, пошутить
и къ дѣвушкамъ присмотрѣться» 2. У с. Ставучани того ж повіту: «Съ наступленіемъ 30‑го ноября (Андрея Первозваннаго)
наступаетъ время очень знаменательное для нашихъ дѣвиць.
Въ этотъ день по преимуществу рѣшають различнымъ
способомъ вопросы о выходѣ за мужъ. Этотъ суевѣрный
обычай у насъ на Руси почти повсемѣстный» 3. У с. Волонтировка Аккерманського повіту також уважали свято дівочим:
«Въ ночь на Андрея Первозваннаго <...> дѣвушки и у насъ,
какъ и въ другихъ приходахъ Бессарабіи, наученныя суевѣрію
своими бабушками, гадаютъ о своихъ суженныхъ…» 4. Те саме
Летопись Успенско-Богородичной церкви села Сынжеры Хотинскаго уѣзда Кишиневской епархіи. Кишиневские епархиальные
ведомости. 1915. № 15–16. С. 414. Тут і далі збережена графіка,
орфографія та синтаксис оригіналу.
3
Кульчицкий С. О суевѣріяхъ обычаяхъ, повѣріяхъ и
примѣтахъ жителей села Ставучанъ Хотинскаго уѣзда. Храмовой
праздникъ. Гаданіе въ денъ Андрея. Разговоръ животныхъ в ночь
предъ Рождествомъ и щедривки. Кишиневские епархиальные ведо‑
мости. 1873. № 17. С. 629.
4
Бурьянов А. Историко-статистическое описаніе церкви и
прихода селенія Волонтеровки, бывшей казачьей станицы, Аккерманскаго уѣзда. Кишиневские епархиальные ведомости. 1877. № 17.
С. 739–740.
2
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спостерігалося і в болгарських селах Бессарабії: «На канунѣ
праздника въ день св. ап. Андрея Первозваннаго, противъ
30 числа ноября, дѣвицы гадаютъ себѣ, когда и за какого каждая выйдетъ за мужъ» 5.
Як бачимо, прагнення зазирнути в майбутнє, дізнатися
про свою долю й долю судженого в цей святковий день було
важливою складовою міфоритуальної сфери життя бессарабських дівчат, зокрема й українок. Що саме намагалися дізнатися дівчата? Яким чином? Коли (у який час доби)? Де (локус)? За допомогою яких предметів вони ворожили? Ось ті
питання, на які ми шукатимемо відповіді в публікаціях КЕВ.
Виявити в етнографічних матеріалах «Кишинівських єпархіальних відомостей» та охарактеризувати особливості дівочих
ворожінь українок Бессарабії в Андріїв день у середині ХІХ –
на початку ХХ ст. і становить мету статті.
Потрібно сказати, що священники, які були авторами публікованих у КЕВ матеріалів про релігійне життя, побут, історію, традиції довірених ним парафій, усі види мантичних
практик пов’язували з язичництвом і одностайно відносили
їх до забобонів, народних повір’їв і прикмет. Промовистою
ілюстрацією такого підходу може бути об’ємна праця С. Кульчицького «О суевѣріяхъ обычаяхъ, повѣріяхъ и примѣтахъ
жителей села Ставучанъ Хотинскаго уѣзда», де він згадує про
повсюдно поширені андріївські ворожіння, звертаючи увагу
читачів на те, що «своимъ началомъ» вони сягають «невежественной языческой древности» 6. У висновках автор підкреслює, що «вся почти жизнь ставуч[анцев. – К. К.] обставлена
Борьба приходскаго священника с предразсудками и
суевѣріями прихожанъ-болгаръ. Кишиневские епархиальные ведо‑
мости. 1875. № 21. С. 784.
6
Кульчицкий С. О суевѣріяхъ, обычаяхъ, повѣріяхъ и
примѣтахъ... С. 629.
5
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странными обычаями, повѣріями, примѣтами, суевѣріями
и что религіозно нравственное сознаніе ихъ [ставучанцев. –
К. К.] крайне низко» 7.
Проте лише констатацією фактів церковні пастирі не обмежувалися. Зазначаючи, що «къ нѣоторымъ небольшимъ
церковнымъ праздникамъ съ древнѣйшихъ временъ пріурочено извѣстное какое-нибудь народное повѣріе» 8 (до таких зарахований і день Св. апостола Андрія Первозваного),
церковнослужителі вказували на існуюче і в ХІХ ст. своєрідне двовір’я, сутність якого дуже докладно витлумачив Дмитро Щеглов у серії статей, присвячених означеній проблематиці. У публікації «Колдуны и колдовство» він справедливо
зазначав, що стародавні замовляння та закляття, «бывшіе
прежде молитвенными обращеніями къ стихіямъ и силамъ
природы», «получили христіанскую форму, замѣнивъ въ
своихъ воззваніяхъ имена тайныхъ миѳическихъ существъ
именами христіанскими и поставивъ рядомъ съ краснымъ
солнцемъ, свѣлымъ мѣсяцемъ и матерью-сырой землей
имена Спасителя, Богоматери и святыхъ» 9, що «грубая
смесь» темних язичницьких забобонів із християнськими
поняттями «помогла мириться древнерусскому человеку съ
остатками прежнихъ вѣрованій и надолго сохранить ихъ въ
своемъ быту», і що «совокупность ихъ была нравственнымъ
бытомъ народа, возведеннымъ въ область вѣрованій и
убѣжденій» 10. В іншій статті із цієї ж серії Д. Щеглов звертає увагу на причини живучості «богомерзких», за його
Там само. С. 458.
Летопись Успенско-Богородичной церкви села Сынжеры Хотинскаго уѣзда... С. 414.
9
Щеглов Д. Колдуны и колдовство. Кишиневские епархиальные
ведомости. 1881. № 15. С. 628.
10
Там само. С. 629–630.
7
8
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висловлюванням, вірувань і забобонів, на історію боротьби з ними церкви і робить висновок, що таємна прихильність народу до колишніх вірувань та його небажання вийти з «чарующаго круга языческихъ суевірныхъ воззрѣній
на природу» пояснюється багато в чому «практическою
примѣнимостію въ дѣлахъ житейскихъ, а также и тѣмъ, что
они были наслѣдіемъ старины, къ которой народъ до селѣ
питаетъ глубокое уваженіе» 11. О. Матвєєвич, досліджуючи
в циклі статей релігійні мотиви в повір’ях і обрядах бессарабських молдован, дійшов висновку, що релігійні забобони є «типичнымъ образчикомъ словъ того вліянія, которое
оказывали когда‑то языческія понятія на идеи юнаго христіанства» і вважає такого роду впливи найбільш грубою формою відбитка, «оставленнаго паганизаціей въ религіозномъ
сознаніи молдаванъ». У більш витонченому вигляді цей відбиток, на його думку, виступає «во взглядѣ молдаванъ на
праздники православной Церкви» 12.
Оцінюючи народні звичаї і відзначаючи їх позитивні сторони, настоятелі парафій не приховували різко негативного
ставлення до багатьох «темних», на їхнє переконання, явищ і
закликали до боротьби з ними: «Простонародные празничные
обычаи въ Бессарабіи имѣють двѣ противоположныя стороны:
въ нихъ есть много невиннаго, добраго и даже истиннопоэтическаго, но есть также и много грубаго, дурнаго и даже
суевѣрнаго. Первое послужитъ намъ образчикомъ свѣтлой
стороны внутренней народной жизни Бессарабіи, послѣднее
представитъ намъ темную сторону народной жизни, которую
Щеглов Д. Против суеверий. Кишиневские епархиальные ве‑
домости. 1879. № 14. С. 524.
12
Матвѣевичъ А. Религіозные мотивы въ повѣрьяхъ и обрядахъ
бессарабскихъ молдаванъ. Кишиневские епархиальные ведомости.
1911. № 9. С. 361.
11
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необходимо по возможности исправлять съ тѣмъ, чтобы совершенно изгладить ее въ видахъ духовно‑нравственнаго и
религіознаго усовершенствованія народа…» 13.
Указуючи на особливу відданість парафіян, особливо
молдаван «къ своимъ традиціоннымъ обычаямъ», готовність
їх відстоювати «до послѣдней степени возможности» 14, парафіяльні священники нарікали на низький рівень «народного развития», наявність багатьох забобонів («ворожба»,
віра у вроки, замовляння тощо) і неможливість їх викорінення: «Всі эти суевѣрія до того вълѣлись въ плоть и кровь
прихожанъ, что трудно убѣдить кого‑бы то ни было въ безполезности и вредѣ ихъ» 15. При цьому ворожіння на день св.
Андрія розглядалися настоятелями церкви як найменше зло:
«Встрѣча молодежью дня св. Андрея Первозваннаго, 30 ноября, обыкновенно сопровождаемся всевозможными безобразіями; на ряду съ сравнительно невинными развлеченіями, какъ напр., гаданія, игры – имѣють мѣсто и серьезныя
безобразія: угощенія изъ краденыхъ продуктовъ, неистовыя
пляски и пьянство» 16. Обурений поведінкою молоді, священник звернувся до батьків у церкві й попросив «не позволять
дѣтямъ устраивать “Андрея”». Незважаючи на те що батьки
погодилися виконати його прохання, священник скрушно заК‑ій А. Простонародные праздничные обычаи въ Бессарабіи
Кишиневские епархиальные ведомости. 1870. № 3. С. 88.
14
Лѣтопись Петро-Павловской церкви села Хаджи-Курды,
Измаильскаго уѣзда Кишиневской Епархіи. Кишиневские
епархиальные ведомости. 1908. № 19. С. 736.
15
Там само. С. 738–739.
16
Там само. С. 741. Село Халжі-Курди – нині молдовське с. Комишівка в Одеській обл. У 1906 р. в цьому селі проживали молдовани (1688 душ), малороси (300 душ), болгари (20) та 2 єврейські
сімейства (Там само. С. 742).
13
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уважив: «Ее вѣрится однако, чтобы этотъ обычай могъ быть
такъ легко и скоро оставленъ» 17.
Оскільки усні осуди на парафіян не діяли, деякі священники ратували за суворіші заходи, аж до тимчасового відлучення від святого причастя: «За безобрасныя пляски и другія
не скромнаго характера увеселенія наканунѣ праздничныхъ
дней», «за суевіріе». Причому за останнє, за 24‑м правилом
Анкірського собору винних могли відлучити від причастя на
п’ять, а за 61‑м правилом шостого Вселенського Собору – на
шість років.
Відмінною від домінуючої у більшості публікацій позиції
щодо осуду забобонів та боротьби з ними 18, була точка зору
дописувача Ж. Г., викладена ним у статті «Изученіе народнаго быта приходскими пастырями», у якій автор відкрито заявляє: «То, что мы обыкновенно съ презрініемъ называемъ
народнымъ суевѣріемъ, невѣжествомъ, на самомъ дѣлѣ
вовсе не заслуживаетъ нашего презрѣнія; суевѣріе – явленіе болѣзненное только въ глазахъ людей просвѣщенныхъ,
а само по себѣ оно нечто иное, какъ народное убѣжденіе,
имѣющее свою историческую или психологическую основу,
не рѣдко даже въ народѣ оно утрачиваетъ свой смыслъ, остается простымъ переживаніемъ, но и чрезъ это не теряетъ еще
своего народно‑историческаго значенія, почему и въ такомъ
случае къ нему нужно относиться бережно съ знаніемъ, а не
съ простымъ, ни на чемъ не основаннымъ отрицаніемъ» 19.
Лѣтопись Петро-Павловской церкви села Хаджи-Курды, Измаильскаго уѣзда Кишиневской Епархіи. С. 741.
18
Крім уже згаданих див.: Щеглов Д. О примѣтахъ. Кишинев‑
ские епархиальные ведомости. 1882. № 15. С. 790–811; Нилъскій М.
О причинахъ живучести народныхъ суевѣрій. Кишиневские
епархиальные ведомости. 1891. № 1. С. 11–17.
19
Ж. Г. Изученіе народнаго быта приходскими пастырями. Ки‑
шиневские епархиальные ведомости. 1878. № 13. С. 502.
17
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Щоб служити народу й виконувати свою пастирську християнську місію, недостатньо лише викладання християнських
істин, уважає М. Г.; важливо знати життя народу, середовище
його проживання. Тільки в такому випадку можлива боротьба з «суевѣріями и предразсудками», «съ такими ненормальностями, которыя имѣютъ свои глубокіе корни въ народной жизни», «почему они столь крѣпко держатся въ народѣ,
отчего народъ съ искреннимъ и глубокимъ благоговѣніемъ
относясь къ церкви, однако твердо хранитъ свои старыя нехристіанскія убѣжденія и привычки, отчего онъ столь упорно
двоевѣренъ» 20.
Тож чому згадані забобони та прикмети виявилися настільки живучими, а дівочі ворожіння на судженого напередодні дня Святого Андрія Первозваного такими популярними? Цим питання ще наприкінці ХІХ ст. поставив
А. Стадницький, на той час викладач Кишинівської духовної
семінарії і редактор «Кишинівських єпархіальних відомостей». Пошук відповіді на поставлене запитання вилився в
невелику статтю «Происхождение обычая гадания накануне св. Андрея (30 ноября)», у якій автор цілком справедливо
вказав, що саме «стремленіе узнать свою судьбу и вѣра въ то,
что при посредствѣ некоторыхъ способовъ возможно приподнять завѣсу будущаго» і є першопричиною всіляких гадань
та прикмет. Більше того, ця віра, вважає він, «глубоко коренится въ природѣ человека», і саме вона викликала в давнину «появленіе оракуловъ, птицегадателей, звѣздочетовъ»,
«волхвовъ и кудесниковъ», а в більш пізній час – «знахарей,
вѣдьмъ, ворожей и гадательницъ» 21.
Там само. С. 501.
Стадницкий А. Происхождение обычая гадания накануне
св. Андрея (30 ноября). Кишиневские епархиальные ведомости.
1889. № 23. С. 1020.
20
21
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Наголошуючи, що існує безліч способів, за допомогою
яких можна дізнатися про свою долю, А. Стадницький одним
із перших здійснив спробу класифікації ворожінь напередодні свята Андрія. Він визначив першу групу ворожінь із використанням птахів та тварин, указуючи, що такі магічні дії
нагадують «римские гадания авгуров и древнегерманские».
До другої, що здійснюється за допомогою хліба, відніс ті,
що, на його думку, «составляютъ спеціальную принадлежность славянскаго племени». Третю групу складають гадання «новѣйшаго, почти современнаго происхожденія» 22. Але
найбільш докладно автор розглядає питання про ворожіння
напередодні дня Андрія Первозваного та їхню темпоральну
прихильність саме до цього дня, хоча в життєписі апостола
немає для цього жодних підстав. А. Стадницький викладає
дві точки зору. Перша, на його думку, помилкова, полягає в
тому, що в народній свідомості встановився зв’язок між іменням св. Андрія – Первозваний і одним зі способів ворожіння, коли дівчина питала ім’я першого чоловіка, якого вона
зустріла напередодні свята, «будучи уверенна, что этим именем будет называться и ея суженный» 23. Друга думка ґрунтується на авторитетній, що містить «вполне основательные и
убедительные доводы», думці доктора еллінської словесності,
знаменитого на той час дослідника Сходу преосвященного
Порфирія 24. Її суть у тому, що приписування св. Андрію заступництва над дівчатами, які мріють про щасливий шлюб,
було принесено до Стародавнього Києва греками‑мореплавцями. Але звідки у греків з’явилися такі вірування? «Надо поТам само.
Там само.
24
При цьому А. Стадницький посилається на видану в Москві
1880 року працю «Востокъ христіанскій. Аѳонъ. 2‑е путешествіе»
(С. 304).
22
23
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лагать, – пише А. Стадницький, – что на мѣстѣ церкви названнаго апостола въ Константинополѣ, до появленіи въ немъ
христіанства, стояло капище Меркурія, который почитаемъ
былъ какъ покровитель торговли и любитель Гименея. Когда
же это капище замѣнено было церковью во имя ап. Андрея,
тогда купцы вмѣсто Меркурія стали почитать этого апостола,
приписывая ему то, что приписывали названному языческому
божку. А такъ какъ достовірно извѣстно, что еще задолго до
крещенія Руси русскіе купцы проживали въ Констаитиполѣ,
и наоборотъ, греческіе купцы имѣли торговыя сношенія съ
Кіевомъ и даже вступали вь родство съ Россами, то и не мудрено, что вышеупомянутое вѣрованіе въ Первозваннаго
зашло въ Киевъ и осталось тамъ даже и до нынѣ» 25. Більше
того, автор статті висловлює сміливе припущення, що першу
Андріївську церкву в стародавньому Києві було споруджено
константинопольськими греками: «Отъ нихъ она; отъ нихъ
и Гименей Киево-андреевскій». І вже з Києва, «какъ бывшаго
центра религіозной и политической жизни русского государства, обычай гаданія наканунѣ Андрея распространился и по
всей южной Россіи, отсюда же он занесен и в Бессарабию. которая входила тогда въ составъ Молдавіи, имѣвшей частыя
сношенія съ русскими» 26.
У згаданому нами описі традиційних вірувань і звичаїв
жителів с. Ставучани Хотинського повіту знаходимо цікаве
посилання на публікацію під назвою «Историко-археологическая замѣтка о первомъ января», надруковану в першому
номері «Подольских епархиальных ведомостей» за 1873 рік,
такого змісту (процитуємо її повністю): «Въ древнія времена
гаданіе имѣло чисто миѳологическій характеръ и составляСтадницкий А. Происхождение обычая гадания накануне
св. Андрея (30 ноября)... С. 1022.
26
Там само.
25
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ло особую форму богослужебныхъ обрядовъ въ честь богини, именуемой Гада. Гаданія, какъ обрядъ, совершались при
жертвоприношеніяхъ, когда именно старались узнать отъ
нея о своей судьбѣ. Подъ вліяніемъ христіанства религіозноязыческій смыслъ гаданія началъ затемняться постепенно, и
потомъ оно превратилось въ простое суевѣріе» 27.
На думку сучасних учених, зокрема відомого українського дослідника календарної обрядовості Олександра
Курочкіна, в українському святі Андрія збереглося відлуння язичницької обрядовості, коріння якого він пов’язує з
давньослов’янськими богами Родом та Рожаницями, які, за
народними повір’ями, ткали нитки життя й укладали шлюбні
стосунки 28. На загальну праслов’янську основу Андріївських
матримоніальних дивінацій (як і Святвечірніх, і новорічних
ворожінь) указував також К. Кутельмах 29.
Шлюбні (матримоніальні) ворожіння були відомі багатьом європейським народам, які святковий час зимового сонцевороту вважали одним із найсприятливіших для здійснення такого роду практик. Пошлемося на Л. Н. Виноградову:
«По‑видимому, следует признать существенными представления о рубеже, переломном моменте, противопоставлении
конца и начала, старого и нового года, дня и ночи (может
Цит. за: Кульчицкий С. О суевѣріяхъ, обычаяхъ, повѣріяхъ и
примѣтахъ жителей села Ставучанъ Хотинскаго уѣзда... С. 626.
28
Курочкін О. В. Святковий рік українців (від давнини до сучасності). Біла Церква: Видавець Олександр Пшонківський, 2014.
С. 171.
29
Див.: Кутельмах К. Аграрні мотиви в календарній обрядовості поліщуків. Полісся України: матеріали історико-етнографічного
дослідження. Вип. 2: Овруччина. Львів : Інститут народознавства
НАН України, 1999. С. 191–210; Кутельмах К. Календарна обрядовість. Гуцульщина. Історико-етнографічне дослідження / відп. ред.
Ю. Г. Гошко. Київ : Наукова думка, 1987. С. 286–302.
27
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быть, и периодов солнечного поворота “на лето” и “на зиму”,
и связанных с ними особенно интенсивных гаданий на Рождество и Купалу)» 30. Дослідниця далі зазначає, що в східних
слов’ян, особливо в українців і білорусів, так само, як і в деяких західних слов’ян, а також у східних романців, більшість
подібних ворожінь проводилася в передріздвяний період «зимових святих» (св. Катерини, св. Варвари, св. Андрія, св. Люції, св. Миколи). Ці дванадцять передріздвяних днів південні
та деякі західні слов’яни, як і румуни / молдовани вважали
«поганими», тобто такими, коли душі предків поверталися
на землю, активізувалася нечиста сила 31, але цікаво те, що
тільки при контакті з ними можна було зазирнути у власне
майбутнє. Тому й місця проведення ворожінь, як правило,
встановлювалися «біля води», «біля колодязя», «на перехресті» тощо, як і найкращий час для таких практик – вечір і ніч
«до півнів», часто опівночі. Дуже важливо було, щоб «ніхто
не бачив», щоб певні дії відбувалися «мовчки», «розпустивши
волосся», «в одній сорочці», «роздягнувшись догола» тощо 32.
Виноградова Л. Девичьи гадания о замужестве в цикле славянской календарной обрядности (западно-восточнославянские
параллели). Славянский и балканский фольклор. Обряд. Текст. Москва : Наука, 1981. С. 13.
31
У цьому сенсі примітні апотропейні ритуали з використанням
часнику. Так, у с. Батир Бендерського повіту часником хрестоподібно захищали вікна житла (див.: Св. Харлампій Матвіевич. Историко-статистическое описаніе церкви и прихода селенія Батыръ Бендерескаго уѣзда. (Окончание). Кишиневские епархиальные ведомости.
1874. № 2. С. 68); у болгарських селах Бессарабії дівчата, які в Андріїв
день збиралися для гадань, приносили із собою по одній голівці часнику, який мав їх захистити (див.: Борьба приходскаго священника с
предразсудками и суевѣріями прихожанъ-болгаръ. С. 785).
32
Див.: Виноградова Л. Девичьи гадания о замужестве в цикле
славянской календарной обрядности... С. 14.
30
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Досліджувані матримоніальні ворожіння в їхніх різноманітних формах та варіаціях проводилися не самі по собі,
а були важливим та невід’ємним атрибутом Андріївських ве‑
чорниць / вечерниц. В українських, українсько-молдовських
чи інших етнічно змішаних селах Бессарабії ворожили, як
свідчать проаналізовані матеріали, виключно дівчата (багато
дослідників – Й. Вархол, О. Воропай, І. Красовський, К. Копержинський, О. Мойсей, С. Токарєв та ін. – фіксують, хоча
й значно рідше, і ворожіння юнаків). Причину значної кількості дівочих ворожінь дослідники О. Курочкін, С. Токарєв та
інші пояснюють залежним становищем жінки у патріархальному суспільстві, її безправ’ям та пасивністю, у порівнянні з
чоловіками, у виборі супутника життя.
Головну мету ворожінь дівчата вбачали в отриманні відповіді на найбільш нагальні для них питання: Чи чекає їх
заміжжя? Чи близько воно? Чи буде воно щасливим? Хто
суджений? Який він за своїми зовнішніми рисами та характером? З якої місцевості? Чи багатий, чи бідний? Чим займається (рід діяльності)? Про це зазначають і кореспонденти
КЕВ: «Наканунѣ дня Андрея Первозваннаго малороссійскіе
парни и дѣвушки собираются вечеромъ праздновать Андрея.
Дѣвушки желаютъ въ этотъ вечеръ узнать, придется ли выйти
замужъ въ слѣдующемъ году и за кого – именно» 33.
Для цього використовувалися різні дії, ритуали та обряди, які прийнято ділити на магічні (від лат. magia, від давньогрец. μᾰγείᾱ) – символічні дії (обряди), спрямовані на
досягнення певної мети надприродним шляхом, та мантичні – дивінації, ворожіння (від грец. mantike – мистецтво пророкування, від лат. divination – мистецтво і дар гадання). ПідБахталовский А. Посадъ Вилковъ. Историко-статистический
и бытовой очеркъ. Кишиневские епархиальные ведомости. 1882.
№ 21. С. 1163.
33
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креслюючи близькість магії та мантики, С. Н. Токарєв звертає
увагу на те, що, «в отличие от магии, мантика не преследует
цели произвести какие-либо изменения во внешнем мире. Её
задача – не вызвать какие-либо события, а только узнать о них.
Цель гадания обычно – узнать то, что человек естественным
путём не может знать, или по крайней мере то, что он в данный
момент не может естественным путём узнать» 34. А. Мойсей
мантичні дії трактує як «комплекс ритуальних практик (серед яких трапляються іноді й магічні окультні ритуали), спрямовані на вгадування (пророцтво) майбутнього» 35. Іншакше
кажучи, різниця між магією і мантикою полягає в тому, що за
допомогою мантичних дій людина намагається зазирнути в
майбутнє, а за допомогою магічних – вплинути на нього, найчастіше вдаючись до різноманітних чаклунських прийомів.
Ворожіння Л. Н. Виноградова трактує як «ритуал,
направленный на установление контакта с потусторонними силами с целью получения знаний о будущем». Дослідниця зазначає, що до нього примикають близькі за своїм функціональним призначенням прикмети і визначає останні як
«получаемые извне случайные знаки, используемые человеком
для угадывания будущего» 36. На близькість магії, мантики та
прикмет указував і С. Н. Токарєв, відзначаючи, що прикмети
відрізняються тим, що «человек здесь вообще не действует,
а только наблюдает происходящие вокруг него или в нём самом явления: действия других людей, поведение животных,
Токарев С. Ранние формы религии. Москва : Политиздат,
1990. С. 416–417.
35
Див.: Мойсей А. Магія і мантика у народному календарі східнороманського населення Буковини. Чернівці : ТОВ «Друк АРТ»,
2008. С. 9.
36
Виноградова Л. Гадание. Славянские древности. Этно
лингвистический словарь. Т. I : А‑Г / под. ред. Н. И. Толстого. Моск
ва : Международные отношения, 1995. С. 482.
34
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перемены в природе, собственные ощущения, сновидения
и пр.» 37, робить на цій підставі забобонні висновки про майбутнє. Людина, за С. Н. Токарєвим, «не пытается активно воздействовать на реальную действительность (как в магии), даже
не создаёт искусственно обстановку наблюдения (как в гаданиях), а довольствуется восприятием происходящего помимо
его воли» 38. Проте ці явища переплітаються. Знаючи ті чи інші
прикмети, люди намагаються або уникнути так званих нещасливих прикмет, або навпаки – сприяти щасливим.
Необхідно сказати, що проблема шлюбних ритуальних
практик передбачення долі та пов’язаних з ними магічних та
мантичних дій українців, молдован / румунів потрапляла в
поле зору багатьох дослідників. Ми не зупиняємося на історіографії питання, позаяк вона досить повно представлена в
роботах А. Мойсея 39, Н. Стішової 40, О. Серебрякової 41 та ін.
Виявлені нами в «Кишинівських єпархіальних відомостях» (1867–1917) та проаналізовані матеріали засвідчили, що
бессарабські українки в середині ХІХ – на початку ХХ ст. з
безлічі колективних та індивідуальних мантичних практик,
описаних у науковій літературі, вдавалися до таких:
Колективні гадання за допомогою «балабушок». Цей вид
ворожінь згадується у трьох публікаціях. В одній із них – «Историко-статистическое описаніе церкви и прихода селенія ВоТокарев С. Ранние формы религии... С. 417.
Там само.
39
Див.: Мойсей А. Магія і мантика у народному календарі східнороманського населення Буковини. 320 с.
40
Стішова Н. С. Українські календарні свята осіннього циклу :
монографія / [голов. ред. Г. Скрипник] ; НАН України, ІМФЕ. Київ,
2017. 240 с.
41
Серебрякова О. Календарна ворожба про шлюб в українській
традиції: історіографічний аспект. Народознавчі зошити. 2018.
№ 6 (144). С. 1413–1429.
37
38
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лонтеровки, бывшей казачьей станицы, Аккерманскаго уѣзда»,
що належала перу настоятеля сільської церкви О. Ф. Бур’янову,
вказується лише на те, що дівчата «пекутъ балабушки и кормятъ
ими собакъ» 42. У другій публікації («Селеніе Ленковцы Хотинскаго уѣзда. Историко-статистическое описание») говориться
про те, що «вечеромъ дѣвушки пекутъ балабушки и устроиваютъ
разныя своеобразныя игрища и забавы» 43. Ще одна згадка трапляється в праці Г. Бахталовського «Посадъ Вилковъ. Историко-статистический и бытовой очеркъ»: «девушки <...> во рту
приносять изъ ериковъ воду, замѣшивають муку и пекутъ лепешки (балабушки), которыя потомъ предлагаются собакамъ –
предвѣщателямъ брака» 44. Фактично тільки Г. Бахталовський
надав значення такій важливій деталі (характерній для замішування тіста та випікання хлібних виробів для ворожіння), як
особливе, ритуальне використання води, яку приносили в роті
«изъ ериковъ» 45. Аналогічні ритуали з водою були зафіксовані
П. Чубинським 46 та М. Маркевичем 47 в Україні.
Бурьянов А. Историко-статистическое описаніе церкви и
прихода селенія Волонтеровки. С. 740.
43
Селеніе Ленковцы Хотинскаго уѣзда. Историко-статистическое
описание. Кишиневские епархиальные ведомости. 1880. № 15. С. 642.
44
Бахталовский А. Посадъ Вилковъ. Историко-статистический
и бытовой очеркъ... С. 1163.
45
Там само.
46
Чубинский П. А. Труды Этнографическо-статистической
экспедиции в Западно-русский край, снаряженной Русским географическим обществом: Юго‑зап. отдел: Материалы и исслед., собр.
д. чл. П. П. Чубинским : у 7 т. Т. 3: Народный дневник (обычаи и
обряды, приуроченные к временам года) / изд. под наблюдением
Н. И. Костомарова. Санкт-Петербург : Тип. В. Безобразова и Комп.,
1872. С. 258.
47
Маркевич Н. Обычаи, поверья, кухня малорроссиян. Киев :
Типография И. и А. Давиденко, 1860. С. 22.
42
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За допомогою балабушок ворожили й бессарабські болгарки, які також «съ наступленіемъ ночи <...> приготовляютъ
изъ тѣста такъ называемыя балабушки», що їх «изготавливали «по числу дѣвицъ», і також зверталися до «допомоги» псів
для передбачення свого одруження: «…затѣмъ впускаютъ собаку, и чью балабушку собака прежде всего схватитъ, та изъ
дѣвицъ и выйдетъ замужъ раньше всѣхъ» 48.
Фактично ми отримали найзагальніші відомості про цей
вид ворожіння, який полягає в тому, що дівчата, приготувавши балабушки, викладали їх у певному місці та порядку й
кликали собаку (можемо припустити, що голодну). Чию балабушку першою з’їсть пес, та дівчина першою вийде заміж.
Але навіть такі досить скупі відомості містять цінну інформацію про те, що, по‑перше, це був колективний вид гадань
(дівчата печуть, влаштовують тощо); по‑друге, у ворожіннях
брали участь виключно дівчата; по‑третє, гадання проходили
ввечері; по‑четверте, учасниці обрядової дії виготовляли та випікали ритуальний хлібний виріб, який у всіх трьох селищах
називали однаково – «балабушки»; по‑шосте, в одному випадку випікали балабушки з борошна; по‑сьоме, з водою, яку використовували в приготуванні балабушок, також здійснювали
певний ритуал; по‑восьме, тварина, що визначала долю дівчат
на виданні, – це собака, і по‑дев’яте, цей вид обрядодій належить до типу ворожінь «годування-задобрювання», а саме до
їх різновиду «годування тварини (собаки, курей, півня тощо)»,
у якому вирішальною є поведінка тварини.
Однак ми не можемо судити про те, скільки дівчат брало
участь у ворожіннях, де здійснювався обряд (у хаті однієї з дівчат,
у спеціально найманому будинку, у хаті вдови тощо); з якого саме
борошна (пшеничного, кукурудзяного, житнього, ячмінного чи з
Борьба приходскаго священника с предразсудками и
суевѣріями прихожанъ-болгаръ... С. 784.
48
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їх суміші) випікали балабушки; якої вони були форми – у вигляді
маленьких булочок чи приплюснутих коржів тощо.
Гадання за іменем першого зустрічного чоловіка. Цей
вид індивідуального передбачення ми вже згадували, аналізуючи статтю А. Стадницького про походження звичаю ворожіння напередодні дня Святого Андрія. Нагадаємо, що воно
полягало в тому, що дівчина питала ім’я в першого чоловіка,
який їй зустрівся, що й мало визначити, згідно з прикметою,
ім’я її майбутнього нареченого 49.
Гадання за словами також належать до індивідуальних дивінацій. Їх зафіксував С. Кульчицький у с. Ставучани Хотинського повіту: «Это бываетъ такъ: дѣвица поздно
вечеромъ на канунѣ и въ самый день Андрея выходитъ на
дворъ и прислушивается. Если до ея уха долетитъ звукъ слова,
которое означаетъ движеніе впередъ, то вопросъ рѣшенъ положительно; если же наоборотъ, то отрицательно. При этомъ
съ какой стороны слышится річь, въ ту сторону выйдетъ и
замужъ» 50. Зауважимо, що цей вид ворожіння був пролонгованим, тобто міг виконуватися протягом двох вечорів – як
напередодні, так і в сам Андріїв день.
Гадання з кілками тину могли бути як колективними (посад Вилкове Ізмаїльського повіту, і, ймовірно, с. Волонтирівка Аккерманського повіту), так і індивідуальними (с. Ставучани Хотинського повіту). Цей вид ворожіння, як і описані
вище, мав безліч різновидів, але відрізнявся від попередніх
тим, що часто супроводжувався проголошенням ритуального тексту. У посаді Вилково, згідно з описом Г. Бахталовського, «дѣвушки желаютъ въ этотъ вечеръ узнать, придется ли
Стадницкий А. Происхождение обычая гадания накануне
св. Андрея (30 ноября)... С. 1020.
50
Кульчицкий С. О суевѣріяхъ, обычаяхъ, повѣріяхъ и
примѣтахъ... С. 629.
49
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выйти замужъ въ слѣдующемъ году и за кого – именно, идутъ
считать колья въ плетнѣ, приговаривая: единецъ, вдовецъ,
молодецъ; какой изъ нихъ по счету придется на десятомъ
колѣ, таковъ и будетъ женихъ» 51. Із тріади – одинець, вдівець, молодець – пояснення вимагає тільки одинець – тобто,
єдиний син у сім’ї, а тому заміжжя за ним обіцяло достаток,
а може, і багатство.
Інший різновид гадання з кілками описує С. Кульчицький:
«Въ Ставучанахъ въ ночь предъ Андреемъ дѣвица (невѣста),
желая разрѣшить занимающій ее вопросъ, отправляется къ
плетню огородному и схватывается за первый попавшійся
колъ. Потомъ считаетъ по парѣ такихъ кольевъ къ одному
изъ концовъ плетня. Если послѣдній колъ выйдетъ въ парѣ,
то выйдти ей замужъ. Если онъ въ корѣ, то женихъ будетъ
богатъ» 52.
Бессарабські болгарки також ворожили, використовуючи кілки в тині, проте вони їх не рахували, а обплутували
кольоровими вовняними нитками, причому робили це таїнство голими: «…каждая беретъ по ниткѣ особаго цвѣта
и въ природномъ костюмѣ (т. е. голою), закрывши глаза,
привязываетъ на плетневый колъ. На другой день, еще до
восхода солнца, справляются на счет своихъ нитокъ и если
окажется, что нитка навита на колъ, который покрытъ корою, то женихъ той дѣвицы будетъ обладать болышимъ
имуществомъ: если же напротивъ колъ будетъ облупленъ,
женихъ будетъ бѣднаго состоянія» 53. Як бачимо, і в українБахталовский А. Посадъ Вилковъ. Историко-статистический
и бытовой очеркъ... С. 1163.
52
Кульчицкий С. О суевѣріяхъ, обычаяхъ, повѣріяхъ и
примѣтахъ... С. 629.
53
Борьба приходскаго священника с предразсудками и
суевѣріями прихожанъ-болгаръ... С. 784–885.
51
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ських, і в болгарських селах зовнішній вигляд кола сигналізував дівчатам про добробут нареченого.
Гадання з хлібом. Про них лише згадує А. Стадницький, не
описуючи й не вказуючи, де і як саме вони практикувалися 54.
Незважаючи на фрагментарність виявленої в «Кишинівських єпархіальних відомостях» інформації про Андріївські
ворожіння в українських або етнічно змішаних селах краю,
уважаємо проаналізований матеріал дуже цінним, оскільки
саме в ньому укладені одні з перших фактографічних даних
про матримоніальні практики населення Бессарабії. Кореспондентами КЕВ відзначається повсюдне поширення шлюбних гадань напередодні дня Святого Андрія, що свідчить,
з одного боку, про непереборне бажання дівчат передбачити
свою долю, з іншого – про живучість відлуння давніх язичницьких вірувань, характерних для багатьох народів Європи,
усупереч активній боротьбі з ними церкви, а також про популярність дивінацій не лише серед українок, але й з-поміж
представниць інших етносів Бессарабії. По-третє, саме на
сторінках КЕВ здійснено одну з небагатьох спроб пояснення приуроченості шлюбних ворожінь до дня Святого Андрія
Первозваного.

Стадницкий А. Происхождение обычая гадания накануне
св. Андрея (30 ноября)... С. 1020.
54
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Катерина Кожухар

ЗИМОВІ КАЛЕНДАРНІ СВЯТА УКРАЇНЦІВ
РЕСПУБЛІКИ МОЛДОВА:
ЕВОЛЮЦІЯ ТРАДИЦІЇ 1
Світ безначальний, а перетворення вічне.
Григорій Сковорода

Цивілізаційний розвиток людства пов’язаний із безперервними закономірними змінами у всіх сферах життєдіяльності, і традиційна культура, реагуючи на соціально-економічні, науково-технічні, політичні та інші фактори, що
сукупно впливають на її розвиток, безумовно відображає ці
перетворення.
«Народний календар – одне з найстійкіших явищ культури. І хоча в доіндустріальні епохи зміни і в господарстві,
і в побуті протікали повільно і, відповідно, календарні обряди та звичаї вишиковувалися у стійку традицію, все ж таки в
них простежуються історичні напластування» 2. Наявність у
Це дослідження виконано в рамках наукового проєкту (2020–
2023 рр.) Інституту культурної спадщини Республіки Молдова
(реєстраційний номер 96‑PS 20.80009.1606.02: Evoluţia tradiţiilor si
procesele etnice în Republica Moldova: suport teoretic şi aplicativ în pro‑
movarea valorilor etnoculturale si coeziunii sociale).
2
Иванова Ю. Этнокультурные особенности календарной обрядности народов Юго-Восточной Европы. Вопросы социальной,
политической и культурной истории Юго-Восточной Европы. Москва : Наука, 1984. (Балканские исследования. Вып. 9). С. 394.
1
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традиційних віруваннях і обрядах елементів дохристиянського та християнського мотивів, як відомо, є результатом прийняття християнства і появи церковного календаря, унаслідок чого окремі церковні свята частково збіглися зі старими
язичницькими, а частково витіснили їх 3.
Досліджуючи молдовські новорічні традиції, Ю. Попович
на прикладі обряду з плугом і волами простежив, як обряд
згодом змінювався, «втрачаючи свою магічну силу» і, перетворюючись на розвагу, продовжував звеличувати «трудову
діяльність людини» 4. На основі структурного аналізу цього
обряду вчений дійшов висновку, що процеси трансформації
розпочалися в середині ХІХ ст. Дослідник звернув увагу на те,
що змінюється не тільки реквізит, значному «розчленовуванню» піддається й сам обряд 5.
П. Чубинський, який один із перших організував збір матеріалів з української традиційної культури на значній території, зокрема і в Бессарабії, ще в 1872 році «вважав за потрібне помітити наступне»: «Нині, коли в народ вже увійшло
багато нових прийомів життя і понять, старовина ця втрачає
свою легальну повсюдну і незмінну силу. Деякі звичаї і обряди в одних місцях зовсім губляться, в інших, хоча і зберігаються, але народ вже перестає надавати їм значення необхідності; вони для нього залишаються лише якимсь художнім
оточенням життя. Багато повір’їв, хоча передаються з вуст в
уста, але вже не є предметом щирого вірування...» 6.
Вагилевич І. Бойки, русько-слов’янський люд в Галичині / пер.
з чес. Р. Кирчіва. Жовтень. 1978. № 12. С. 119.
4
Попович Ю. Молдавские новогодние праздники (ХІХ – начало ХХ века). Кишинев : Штиинца, 1974. С. 42.
5
Там само. С. 46.
6
Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-русский край. Материалы и исследования, собраные д. чл.
П. П. Чубинским. Т. 3. Народный дневник. Предисловие. Санкт
3
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Ще стрімкіших змін зазнала традиційно-обрядова сфера
у ХХ ст. з його соціальними потрясіннями і катаклізмами –
руйнівними революціями, війнами, економічними спадами
та підйомами, розвитком науково-технічного прогресу тощо,
що сукупно кардинально позначилося на традиційному укладі і культурі 7. Відомий дослідник українських календарних
обрядів О. Курочкін наголошує, що «упродовж ХХ–ХХІ ст. не
лише суттєво оновився перелік святкових дат, але також зазнали значних змін зміст і форма старих традиційних свят» 8.
Спираючись на «емпіричну базу» П. Чубинського як «точку
відліку», він простежив етнокультурну динаміку звичаїв та
обрядів Різдвяно-новорічного циклу і виявив дві групи траПетербург, 1872. С. 1–2; Цит. за: Курочкін О. Різдвяно-новорічні
свята з історичної дистанції у 140 років (шляхами експедиції Павла Чубинського). Матеріали до української етнології. 2009. № 8.
С. 28.
7
Див.: Борисенко В. Традиції і життєдіяльність етносу: на матеріалах святково-обрядової культури українців. Київ : Унісерв,
2000. 191 с.; Гоцалюк А. Традиції та новації в різдвяно-новорічній
обрядовості українців карпатського регіону (друга половина ХХ –
початок ХХІ ст.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 17.00.01 «Теорія та
історія культури». Київ, 2007. 20 с.; Кожолянко Г. Етнографія Буковини. Кн. 2. Духовна культура. Чернівці : Прут, 2007; Кожолянко О.
Календані свята та обряди українців Буковини. Семантика і символіка. Чернівці : Друк Арт, 2014; Курочкін О. Новорічні свята українців: традиції та сучасність. Київ, 1978. 274 с.; Курочкін О. Різдвяно-новорічні свята з історичної дистанції у 140 років (шляхами
експедиції Павла Чубинського). Народна творчість та етнологія.
№ 9. 2009. С. 26–31; Малоока Л. Історична еволюція масових свят
українців : автореф. дис. … канд. іст. наук : 17.00.01 «Теорія та історія культури». Київ, 2005. 19 с.
8
Курочкін О. Новорічні свята українців: традиції та сучасність,
Київ. 1978. 274 с.; Курочкін О. Різдвяно-новорічні свята з історичної дистанції у 140 років… С. 28.
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дицій: 1) «віджилі», тобто ті, які «сьогодні вийшли з ужитку,
забуті або зберігаються лише в пам’яті літніх людей», і 2) «актуальні», які збереглися до нашого часу, хоч і зазнали певних
трансформацій 9.
Дослідник до «віджилих» однозначно відніс «обряди і
повір’я, пов’язані з аграрною і, ширше, сільськогосподарською магією», а саме: перев’язування фруктових дерев
солом’яними джгутами (перевеслами) та обмазування дерев
тістом; обряди з плугом та упряжжю; обряд квоктання, замовляння-звертання до природних сил, зокрема до Морозу,
щоб забезпечити успіх у господарській діяльності. Канули в
лету і повір’я, що в різдвяну чи новорічну ніч розмовляють
воли, що саме в день Святої Меланії треба привчати «до їзди і
праці молодих коней, биків» тощо 10.
До «віджилих», на думку О. Курочкіна, належить також
більшість із зафіксованих П. Чубинським очисних та апотропеїчних обрядів: присмалювання на Голодну кутю дітям
волосся, «щоб не боялися вовка», використання помиїв після
святвечірньої трапези як ліки від пристріту – «уро́ків», використання попелу після спалювання горобців на день Св. Меланії для збереження майбутнього врожаю конопель та ін. 11.
Істотні зміни торкнулися й соціонормативної сфери. Для
переважної більшості сучасного населення України, за твердженням О. Курочкіна, «церковні святці вже не є визначальним орієнтиром виробничої та розважальної життєдіяльності», «мало хто дотримується церковних приписів щодо
вживання алкоголю, дуже часто, як свідчить статистика,
Курочкін О. Різдвяно-новорічні свята з історичної дистанції
у 140 років… С. 28.
10
Там само.
11
Курочкін О. Різдвяно-новорічні свята з історичної дистанції
у 140 років... С. 29.
9
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шлюби укладають і під час посту» 12, тоді як у ХІХ ст., за спостереженнями П. Чубинського, до Богоявлення народ утримувався від усіляких розваг, «тому що вода ще не освячена» 13.
Забулося багато заборон, пов’язаних з вірою в неминучість
покарання за роботу у святкові дні – йдеться про записане
П. Чубинським уявлення про перетворення на вовкулак 14.
До другої групи описаних П. Чубинським звичаїв та обрядів, які зберегли до наших днів актуальність та надзвичайну
життєстійкість, належать різні форми різдвяно-новорічних
поздоровчих обходів, які, за Курочкіним, «сьогодні виконують вже не магічну, а важливу вітальну, комунікативну та
розважальну функцію – допомагають мешканцям “пограбованого” i “зруйнованого” українського села не втратити душевний оптимізм, вистояти в агресивному, антигуманному
середовищі» 15.
А як еволюціонували свята зимового календарного циклу в традиційній культурі українців Республіки Молдова?
Спробуємо відповісти на це запитання в нашому дослідженні. Джерельною базою є польові записи, здійснені авторкою в
44 українських та українсько-молдовських селах усіх регіонів
республіки протягом 1994–2020 років, а також доступні наукові, архівні та краєзнавчі матеріали.
Зазначимо, що зимова календарна обрядовість українського населення Молдови досі залишається малодослідженою та системно не описаною. Цінні відомості про зимові
свята українського населення краю містяться у публікаціях
Там само.
Мудрість віків : українське народознавство у творчій спадщині Павла Чубинського : у 2 кн. / упоряд. С. К. Гаркавий, Ю. О. Іванченко. Київ : Мистецтво, 1995. Кн. 2. С. 56.
14
Там само. С. 8.
15
Курочкін О. Різдвяно-новорічні свята з історичної дистанції
у 140 років… С. 29.
12
13
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священників О. Бур’янова 16, В. Завойчинського 17, С. Кульчицького 18, Г. Романчука 19, А. Стадницького 20, а також у відомій праці П. Нестеровського 21. У другій половині ХХ ст.
унікальні фольклорні тексти (невід’ємний компонент зимових свят українців Глодянського та частково Ришканського
районів) записав В. Панько. Зібрані ним колядки, щедрівки,
засіванки, пісні про Маланку опубліковані в перших збірниках українського фольклору та деяких інших виданнях 22.
Бурьянов А. Историко-статистическое описаніе церкви и
прихода селенія Волонтеровки, бывшей казачьей станицы, Аккерманскаго уѣзда. Кишиневские епархиальные ведомости. 1877. № 17.
С. 731–744.
17
Завойчинский В. Селение Ленковцы Хотинского уезда: историко-статистическое описание. Религиозное состояние и суеверья.
Кишиневские епархиальные ведомости. 1880. № 24. С. 1128–1136.
18
Кульчицкий С. О суевѣріяхъ, обычаяхъ, повѣріяхъ и
примѣтахъ жителей села Ставучанъ Хотинскаго уѣзда. Храмовой
праздникъ. Гаданіе въ денъ Андрея. Разговоръ животныхъ в ночь
предъ Рождествомъ и щедривки. Кишиневские епархиальные ведо‑
мости. 1873. № 17. С. 626–630.
19
Романчук Г. Историко-статистические сведения о с. Пригородке Хотинскаго уезда. Кишиневские епархиальные ведомости.
1892. № 14–15.
20
Стадницкий А. Происхождение обычая гадания накануне
св. Андрея (30 ноября). Кишиневские епархиальные ведомости.
1889. № 23. С. 1020–1023.
21
Нестеровский П. Бессарабские русины: историкоэтнографический очерк. Варшава : Сатурн, 1905.
22
В земле наши корни. История, традиции и фольклор сел
Дану, Николаевка и Каменкуца Глодянского района. Исследования
и материалы. Кишинев, 1997; Виктор Панько. Песенный фольклор
украинцев Севера Республики Молдова. Календарная и обрядовая
поэзия. Кишинев, 2009; Попович К. Нариси українського фольклору та художньої літератури Молдови. Кишинів : Бізнес еліта, 2007;
16
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Не можна залишити поза увагою також дослідження проблем українсько-молдовських та ширше – східнороманськосхіднослов’янських взаємовпливів у календарній обрядовості, які активно розроблялися, починаючи з другої половини
ХХ ст. Г. Бостаном, О. Курочкіним, Г. Кожолянком, К. Поповичем, Ю. Поповичем та ін. 23
У 2005–2009 роках етнологам та фольклористам Інституту народознавства Львівського відділення НАНУ вдалося зібрати багатий матеріал з обширного ареалу північного
регіону республіки, спираючись на який О. Харчишин та
Н. Пастух дійшли висновку про те, що «український фольклор на цьому етнічному прикордонні до цього часу зберігся в глибоко архаїчних пластах обрядової традиції» 24.
О. Харчишин дослідила регіональну специфіку обрядового
комплексу «Маланка» буковинсько-бессарабського типу, характерного для півночі Молдови; історію записів, структуру,
семантику, діапазон мотивів поетичних текстів маланкових
пісень 25.
Співає Стурзовка. Збірка українського та молдавського фольклору
села Стурзовка Глодянського району Молдови. Кишинів : Tipografie
Academiei de Ştiinţe, 1995.
23
Бостан Г. Типологическое соотношение и взаимосвязи молдавского, русского и украинского фольклора. Кишинев : Штиинца,
1985. 186 с.; Попович К. Аграрно-народний календар і його обрядовість. Нариси українського фольклору та художньої літератури
Молдови… С. 29–44; Попович Ю. В. Молдавские новогодние праздники. Кишинев : Штиинца, 1974. 184 с. та ін.
24
Харчишин О. Колядки українців Молдови в системі української уснонародної традиції. Одеські етнографічні читання. Тради‑
ційна культура діаспори. Одеса, 2012. С. 91.
25
Харишин О. Маланкові пісні українців півночі Молдови: поетичний аспект (переосмислення мотивів). Народознавчі зошити.
2014. № 3 (117). С. 514–528.
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Варто згадати праці Г. Рогової, у яких дослідниця торкається й окресленої проблематики 26. Календарній обрядовості
населення Лівобережного Подністров’я присвячене дисертаційне дослідження Н. Гаврилюк, у якому авторка розглядає
зимові звичаї і традиції «у комплексі, без поділу на етноси та
етнічні групи» 27.
Важливим джерелом дослідження є опублікована
2019 року Інститутом мистецтвознавства, фольклористики
та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України фундаментальна праця «Етнографічний образ українців зарубіжжя. Корпус
експедиційних фольклорно-етнографічних матеріалів. Ч. 1.
Культура життєзабезпечення та традиційні соціонормативні практики» 28. Окремий розділ склали записи, здійснені
співробітниками сектору «Етнологія українців» Інституту
культурної спадщини та науковці з України в Єдинецькому,
Калараському, Криулянському, Окницькому, Оргеївському,
Ришканському, Сороцькому та Тараклійському районах 29.
Роговая Г. Пасха и двунадесятые праздники Православной
церкви. Кишинев, 2000; Рогова Г. Духовна культура українців Молдови в звичаях і обрядах зимового циклу. Українці Молдови. Істо‑
рія і сучасність / автори-укладачі: Кожухар В., Кожухар К. Кишинів : Elan-Poligraf, 2008. С. 61–70.
27
Гаврилюк Н. Традиционная календарная обрядность населения левобережного Поднестровья : автореф. дисс. ... канд. ист.
наук : 07.00.07 – этнография, этнология и антропология. СанктПетербург, 2015. С. 3.
28
Етнографічний образ українців зарубіжжя. Корпус експедиційних фольклорно-етнографічних матеріалів. Ч. 1. Культура життєзабезпечення та традиційні соціонормативні практики / [голов.
ред. Г. Скрипник] ; НАН України ; ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Київ,
2019. 676 с. : іл.
29
Республіка Молдова / укладачі: Головко О., Кожухар В., Кожухар К. Етнографічний образ українців зарубіжжя… С. 70–154.
26
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Академік Б. Патон назвав це видання унікальним на тій підставі, що воно «вперше в національній народознавчій науці
висвітлює етнокультурну спадщину українців зарубіжжя» 30.
Особливу увагу він звернув на те, що видрукувані записи, які
відображають стан народної культури впродовж останніх ста
років «доводять високий рівень збереження українських традицій за умов іноетнічного оточення». Відзначена оригінальність ілюстративного матеріалу книги, «високі цивілізаційні,
етичні та естетичні прояви творчого духу українства, неймовірну різноманітність української культури та її видатних
явищ». Важливою для українців зарубіжжя є висновок щодо
історичної спадкоємності української культурної традиції,
регіональної самобутності та різноманітності її виявів поза
межами України, що «наочно підтверджує тезу про етногенетичну єдність на територіально віддалених широтах» 31.
Досліджуючи особливості побутування новорічного
комплексу «Маланка» в українських / українсько-молдовських
селах республіки, ми зосередили увагу на його регіональних та
унікальних локальних варіантах і трансформаціях 32.
Патон Б. Наукові здобутки. Суспільні і гуманітарні науки. До підсумків року. Київ : Видавничий дім «Академперіодика». С. 15. URL : http://files.nas.gov.ua/PublicMessages/Docu
ments/0/2019/12/200429162217137-9828.pdf (дата звернення –
17.02.2020).
31
Там само.
32
Кожухар К., Кожухар В. Трансформація новорічного обрядового комплексу «Маланка» в північному регіоні Республіки
Молдова (на прикладі села Тецкани Бричанського району). На‑
родна творчість та етнологія. Київ, 2016. № 2 (360). С. 51–66; Кожухар К. С., Кожухар В. Г. «Нісеніто» і «Трикрай» як регіональні
варіанти новорічного обрядового комплексу «Маланка» (за матеріалами теренових обстежень). Мiжнароднi науковi читання
пам’ятi академiка Костянтина Поповича. Украïнсько-молдовськi
30
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Останнім часом ми активно досліджували різдвяний
цикл, зокрема різдвяні обходи, ритуальні страви Святого
вечора та їхню символіку, поминальні мотиви цього вечора
тощо 33.
етнокультурнi зв’язки : збірник наукових статей / укладачi: Кожухар В. Г., Кожухар К. С. Кишинів : Elan Poligraf, 2016. Т. 2. С. 101–133,
227; Кожухар К. С., Кожухар В. Г. Українська «Маланка» в Республіці Молдова: особливості побутування на початку ХХІ століття.
Мiжнароднi науковi читання пам’ятi академiка Костянтина По‑
повича. Украïнсько-молдовськi етнокультурнi зв’язки : збірник на‑
укових статей / укладачi : Кожухар В. Г., Кожухар К. С. Кишинів :
Stratum Plus, 2017. Т. 3. С. 179–205; Кожухар К., Кожухар В. Регіональні і локальні вияви української «Маланки» в Республіці Молдова. Море мови. Збірка конкурсних матеріалів / упоряд.: Ю. А. Работін, В. Т. Джуран, Т. І. Фонарюк. Чернівці : Технодрук, 2019.
С. 111–127, 262; Кожухарь Е. С. Особенности ритуального комплекса «Маланка» у украинцев юга республики Молдова. Conferinţa
ştiinţifico-practică internaţională «Ştiinţă, educaţie, cultură» = Между‑
народная научно-практическая конференция «Наука, образование,
культура». Т. 4. История и философия. Культура и искусство :
сборник статей / науч. ком.: Захария С. К. (председатель) [и др.].
Комрат : КГУ, 2020. С. 398–405.
33
Cojuhari E. Christmas Eve traditions and rites among Ukrainians
of Republic of Moldova. Conferinţa ştiinţifică internaţională «Patrimo‑
niul cultural: cercetare, valorificare, promovare»: Programul şi rezumatele
comunicărilor. Ediţia a IX‑a. Chișinău : IPC, 2017. Р. 87; Кожухарь Е. С.
Рождественско-новогодние обходы в традиционной культуре
украинцев Республики Молдова. Studii culturale: Materialele Sim‑
pozionului Național de Studii Culturale, Ediția 1‑a, 26 septembrie 2019,
Chișinău : [în vol.]. Vol. 1 / coordonatori: Victor Ghilaş, Adrian Dolghi;
colegiul redacțional: Victor Ghilaş (copreşedinte) [et al.]. Chişinău : Institutul Patrimoniului Cultural, 2020. P. 192–204; Cojuhari E. Baking
in the Christmas customs of the Ukrainians of Moldova. Conferința
științifică internațională «Patrimoniul Cultural: Cercetare, Valorificare,
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Оскільки рамки розвідки не дозволяють розглянути та
простежити еволюцію і трансформацію зимових календарних свят українського населення Республіки Молдова в усіх
деталях та з необхідною глибиною аналізу, обмежимося попередніми зауваженнями.
Народний календар українців республіки здебільшого
збігається із церковним календарем. Відлік зимових свят
ведеться від 4 грудня, зі свята Введення до храму Пресвятої
Богородиці, яке в місцевих говірках називають Ввєдєніє, Тре‑
та / Третя Причиста 34. Як і в інших етнічних землях, місцеві українці вважають, що в цей день вводиться літо в зиму.
7 грудня святкували Катерини, 13 грудня – Андрія / Андрея /
Гандрея, 14 – Наума, 17 – Варвари, 18 – Сави, 19 – Миколая
Зимного / Святого Миколая, 22 – Ганни Зачатіє, Святої Ган‑
ни, 25 – Спірідона / Спиридона. Не менш насичений і січневий народний календар: 1 січня – Новий годт (Новий рік за
новим стилем), 2 – Гната (день Святого Ігнатія), 6 – Святий
вечір / Святвечір / Первий Сьватий вечір, 7 – Рожиство / Ро‑
жиство Христове, Різдво / Різдво Христове, 13 – Маланка /
Ме(и)ланка, Щедрий вечір, 14 – Но́ви́й годт (тільки незначний
Promovare»: Programul şi rezumatele comunicărilor. Ediția a XI‑a: De
la cunoaștere spre salvgardare și conservare. Chișinău, 29–31 octombrie
2019 / comitetul de organizare, comitetul ştiinţific: Victor Ghilaş
(preşedinte) [et al.]. Chişinău : Institutul Patrimoniului Cultural, 2019.
P. 99; Кожухарь Е. С. Святвечерние обряды с кутьей в традиционной культуре украинцев Республики Молдова. Conferința științifică
internațională «Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea
societății durabile de mâine»: Program şi rezumatele comunicărilor.
Chișinău, 23–24 septembrie 2019. Chișinău : BNRM, 2019. P. 100; Кожухарь Е. С. Культ предков в «святвечерней» трапезе украинцев
Республики Молдова (предварительные замечания). Comunității
Etnice și Diaspora în timp și spațiu. Chișinău, 2019. P. 66–68.
34
Курсивом позначено діалектні місцеві назви.
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прошарок представників старшого покоління на півночі
республіки) / Но́в́ий годт по-ста́рому / Василя, 18 – Голодна
кутя / Другий Сьвати́й вечір, 19 – Іордан / Йордан / Крєщє‑
ніє / Водо́хре́щі, Водохре́стя, 20 – Івана / Івана Крістітєля /
Івана Хрестителя.
Нині українці Молдови відзначають далеко не всі з перерахованих свят, розмежовуючи їх за традицією на сьвата /
празники і присьватки. Дотепер багато місцевих українців
дотримуються заборон шити, рубати, прати на Третю Пречисту, у день Святої Ганни, Святого Андрія, у свята різдвяного циклу та в Бабин день. У с. Мусаїт Тараклійського району
особливо суворо заборонялося працювати на Ганни Зачатіє:
«Мама ни давали нам робити нічього, потому шо овички
мали всі ми. І мама кричить, ругаїця, шоб ми нічього ни ро‑
били, бо це [свято захисту] от звірі́в. Єслі будиш робить на
цей день, на Ганни зачятії, вовки будуть нападать на вівці
і нападать на людей. Собиралися баби, мами всі ті до мами
мойої. Так празднуют, густюють. А так робити – вони нічо‑
го ни робили» 35. Припис на заборони жіночих робіт (шиття,
прядіння) поширений у багатьох регіонах України. Записана
ж нами інформація про міфологічний зв’язок виконуваної
роботи з нападами хижих тварин перегукується з повір’ями,
пов’язаними з так званими Вовчими святами / днями – Вълчи
празники у болгар 36 та Canavar Yortulari у гагаузів Буджака 37,
де мешкають українці с. Мусаїт.
Республіка Молдова / укладачі: Головко О., Кожухар В., Кожухар К. Етнографічний образ українців зарубіжжя... С. 147.
36
Ковалов А. Календарная обрядность болгар Республики
Молдова. Кишинэу, 2017. С. 50; Ковалов А. Влчьи праздники у бессарабских болгар. Курсом развивающейся Молдовы. Москва, 2010.
Т. 1. С. 373–383.
37
Квилинкова Е. Гагаузский народный календарь. Chişinău :
Pontos, 2002. 182 с.; Soroçanu Е. Gagauzların kalendar adetleri:
35

605

www.etnolog.org.ua
https://ich.md/

Улюбленими святами молоді були Катерини та Андрія. На
Катерини (вважалося дівочим святом) дівчата збиралися на
вечорниці і до приходу юнаків готували традиційні страви,
наприклад, у с. Голяни Єдинецького району – картофля́ник,
бо́ханці с чьосником 38, у с. Мусаїт Тараклійського району –
борщ, у с. Паланка Калараського району смажили соняшникове насіння й ворожили «на долю», а після приходу парубків
починалися веселощі з жартами та піснями.
Ворожіння було кількох видів. Наприклад, у с. Мусаїт ворожили на висівкових балабушках, які викладали на дошку
і кликали пса – чий коржик першим з’їсть собака, та дівчина першою вийде заміж. Такі ворожіння називалися «робить
знаки́»: «А потомички бируть і роблять знаки́. Роблят із
висівок, з усього балабушки і ставлять на доску, і там кла‑
дуть коло собаки. Яку впиред собака вкраде, та піде впиред
заміж» 39. Перекидали через хату взуття: «Кидали тухлі чирис
хату. Кидає кажда. От кинула одна, кинула друга тухоль свій,
кинула третя. Покидали. Ідуть, дивляця – куди стуїть він,
той тухоль, куди носком стуїть. Буде стуять туди носком –
туди вона заміж піде. Це такички вони такі придмети [при‑
кмети] робили. Та, друга, каже: «А він став рімно. На месті».
Значить, ни вийде» 40.
День Святого Андрія більшість українців Республіки
Молдова, як і інші православні народи, сьогодні сприймають
як велике християнське свято на честь святого Андрія Первозваного. Уцерковлені віруючі відвідують службу. У родинах,
etnolingvistik aaraştırması = Гагаузская календарная обрядность :
этнолингв. исслед. / Evdokiya Soroçanu; Acad. de Şt. a Rep. Moldova.
Inst. de Cercet. Interetnice. Chişinău : Gunivas, 2006. 256 p.
38
Республіка Молдова / укладачі: Головко О., Кожухар В., Кожухар К. Етнографічний образ українців зарубіжжя... С. 91.
39
Там само. С. 146.
40
Там само.
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де є чоловіки на ймення Андрій, відзначають їхні іменини:
«А про кого буў Андрій, тото ходили нанашки́ чі куми́, те й
уже мей готувалиси: робили галушки́, паланиці робили» 41. За
традицією цього дня молодь організовувала Андріївські вечорниці, витоки яких мають глибоке язичницьке коріння,
пов’язане з дохристиянським святом Калити.
Як засвідчують зібрані нами польові матеріали, на традиційні Андріївські вечорниці з ритуальними обрядодіями, ворожінням, жартами, запальними танцями й піснями сільська
молодь збиралася ледь не до середини 60‑х років ХХ ст. Ядро
зафіксованих локальних різновидів молодіжних гулянь становлять такі обрядові дії:
1. Випікання ритуального коржа-Калити, що символізує сонце, і забави з ним: «Було таке, робили таке – хто го‑
ден скочити, шоб достати зубами» 42. За спостереженнями
Г. Рогової, у с. Фузівка Шолданетського району «в давні часи
Калиту випікали дівчата гуртом» 43, нині ж для інсценізації в
сільському клубі випікання калити доручають одній із учасниць фольклорного гурту, який відтворює локальний варіант
Андріївських вечорниць з притаманними місцевій традиції
персонажами – паном Коцюбинським, паном Калитинським і
відповідним сценарієм свята.
2. Ворожіння на нареченого 44. З польових матеріалів відомо, що в ритуальних гаданнях на Андрія, які практикувалиТам само. С. 133.
Там само. С. 143.
43
Рогова Г. Духовна культура українців Молдови в звичаях і
обрядах зимового циклу. С. 63–64.
44
Див.: Кожухарь К. Брачные гадания украинок Бессарабии в
день Святого Андрея (по материалам Кишиневских епархиальных
ведомостей). Conferința «Patrimoniul cultural de ieri – implicații
în dezvoltarea societății durabile de mâine». Chişinău, Moldova, 22–
23 septembrie 2020. Ediția 2. Chişinău, 2020. Р. 273–281; Кожухарь Е.
41
42
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ся у ХХ ст., використовували різноманітні предмети: взуття,
кілки, дзеркала, тарілки, ложки, свічки, прутики, хлібні вироби; до дивінацій залучали домашніх тварин, найчастіше собак, ворожили на вівцях і свинях; особливу роль відігравала
«непочата» вода: «Брали ложки і тарахкали ложками – з ко‑
трого боку пес загавкає, з якої сторони. “А, відти – ти підеш
на Україну”, – так собі шуткували там… Колики тоже ми
щитали. Ага, потом ше чобіт перекидали через хату. Якісь
чобіт старий через хату перекидали: якою стороною впаде
тоже, то казали, шо у хаті ти будеш старша, чи буде чоловік
старший у хаті. Ну, так воно якось, як впаде» 45. У згаданому
с. Фузівка ворожили на балабушках, на залишках коржа-Калити, на кілках та на гілочках, які перекидали через струмок зі
словами: «Суджений-ряджений, переведи мене через місток»,
чи «Як оця гілочка – так місток до тебе» 46.
Найчастіше ворожили на балабушках / боханчиках / бу‑
лочках / коржиках, замішаних на «непочатій» воді. За інформацією уродженки с. Наславча Окницького району Н. С. СерЗимние календарные праздники украинцев юга Республики Молдова (предварительные наблюдения). Ştiinţă, educaţie, cultură»,
conferinţă ştiinţifico-practică internaţională (2021; Comrat). Conferinţa
ştiinţifico-practică internaţională «Ştiinţă, educaţie, cultură = Между‑
народная научно-практическая конференция «Наука, образова‑
ние, культура»: Посвященная 30‑й годовщине Комратского госу‑
дарственного университета, [11 februarie 2021] : сборник статей:
Комрат : КГУ, 2021. Т. 2 : Филология. Всеобщая история. Археология. Философия. Транзитология. Этнология и региональные исследования. Культура и искусство / составители: Т. И. Раковчена,
А. К. Папцова, С. И. Лупашку. 2021. 462 p. : fig., tab. С. 353–359.
45
Республіка Молдова / укладачі: Головко О., Кожухар В., Кожухар К. Етнографічний образ українців зарубіжжя... С. 127.
46
Рогова Г. Духовна культура українців Молдови в звичаях і
обрядах зимового циклу. С. 63–64.
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деченюк (Андріяш), 1946 р. н., «Пекти ми начали ліпйошки
такі – «балабушечки» казали. <...> І клали [на лавку] ті ба‑
лабушки іден за другим, іден за другим, іден за другим. І всі
дівчата стоят, приводят песика. Котрий пес візьме бала‑
бушок перший – то та замуж перва піде дівчина» 47. Мешканка с. Голяни Єдинецького району Є. П. Томчак (Тютюнник),
1943 р. н., також засвідчила аналогічну традицію: «Та пекли
якіс булочки та клали кажда свій, та песика кликали. Та ко‑
трий песик возме котрої ту булочку, та та віддасци. [Булочки чи балабушки?] Та жи балабушки тоті. Бо́ханчики чи шо
то вони пекли. Та клали тако в ряд, кажда знала, котрий. Та
й кликали пса, котрий [балабушок] пес взяв – та віддасци.
[Перша?] Да» 48. І в с. Окланда Сороцького району, за спогадами М. С. Ткач, 1938 р. н., ворожили на балабушках: «Чий
балабушок пес раньше візьме – то має віддатися ранше» 49.
3. Парубоцькі бешкети – влаштовували перешкоди на дорозі – натягували мотузки, запирали / зав’язували, а частіше
знімали хвіртки чи ворота обійсть, де жили незаміжні дівчата, виказуючи в такий спосіб симпатії дівчатам та символічно
усуваючи перешкоди до шлюбу з обраницями, а подекуди винятково задля сміху: «От, я помню по молодості Андрея ми
справляли. На Андрея тоже вечером особинно, ми були дівки,
щє при нас фіртки закривали, зав’язували. Бо парубки прихо‑
дили там, де дівка була, прятали фіртки. Дотепер цей оби‑
чай у нас молодьож тоже соблюдає. Ну, як, шутят там. Ідут,
в того заберут фіртку, в того заберут» 50. «Фіртки знімали
і ворота заносили, в кого дівка є. Або закрутят [двері мотузРеспубліка Молдова / укладачі: Головко О., Кожухар В., Кожухар К. Етнографічний образ українців зарубіжжя... С. 127.
48
Там само. С. 83.
49
Там само. С. 143.
50
Там само. С. 105.
47
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кою], шоб ни вийти»; «Взяли, перетянули дорогу шнурком
якимось, мотузком, а ті не бачили, попадали, та й всьо» 51;
«Ворота [хлопці] знімають чи фіртку знімають, кудись за‑
носят. Рано встала – фіртки нема. <...> В’язали, двері в’язали,
рано встала, а двері зв’язані дротом – вийти немає як. [Через
вікно виходили?] Ну, вже сусіди, хто там не зав’язаний, то
підійшли та й відв’язували» 52.
4. Колективні гуляння: «Дівчата, хлопці приходили, всьо
зносили, хто шо мав. Складчина була, шо собі хто приніс. <...>
Тоди було весело, жили люди бідно, али було весело. А зараз
нема веселої жізні» 53; «На Андрея гуляли. Брали хлєбчик, кар‑
тошечку, хлопці вино пили» 54.
До яскраво виражених локальних варіантів належать Андріївські вечорниці в с. Мусаїт Тараклійського району, де до
середини 1960‑х років виготовляли опудало у вигляді антропоморфної постаті, нареченої також Андрейом, і «ховали» його
з «дотриманням» сільських похоронних традицій: вбравши
відповідно; виготовлену в людський зріст ляльку поміщали в
труну зі стебел соняшника і проводжали в останню дорогу з
плачем та голосіннями. Поховальна процесія просувалась через усе село до річки, куди й кидали солом’яне опудало. Після
цього організовували джьок, потім усі поверталися до хати і
продовжували святкувати до ранку 55.
Нині традиція Андріївських вечорниць підтримується
на рівні різноманітних культурно-просвітницьких та освітніх проєктів, насамперед у навчальних закладах з вивченням
Там само. С. 127.
Там само. С. 143.
53
Там само.
54
Там само. С. 153.
55
Див. розшифровку польових записів у: Республіка Молдова /
укладачі: Головко О., Кожухар В., Кожухар К. Етнографічний образ
українців зарубіжжя... С. 146–147, 153.
51
52
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української мови, у сільських та міських Будинках культури
та клубах. Донині залишаються бажання дівчат зазирнути в
майбутнє за допомогою певних магічних і мантичних обрядодій та парубоцькі бешкети, про що свідчать і наші матеріали, і записи колег з України 56.
У день Миколи Чудотворця в багатьох українських селах
краю відзначають Храмове свято – Миколи Зимного / Мико‑
лая. Незважаючи на піст, готують багатий стіл, не відмовляються від скоромних м’ясних та молочних страв. Причому це
не віяння часу, а стійка традиція, яку не можуть викорінити
представники церкви впродовж багатьох десятиліть. До прикладу, в с. Голяни Єдинецького району настоятель сільської
церкви навіть пропонував перенести Храм на Миколи Весняного, однак не знайшов розуміння й підтримки з боку сільської громади 57.
Останнім часом все більшої популярності набувають дитячі ранки і свята, приурочені Святому Миколаю. У тих навчальних закладах, де вивчається рідна мова та курс «Історія,
культура і традиції українського народу», діти розучують
вірші про святого, молитви, а батьки готують їм подарунки:
цукерки, печиво, фрукти і кладуть їх «від святого Миколая»
у черевички чи панчішки або ж під подушку. Свою лепту в
розвиток традиції вносять також українські етнокультурні
організації.
Найшанованішим святом у зимовому календарі молдовських українців сьогодні, як і раніше, є Різдво́ / Рожиство́.
Свя́тки відрізняються великою різноманітністю обрядів,
Див. також: Фольклор українців півночі Молдови: пісні та
речитативи / записали та упорядкували Надія Пастух та Ольга
Харчишин. Львів, 2020. 800 с. : іл.
57
Записала авторка у вересні 2018 року у с. Голяни Єдинецького
району від Фондофан Галини Анатоліївни, 1972 р. н.
56
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у яких переплелися елементи солярного культу та культу
предків, магія і мантія, усілякі заборони та ініціальні дії. Групові (колективні) та індивідуальні обходи, обмін дарами, ряження покликані були умилостивити природні та надприродні сили, допомогти досягти успіхів у господарській діяльності,
зміцнити здоров’я й досягти благополуччя. Як засвідчують зібрані нами матеріали, від середини минулого століття чимало традицій поступово згасають, водночас час простежується
дивовижна життєздатність ритуальних обходів з метою обміну дарами (ходять з вечорою, з поманою), відвідують могили предків, ходять зі звіздою, колядуют; гейкают, ходят з
плужком (символічним), маланкуют / ходят з Маланкою /
Миланкою, з Козою, щедруют, посівают. Непорушні традиції Святого вечора з ритуальною кутею та іншими традиційними для кожного локусу стравами з відповідною символікою та поминанням предків роду 58. Живучими залишаються
повір’я, пов’язані з першим відвідувачем – полазником, на
Святий вечір (в усьому україномовному ареалі республіки) та
в день Святого Ігнатія. Особливу життєстійкість демонструє
новорічний ритуальний комплекс «Маланка», використання
йорданської та стрітенської «святої» води.
Деякі звичаї втратили свою актуальність і залишилися тільки в пам’яті носіїв традицій. Наприклад, обходи селянських подвір’їв із церковними піснеспівами напередодні
Різдва, обходи власного житла з кутею, підкидання куті до
стелі, закликання сил природи на Святий вечір, випікання
калачів, бубликів для частування учасників згаданих обходів,
«підкурювання» хрестиків на сволоках будинку на Голодну
кутю, малювання хрестів на будинку та приміщеннях для худоби на Хрещення, випилювання хреста з льоду на Йордань
Тут і далі див. згадані праці К. Кожухар, В. Кожухаря, Н. Пастух, О. Харчишин.
58
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та встановлення його над ополонкою, де відбувається обряд
освячення води; віра в чудодійну силу небесних світил: «На
Йордань <...> Мати каже: «Шо бачите у вікні?». – «Засвіти‑
лася зірничка». – «Там золото закопане. Помолітесь Богу, не
забувайте ту зірничку» 59 тощо.
У той самий час у деяких селах півночі Молдови, зокрема в с. Унгри Окницького району, донині практикують обряд
квоктання: «У нас і зарас кудахтают. У мене, як приходить
внук, кажу: “Як ни покудахтаїш, гроший ни буде, потому шо
треба, шоб квочки сідали”. Сідає на картуз, на горіхи. Ну, на‑
верно, колись у шляпу клали, но у нас картуз. “Ко-ко-ко, коко-ко, ку-ку-рі-ку!”, – хотя би три раза» [слід проказати] 60.
Про продукуючу функцію сміття повідомила респондентка із
с. Голяни Єдинецького району: «Та сміття забирали під при‑
пічик, шоб квочки сідали. На Святий вечір не замітали, сміт‑
тя кидали під припічик. “Ни замітаю кришечки, а замітаю
квочички”, – шоби квочки сідали, шоб курий багато мали. Та й
правда. <...> Треба замітати! <...> я як зачала, та й того року
зо девіть квочок сіло» 61. На півдні країни, зокрема в с. Мусаїт
Тараклійського району поширені повір’я в захисну силу сміття, яке забороняється виносити з хати від Різдва до Нового
року за старим стилем (Василя): «А після виносять до фрук‑
тових дерев, шоб не мерзли, шоб не жувалось дерево» 62. Як би
то не виглядало дивно на початку ХХІ ст., та нам вдалося зафіксувати використання в «лікувальних цілях» помиїв після
миття посуду, яким користуються на Святий вечір: «Врано
вже [на Різдво] вставали, мили [посуд] та й ті помиї лишали
Республіка Молдова / укладачі: Головко О., Кожухар В., Кожухар К. Етнографічний образ українців зарубіжжя... С. 153.
60
Там само. С. 130.
61
Там само. С. 79.
62
Там само. С. 153.
59
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для того, шоб не наврікали. Вже як рано помили миски, та й
ту водичку прятали, бо то від вроків помагало – діти вмива‑
ти, худобу, як наврочили» 63.
Чимало звичаїв та ритуалів зазнали суттєвих трансформацій і продовжують життя в нових формах та змісті
(Андріївські вечорниці, Нісеніто як різновид обряду «Ма‑
ланка» та ін.).
Невід’ємними атрибутами Новорічних свят стали ялинки
в хатах і квартирах та на сільських і міських вулицях і майданах, ілюмінації, дитячі ранки, шкільні / сільські / міські свята
і «корпоративи» з Дідом Морозом і Снігуркою, концертними програмами, сюрпризами й подарунками. На наших очах
зникають паперові вітальні листівки, на зміну яким прийшли
різноманітні електронні версії поздоровлень-віншувань. Традиційними стали телевізійні та радіозвернення до громадян
політичних та державних діячів тощо. Надання Різдву статусу державного свята, причому як за Григоріанським, так і
за Юліанським календарем, відкрило, як і в Україні, «широку дорогу для повної реабілітації всього арсеналу народних
художньо-естетичних та фольклорно-етнографічних традицій» 64, що демонструють численні національні та регіональні
фестивалі, конкурси, марафони різдвяних та новорічних традицій: «Colindă! Colindă!», «Колядка в дар», «Різдвяні зустрічі з Оленою Тер», «Malanca la Palanca», «Фестиваль зимових
традицій», «Caravan de Creciun» та багато інших. У церквах
і соборах Молдови, на радіо і телебаченні звучать українські
народні й авторські колядки та щедрівки, журналісти та дослідники в рубриці «Народний календар» радіожурналу
«Renaștere-Відродження» ТелеРадіо-Молдова знайомлять
Там само. С. 79.
Курочкін О. Різдвяно-новорічні свята з історичної дистанції
у 140 років... С. 29.
63
64
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мешканців країни з українськими традиціями зимового циклу; школи й гімназії долучаються до споконвічних джерел
народного календаря на таких уроках, як «Історія, культура
та традиції українського народу».
Попри те, що зимові аграрно-календарні свята українців
Республіки Молдова вирізняються надзвичайною консервативністю та життєздатністю, під впливом історичних, соціально-політичних, економічних, природно-кліматичних та
інших факторів вони закономірно еволюціонують. За темпом і характером ці зміни менш динамічні, ніж у метрополії.
В умовах іноетнічного оточення, активних міжкультурних
взаємовпливів в ареалі молдовсько-румунсько-українського прикордоння збереглися архаїчні, часто унікальні, а подекуди й давно втрачені в Україні обряди і традиції зимового
календарного циклу. Їх збереженню сприяє стійка етнічна
пам’ять, державна етнокультурна політика; освітньо-просвітницька робота науково-дослідних центрів, навчальних
закладів, ЗМІ, українських етнокультурних організацій, етнографічних колективів при сільських та міських клубах та
Будинках культури.
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Катерина Кожухар

Святвечірні обходи в традиційній
культурі українців
Республіки Молдова
(за тереновими обстеженнями) 1
Різдвяний цикл свят – найважливіший у зимовому календарі. Він був пов’язаний з відродженням нового сонця й
починався зустріччю предків на Святий вечір, а закінчувався
проводами на Водохреща. «Вже передріздвяний час виявляв,
що зближається дуже святочна хвиля, глибоко почута народом, наперед опановуюча його всю психіку й почування. Се
Святий вечір, властиве свято Різдва-Коляди, що містить у
собі всю суть того свята. Се велике громадянське й культурне українське свято: вислів найстарших народних традицій і

Див.: Кожухарь Е. Рождественско-новогодние обходы в традиционной культуре украинцев Республики Молдова. Studii cul‑
turale. Materialele Simpozionului Național de Studii Culturale, Ediția 1-a,
26 septembrie 2019, Chișinău : [în vol.] / coordonatori: Victor Ghilaş,
Adrian Dolghi ; colegiul redacțional: Victor Ghilaş (copreşedinte) [et
al.]. Chişinău : Institutul Patrimoniului Cultural, 2020. P. 192–204. Це
дослідження виконано в рамках наукового проєкту (2020–2023 рр.)
Інституту культурної спадщини Республіки Молдова (реєстраційний номер 96‑PS 20.80009.1606.02: Evoluţia tradiţiilor si procesele etnice
în Republica Moldova: suport teoretic şi aplicativ în promovarea valorilor
etnoculturale si coeziunii sociale).
1
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атавістичних почувань та день духовної, культурно-релігійної, всенародної обнови» 2.
За К. Сосновським, «провідні думки передріздвяного і
щедровечірного часу» рухаються «в напрямі астрального, передовсім люнарного культу, що розвивається на основі ідей
про народження світу» 3.
Святий вечір у традиційній культурі українського населення Республіки Молдова, як, урешті, і всіх християн, наповнений особливим семантичним навантаженням. У цей вечір
українці Молдови збираються в родинному колі на ритуальну
трапезу, до якої заздалегідь ретельно готуються і яка супроводжується низкою різноманітних за змістом і семантичним
наповненням обрядодій, носять вечерю, колядують, тобто
здійснюють ритуальні обходи будинків, співають ритуальних
пісень, декламують благі побажання господарям і їхнім домочадцям, за що ті обдаровують колядників гостинцями. Завчасно до свята готували спеціальну їжу – ритуальні страви,
які були призначені не тільки для трапез, але й для ворожінь,
приношень символічної жертви тощо.
Традиційні різдвяно-новорічні обходи відомі багатьом
етносам, що населяють Республіку Молдова та ширше – Європу 4. Наші далекі пращури під час Святок, що припадають
Сосенко К. Культурно-історична постать староукраїнських
свят Різдва і Щедрого вечора. Львів : Сінто, 1994. С. 61.
3
Там само. С. 56.
4
Див.: Виноградова Л. Зимняя календарная поэзия западных
и восточных славян: Генезис и типология колядования. Москва :
Наука, 1982; Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной
Европы. Исторические корни и развитие обычаев. Москва : Наука, 1983; Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной
Европы. XIX – начало ХХ в. Зимние праздники. Москва : Наука,
1973; Квилинкова Е. Н. Календарная обрядность в системе жизнедеятельности гагаузов. Традиционная духовная культура гага‑
2
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на час зимового сонцевороту, намагалися «вловити» і використовувати «відкритість невпорядкованих космічних сил»
«у своїх інтересах», щоб «вилікуватися, розбагатіти, дізнатися
про долю і вплинути на неї» 5. В обрядах та традиціях цього періоду тісно переплелися елементи солярного культу та
культу предків, магія і мантія, усілякі заборони й ініціальні
дії. Групові (колективні) та індивідуальні обходи, обмін дарами, рядження мали умилостивити природу й надприродні
сили, щоб досягти успіхів у господарській діяльності, зміцнити здоров’я та досягти благополуччя.
Як свідчать наші багаторічні дослідження, традиційна культура місцевого українського населення й на початку
ХХІ ст. зберегла велику різноманітність таких обрядів. Сеузов: этнорегиональные особенности. Кишинев, 2007; Ковалов А.
Календарная обрядность Болгар Республики Молдова. Кишинев :
Reclama, 2017; Попович Ю. В. Календарная обрядность молдаван.
Кишинев, 1977; Сорочяну Е. Терминология болгарской календарной обрядности в сравнении с гагаузской (на материале болгарских и гагаузских говоров Бессарабии) : автореф. дисс. ... канд. фил.
наук. Москва, 1996. URL : http://cheloveknauka.com/terminologiyabolgarskoy-kalendarnoy-obryadnosti-v-sravnenii-s-gagauzskoy-namateriale-bolgarskih-i-gagauzskih-govorov-be#ixzz5WXPTS9OC»
(дата звернення – 05.01.2020); Сырф В. И. Некоторые аспекты Рождественской обрядности у славян и гагаузов юга Молдовы (на материалах сел Кирсово, Ферапонтьевка и Томай (Gagauz Yeri). Българи
и гагаузи заедно през годините. Материали от петата и от шес‑
тата Международни научни конференции на тема «Функционира‑
нето на българския и другите язици и литератури в контекста на
езиковата ситуация в Республика Молдова» 11 май 2005 г., 11 май
2006 г. Комрат : Знак’94, 2007. С. 61–66.
5
Серов С. Я. Календарный праздник и его место в европейской
народной культуре. Календарные обычаи и обряды в странах зару‑
бежной Европы. Исторические корни и развитие обычаев... С. 47.
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ред них відомі такі, як різдвяні ходіння з звіздою, колядуван‑
ня, новорічні обходи зі щедрівками – щедрування, ходіння з
плужком, бугайом, гейкання, ходіння з Козою, з Маланкою
та ін. Як зазначає С. Толстая, за допомогою обрядів обходу
«позначається» культурний простір та люди чи тварини, що
відносяться до нього; здійснюється їх ритуальна «номінація»
і демонстрація як об’єктів уваги з боку вищих сил 6.
Фольклорні тексти, пов’язані зі згаданими обходами, записані в українських / українсько-молдовських селах республіки, та опис обрядів (більш-менш повний) відображено в
низці публікацій 7. Глибокі теоретичні викладки, порівняльТолстая С. М. Акциональный код символического языка
культуры: движение в ритуале. Концепт движения в языке и куль‑
туре. Москва : Издательство «Индрик», 1996. С. 99.
7
Див.: В земле наши корни. История, традиции и фольклор сел
Дану, Николаевка и Каменкуца Глодянского района. Исследования и
материалы / авт. и сост.: К. Ф. Попович (гл. ред.), Я. П. Мироненко (муз.
ред.), Е. С. Чернега (Кожухарь) (лит. ред.), В. Г. Кожухарь, В. Д. Панько. Кишинев : Штиинца, 1997. С. 165–176; Попович К. А в пісні – кохання і розпач, відгомін буремних подій, надія і віра в прийдешнє.
Співає Стурзовка. Збірка українського та молдавського фольклору
села Стурзовка Глодянського району Молдови / ред. кол. : К. Ф. Попович, Я. П. Мироненко, К. С. Чернега-Кожухар ; укл. : К. Ф. Попович,
К. С. Чернега-Кожухар, Я. П. Мироненко, В. Д. Панько та ін. ; вступ. ст.
К. Ф. Попович. Кишинів : Tipografie Academiei de Ştiinţe 1995. С. 3–21;
Попович К. Аграрно-народний календар і його обрядовість. Нариси
українського фольклору та художньої літератури Молдови. Кишинів :
Бізнес еліта, 2007. С. 29–44; Попович К. Ф. Песня в пути. В земле наши
корни. С. 73–80; Співає Стурзовка. Збірка українського та молдавського фольклору села Стурзовка Глодянського району… С. 34–47; Кожухар К. С., Кожухар В. Г. «Нісеніто» і «Трикрай» як регіональні варіанти
новорічного обрядового комплексу «Маланка» (за матеріалами теренових обстежень). Мiжнароднi науковi читання пам’ятi академiка
Костянтина Поповича. Украïнсько-молдовськi етнокультурнi зв’язки:
6
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ний аналіз на великому емпіричному матеріалі щодо перерахованих різновидів святкових обходів представлений у
працях українських, молдавських, румунських та російських
дослідників 8.
збірник наукових статей / укладачi : Кожухар В. Г., Кожухар К. С.
Кишинів : Elan Poligraf, 2016. Т. 2. С. 101–133; Кожухар К. С., Кожухар В. Г. Трансформація новорічного обрядового комплексу «Маланка» в північному регіоні Республіки Молдова (на прикладі с. Тецкани
Бричанського району). Народна творчість та етнологія. Київ, 2016.
№ 2. С. 51‑65; Кожухар К. С., Кожухар В. Г. Українська «Маланка» в Республіці Молдова: особливості побутування на початку ХХІ століття.
Мiжнароднi науковi читання пам’ятi академiка Костянтина Попо‑
вича. Украïнсько-молдовськi етнокультурнi зв’язки : зб. наук. статей /
укладачi : Кожухар В. Г., Кожухар К. С. Кишинів : Stratum Plus, 2017.
Т. 3. С. 179–205; Кожухар К, Кожухар В. Регіональні і локальні вияви
української «Маланки» в Республіці Молдова. Море мови. Збірка кон‑
курсних матеріалів / упоряд. : Ю. А. Работін, В. Т. Джуран, Т. І. Фонарюк. Чернівці : Технодрук, 2019. С. 111–127 та ін.
8
Вархол Й. Календарна та сімейна обрядовість українців Словаччини. Київ : ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, 2019; Виноградова Л. Зимняя календарная поэзия западных и восточных
славян: Генезис и типология колядования. Москва : Наука, 1982;
Воропай О. Звичаї нашого народу. Етнографічний нарис : в 2 т.
Київ : Оберіг, 1991; Горбаль М. Різдвяна обрядовість Лемківщини:
семантика, типологія, етнічний контекст. Львів : ТзОВ Дизайнстудія «Папуга», 2011; Громова Н. Різдвяно-новорічна обрядовість українців Бойківщини (кінець ХХ – початок ХХІ століття) :
дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05. Київ, 2007; Календарные обычаи и
обряды в странах зарубежной Европы, XIX – начало ХХ в.: зимние
праздники. Москва : Наука, 1973; Календарные обычаи и обряды
в странах зарубежной Европы: Исторические корни и развитие
обычаев. Москва : Наука, 1983; Курочкін О. В. Новорічні свята
українців: традиції і сучасність. Київ, 1978; Попович Ю. В. Календарная обрядность молдаван. Кишинев, 1977; Славянские древнос620
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У своїй розвідці ми намагалися проаналізувати та описати такі малодосліджені святвечірні обходи українців Молдови, як 1) обходи з вечерею, 2) обходи з поманою, 3) обходи з кутею, 4) із церковними піснеспівами та 5) відвідування могил
предків. В основі лежать польові матеріали, записані автором
в українських / українсько-молдовських селах республіки.
У науковий обіг матеріали вводяться вперше.
Обходи з вечерею – Носити вечерю
Носіння вечері – один із найпоширеніших святвечірніх
обходів українців Молдови. Його суть полягає у відвідуванні
хрещених, близьких родичів, сусідів, а іноді й усіх мешканців села із символічними дарами – вечерею: «на Святи́й ве́чир
ми ходи́ли з виче́риею»; «йшли до нанашкі́ў, да, а пото́м
ўже йшли́ до всіх підря́д» 9; «На Сьвяти́й ве́чір до на́с коли́с,
йа по́мню, <…> прихо́дили на́ші фіни́, ді́ти-от, яки́х ми
христи́ли, прихо́дили с виче́рьою» 10; «Нанашка́м, сосі́дам,
ро́дичам – так воно́ тре́ба: виече́рю відне́сти» 11; «І носи́л˙и
ти. Этнолингвистический словарь : в 5 т. Москва : Международные
отношения, 1999. Т. 2; Brăiloiu C. Opere. Vol. I. Bucureşti : Editura Muzicală a uniunii compozitorilor din republica socialistă România, 1967;
Caraman Р. Colindatul la români, slavi și la alte popoare. Studii de folclor
comparat. București: Editura Minerva, 1983; Mateevici А. Privelişti şi
datini strămoşeşti. Iaşi, 1983 та ін.
9
Записала авторка в с. Паланка Калараського району в 2018 році
від Бучки Віри Михайлівни, 1936 р. н.
10
Записали Кожухар К. С. та Кожухар В. Г. в с. Гиржавка Калараського району в 2016 році від Ротаря Петра Олександровича,
1935 р. н.
11
Записав Головко О. в с. Кремінне Могилів-Подільского району Вінницької області в 2014 році від Сердеченюк (Андріяш) Ніни
Степанівни, 1946 р. н., уродженки с. Наславча Окницького району.
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віч’е́рю до ді́да там, до ро́дичіў» 12; «На Сьвати́й ве́чір носи́ли
вічє́рю» 13; «На Рiздвя́нi свята́ iду́т молодí до нана́шула
з вiче́рою на Святи́й ве́чiр i спiва́ют…»; «…у Святве́чiр
пе́ред Рiздво́м дíти з вече́рою iшли́ до нанашулíв, ро́дичiв i
найбли́жчих сосі́дів» 14.
Що являє собою вечеря? У словнику-довіднику «Знаки української етнокультури» вечеря визначається як «обрядова їжа,
призначена для рідних та близьких, яку на Святвечір носять їм
зазвичай діти» 15. Традиційна «вечеря» українців Молдови складається з калача – колач(‘) / калач та куті, яку місцеві українці
називають кутя́ / пшени́ца / пшене́ица / пшиени́шька / пі́хана
пшени́ца / ко́лиево. За спогадами старожилів, калачі ще в 1950–
1960‑х роках не купували, а випікали господині в кожній хаті,
причому це були не звичайні, а святкові, особливі – плечені кола‑
чі. Калач і невелику тарілочку / мисочку з кутею кладуть на хустку і йдуть із цією «вечерею» до родичів, сусідів чи інших мешканців села: «Там, <…> сні́зу кола́чь пич’е́ний такій, пле́ч’ений,
і зве́рьху тарє́лка і́лі ми́ска покла́джена с кутю́-от» 16.
В інших селах не обмежуються калачем та кутею. У с. Пас
кауци, за інформацією І. В. Кваснюка, це ще й цукерки, пряЗаписала авторка в м. Кишиневі у 2019 році від Кваснюка Івана Васильовича, 1946 р. н., уродженця с. Паскауци Ришканського
району.
13
Записала авторка в с. Ракарія Ришканського району від Максимчук Валентини Аксентіївни, 1962 р. н.
14
Фисун В., Суховий О. Историко-этнографические материалы
для изучения традиционной культуры и быта украинской
диаспоры. Голуб В., Сорочинский И. Иванча. Страницы истории
села. Орхей, 2001. С. 117–141.
15
Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури : словникдовідник. Київ : Видавництво «Дніпро», 2006. С. 82.
16
Записали Кожухар К. С. та Кожухар В. Г. в с. Гиржавка Калараського району в 2016 році від Ротаря Петра Олександровича, 1935 р. н.
12
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ники, бублики: «ў хусти́нку кл˙а́л˙и пшиени́цу, бумбо́ни,
ме́діўники, ўоба́ренки, да, і носи́ли, і поздравля́ли» 17. Солодощами присмачують «вечерю» і в с. Ракарія Ришканського
району: «Обіза́тілно кала́чік, обіза́тілно тра́ба було́ с хлі́бом
прийсти́ до ха́ти. Бліно́в тро́хі кладу́т, сла́достіў, як хто
мо́же. І була́ ми́соч’ка с пшиени́ч’кою, тарє́лоч’ка, на дно́ві
обіза́тілно тро́шкі пшиени́ч’кі варе́ної» 18.
Перед тим, як увійти до хати з «вечерею», треба запитати дозвіл: « – Хазя́йка вдо́ма? – Вдо́ма. – Мо́жна з виче́риею? –
Мо́жна» 19. Увійшовши до хати, вечерники́, використовуючи
усталені ритуальні форми-звертання, передають господарям
будинку прохання від батьків прийняти «вечерю»: «Проси́ли
ма́ма й та́то, і я про́сю – приймі́т на́шу вич’е́ру» 20; «До́брий
ве́чір! Післа́ла ма́ма, післа́в та́то – приймі́т на́шу віч’е́рю» 21;
«Проси́ў вас та́то й ма́ма, і я вас про́сю з виче́риею. Ние
цура́йтес!» 22. Останні слова – не цурайтес! – висловлюють
заклик не відмовлятися, не гребувати, не нехтувати. «Вечерю»
приймають з великою повагою та благоговійним трепетом і
у відповідь дають свою «вечерю». Відбувається символічний
обмін: «Вони́ про́бували в ме́не ту пшиени́ч’ку, пшиени́ца, да,
Записала авторка в м. Кишиневі у 2019 році від Кваснюка Івана
Васильовича, 1946 р. н., уродженця с. Паскауци Ришканського району.
18
Записала авторка в с. Ракарія Ришканського району від Максимчук Валентини Аксентіївни, 1962 р. н.
19
Записала авторка в с. Паланка Калараського району в
2018 році від Бучки Віри Михайлівни, 1936 р. н.
20
Записали К. С. Кожухар та В. Г. Кожухар в с. Гиржавка Калараського району в 2016 році від Ротаря Петра Олександровича,
1935 р. н.
21
Записала авторка в с. Ракарія Ришканського району від Максимчук Валентини Аксентіївни, 1962 р. н.
22
Записала авторка в с. Паланка Калараського району в
2018 році від Бучки Віри Михайлівни, 1936 р. н.
17
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пі́хана пшиени́ца, ко́леиво. Вони́ про́бували в ме́не то́го ко́лиева
тие й добавля́ли свого́ тро́хи» 23.
До такого роду обходів завчасно й ретельно готуються: закуповують солодощі, печуть домашні калачі, бублики, плацинти, печиво тощо, запасаються дрібними купюрами, щоб обдарувати вечерників, накривають для них стіл: «Сьвяти́й ве́чір.
Гото́вимса. Прихо́дят ді́ти, прино́сят виече́ру, даю́ гости́нця,
даю́ гро́ші» 24; «Фіни́, як прихо́дили, напримє́р, до крьо́стних
там, да, кладу́т за сті́л їх, угощ’а́ют тих діте́й-от. А пото́м
даю́т їм то́же шо́то наза́т-от» 25; «Обяза́тєльно тре́аба було́
їх покорми́ти, покла́сти за сті́л» 26. У деяких селах дітей обдаровували не лише солодощами, а й грошима. Все залежало від
достатку господарів: І ўони́ тоди́ дава́ли шо́ там: хто гурі́хи,
хто я́блучко, ўо. Як да́ли п’ять купі́йок … дава́ли мині́ вже,
хто шо мі́г: хто як бу́ў май таки́й заміжні́й, то які́с носови́й
плато́чік, да. А хто́,… ну, ми за купійка́ми ходи́ли» 27.
Диривце́. Крачо́к. Ля́лька
Особливу «вечерю» маленьким хрещеникам готують у
с. Малиновське Ришканського району. Для них випікають анЗаписала авторка в с. Паланка Калараського району в 2018 р.
від Бучки Віри Михайлівни, 1936 р. н.
24
Записав Головко О. в с. Михайлівка Ямпільського району
Вінницької області в 2013 році від Ткач Марії Сергіївни, 1938 р. н.,
уродженки с. Окланда Сороцького району.
25
Записали К. С. Кожухар та В. Г. Кожухар у с. Гиржавка Калараського району в 2016 році від Ротаря Петра Олександровича,
1935 р. н.
26
Записала авторка у с. Ракарія Ришканського району від учителів сільської гімназії.
27
Записала авторка у с. Паланка Калараського району в
2018 році від Віри Михайлівни Бучки, 1936 р. н.
23
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тропоморфну фігурку ляльки і прикрашають нею гілки терну чи сливи, які називають дире́вца. Скільки хрещеників є в
хресної, стільки вона готує ритуальних гілочок: «Ну, кі́л˙ко
тих фіні́в, хришч’е́них діте́й кі́л˙ко – тро́є, ч’е́твиро – всім
дол˙жна́ відне́сти. Бува́є, шо і де́сіт є тих [фінів], й де́сіть
диере́вців ро́бля. І нисе́ш. І заб’є́ш на те́рня, і так ґі́ти ди́вляси.
І то кал˙а́ш:ік там кл˙аде́м» 28.
Диривце́, чи, як його ще називають крач’о́к прикрашають цукерками, яблучками, горіхами, пряниками та іншими
солодощами, а у важкі повоєнні роки виготовляли також саморобні «цукерки» з розфарбованого паперу і самий папір
використовували як прикрасу: «Ста́вля пря́нік’и, піч’е́ньє,
канфє́ти, я́бл˙уч’ка. Ше кол˙и́с канфє́т ни бу́л˙о, с тітра́ді
л˙исти́ нарвимо́, карандаша́ми – то зил˙е́ний, то кра́сний,
то си́ний, і конци́ посіч’и́ш, і ві́ти й ві́ти то замота́л˙и – й
бомба́ни, конфє́тка кругл˙е́нька така… І то́же такі́ які́с
бума́шк’и роскра́шені кл˙а́демо тако́: до́вга, а там – конфє́тка
така́ мал˙а́, і покл˙а́дем горі́х’и і я́бл˙оч’ка гл˙а́ўне» 29.
Головна прикраса святвечірнього деревця – випечена з тіс‑
та лялька. Антропоморфна фігурка має ручки, ніжки, головку, її «одягають» у спідницю: «Зна́л˙и роби́ти з кі́ста ляльк’и́.
Растач’а́ю, ві́рубал˙и гол˙о́вку, пото́м ру́шь:к’и, покрути́л˙и
ру́шь:к’и – і котра́ так, а котра́ так. І тут ю́пку зроби́л˙и,
но́шжк’и – і в те́пції посклада́л˙и» 30. Така «вечеря», безумовно,
викликала особливе захоплення в дітей.
Записала авторка в с. Малиновське (Балан) Ришканського
району в 2016 році від Печенюк Мілі Іванівни, 1938 р. н., та Рябой
(Голик) Наталії (Тасі) Іванівни, 1940 р. н.
29
Записала авторка в с. Малиновське (Балан) Ришканського
району в 2016 році від Мілі Іванівни Печенюк, 1938 р. н., та Рябой
(Голик) Наталії (Тасі) Іванівни, 1940 р. н.
30
Записала авторка в с. Малиновське (Балан) Ришканського
району в 2016 році від Печенюк Мілі Іванівни, 1938 р. н., та Рябой
28
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Проаналізувавши доступні нам діалектні словники української мови, ми виявили, що в жодному з них не зафіксовано
слово деревце́ / диривце́ у значенні ‘ритуальна гілка терну чи
сливи, прикрашена цукерками, яблуками горіхами, пряниками і випічкою у вигляді ляльки, яку готують для хрещеників
на Святий вечір’. Саме в такому значенні лексема диривце́
функціонує в українських говірках сіл Малиновське (колишня назва Балан) та Нагоряни (сучасна назва Ніхорень) Ришканського району. Не знайшли ми цього значення й у слова
крачо́к (похідне від крак), відомого материнським і переселенським говіркам української мови. Крак відомий буковинським, бойківським, гуцульським говіркам у значенні ‘кущ’ 31.
У значенні ‘гілка’, ‘гілочка’ слова крак та крачок функціонують в українській говірці с. Булаєшти Оргіївського району 32.
У словосполученні крачо́к на панахі́ду (інша назва ве́лца) в
булаєштській говірці це слово, за визначенням О. Романчука
означає гілку, «яка встромляється в калач, а на неї вішаються
цукерки, яблука тощо» 33.
Використання гілок у виготовленні «вечері» для маленьких хрещеників, напевне, пов’язані з вірою в «оберегову цілющу життєву силу» дерева чи його частини – гілки.

(Голик) Наталії (Тасі) Іванівни, 1940 р. н.
31
Див.: Етимологічний словник української мови (далі –
ЕСУМ) : у 7 т. Т. 3: Кора – М. Київ : Наукова думка, 1989. С. 115;
Онишкевич М. Й. Словник бойківських говірок : у 2 ч. Київ : Наукова думка, 1984. Ч. 1. С. 384; Гуцульські говірки: Короткий словник. Львів : Інститут українознавства НАНУ, 1997. С. 104.
32
Романчук А., Тащи И. Ранняя история украинского села
Булаешты в контексте истории Молдовы (XIV – начало XVII вв. от
Р. Х.). Кишинев : Высшая антропологическая школа, 2010. С. 119.
33
Там само. С. 110.
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Обходи з поманою – Носи́ти пома́ну
На Святий вечір українці Молдови також носять пома́ну,
тобто символічний дар за упокій душі родичів і близьких. Крім
калача, куті та деяких інших ритуальних страв – пісних вареників, випічки, варених слив, у хустку чи пакунок кладуть посуд –
тарілки / миски, ложки, а також рушничок і свічку: «На Сьвяти́й
ве́чір с пома́ною ходи́ли ўодні́ до ўо́дних. Співа́ли. Ходи́л˙и,
ходи́л˙и, ці взро́слі ходи́л˙и. Да, с пома́ною ходи́л˙и: тарє́лки, ну,
кол˙и́с меиск’и́ глиняні́ такі́. Така́ ме́ска глібоч’е́нька, л˙о́шк’и
диерив’я́нні, і там кл˙адýт пшиени́ч’к’и, і там усьо́го: по́дріпкіў,
кол˙а́ч’ик зве́рьх’и, сві́ч’ку, і так ходи́л˙и» 34; «Купува́л˙и якýс
ме́соч’ку, рушнич’о́к і пе́рш за все тре́ба бу́л˙о не́сти до нана́шк’и
пома́ну пе́реит тим, як вич’е́ряти. До нана́шкіў і до сусі́діў» 35;
«В нас прихо́дя всі – і сосі́ди йдут, прино́сят пома́ну, і ми́ йдем.
Мо́жна йти на дру́гий коне́ц сила́, ни лиш ті́ки до нанашо́к і
наоборо́т. Всі хо́дя» 36.
Таким чином, на обстеженій території зафіксовано два
семантично близькі обряди: носити вечерю, чи ходити з ве‑
черею, і дава́ти пома́ну / ходи́ти з пома́ною / не́сти пома́ну.
Пома́на – запозичення з румунської мови. З багатьох значень
слова pomană в цьому контексті використовуються такі: «1. Те,
що дарується для поминання покійного. 2. (У християнській
практиці) дар, який дають за прощення гріхів та спасіння
душі; милостиня, благодійність; щось подароване за спасіння душі та поминання мертвих; щось віддане безоплатно» 37.
Записала авторка в с. Сагайдак, комуна Белцата, Криулянського району у 2013 році від Магдюк Олександри Василівни, 1930 р. н.
35
Записала авторка у м. Бельці у 2017 році від Туницької Марини
Василівни, 1946 р. н., уродженки с. Голяни Єдинецького району.
36
Записала авторка в м. Ришкани у 2016 році від Боднар Лариси, уродженки с. Ушурія Ришканського району.
37
Dicționar enciclopedic ilustrat. Chișinău : Cartier, 1999. Р. 767.
34
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Етимологічний словник української мови (ЕСУМ) також фіксує цю лексему, одне із значень якої «вид поминального паски
з хрестом; вид круглого калача без отвору, на який можна накладати різні ласощі і прикраси (вживається для подарунків,
переважно пов’язаних з релігійними обрядами)»; «подарунок після смерті», «пам’ятка, згадка»; «дарунки, що їх роздають родичі небіжчика». Походить від церковнослов’янського
помѣ нъ «спомин», «поминання», пов’язане з помѣ н@ти
«пом’янути», поминати «поминати» 38. Має праслов’янську
основу, відому польській, чеській, болгарській, сербохорватській та іншим слов’янським мовам 39.
Наведені фрагменти інтерв’ю засвідчують глибоку вкоріненість традиції. У більшості обстежених населених пунктів
«вечерю» несуть фіни́ (хрещеники) нанашула́м (хресним батькам), а в с. Голяни Єдинецького району нанашули́ мають віднести «вечерю» своїм фіна́м. Вичерпну інформацію про цей різновид обходів з поманою ми отримали від учительки української
мови, історії та культури українського народу гімназії с. Голяни
Г. А. Фондофан: «На Святи́й ве́чір нанашк’и́ ниесу́т вич’е́рю до
фіні́в обов’яско́во. Така́ тради́ція. Пал˙ани́ці об’яско́во ро́биемо
горя́чі і запако́вуїемо, й розно́сиемо по сеил’і́ пома́ну. [Не фіни до
нанашків, а нанашки до фінів?] Нє, нанашк’и́ до фіні́ў ниесе́мо
пома́ну. Фінам, фіниеньо́ви, йак дити́на є, то всім. На Сьват́ий
ве́чір бі́лше даю́т тарі́лк’и. В тарі́лках обов’яско́во пшиени́ца з
ма́ком, с гоурі́хами. В нас ние ка́жут кутя́. Пшиени́ца. І та́кош
пал˙ани́ці, цук’е́рк’и, кол˙ачі́ і рушник’и́. До ко́жної пома́ни
Див.: ЕСУМ : у 7 т. Київ : Наукова думка, 2003. Т. 4. С. 508.
Див.: ЕСУМ. Т. 4. Київ : Наукова думка, 2003. С. 509; Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Москва : Прогресс, 1971. Т. ІІІ. С. 323; Преображенский А. Этимологический
словарь русского языка. 1910–1949. Т. І. Типография Г. Лисснера и
Д. Совко. 1910. С. 541–542 та ін.
38
39
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кол˙а́чік. Як щ’е тро́м пома́ну, то три кол˙ачі́, зна́ч’ить три
тарє́лк’и, три рушниеч’ка́, три там ч’а́шеич’к’и. Ну, ч’а́шеич’к’и
бі́лше на Зиел˙е́ні Сьва́та, а от на Сьвяти́й ве́чір – тарє́лка,
л˙о́шка обв’яско́во. У тарє́лкі пшеини́ца, пал˙ани́ці або
варе́ник’и. Но я варе́ник’и-перог’и́ ние ро́блю. А пал˙ани́ці ро́блю.
Хто ро́бе ко́ржик’и з ма́ком такожш. Я ние ро́блю ко́ржик’и з
ма́ком. І відно́сиемо за пома́ну за покі́йних даємо. Ба́ч’ите,
така́ траді́ція є: за ма́му, за те́щ’у» 40.
Зі слів інформаторки випливає, що в цьому селі чітко розмежовують два види обходів, які розрізняються за їх функціональним призначенням: «Це ние віч’е́рю, а от пома́ну
від|но́сиемо на Сьватий ве́чір» 41. Однак таке розмежування
обходів притаманне далеко не всім населеним пунктам. Наприклад, у с. Березівка Окницького району часто використовують назви «вечера» і «помана» як синонімічні: «Кладýт
кутю́, сливки́ варе́ні, варе́ники пісні́ і нисе́м пома́ну» 42. Інші
респонденти, перерахувавши всі атрибути помани, такі як калачі, рушник, тарілка, свічка, сірники, використовують поняття «вечеря»: «Нисе́м виче́ру. Бире́м колачі́, купля́їмо шо. Така́
траді́ція. Полоте́нце, тарє́лку, сві́чичку ста́вим, коро́бку
спі́ч’ок – і це ниесе́мо виче́ру так. І но́симо там кому́? Ну, їм,
їм, сосі́дам, нана́шкови» 43. Очевидно, відбулося функціональне злиття двох різновидів обходів, об’єднаних загальною ідеєю
жертвоприношень і дарувань, за допомогою яких наші предЗаписала авторка в с. Голяни Єдинецького району від Фондофан Галини Анатоліївни, 1972 р. н.
41
Записала авторка в с. Голяни Єдинецького району від Фондофан Галини Анатоліївни, 1972 р. н.
42
Записала авторка у с. Березівка Окницького району в
2014 році від Унгуряну Віри Василівни, 1937 р. н., та Скомаровської
Галини Іванівни, 1957 р. н.
43
Записала авторка у с. Березівка Окницького району в
2017 році від Чумак Надії Матвіївни, 1935 р. н.
40
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ки прагнули «добитися родючості землі і плодючості худоби».
У їхньому розумінні «дари і жертви, що вносяться до будинку,
повинні були сприяти процвітанню господарства, громади чи
сім’ї, забезпечити майбутній урожай» 44.
Відвідування могил предків
Примітно, що, крім описаних, в українських селах Молдови
існує ще один різновид святвечірніх обходів – це відвідування
могил предків. Така традиція, зокрема, є характерною для традиційної культури українського населення с. Голяни Єдинецького
району, де місцеві жителі перед тим, як розносити поману, ідуть
на цвинтар до могил предків, запалюють свічки і лише після цього здійснюють ритуал дарування-поминання: : «На цви́нтарь
іде́мо пе́риет тим, як відно́сиети пома́ну. Іде́мо на цви́нтар,
па́л˙иемо сві́ч’еч’ку, а по́тім розно́симо ўже сво́ї пома́ни» 45.
Зафіксований нами в с. Голяни Єдинецького району ритуал відвідування могил померлих родичів перегукується з аналогічним на Калущині, де, згідно з І. Левковичем, родичі йдуть
«перед Святим вечором зі свічкою та кутею на цвинтар, на могили близьких родичів – батька чи матері» і кутю в мисочці кладуть на могили 46. В обходах з роздачею помани та у відвідуванні
могил родичів лейтмотивом є поминання предків 47. На думку
Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной
Европы. Исторические корни и развитие обычаев... С. 180.
45
Записала авторка у с. Голяни Єдинецького району від Фондофан Галини Анатоліївни, 1972 р. н.
46
Левкович І. Українські народні різдвяні звичаї. Лондон: Українська видавнича спілка, 1956. С. 17.
47
Про поминальні мотиви святвечірньої трапези українців
Молдови див.: Кожухарь Е. Культ предков в «святвечерней» трапезе украинцев Республики Молдова (предварительные замечания).
Comunității Etnice și Diaspora în timp și spațiu. Chișinău, 2019. С. 66–68.
44
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С. Толстої, такі магічні дії пояснюються прагненням установити
контакт живих зі світом померлих з метою підтримки космічної
рівноваги, календарного порядку та власного благополуччя.
Обходи обійсть з виконанням церковних піснеспівів –
ходи́ти з кириле́йсом.
Цей різновид обходів на Святий вечір також зафіксований
нами у с. Голяни: «Кирил˙е́йса – тото́, шо ў це́ркові є, то тіўо́
ста́роста там, тіўоўо́ ўсі, шо хо́дя. Та й ўони́ ходи́ли з попо́м
попі́т хати́. То кириле́йса. Та й ч’ита́ли, та й дава́ли там [їм]
шос» 48. Незвичайна назва ходити з кириле́йсом, тобто здійснювати ‘ритуальний обхід будинків селян служителями церкви з виконанням церковних піснеспівів напередодні Різдва’,
зобов’язана семантиці слова кириле́йса. Як свідчить П. Нестеровський, воно було відоме бессарабським русинам. Описуючи традиції освячення води на Водохреща, дослідник писав:
«Частина з присутніх при освяченні води вигукує «кирилейса!», (понівечене грецьке слово “Κύριε ἐλέησον” Господи, помилуй)» 49. Ця діалектна лексема збереглася донині в буковинських говірках Чернівецької області та на півночі Молдови 50.
Обхід із кутею житлового приміщення – ходи́ти з
пшени́цою круго́м ха́ти.
На півночі республіки господар здійснював триркратний
обхід хати з кутею: «На Сьвяти́й ве́чір у нас вари́ли пшени́цу
та ходи́ли з пшени́цою круго́м ха́ти. Кутя́ тото́ назива́ласа.
Записала авторка у с. Голяни Єдинецького району в 2018 році
від Томчак (Тютюнник) Євгенії Петрівни, 1943 р. н.
49
Несторовскій П. А. Бессарабскіе русины. Историкоэтнографическій очеркъ. Варшава : Тип. Сатурнъ, 1905. С. 134.
50
Трансформація значення і вживання слова в українських говірках Республіки Молдова буде розглянута в окремій публікації.
48

631

www.etnolog.org.ua
https://ich.md/

Кутя́. Цукри́ли, з ма́ком та ходи́ли круго́м ха́ти» 51. Наближаючись до порога, господар стукав палицею по мисці з кутею і вступав у діалог з дружиною, яка стояла за дверима і,
почувши стукіт палиці, «дозволяла» увійти в хату. Господар
звертався до неї з проханням благословити кутю, на що та
відповідала, що Бог благословить: «Та й до поро́га з бу́ком і
з ми́скою. Ту пшени́цу всу покол˙о́тят тим [буком] та й йде
чоулові́к, та й хо́де круго́м ха́ти. Та й прихо́де до двере́й, та
й “Гуп!”. А жі́нка ві́тти ка́же: “Мо́жна-мо́жна!”. “Благослові́т
кутю́, – ка́же”. “Най Бог благослови́т!”. Та й йде знов» 52.
У цих ритуальних обходах створюється замкнене коло,
яке споконвіку виконувало роль оберегу – як недосяжного простору для злих духів. Функція кола як оберега тісно пов’язана з архаїчними просторовими уявленнями про
всесвіт, у якому воно мислилося як символ досконалості 53.
«Новорічні церемоніальні обходи навколо будинку, вогнища
тощо за рухом сонця мали принести дому добро, а обхід проти руху сонця – зло» 54.
Аналіз різдвяно-новорічних обходів змішаного язичницько-християнського походження, що практикуються українцями Молдови, виявив багату різноманітність форм загальноукраїнського, регіонального (молдовсько-українського),
а також локального характеру. Унікальними і не зафіксованими ніким раніше є назви обходу ходи́ти з кириле́йсом, а також
Записала авторка у с. Голяни Єдинецького району в 2018 році
від Томчак (Тютюнник) Євгенії Петрівни, 1943 р. н.
52
Записала авторка у с. Голяни Єдинецького району в 2018 році
від Томчак (Тютюнник) Євгенії Петрівни, 1943 р. н.
53
Лавонен Н. А. О древних магических оберегах. Фольклор и
этнография. Связи фольклора с древними представлениями и обря‑
дами. Ленинград, 1977. С. 73, 81.
54
Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной
Европы. XIX – начало ХХ в. Зимние праздники… С. 97.
51
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виготовлення до Святого вечора нанашкою дере́вца / крачка́
з антропоморфною фігуркою випеченої з тіста ляльки для маленьких хрещеників.
Аналіз різдвяно-новорічних обходів змішаного язичницько-християнського походження, що практикуються
українцями Молдови і на початку ХХІ ст., виявив багате розмаїття форм загальноукраїнського (носити вечерю, ходити
зі звіздою, колядувати, щедрувати, посівати та ін.), молдовсько-українського – (ходити з пома́ною, з звіздою, гейкати,
ходити з плужком, з Маланкою), а також локального характеру (Трикрай, Нісеніто та ін.). Унікальними й не зафіксованими ніким раніше є назви обходу ходити з кириле́йсом,
а також виготовлення нанашкою де́ревца / крачка́ з антропоморфною фігуркою ляльки для маленьких хрещеників на
Святий вечір.
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Катерина Кожухар,
Віктор Кожухар

УКРАЇНСЬКА «МАЛАНКА»
В РЕСПУБЛІЦІ МОЛДОВА:
ОСОБЛИВОСТІ ПОБУТУВАННЯ
НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ 1
На тлі численних праць, у яких усебічно досліджено новорічні «маланкові» обходи, їх походження, семантику, символіку, типологію, жанрову належність тощо, українська «Маланка» на теренах Молдови (що вже само по собі є явищем
унікальним, особливо з огляду на багатовікове побутування в
іноетнічному, а відтак інокультурному та іншомовному просторі) нині залишається малодослідженою. Між першими згадками й описами «Маланки» бессарабських українців 2, дещо
пізнішими фіксаціями 3 та зацікавленістю наших сучасників
Див.: Кожухар К., Кожухар В. Українська «Маланка» в Республіці Молдова: особливості побутування на початку ХХІ століття.
Мiжнароднi науковi читання пам’ятi академiка Костянтина По‑
повича. Украïнсько‑молдовськi етнокультурнi зв’язки: збірник на‑
укових статей / укладачi: Кожухар В. Г., Кожухар К. С. Кишинів :
Stratum Plus, 2017. Т. 3. С. 179‑205.
2
Завойчинский В. Селение Ленковцы Хотинского уезда: историко-статистическое описание. Религиозное состояние и суеверья.
Кишиневские епархиальные ведомости. 1880. № 24. С. 1128–1136; Романчук Г. Историко-статистические сведения о с. Пригородке Хотинскаго уезда. Кишиневские епархиальные ведомости. 1892. № 14‑15.
3
Нестеровский П. А. Бессарабские русины: историкоэтнографический очерк. Варшава : Сатурн, 1905. 176 с.
1
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цим багатогранним дійством минуло ледве не сто років. І це
при тому, що ареально, за О. Курочкіним, Молдова, як і «придністровські землі Галичини, Поділля, Буковини», є головним
«ядром» «Маланки». Саме із цих земель, на його думку, «йшло
поступове розростання (інфільтрація) даної карнавальної традиції» 4, що належить «до реліктів слов’янського язичництва й
первісного синкретичного мистецтва» 5. Отож, тільки в 70–90х роках минулого століття фольклорист-ентузіаст В. Д. Панько, уродженець с. Дану Глодянського району, записав українські й молдовські звичаї маланкування та пісні про Маланку,
а також засіванки в Глодянському й Ришканському районах
республіки. Ці тексти ввійшли до перших фольклорних збірок, підготовлених до друку Відділом історії, культури і мови
українців Молдови 6 Інституту національних меншин Академії
наук Молдови 7. Варто наголосити, що разом із текстами, які
зберігають особливості місцевих українських говірок, були заКурочкін О. До проблеми картографування новорічної обрядовості. Наукові записки НаУКМА. 1998. Т. 3. С. 21.
5
Там само. С. 18.
6
Нині – сектор «Етнологія українців» Центру етнології Інституту культурної спадщини Республіки Молдова.
7
Співає Стурзовка. Збірка українського та молдавського
фольклору села Стурзовка Глодянського району Молдови / редкол. : К. Ф. Попович, Я. П. Мироненко, К. С. Чернега-Кожухар ;
уклад. : К. Ф. Попович, К. С. Чернега-Кожухар, Я. П. Мироненко,
В. Д. Панько та ін. ; вступ. ст. К. Ф. Попович. Кишинів : Tipografie
Academiei de Ştiinţe, 1995. С. 14–18; В земле наши корни. История,
традиции и фольклор сел Дану, Николаевка и Каменкуца Глодянского района. Исследования и материалы / авт. и сост. : К. Ф. Попович (гл. ред.), Я. П. Мироненко (муз. ред.), Е. С. Чернега (Кожухарь)
(лит. ред.), В. Г. Кожухарь, В. Д. Панько. Кишинев : Штиинца, 1997.
С. 73–79; Satul Petrunea la cîntec şi la joc: Din istoria şi poezia populară
a satului Petrunea – Glodeni / Coleg. De red.: Popovici C. F. (red. şef),
4
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нотовані також мелодії, розшифровані професором Я. П. Мироненком. Згодом ці матеріали ввійшли до книг 8, в останній з
яких В. Д. Панько здійснив спробу реконструювати так званий
оригінал (архетип) пісні про Маланку 9.
У вступних статтях до видань наукового україністичного
осередку академік К. Ф. Попович, стисло характеризуючи новорічну обрядовість українців і молдован Північної Бессарабії, зупиняється на таких обрядодіях, як «ходіння» з «плугом»,
з «бугаєм» і з «конем» 10. У новорічній «Маланці», у тій формі,
у якій вона дійшла до нас на початку ХХІ ст., пише академік,
«спостерігаємо синкретизм театральних атрибутів, музичних
компонентів, етнографічних реалій, поетичних вкраплень і
неповторних імпровізацій. Метафорично відтворюючи бувальщину далекої магічної суттєвості, “Маланка” з часом
увібрала в себе різні семантичні навантаження, а на них нашарувала конкретні, відображені у характерах персонажів,
Botezatu G. G., Cernega (Cojuhari) E. S. ş. a. Chişinău : Tipografie
Academiei de Ştiinţe, 1995. Р. 99–101.
8
Попович К. Ф. Нариси українського фольклору та художньої
літератури Молдови. Кишинів : Бізнес-еліта, 2007. С. 92‑107; Панько В. Песенный фольклор украинцев Севера Республики Молдова.
Календарная и обрядовая поэзия. Кишинев, 2009. 156 с.
9
Див.: Панько В. Песенный фольклор украинцев Севера Республики Молдова. Календарная и обрядовая поэзия. Кишинев, 2009.
С. 77‑81. На думку дослідників, такі намагання не виправдали себе,
оскільки відтворений зразок є радше штучною контамінацією,
аніж «оригіналом» (див.: Харчишин О. Маланкові пісні українців
півночі Молдови: поетичний аспект (переосмислення мотивів).
Народознавчі зошити. 2014. № 3 (117). С. 516).
10
Попович К. Ф. А в пісні – кохання і розпач, відгомін буремних подій, надія і віра в прийдешнє. Співає Стурзовка. С. 14‑18;
Попович К. Ф. Песня в пути. В земле наши корни. С. 73–79; Попович К. Ф. Нариси українського фольклору. С. 29–44.
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соціальні зміни. Зібрані в одній комедійній драмі представники усіх соціальних прошарків крізь сміх і сльози розповідають про свої власні біди і сподівання. Словом, інтермедії на
злобу дня, що охоплювали комплекс дій і діалогів “Маланки”,
є ніби постійно діючим механізмом реакції на сучасність і барометром соціального буття» 11.
Не оминув академік і дискусійного питання походження,
по суті, поліетнічного фольклорно-звичаєвого комплексу.
«Народившись в нетрях української давнини, – пише він, –
“Маланка” з часом потрапила до молдавського ареалу, де стала
повновладною господаркою. Навіть козаки, що супроводжували “коня” і були своєрідними режисерами цього спектаклю, залишились у колі персонажів молдавської “Маланки”».
За його переконанням, «“Маланка” увійшла в молдавську
календарну обрядовість інтегрально з усіма її аксесуарами,
а також зі своїми сегментами, включно з ім’ям…» 12. Цим самим К. Ф. Попович спростовує теорію А. Матєєвича 13, який
шукав коріння обряду в римських сатурналіях і, як більшість
учених 14, уважав новорічний комплекс давньослов’янською
Попович К. Ф. Нариси українського фольклору. С. 36.
Там само.
13
Mateevici А. Privelişti şi datini strămoşeşti. Iaşi, 1983. Р. 34.
14
Бостан Г. К. Типологическое соотношение и взаимосвязи
молдавского, русского и украинского фольклора. Кишинев : Штиинца, 1985. 146 с.; Курочкін О. Українські новорічні обряди: «Коза»
і «Маланка» (з історії народних масок). Опішне : Українське народознавство, 1995. 380 с.; Кутельмах К. Календарна обрядовість як
етногенетичне джерело. Етногенез та етнічна історія населен‑
ня Українських Карпат. Т. 2 : Етнологія та мистецтвознавство.
Львів : ІН НАН України, 2006. С. 473‑557; Мироненко Я. Про розселення Хорватів, Тиверців та Уличів (за музично-фольклорними даними). Третя конференція дослідників народної музики червонорусь‑
ких (галицько-володимирських) та суміжних земель : матеріали /
11
12
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спадщиною. З іншого боку, варто додати, що й українська
«Маланка» на теренах Молдови зазнала чуттєвих впливів з
боку молдовської традиції, що є цілком закономірним у лімітрофній, етноконтактній зоні.
Значний внесок у вивчення пісень про «Маланку» здійснив етномузикознавець Я. П. Мироненко. Спираючись на дослідження попередників, зокрема К. Квітки 15, конкретизуючи
й доповнюючи його висновки в контексті етнічної географії
слов’ян, він пов’язав походження пісень про «Маланку» з територією колишнього розселення трьох племен «антської платформи» – уличів, тиверців і білих хорватів 16. Особливої уваги
заслуговує те, що, досліджуючи ареал побутування «маланкових» мелодій на обширному етногеографічному тлі 17, уточнюючи жанрову належність пісень про «Маланку», учений
дійшов висновку, що зону, «звідки розходяться всі типи цих
пісень, – Новоселицький, Хотинський та Глибоцький райони
Чернівецької області – слід вважати зоною їх формування» 18.
Неабияке наукове значення мають уміщені у фундаментальному виданні фольклорних текстів (із супутніми нотними
транскрипціями) зразки пісень про «Маланку», що їх зібраред.-упоряд. В. Луканюк. Львів : Держ. консерваторія ім. М. І. Лисенка, 1992. С. 31–37; Харчишин О. Маланкові пісні українців півночі Молдови: поетичний аспект (переосмислення мотивів). Наро‑
дознавчі зошити. 2014. № 3 (117). С. 514‑528.
15
Квитка К. Песни украинских зимних обрядовых празднеств.
Избранные труды : в 2 т. Москва : Советский композитор, 1971.
Т. 1. С. 137‑140.
16
Мироненко Я. Про розселення Хорватів, Тиверців та Уличів.
С. 31‑37.
17
Там само.
18
Мироненко Я. П. Фольклор українців Молдови: питання
жанру. Українці Молдови. Історія і сучасність / за ред. В. Г. Кожухаря, К. С. Кожухар та ін. Chişinău : Elan ‑ Poligraf, 2008. С. 130.
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ли українські дослідниці О. Харчишин та Н. Пастух у сорока
українських та українсько-молдовських селах північного регіону Республіки Молдова впродовж 2005‑2009 років 19. Обнадійливим для нас є їхній висновок про те, що «український фольклор на цьому етнічному порубіжжі досі збережений у глибоко
архаїчних пластах обрядової традиції» 20. На підставі зібраних
матеріалів О. Харчишин опублікувала низку ґрунтовних статей, у яких розглянула структуру, семантику, діапазон мотивів
поетичних текстів «маланкових» пісень, історію їх записів і вивчення та регіональну специфіку виокремленого нею Буковинсько-Бессарабського різновиду Подністровсько-Правобережного (Західного) типу обрядового комплексу «Маланка» 21.
Структурні, семантичні, функціональні й темпоральні
трансформації новорічних обходів на півночі Молдови проаналізували К. Кожухар і В. Кожухар на прикладі локальних
варіантів «Нісеніто» і «Трикрай», записаних у с. Тецкани Бричанського району 22.
Див.: Фольклор українців півночі Молдови: пісні та речитативи / записали, упорядкували Надія Пастух та Ольга Харчишин.
Нотні транскрипції Анни Черноус, Христини Попович. Львів : Інститут народознавства НАН України, 2020. 800 с.
20
Харчишин О., Пастух Н. Колядки українців Молдови в системі
української усно-народної традиції. Одеські етнографічні читання.
Традиційна культура діаспори. Одеса : КП ОМД, 2012. С. 442.
21
Харчишин О. Маланкові пісні українців півночі Молдови. С. 514‑528; Харчишин О. Регіональні особливості обрядового
комплексу «Маланка» в зоні українсько-молдовського пограниччя.
Мiжнароднi науковi читання пам’ятi академiка Костянтина Попо‑
вича. Украïнсько-молдовськi етнокультурнi зв’язки : зб. наук. ста‑
тей / уклад. : Кожухар В. Г., Кожухар К. С. Кишинів: Elan Poligraf,
2016. Т. 2. С. 212‑219.
22
Кожухар К., Кожухар В. Трансформація новорічного обрядового комплексу «Маланка» в північному регіоні Республіки
19
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Як засвідчує цей стислий огляд, у поле зору дослідників потрапили українські села винятково північного регіону
республіки. Однак український люд розпорошений по всій
території Молдови. І ми не маємо уявлення про ступінь збереження й особливості побутування української «Маланки»
в центральних, південних та лівобережних районах. Тому
мав рацію О. Курочкін, який, як відомо, найґрунтовніше дослідив історію виникнення, здійснив структурний аналіз і
реконструкцію карнавальної «маланкової» традиції 23, коли
писав, що «обрядові маски й карнавальні традиції українців
поки що маловідомі не лише в Європі, а й у себе вдома» 24,
і нарікав на те, що ліквідувати «прогалини у знанні народної культури сьогодні важко, особливо враховуючи ту обставину, що досліджуваний об’єкт переважно вже втратив
своє живе побутування й перейшов до розряду реліктових
Молдова (на прикладі с. Тецкани Бричанського району). Народна
творчість та етнологія. Київ, 2016. № 2. С. 51‑65; Кожухар К., Кожухар В. «Нісеніто» і «Трикрай» як регіональні варіанти новорічного обрядового комплексу «Маланка» (за матеріалами теренових
обстежень). Мiжнароднi науковi читання. Т. 2. С. 101–133; Cojuhari E. The archaic features of Christmas’ ritual traditions of the Ukrainian population of Tetskani village (Briceni district, Republic of Moldova).
Conferinţa Ştiinţiﬁcă Internaţională «Patrimoniul cultural – cercetare,
valoriﬁcare, promovare»: Programul şi resumatele comunicărilor. 31 mai –
2 iunie 2016. Chişinău : IPC, 2016, р. 97–98; Cojuhari V. The «Nisenito» as a variant of Ukrainian Christmas’ ritual «Malanka». Conferinţa
Ştiinţiﬁcă Internaţională «Patrimoniul cultural – cercetare, valoriﬁcare,
promovare». Р. 98.
23
Курочкін О. Українські новорічні обряди: «Коза» і «Маланка». С. 109‑207.
24
Курочкін О. Українські «маланкарі» – східна гілка карпатобалканської української карнавальної традиції. Наукові записки
НаУКМА. 2000. Т. 18. С. 70.
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явищ» 25. Непереборний бар’єр для досліджень він убачав
у банальній нестачі потрібної інформації, неповному рівні
«фіксації та каталогізації польових матеріалів» 26. Власне, подібні тези про ледве не повне зникнення, нівеляції, суттєві
трансформації календарних обрядів наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. висловлюють й інші дослідники. І це є реальністю сьогодення – коли «на очах» зникають окремі елементи, а то й цілі сегменти народної культури. На щастя, наші
польові записи спростовують песимістичні прогнози щодо
повної втрати традиції і підтверджують спостереження
О. Харчишин, що на початку ХХІ ст. в Республіці Молдова
традиційна «Маланка» виявляє «дивовижну стійкість збереження обряду та маланкових пісень, їх сучасне активне побутування в контексті місцевих новорічних карнавалів» 27.
Наразі мету нашої розвідки, крім поповнення джерельної
бази зібраними й опрацьованими польовими матеріалами,
убачаємо в аналізі окремих елементів локальних і регіональних варіантів новорічних обходів у просторових координатах Пруто-Дністровського межиріччя насамперед з погдяду
побутування обрядового комплексу поза межами України,
тобто в умовах відірваності від материзни, іншоетнічних взаємодій і впливів, динаміки змін і наявних трансформацій на
початку ХХІ ст.
Джерельною базою дослідження слугують доступні ресурси та польові записи, здійснені авторами в українських
та українсько-молдовських селах Бричанського, Глодянського, Єдинецького, Кагульського, Каларашського, Окницького,
Оргеївського, Тараклійського та Флорештського районів РесТам само.
Там само.
27
Харчишин О. Маланкові пісні українців півночі Молдови.
С. 526.
25
26
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публіки Молдова з 2003 по 2016 роки 28. Оригінали записів
містяться на аудіо- та відеоносіях в архівах сектору «Етнологія українців» Центру етнології Інституту культурної спадщини Республіки Молдова.
Здійснені нами записи в українських і українсько-молдовських селах республіки засвідчують, що на півночі країни, у Бричанському, Глодянському, Єдинецькому, Окницькому, Ришканському, Флорештському районах (r‑ul Briceni, Edineţ, Ocniţa,
Інформацію про особливості побутування новорічного обрядового комплексу «Маланка» в різних селах Молдови надали
місцеві мешканці-українці: с. Вовчинець Окницького району – Гросул Петро Васильович, 1960 р. н. (зап. 16.02.2013 р.); Боднар Галина Іванівна, 1953 р. н. (зап. 15.02.2013 р.); Чокла Клавдія Леонтіївна,
1954 р. н. (зап. 15.02.2013 р.); с. Гиржавка Калараського району –
Мельник Марія Леонтіївна, 1954 р. н. (зап. 12.06.2016 р.); с. Голяни
Єдинецького району – Томчак Анатолій Іванович, 1921 р. н., Фондофан Галина Анатоліївна, 1965 р. н. (зап. 17.01.2016 р.); с. Іллічовка
Флорештського району – Присяжнюк Василь Васильович, 1978 р. н.
(зап. 24.01.2015 р.); с. Лучешти Кагульського району – Пехів Наталія
Степанівна, 1946 р. н., Галепа Тетяна, 2000 р. н., Короленко Наталія,
2000 р. н. (зап. 17.07.2016 р.); с. Миндра Калараського району – Копетинська Тамара, 1956 р. н. (зап. 11.06.2016 р.); с. Мусаїт Тараклійського району – Виходець Ольга Петрівна, 1926 р. н., Анікіна Любов
Дмитрівна, 1949 р. н. (липень 2004 р.); с. Нові Фундури Глодянського
району – Коленко О. В., 1942 р. н. (зап. В. Д. Панько 1996 р.); с. Паланка і с. Миндра Калараського району – Попа Тетяна Андріївна,
1938 р. н. (зап. 12.06.2016 р.); с. Паскауци Ришканського району –
Кваснюк Василь Васильович, 1945 р. н. (зап. 11.03.2016 р.); с. Тецкани
Бричанського району – Косован Ольга Володимирівна, 1938 р. н., Косован Василь Костянтинович, 1932 р. н., Проданюк Надія Василівна,
1974 р. н., Борденюк Валентина Георгіївна, 1961 р. н., Бурейко Світлана Юхимівна, 1961 р. н., Григорець Світлана Іванівна, 1971 р. н., Григорець Олена Олександрівна, 1964 р. н. (зап. 23.07.2003 р.; 22.11.2007 р.,
24.11.2007 р., 31.12.2013 р.).
28
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Rîşcani, Floreşti), а також у центральній, Кодровій зоні, у Калараському й Оргеївському районах (r‑ul Călăraşi şi Orhei) поширена так звана парубоча Маланка зі здебільшого добре збереженою карнавальною традицією та піснями про Маланку.
На півдні країни, у Буджаку, зокрема в с. Мусаїт (Musait)
Тараклійського району (r‑ul Taraclia), зафіксовано змішані
різностатеві й різновікові гурти (парубки, дівчата, одружені
чоловіки та заміжні жінки), а в с. Лучешти (Luceşti) Кагульського району (r‑ul Cahul) – суто молодіжні різностатеві групи. Тут карнавальне начало дещо слабше: на першому плані,
особливо в с. Лучешти, – щедрівки й віршовані новорічні
віншування. Усе це дає підстави вести мову про побутування на невеликій території республіки двох типів обходів: Подністровсько-Правобережного (чи Західного) та Подніпровсько-Лівобережного (або Східного) 29.
Наслідуючи визначену логіку проведення новорічних обходів, яка передбачає щонайменше три основні етапи: підготовчий, сам обрядовий хід з відповідними ритуалами та обрядодії після його завершення, простежимо (у найзагальнішому
вигляді) їх регіональні й локальні особливості побутування в
зазначених просторових координатах.
Зазначені регіональні типи – Західний (або Подністровсько-Правобережний) та Східний (або Подніпровсько-Лівобережний) – визначив О. Курочкін. Він звернув увагу на те, що «ареал обряду “Маланка”»
«не суцільний і монолітний, а має свої локальні ознаки». Утворюючи
«єдиний національний ареал», Правобережний і Лівобережний комплекси «співвідносяться між собою як центральний і периферійний
субареали культурної традиції. Чим далі на схід від Дністра і Карпат,
тим помітніші ознаки ослаблення і деформації народного новорічного
карнавалу». На думку дослідника, «східноукраїнські варіанти “Меланки” раніше загубили магічно-ритуальну основу, більш кардинально
змінили свою первісну основу і зміст» (див.: Курочкін О. До проблеми
картографування новорічної обрядовості. С. 21–22).
29
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Підготовчий етап
На цьому етапі передусім відбувається групування гуртів, кількість яких варіюється від одного до двох десятків. В один гурт об’єднуються «маланкарі» сіл Вовчинець
(Vălcineţ) Окницького району (записано від П. В. Гросула та
Г. І. Боднар), Миндра (Mîndra) Калараського району (засвідчили Т. Копетинська, Т. А. Попа), Мусаїт Тараклійського району (записано від О. П. Виходець і Л. Д. Анікіної). Два гурти ряджених – дитячий і дорослий – формуються в с. Голяни
(Goleni) Єдинецького району (записано від Г. А. Фондофан).
У с. Паланка Калараського району, як указує Т. А. Попа, діє
дві-три «Маланки». Найбільш чисельною є «Маланка» в
с. Тецкани Бричанського району, де, за свідченням респондентів О. В. Косован, В. К. Косован, С. Ю. Бурейко, В. Г. Борденюк
та інших, створюється від трьох-п’яти, а в давніші часи – до
вісімнадцяти-двадцяти груп.
Гурти «маланкових» в обстежених населених пунктах
суттєво відрізняються за кількістю учасників – від 3-х до
7–8 учасників (с. Стурзовка (Sturzeşti) Глодянського р-ну), до
35–37 осіб (c. Паланка Калараського р-ну). Визначальними
принципами гуртування, як ми зауважували, є статевий, віковий та територіальний.
Важливе завдання цього етапу – розподіл ролей, їх розучування, підготовка костюмів, масок (ремонтують старі
чи виготовляють нові) та інших атрибутів. Як правило, усе
це відбувається в атмосфері абсолютної секретності. При
розподілі ролей ураховуються: досвід, авторитет, відповідальність, фізична форма, артистичні здібності, почуття гумору та інші якості кожного учасника. Керує цим процесом
ка́лфа – найбільш досвідчений, відповідальний і авторитетний юнак (у парубочих гуртах) або найініціативніший учас644
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ник / учасниця, часто завклубом, керівник ансамблю тощо
(у змішаних гуртах).
У північному регіоні «маланкарів» обов’язково супроводжують музики з акордеоном / баяном, бубном / барабаном,
трубою / скрипкою. Якщо до складу групи не входять музиканти, то їх наймають учасники гурту. У деяких селах є відповідний обряд наймання музикантів 30. У с. Стурзовка «Маланку» супроводжує сільський духовий оркестр. У Кодровій зоні
й на півдні країни «маланкарі» ходять без супроводу музик.
Однак повсюди обов’язковими атрибутами ряджених є дзвіночки, калаталки 31, тала́нки, свистки, гара́пники, нагайки.
За їх допомогою «маланкарі» створюють специфічну карнавальну атмосферу, так званий ритуальний безлад.
Упродовж кількох тижнів учасники гуртів тренуються.
У с. Тецкани цей період сягає щонайменше шести тижнів.
За словами інформаторів, «трініровка» може розпочинатися наприкінці жовтня – на початку листопада (записано від
Н. В. Проданюк). Донедавна в цьому селі зберігалася архаїчна
традиція організовувати під час тренувань колективні трапези, коли по черзі (у дні тренувань, що, як правило, припадали на вихідні) мама одного з учасників «замащувала піч»,
тобто влаштовувала гостини, у яких брали участь учасники
гурту: парубки, запрошені сестрою парубка дівчата та навіть
родичі господарів. Ця традиція в селі й донині називається
Про обряд наймання музик в с. Тецкани Бричанського р-ну
див.: Кожухар К., Кожухар В. Трансформація новорічного обрядового комплексу «Маланка». С. 51‑65; Кожухар К., Кожухар В. «Нісеніто» і «Трикрай» як регіональні варіанти новорічного обрядового
комплексу «Маланка». С. 101–133.
31
Тут і далі місцеві назви й розповіді респондентів відтворено
зі збереженням особливостей мовлення українців Республіки Молдова.
30
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«замащування печі» 32. У с. Паланка, як зазначає Т. А. Попа,
тренування розпочинаються від свята Андрія: «Ўіт святого
Андрея начинают трініруватиса кнутами, потому шо вони
пасту́ші, оці до-о-овгі такі кнути. Називаїца “гарапник”…
Тако пирикру́чуїца. Це вилике іскуство. Я так люблю цей пе‑
ріод. Дето с п’яти часов вечора начинаїца: то там, то там
хльостают. І сило наполняїца оцими [звуками. – К. К.]. По‑
том за тиждень начинаюца тала́ночки» 33.
Обрядовий хід
Традиційно новорічні «маланкові» обрядодії відбуваються
з 13-го на 14 січня. Тільки в окремих населених пунктах вони
темпорально змістилися з 31 грудня на 1 січня (як це відбулося
в с. Тецкани) ще в міжвоєнний період, коли Бессарабія входила
до складу королівської Румунії, яка жила за григоріанським календарем. Процитуємо розповідь І. М. Тодосійчука (1918‑2017):
«У то врем’я – то був вісімнадцатий год – ромини прийшли до
нас… Сівáта 34 ми робили по-стáрому 35. А ромини ни розріша‑
ли нам робити, потому шо жандарми приходи́ли тоди́ і нас
провіряли, шоб ми ни по-руські 36 співали, а по-роминські» 37.
Ми зафіксували кілька варіантів початку обрядової ходи
«маланкарів»:
Кожухар В. «Нісеніто» і «Трикрай» як регіональні варіанти
новорічного обрядового комплексу «Маланка». С. 120.
33
Начинаюца тала́ночки – тут тренування із дзвонами –
тала́нками.
34
Сівáта – свята.
35
По-стáрому – тут: за старим стилем.
36
По-руськи – тут: по-українськи. Предки жителів села були русинами й називали себе «руськими», а мову – «руською».
37
Докладніше див.: Кожухар К., Кожухар В. Трансформація новорічного обрядового комплексу «Маланка». С. 51‑65.
32
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– учасники збираються на роздоріжжях, де й відбуваються основні обрядодії, що передують обходам домівок селян
(с. Тецкани). Це найбільш архаїчний варіант, який засвідчує,
що роздоріжжя у свідомості селян залишаються, «сакральними локусами», де, за народними уявленнями, перетинається
«реальний та ірреальний світ» 38;
– «маланкарі» збираються у хаті одного з учасників – найчастіше калфи (с. Вовчинець, с. Унгри Окницького р-ну; записано від К. С. Чокли та Л. М. Гінди);
– на сільському кладовищі чи коло церкви: «В Паланкі на‑
чинают с кладбіща. <…> Тут просят благословєнія у батюш‑
ки і в церкви. І пока церковь була закрита, не було батюшки,
начинали с кладбіща. Перво – колядуют всіх усопших, <…>
вони всьо кладбіще колядуют. Всіх усопших. І потом – первий
дом» (зазначає Т. А. Попа);
– коло церкви (с. Іванча (Ivancea) Оргеївського р-ну):
«Вперед ішли до церкови, бо батюшка має благословити…» 39.
Обходи, як правило, розтягуються на всю ніч і завершуються 14 (1) січня на світанку. Унікально завершується обхід у с. Миндра Калараського району. Парубки-«маланкарі»
о 6-й годині ранку приходять до церкви, де стають на коліна,
схиляють голови і знімають маски. Після цього йдуть на сільське кладовище, де «наколядовані» калачі із запаленими свічками кладуть на могили покійних парубків (відомості надали
Т. А. Попа та М. Л. Мельник).
Курочкін О. Українські «маланкарі» – східна гілка карпатобалканської української карнавальної традиції. С. 72.
39
Фисун В., Суховий О. Историко-этнографические
материалы для изучения традиционной культуры и быта украинской диаспоры (с. Иванча Орхейского уезда Республики Молдова). Голуб В., Сорочинский И. Иванча. Страницы истории села.
Орхей, 2001. С. 135.
38
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Склад гуртів
Склад ряджених залежить від традиційного для конкретного села сценарію. До кожного гурту входять персонажі
антропоморфного й зооморфного характеру, що є відголоском дуалістичної концепції міфологічного світогляду наших
предків.
Проілюструємо це окремими прикладами. Так, у с. Вовчинець Окницького району, що на північному сході республіки, учасниками карнавалу є Маланка, Козак і Діди. Кількість
останніх є сталою – 14 парубків (донедавна 13 січня брало
участь 13 юнаків, а 14‑го до гурту приєднувався 14‑й учасник). Основна функція Маланки й Козака – обхід домівок,
де є дівчата на виданні, і збирання їх «під вінець». Діди ж обходять домівки всіх без винятку селян і віншують господарів
«щедрівкою-Маланкою». За сільською традицією, на знак пошани найповажніших жителів села вони тричі «підкидають»
на руках (записано від П. В. Гросула).
У с. Стольничани (Stolniceni) Єдинецького району (північний захід), окрім Маланки й Василя, до гурту ряджених входять пари: Дід і Баба, Циган і Циганка, Солдат і Солдатка,
Матрос і Матроска / Моряк і Морячка, Доктор і Докторка,
Турки, а також Ведмідь і Козел.
У с. Голяни того самого району побутує історично-етнічна «Маланка», головними персонажами якої, крім Маланки й
Амброся, є Солдати, Ляхи, Турки, Цигани, Жиди 40. Останнім
часом голянська «Маланка» збагатилася новими персонажами, яких ще у 80-х роках минулого століття не було. Це – Мол‑
довани. Їх появу наша респондентка Г. А. Фондофан аргуменДив. додаток зі сценарієм святкування «Маланки» в с. Голяни
Єдинецького району Республіки Молдова, що записаний 1987 року
Галиною Фондофан.
40
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тувала тим, що «“Маланка” – живий організм. Суспільні зміни
спричинили зміни в сценарії “Маланки”».
У с. Іллічовка (Iliciovca) Флорештського району (північнозахідна зона) ходять із «бугаєм». Почет Маланки складають
Козаки, Цигани, Коза (записано від В. Присяжнюка).
У с. Стурзовка Глодянського району (також північно-західний регіон) Маланка ходить з Коником. Обряд так і називається «Коник».
У с. Нові Фундури того самого району традиція «маланкування» зникла ще наприкінці минулого століття. Утім, за спогадами старожилів, «робили здорову Маланку». До складу гурту входили: пара Ко́ней, Мідві́дь, Циган і Циганка, Циганята,
Жидівка, Офіцера́. З розповіді О. В. Коленко дізнаємося, що
дійство було надзвичайно яскраве: «Робили пару Ко́ней – виби‑
рали таких двох хлопців, шо красіво гуляли. Робили Мідвідя́…
Мідві́дь був здоровий. Пиривиртали кужух догори волосом і
маску їму таку робили, с такою тала́нкою коло шиї. І ланцуг
чіпляли на шию. Той водит їго тако цілу ніч. Цигани бу́ли. Жи‑
дівку робили с такою пірваною, дрантивою корзиною – носила
якус ворону дохлу в тій корзині. Казали, шо то Жидівка, бо кур‑
ку носе. А Циганка с картами. Маланка лиш тілко до порога,
а Циганка пхаїца поперед неї, хоче ворожити. Перва поперед
Маланки претца до хати. Було Циганят багато. Дуже бага‑
то циганят бу́ло. Були Офіцера́. Знаїте, так красіво наряжа‑
лиса. Були в воєнній формі. Украшали разними бусами, разними
бі́сєрами… Бахрамою украшали їх… Лєнтами тако украшали
фурашки. Красота така бу́ла. І ті Офіцера́ тако ходили. Бага‑
тенько їх бу́ло. Чоловік десіть… Як пішли, та як ціла свадьба
йшла силом. Красіво було» (записано від О. В. Коленко).
Особливості «Маланки» в с. Тецкани цього самого регіону ми докладно описали в згаданих публікаціях. Характерним для новорічної традиції цього села є те, що до середини
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минулого століття тут побутувала традиційна «Маланка»
в кількох різновидах: «Ходили з Козою, Коником, (ў)О́ленем
і Маланкою…». Склад груп не був строго регламентованим,
їх складали персонажі антропоморфного й зооморфного характеру: «Ну, як у (ў)О́леня, так і в Кози, так і ў Коника була́
Ле́йка сама глаўна. Там буў Воўк, там буў Пес, Лисиця, Мідвіді́,
Жид, Солдат, Цигани. Разна нація» (записано від О. В. Косован і В. К. Косована). Наприкінці 1950-х – у середині 1960х років тецканська «Маланка» трансформувалася в аналогічний за функцією і змістом обряд «Нісеніто». За розповідями
респондентів, заміна відбувалася поступово. І. М. Тодосійчук
наголосив: «А відтак уже “Маланка” відміниласа, “Коники”
ни робили. <…> Це ни “Сaluţ”, ни “Маланка”, це Ні-се-ні-то…
Гай, ни то, та ни се, та зробили Нісеніто». Ця дивовижна назва обряду з прозорою етимологією, що, очевидно, походить
зі сталого звороту «ні те ні се», промовисто засвідчує усвідомлення селянами факту часткової втрати в умовах постійних
соціально-політичних змін окремих елементів традиційних
новорічних обрядів і трансформування їх у нову якість. Однак склад персонажів залишився незмінним. Це зооморфні
маски Кози, Пса, Лиса, Журавля та ін. Антропоморфні маски
представлені хорошими / добрими і страшними / злими персонажами. Серед перших – представники соціальних верств,
етносів, професій – Дід, Баба, Молода, Молодий; Молдовани,
Українці, Євреї, Цигани; Ковалі, Музиканти, Спортсмени, Лі‑
карі та ін. Другу групу складають демонічні персонажі Чорта,
Нечистяка та ін. У цьому селі «Нісеніто» співіснує з іншим,
молдовсько-румунським за своїм походженням варіантом
обходів, відомим під назвою «Трикрай» 41. У Кодровій зоні
Докладно про «Нісеніто» і «Трикрай» див.: Кожухар К., Кожухар В. Трансформація новорічного обрядового комплексу «Маланка». С. 51‑65; Кожухар К., Кожухар В. «Нісеніто» і «Трикрай»
41
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країни ми зафіксували інші самобутні типи новорічних обходів. До прикладу, у с. Гиржавка побутує так звана Маланка
Пастухів, які ідуть із плугом і виконують «Pluguşor» румунською мовою, а «Маланку» – українською (відомості надали
Т. А. Попа та М. Л. Мельник) 42.
У с. Іванча Оргеївського району Маланку супроводжують
Цигани: «…парубок вдягається в дівочі шмаття, вбирається
гарно в юбки, та, як той начальник, ходит з нагайом якимсь,
а тиє повбираються в бородатих циган, соломи на плечі
нав’яжут та деревляними молотками б’ют їден другого-то.
А тому хлопцю, шо убраний гарно жінкою (не скажеш, шо то
чоловік, бо вибирают, шоб усий не було), з кукурузи коси ро‑
блят, маску одівают с таким-от носом, кожух обертают на‑
виворіт» 43.
як регіональні варіанти новорічного обрядового комплексу «Маланка». С. 101–133; Cojuhari E. The archaic features of Christmas’ ritual traditions of the Ukrainian population of Tetskani village. Р. 97–98;
Cojuhari V. The «Nisenito» as a variant of Ukrainian Christmas’ ritual
«Malanka». Р. 98.
42
До речі, ще до середини минулого століття «з плужком» ходили в селах на півночі краю, зокрема в селах Тецкани Бричанського
району, Стурзовка Глодянського району, Паскауци Ришканського
району тощо. Етнічні молдовани ходіння з плугом супроводжували
молдовською «хейкату́рою», а українці – українською «ге́йканкою»:
Дванадціть волів, дванадціть коров,
Шоб вам дядько був здоров!
Ге-е-ей, ге-е-ей! (записано від О. О. Григорець,
О. В. Косован, Н. В. Проданюк).
У с. Тецкани діти старшого дошкільного й молодшого шкільного віку дотепер «гейкають» зі спеціально виготовленим символічним «плужком».
43
Фисун В., Суховий О. Историко-этнографические материалы
для изучения традиционной культуры. С. 135.
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У с. Миндра Калараського району масковані персонажі –
«Чорні і Красні»: «тридцать п’ять – тридцать сім абориген‑
них масок, шо сімволізіруют багатих і бідних» (засвідчила інформантка Т. А. Попа).
У с. Паланка головний герой інтермедії – Кінь Гуцул. Як згадувала ця сама респондентка: «У паланської Маланки сімейносоціальна програма… Маланочка, вона гарненька должна бути.
А ше Парубок…, Дід і Баба, Циган і Циганка, Комірсант, Врач,
шо він лікує, Козьол, Козачка й Козак. Усі должні бути парами.
Баба – хозяюшка така, вона всьо замітає, підмітає. Всьо це
вони іграют в спектаклі, а по тому співают, шо Маланочка
в Дністрі ноги мила. <…> І всьо це парубки. Ні в коїм случаї
дівчата тут ни участвуют. Лиш парубки. Чисто парубоче».
На відміну від парубочої «Маланки» півночі й центру, на
півдні в українському селі Мусаїт Тараклійського району ми
зафіксували травестійну «Миланку»: «Дівчину в парубка на‑
ряжали, в Василя, а хлопець був Миланкою… Дівчата наря‑
жались у хлопців, а хлопці – в дівчат. Дід був… Видмідь, Коза,..
Цигани були́, Кіт був, Сало… Кішка» (записано від О. П. Виходець і Л. Д. Анікіної).
У с. Лучешти Кагульського району театралізовану інтермедію готує молодіжна група, до складу якої входять дівчата
і юнаки: «Хлопці й дівчата збиралися разом, передівалися в
Миланку. Хлопця брали одного, наряжали в юпки женскі…
Все намазували. Брови чорні, губи, щоки, шоб ни взнали. На
голову зав’язували хустини. Хто шо найшов, то натягував…
Мітьолку. І шоб Козу [дерев’яну маску на палиці. – К. К.] обі‑
затєльно… [Василь. – К. К.] с бородой, в шляпі. Дві Циганки
і Чорт з хвостом і рожками, Зайчики з ушками і хвостиком.
Дід Мороз і Снігурка…» (записано від Т. Галепи та Н. Короленко). Жителька села Н. С. Пелех уточнила, що ряджені не
маскуються, а лише яскраво фарбуються. Юнак, який грав
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роль Кози, «…одів… кожух навиворіт… А тут зробили…
тріщалку… А тут вони оділи шапку-ушанку. Шапка-ушан‑
ка звисала, як будто в Кози роги. Така біла, ни знаю з чого,
наче з собаки та шапка. Ну, була подібна до Кози. Дівчата
понамальовували щоки, губи, собі там пір’я повставляли,
тоже як ряжені. Хлопці тоже, які були без Кози, тоже з ли‑
цями намальованими. Угльом брови понаводили собі… Без
масок…».
Характерне використання антропоморфних і зооморфних масок – «чистих» і «нечистих» / «хороших» і «страшних» / «красивих» і «некрасивих». Сам процес маскування
з давніх-давен ставив учасників новорічних ігрищ «поза
нормами звичайної поведінки», порушував «усталені у
повсякденному побуті поняття “допустимого” і “непристойного”», дозволяв «так звані “карнавальні вільності”
(за М. Бахтіним) або ритуальні безчинства» 44. Не дотримуючись чіткого сценарію, учасники театралізованого дійства, як правило, одночасно намагалися заволодіти увагою
господарів і наробити збитків. У всіх селах респонденти з
іронією наголошували, що Маланка / Ле́йка / Ми(е)ланка
«наводила порядки», Циганка ворожила й намагалася щось
украсти, Циган «підковував» Коня, Єврей пропонував крам
і т. ін. Лучештська «Миланка… поду́шки пиривиртає, всьо
пиририває,.. “порядки” наводить. Ці вже задурують, а ця вже
от-тако Миланка… Пирикрутить… всьо… “Порядок в домі
навела”, і пішли» (записано від Т. Галепи та Н. Короленко).
У буджацькому с. Мусаїт «маланкарі» «як ввійдуть, та як
начнуть в вікони [кидати. – К. К.]], а ті ж вікони бу́ли… на‑
ряжені… стікляні́. І вони бируть – туді лєї бу́ли 45 – …би‑
Курочкін О. Українські «маланкарі» – східна гілка карпатобалканської української карнавальної традиції. С. 72.
45
Йдеться про 20‑30-ті роки ХХ ст.
44
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руть і кидають. Тілки дран-дрань – і посипались уже сипки
по віконі. <…> Шоб дівчат можна ловить… Бо дівчата по‑
чти в кажної хаті… є. А вони і шо роблять? Лампу тушать.
Шо свєт був? Це типер, шо давно свєт вийшов? А то пішли
та – фу! Потушили. Як пирикинули шось нихотяче. <…>
Цигани ходять і змітають, змітають кругом крилом, кри‑
лом. Змітали смітя до кучі. В усі вугли. Ни чирис поріг, а до
кучі. Да, да, до кучі. Циган пішов – і ногами фир! І оп’ять
змітають. А ті сміюця усі. <…> А Козу ходили з ре́шетом,
чирис ре́шето дуїли… Циган каже: “Шо ти така дурна, Ми‑
ланка? Шо ти? Де це ти бачила, шоб козу, шоб молоко чирис
решито?”. Отакі дурачиства» (записано від О. П. Виходець
і Л. Д. Анікіної). Т. А. Попа, організатор фестивалю «Malanca
de la Palanca – Маланка з Паланки», директор музею «Сasa
părăntească – Батьківська хата», коментуючи маскування й
поведінку учасників «маланкових» гуртів, зауважила: «От
маски надінут, і забувают, хто вони там унутрі».
У цих ритуальних бешкетах, «антиповедінці» учасників
дійств якнайточніше втілюється первинний, магічний сенс
зимового обходу дворів, пов’язаний з культом предків 46. На
думку дослідників, «ритуальний безлад – відгомін давньої міфологічної концепції, згідно з якою новорічне свято щоразу
відтворює космічний акт переходу від хаосу до Створення
світу» 47.
Ми зафіксували два варіанти обходів: 1) обхід усіх домівок – «с ха́ти в ха́ту» чи 2) тільки тих, де є дівчата на виданні.
У багатьох селах є традиція віншувати місцеву владу. У цьоДив.: Виноградова Л. Зимняя календарная поэзия западных и
восточных славян. Генезис и типология колядования. Москва : Наука, 1982. 256 с.
47
Элиаде М. Космос и история. Избранные работы / Мирче
Элиаде ; пер. с фр. и англ. Москва : Прогресс, 1987. С. 68‑71.
46
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му контексті доречно навести спогади старожилів із с. Іванча
Оргеївського району про традицію «маланкування» в пана 48.
Непорушним елементом обряду залишається звернення
до господарів із проханням «прийняти нашу Маланочку» чи
«Козу, Коника до хати» (с. Тецкани); «Благословити щедрува‑
ти» (с. Лучешти); «Благословіть нам, пане, цеї щедрівки щін‑
дровати» (с. Іванча). Зі свого боку, господарі на знак того, що
чекають «маланкарів», залишають увімкненим світло в хаті,
відчиняють хвіртку тощо. Здебільшого на учасників дійства
чекають з нетерпінням як на гостей, які, за переконанням, не
тільки «хату звеселяють», але й виказують повагу господарям, їхнім донькам і особливим чином впливають на майбутнє родини, її здоров’я та добробут.
Обрядові тексти учасники гуртів виконують, як правило, українською мовою в її діалектному варіанті (місцевою
говіркою). У змішаних і деяких українських селах обрядові
тексти звучать двома мовами – українською та румунською,
також у діалектному вияві (села Стурзовка, Нові Фундури
Глодянського р-ну, Миндра Калараського р-ну, Тецкани Бричанського р-ну). У с. Лучешти група дівчат, яка супроводжує
«маланкових», вітає господарів віршами та співами. Лучештські «маланкарі» ходять зі Звіздою, інколи з двома. Пісню про
«Маланку» не співають, а декламують:
Господар, господарочка,
Пустіть в хату Миланочку.
Миланочка чиста ходе –
Нічо в хаті ни нашкоде.
Як нашкоде, то помиє,
Їсти зваре та й накриє.
Фисун В., Суховий О. Историко-этнографические материалы
для изучения традиционной культуры. С. 135‑136.
48
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Як бачимо, зафіксований обряд є контамінованим (у селі
не відбуваються різдвяні обходи) і суттєво редукованим.
У багатьох селах і містах, особливо в доуніверситетських навчальних закладах, культивується традиція співати й декламувати кількома мовами: румунською та українською, а подекуди й російською.
Пісні про Маланку глибоко й усебічно проаналізували
Я. Мироненко 49, О. Харчишин 50, тому ми звернемо увагу
тільки на спосіб виконання. Співають:
1) усі учасники обряду («Маланка» Кодрової зони, сіл Голяни, Іллічовка, Стольничани тощо);
2) окрема група: в одному випадку, як у с. Вовчинець,
пісню виконують тільки «Діди», тобто учасники обрядодій;
в іншому, – як у с. Тецкани, співають ті селяни, які не беруть
участі в обрядодіях.
У більшості сіл півночі неодмінним елементом новорічного обходу є «данец» / «пляс» / «гуляння» в хаті дівчини. До
вже оприлюднених фактів 51 додамо надзвичайно цікаву з
погляду повноти збереження обряду розповідь О. В. Косован про пляс дівчини: «Діўка та, шо знає, шо до неї прийдут с
плясом, цілу нічш’ чш’икає. Сходицца родина. У хаті великій,
тако софка… І вже, як приходе музика, то там ўже так’ий
Мироненко Я. П. Молдавско-украинские связи в музыкальном
фольклоре: история и современность. Кишинев : Штиинца, 1988.
142 с.; Мироненко Я. П. Фольклор українців Молдови: питання
жанру. С. 116‑131.
50
Харчишин О. Маланкові пісні українців півночі Молдови.
С. 514‑528.
51
Харчишин О. Маланкові пісні українців півночі Молдови.
С. 514‑528; Кожухар К., Кожухар В. Трансформація новорічного
обрядового комплексу «Маланка». С. 51‑65; Кожухар К., Кожухар В. «Нісеніто» і «Трикрай» як регіональні варіанти новорічного
обрядового комплексу «Маланка». С. 101–133.
49
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ажіотаж, бо зараз при́йде пляс. Заходя до хати, а болоття́ –
там ніхто ни дививса, там у хаті, як надворі. Заходя: “До‑
брий вечшір, ми прийшли до вашої діўки с плясом”. Мама с
татом такі довольні. Гай, діўка лізе на софку… Її дают тако
пригоршу капійок. А с тим плєсом ходя ни лиш калфи́, а такі
май малі хлопчшікі, такі ўже май подросткі – ідут збірати
капійки… Діўка лізе на софку, мама дає їй пригоршу капійок,
тих давних. Музика грає, а вона с тими капійками гуляє 52.
А ці калфи, шо її вівели не данец, вібивают ті капійки. Вона
тако тримає, а вони – бах, вона тримає, а вони – бах по
руці, шоб роскідати ті капійки. Як роскідали ті капійки,
а діти там всьо сбирают… Позбирали ті капійки. Вже ті
два калфи́ снімают головний убор – шапку там шо, і тако
вклоняюцца до діўки. А тато дає діўкі там двадцать п’ять
чші, як то було тоди, тридцать грошей тих в wодну руку і
в дру́гу. Wона кладе wодному в кучшму і дру́гому. І всьо, wни
ўже вклоняюцца, кажут “спасіба”, і начш’инає гармонія гра‑
ти “до порціїў”, і тато начинає чш’астувати. Віпровадили
пляс, пляс пічш’оў до другої діўк’и». За словами І. В. Кваснюка, народного артиста Молдови, уродженця с. Паскауци
Ришканського району, і в його рідному селі «плясали». Записані нами розповіді про реліктові обряди, що мають яскраво
виражений матримоніальний характер, буквально «перегукуються» з описами «плясу», здійсненими В. Завойчинським
і П. Нестеровським 53.
«Дяка». Після завершення віншування господарі обдаровують учасників дійства калачами та грішми. Від «маланкарів» звучить відповідна «дяка». Так, у с. Іванча примовляють:
Гуля́є – тут: танцює.
Завойчинский В. Селение Ленковцы Хотинского уезда: историко-статистическое описание. С. 1129; Нестеровский П. А. Бессарабские русины: историко-этнографический очерк. С. 128.
52
53
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«Величаю вас із цею щедрівкою, Бог з щастям і здоровлям, ми,
щедрівники, та позчиняймо шапочки. Та крикним – подай,
Боже» 54. На півдні краю, у с. Лучешти Кагульського району,
після того як усі учасники гурту виконали свою програму й
отримали подарунки від господарів, вони читають прощальну щедрівку:
Ми щедрівки заспівали,
За щедрівки гроші взяли.
Місяць по небу пливе –
Дівка ночкою іде.
Щедрик-ведрик, дайте вареник,
З душой приходіть, Здоровенькі були!
Зібрані гроші парубочі громади в багатьох українських
селах півночі й центру (Вовчинець, Гиржавка, Іванча, Миндра, Паланка тощо) віддають «на церкву». Частину грошей залишають, щоб найняти музик на «Данец» (і не тільки на Василя, але й на храмові та інші свята). Окрім того, у с. Іванча на
зібрані гроші раніше купували кам’яний хрест чи розп’яття й
установлювали на роздоріжжях. Ця традиція живе й донині в
інших селах, наприклад, у с. Паланка кілька років тому на пожертву парубочої громади також на роздоріжжі встановили
дерев’яний хрест із відповідним обрамленням. Високохудожню композицію виготовив обдарований сільський різьбяр,
один з учасників групи.
Традиційно між учасниками гурту / гуртів відбуваються змагання: боротьба Ведмедя із Циганом (с. Стольничани),
«перегулювання» «Маланки» та «Трикраю» (с. Тецкани), перетягування канатів «Красними» й «Чорними» (с. Миндра), боФисун В., Суховий О. Историко-этнографические материалы
для изучения традиционной культуры. С. 137.
54
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ротьба коней Гуцулів з нечистою силою (с. Паланка), змагання
Пастухів (с. Гиржавка) тощо.
Донині важливим елементом обходу є влаштування
ввечері, а подекуди й уранці 14 січня «Данцу» / «Гуляння» /
«Зьоку» / «Хори», під час яких відбувається дівоча ініціація.
У деяких селах, наприклад у с. Паланка, це дійство називають
«празник»: «І рано ўже на другий день вони [«маланкарі». –
К. К.] робля празник ў центрі сила. Ўотоди ўсі люди ў центрі
збираюца… Старі, молоді, діти… Це, знаїте, як на дивоглядь.
І чужі даже як проїжжают, ўони кажут: “Ми такого ще ни
бачили”. Ўот, ўсі маски [знімают. – К. К.],.. прощаюца с Ма‑
ланочкою. Ўони ще рас ўсі співают “Маланочку” пирид ўсіма
людьми. Дарят колачь с просопом 55. І тут ў нас бориса Кінь с
Коньом» (засвідчила Т. А. Попа).
Після завершення дійства відбувається ритуальне очищення. Ми зафіксували три локальні різновиди очищення –
водою, вогнем та молитвою:
1) окроплення всіх учасників карнавалу святою водою
вранці 14 січня на сільському майдані. Мотивацію, чому так
роблять, пояснює мешканка с. Паланка Т. А. Попа: «…за ніч …
ўсі ці маски якби набирают ў собі якогос злого духа. І шоб їго
у силі́ ни було білше ніколи, получают очіщєніє – окропляют
святою водою»;
2) купання-хрещення (виливання трьох відер освяченої
води) 19 січня, у день Хрещення Господнього, на парубка, який
був «Маланкою» (с. Вовчинець, записано від П. В. Гросула);
3) паління «Діда» – перескакування через вогонь не тільки учасників обряду, але й усіх жителів села (с. Тецкани, записано від Н. В. Проданюк);
4) церковне очищення із запалюванням свічок (с. Миндра, відомості надали Т. А. Попа та М. Л. Мельник).
55

Просоп – рушник.
659

www.etnolog.org.ua
https://ich.md/

За усталеною традицією, новорічні свята завершувалися колективною трапезою. Як зазначає О. Курочкін, цей
звичай до наших днів «побутує на Прикарпатті й Буковині»,
«у різних місцевостях відомий під назвами: “розщедрування”, “розмеланки”, “коляду пити”, “розколяда”, “латка”, “ардан” тощо» 56. В обстежених селах подекуди вона відбувається
14 січня, а в окремих, наприклад у с. Тецкани Бричанського
району, – після завершення святок – «посля Йордана й Івана»,
має назву «розганяння кирилейса» 57.
Висновки. Навіть короткий огляд наявних джерел і польових матеріалів засвідчує, що на початку ХХІ ст. таке архаїчне явище, як новорічний обрядовий комплекс «Маланка», продовжує побутувати на теренах Республіки Молдова.
Поліетнічна зона українсько-східнороманського пограниччя
постає як унікальний природний заповідник, де в іншокультурному, іншомовному оточенні, в умовах багатовікової відірваності від «материкової України» не переривалася тяглість
української новорічної традиції в її надзвичайно багатих і
розмаїтих локальних варіантах.
У межах Пруто-Дністровського межиріччя виявлено високий ступінь збереженості ритуалу насамперед Подністровсько-Правобережного типу з властивими йому парубочими
громадами, маскуванням, архаїчними обрядами, у його Буковинсько-Бессарабському регіональному різновиді, притаманному північній і центральній зонам республіки. У низці сіл

Курочкін О. Українські «маланкарі» – східна гілка карпатобалканської української карнавальної традиції. С. 74.
57
Див.: Кожухар К., Кожухар В. Трансформація новорічного
обрядового комплексу «Маланка». С. 51‑65; Кожухар К., Кожухар В. «Нісеніто» і «Трикрай» як регіональні варіанти новорічного
обрядового комплексу «Маланка». С. 101–133.
56
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наявні так звані гібридні – українсько-молдовські – варіанти
новорічних обходів.
Подніпровсько-Лівобережний тип зі змішаними статево-віковими групами й дещо знівельованим карнавальним
началом зафіксований нами в українських селах півдня, що
пояснюється історичними умовами досить пізнього заселення цього краю (кінець XVII – початок XVIII ст.) вихідцями
зі Слобідської України – з Полтавської, Катеринославської та
Херсонської губерній 58.
Проаналізовані локальні варіанти – лишень незначна
частка багатої народної традиції зимового календарного циклу місцевих українців, точковий опис яких, з одного боку,
дає загальне уявленння про стан і особливості побутування
української «Маланки» в Молдові на початку ХХІ ст., а з другого, – засвідчує нагальну потребу їх фіксації та подальшого
глибокого вивчення.

Див.: Зеленчук В. С. Из истории украинского населения
Молдавии. Украинско-молдавские этнокультурные взаимосвязи в
период социализма / отв. ред. М. Н. Губогло. Киев : Наукова думка,
1987. С. 20‑21; Кожухар В. Г. Українці Молдови: сторінки історії.
Українці Молдови. Історія і сучасність: зб. наук. статей / уклад. :
Кожухар В. Г., Кожухар К. С. Кишинів : Elan Poligraf, 2008. С. 29;
Кожухар В. Сторінки етнічної історії українського села Мусаїт
Тараклійського району Республіки Молдова. Мiжнароднi науковi
читання пам’ятi академiка Костянтина Поповича. Украïнськомолдовськi етнокультурнi зв’язки: зб. наук. статей / уклад. :
Кожухар В. Г., Кожухар К. С. Кишинів : Elan Poligraf, 2015. Т. 1.
C. 95‑123.
58
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Додаток
МАЛАНКА
с. Голяни Єдинецького району Республіки Молдова
(записала 1987 р. Галина Фондофан, студентка І курсу
філологічного факультету Кишинівського державного
університету, від Томчака Івана Миколайовича, 1921 р. н.)
Попередні зауваження 59
Влаштовується ввечері 13 січня як вітання із прийдешнім
старим Новим роком.
Організовуються дві «Маланки» – доросла й молодіжна.
У селі побутує два варіанти початку пісні. Молодь зазвичай обирає коротшу.
Шандрей вечєр, господарочку,
Прейміт нашу Маланочку.
Нехай она погуляє,
Як щучка-ребка, по Дунаю.
Як щучка-ребка, с сокільцаме,
А наша Маланка з молодцаме.
Дорослі співають довгу гарну пісню:
А в Петрівочку нічка маленька,
Не веспалась наша Маланка,
Не веспалась наша Маланка.
Наша Маланка-подністрянка
Дністрьом плела, воду пела,
Дністрьом плела, воду пела.
Попередні зауваження було викладено російською мовою.
Переклад – К. Кожухар.
59
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Дністрьом плела, воду пела,
На каміню ноге мела,
На каміню ноге мела.
На каміню ноге мела,
Тонкей фартук замочела,
Тонкей фартук замочела.
Повій, вітрю, по доленочкі
Весуше фартук на Маланочкі,
Весуше фартук на Маланочкі.
Повій, вітер, хоть з болота,
Весуше фартук кращє злота,
Весуше фартук кращє злота.
Ой, чикчику, Васельчику,
Посію ж тебе в городчіку,
Посію ж тебе в городчіку.
Буду тебе я шанувате,
Три раза на день поливати,
Три раза на день поливати.
Три раза на день поливати,
У неділю рано промекати,
У неділю рано промекати.
У неділю рано промекати,
Діўкам-хлопцам дарувати,
Діўкам-хлопцам дарувати.
Діўкам-хлопцам дарувати,
За русу косу затекати,
За русу косу затекати.
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Руса коса с сокільцаме –
Наша Маланка с молодцаме.
Як продовження розпочинається невеликий спектакль. Головна героїня – Маланка. Вона дуже нафарбована
й одягнена в біле весільне плаття. Роль Маланки виконує
чоловік.
Амбрось – ведучий: старий жебрак у надзвичайно цікавому вбранні, а саме: у кожусі навиворіт з латками, дірявому заквітчаному капелюсі, валянках (у будь-яку погоду) з мішком
за плечима та бичем у руках. Він командує гуртом і оголошує
вихід «на сцену акторів».
Їхня свита:
Солдати, одягнені в солдатську форму (вони перші просять господарів прийняти Маланку).
Ляхє – у білому вбранні (брюки й сорочки). На цю роль
обирають дорідних, у тілі, парубків. Ще й під сорочку набивають соломи. На голові – солом’яний капелюх, у руках – ціпи,
якими вони раз-по-раз намагаються обмолочувати знайдений у господарів сніп соломи.
Туркє – у синіх халатах, великих конусоподібних червоних капелюхах із китичками на кінцях.
Цегане – у кольорових жилетах і сорочках, капелюхах,
із залізяччям у руках, яким вони подзенькують. Циганка намагається всім поворожити, а циган – що-небудь украсти і
приховати.
Китайці – у вбранні, схожому на переберію турків з єдиною різницею в головних уборах.
До цієї групи також входять – Доктор, який рятує важко
поранених, а наприкінці – ослаблих; Баба Яга, а також кілька
осіб у мальовничих незрозумілих костюмах. Вони співають
під акомпанемент акордеона.
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Амбрось:
– Дес я маў два сене
Від першуї жене –
Два солдате.
Солдате:
– Ой, цупа, цупа,
Тут грошей купа.
Казала мама,
Шо грошей нема.
А грошей нема –
Лешь діўка сама.
Лешь діўка сама
Та й та фудульна.
Соломку січе,
Піріжкє печє,
Сільце се ластет,
Піріжкє мастет.
Амбрось:
– Дес я маў два сене
Від другої жене –
Два туркє.
Просемо сплясате.
Туркє:
– А с тої горе
Сунутсе паре.
А с тої ліскє
Падут гурішкє.
Дайте гурішкє –
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Будем кусате.
Дайте діўчєну –
Будем гуляте.
Амбрось:
– Дес я маў два сене
Від третої жене –
Два ляхє.
Ляхє:
– Ой, ляше, ляше,
Ти здуріў, ляше.
Діўчєна тубі
Тре грощі ўсуне.
Ой пляшу, пляшу,
Знаю, для кого.
Діўчєна міні –
Піўзолотого.
Амбрось:
– Дес я маў два сене
Від чітвертуї жене –
Два кітайца.
Кітайці:
– Ой плене качур
За левадую,
Затечка їго
За головою.
Затечка їго
Затечєная,
Діўчєна їго –
Заручєная.
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Заручєў її
Піўтора року,
Шобе не знале
Вороге збоку.
Амбрось:
– Дес я маў два сене
Від п’ятої жене –
Два жеде.
Жеде:
– Дайте нам мішка
Недерявого,
Зробем вам жедка
Кучірявого.
А кучірявий
дрова рубає,
А кучірява
Тріске зберає.
Амбрось:
– Дес я маў два сене
Від шестої жене –
Два цегане.
Амбрось:
– Ой, хе-хе-хе-хе
До ковалехє,
А у ковалехє
Лехі собакє.
Некому вейсте
Розборонете,
Моє серденько
Розвеселете.
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Вейшла діўчєна,
Розборонела,
Моє серденько
Розвеселела.
Ой, цупа, цупа,
В солому спате,
А вас, цегане,
Просем до хате.
Ой, дайте-дайте,
Шо маїте дате.
Як не даєте –
Вигоньте с хате.
Хоть коцюбою,
Хоть лопатою,
Хоть діўчєною
Кострюбатою.
Після цих слів господарі запрошують Маланку зі свитою
до хати, до столу. Маланка танцює вальс, і всі заходять до
хати, посіваючи господарів зернами пшениці й кукурудзи. Вітають з Новим роком, бажають усього найкращого.
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Катерина Кожухар,
Віктор Кожухар

ТРАНСФОРМАЦІЯ НОВОРІЧНОГО
ОБРЯДОВОГО КОМПЛЕКСУ «МАЛАНКА»
В ПІВНІЧНОМУ РЕГІОНІ
РЕСПУБЛІКИ МОЛДОВА
(на прикладі села тецкани
бричанського району) 1
Немов «підперезане» річкою Ві́лія, на північному заході
Республіки Молдова (у зоні українсько-східнороманського порубіжжя) розмістилося село Тецка́ни Брича́нського
району. Від Румунії його відділяє норовливий Прут, який є
природним кордоном між двома країнами-сусідками. Неподалік розташувалися українські села Безеда́, Богдане́шти,
Гриме́шти. Найближчі молдовські села Перери́та й Коржеу́ци
знаходяться відповідно за 5 і 8 км. Відстань до районного
центру – 35 км. Село старовинне, з понад 400-річною історією. У статистичних відомостях останньої третини ХІХ ст.
воно фігурує як українське поселення Липканської волості 2.
З матеріалів В. Бутовича дізнаємося, що в с. Тецкани мешкаДив.: Кожухар К., Кожухар В. Трансформація новорічного
обрядового комплексу «Маланка» в північному регіоні Республіка
Молдова (на прикладі села Тецкани Бричанського району). Народ‑
на творчість та етнологія. 2016. № 2. С. 51‑65.
2
Національний архів Республіки Молдова. Ф. 65. Оп. 1.
Спр. 901. Арк. 36–36 зв.
1
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ло 1650 малоросів (українців), 320 молдован і 105 євреїв. Панівною мовою була малоросійська (українська) 3. Нині в селі
з 2776 мешканців 91 % вважає себе українцями 4. Загалом у
Бричанському районі українці становлять близько 40 % населення і є другою за чисельністю етнічною групою після молдован 5.
З наших розвідок відомо, що тецканці вирізняються високим ступенем збереження національної самосвідомості,
історичної пам’яті, рідної мови та культури 6. Це також стосується традицій і звичаїв зимового циклу, зокрема новорічного обрядового комплексу, який, за спогадами старожилів
села Івана Миколайовича Тодосійчука та подружжя Ольги
Володимирівни й Василя Костянтиновича Косованів, від кінБутович В. Н. Материалы для этнографической карты Бессарабской губернии. 1916. С. 27.
4
Перепись населения 2004 г. Демографические, национальные,
языковые, культурные характеристики. Статистический сборник.
Кишинев, 2006. Т. 1. С. 55.
5
Там само. С. 18.
6
Про етнічну й мовну самоідентифікацію мешканців с. Тецкани, ступінь володіння українською мовою, особливості функціонування української мови, зокрема в публічній та освітній сферах, див.: Cara N., Chirtoaca D., Cоjuhari E., Ostaf S., Stoianova T. şi
alţii. Standardele internaţionale pentru protecţia minorităţilor naţionale
şi situaţia ucrainenilor şi bulgarilor în localităţile compact populate de
ei în Republica Moldova. Chişinău, 2003. 232 р.; Кара Н., Киртоака Д., Кожухарь Е., Остаф С., Стоянова Т. и др. Международные
стандарты по защите прав национальных меньшинств и положение украинцев и болгар в местах компактного проживания в Республике Молдова. Кишинев, 2003. 320 с.; Кожухар К. С. Допоки
живе мова – доти живе народ. Українці Молдови. Минуле і сучас‑
ність / за ред. В. Г. Кожухаря, К. С. Кожухар. Кишинів : Елан, 2008.
С. 72‑89.
3
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ця ХІХ ст. до середини 30-х років ХХ ст. був органічним поєднанням:
1) традиційного театралізованого українського обряду
«Маланка» 7;
2) румунсько-молдовського маланкового варіанта, який у
селі побутує під назвою «Трикрай»;
3) молдовського обряду Сaluţ – «Коник»;
4) спільного для обох народів звичаю Pluguşorul, чи «Ходіння з плужком»;
5) традиційного новорічного щедрування;
6) обряду «Перший полазник»;
7) новорічного «Засівання» в перший день нового року;
8) організації «Данцу» 8.
Головним у новорічних обрядодіях є театралізований
комплекс «Маланка», який на значній території України нині
«переважно вже втратив своє живе побутування й перейшов
до розряду реліктових явищ» 9. У Республіці Молдова, особливо в її північних районах, традиційна «Маланка», за нашими спостереженнями та висновками української дослідниці
О. Харчишин, виявляє «дивовижну стійкість збереження обТут і далі за допомогою спрощеної фонетичної транскрипції
подаємо місцеві автентичні назви обрядів, а також фіксуємо розповіді респондентів. Усі записи здійснено в с. Тецкани Бричанського
району Республіки Молдова.
8
Записали К. Кожухар і В. Кожухар 23 жовтня 2007 р., 30 грудня 2013 р. від Тодосійчука Івана Миколайовича, 1918 р. н.; 25 жовтня 2007 р., 29‑30 грудня 2013 р. від Косован Ольги Володимирівни,
1938 р. н., та Косована Василя Костянтиновича, 1932 р. н.
9
Курочкін О. Українські «маланкарі» – східна гілка карпатобалканської української карнавальної традиції. Руське православне
коло. URL : http://www. svit.in.ua/stat/st53.htm.
7

671

www.etnolog.org.ua
https://ich.md/

ряду та маланкових пісень, їх сучасне активне побутування в
контексті місцевих новорічних карнавалів» 10.
Відомості про семантику, символіку, жанрову належність,
локалізацію зародження й побутування комплексу, його значення у світогляді українців містяться в багатьох наукових
працях (автори: І. Волошин 11, О. Кожолянко 12, О. Курочкін 13,
К. Кутельмах 14, Ю. Федькович 15, О. Харчишин 16, Б. Яцимирський 17 та ін.). Найґрунтовніше дослідив історію виникнення
Харчишин О. Маланкові пісні українців півночі Молдови:
поетичний аспект (переосмислення мотивів). Народознавчі зоши‑
ти. 2014. № 3 (117). С. 526.
11
Волошин І. О. Джерела народного театру на Україні. Київ,
1960. 227 с.
12
Кожолянко О. Календарні свята та обряди українців Буковини: семантика і символіка. Чернівці : Друк Арт, 2014. С. 132‑152.
13
Курочкін О. В. Макош-Маланка (до проблеми реконструкції
міфологічного та фольклорного образу). Мистецтво, фольклор та
етнографія слов’янських народів. Київ, 1993. С. 165‑176; Курочкін О.
Українські «маланкарі». URL : http://www. svit.in.ua/stat/st53.htm; Курочкін О. Українські новорічні обряди: «Коза» і «Маланка» (з історії народних масок). Опішне, 1995. 380 с.; Курочкін О. Українсько-молдавські
взаємозв’язки у календарній звичаєвості. Українці в сім’ї європейській.
Звичаї, обряди, свята. Київ : Бібліотека українця, 2004. С. 99‑113.
14
Кутельмах К. Календарна обрядовість як етногенетичне джерело. Етногенез та етнічна історія населення Українських Карпат.
Т. 2 : Етнологія та мистецтвознавство. Львів : ІН НАН України,
2006. С. 473‑557.
15
Писання Осипа Юрія Федьковича. Поезії. Перше повне і
критичне видання. Т. 1. Поезії Осипа Юрія Федьковича. Перше повне видання з першодруків і автографів / зібрав, упоряд. і пояснив
др. Іван Франко. Львів, 1902. С. 655‑659.
16
Харчишин О. Маланкові пісні українців. С. 514‑528.
17
Яцимирский Б. «Маланка» как вид святочного обрядового
ряжения. Этнографическое обозрение. 1914. № 1‑2. С. 46‑47.
10
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та здійснив структурний аналіз і реконструкцію карнавальної маланкової традиції О. Курочкін 18.
З інформацією про новорічні обрядодії кінця ХІХ – початку
ХХ ст. в українських селах Подністров’я, у зоні українсько-молдовського пограниччя, можна ознайомитися на сторінках «Кишинівських єпархіальних відомостей» 19, а також у праці П. Несторовського «Бессарабские русины: историко-этнографический
очерк» 20. Ці матеріали містять цінні етнографічні відомості про
час і характер обрядодій, опис окремих елементів, особливості
новорічних обходів, склад персонажів тощо.
У 70‑90-х роках минулого століття В. Панько в Глодянському й Ришканському районах Республіки Молдова записав українські й молдовські звичаї маланкування та пісні про Маланку,
а також засіванки, які ввійшли до збірок «Співає Стурзовка» 21,
«В земле наши корни (История, традиции и фольклор сел Дану,
Николаевка и Каменкуца Глоденского р-на)» 22, «Satul Petrunea
Курочкін О. Українські новорічні обряди. С. 109‑207.
Завойчинский В. Селение Ленковцы Хотинского уезда: историко-статистическое описание. Религиозное состояние и суеверья.
Кишиневские епархиальные ведомости. 1880. № 24. С. 1128‑1136; Романчук Г., священик. Историко-статистические сведения о с. Пригородке Хотинскаго уезда. Кишиневские епархиальные ведомости.
1892. № 14‑15. С. 341‑342.
20
Нестеровский П. А. Бессарабские русины: историкоэтнографический очерк. Варшава : Сатурн, 1905. С. 127‑132.
21
Співає Стурзовка. Збірка українського та молдавського
фольклору села Стурзовка Глодянського району Молдови / редкол. : К. Ф. Попович, Я. П. Мироненко, К. С. Чернега-Кожухар ;
уклад. : К. Ф. Попович, К. С. Чернега-Кожухар, Я. П. Мироненко,
В. Д. Панько та ін.; вступ. ст. К. Ф. Попович. Кишинів : Tipografie
Academiei de Ştiinţe, 1995. С. 35‑47.
22
В земле наши корни. История, традиции и фольклор сел
Дану, Николаевка и Каменкуца Глодянского района. Исследования
18
19
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la cîntec şi la joc: Din istoria şi poezia populară a satului Petrunea –
Glodeni)» 23, «Нариси українського фольклору та художньої літератури Молдови» 24 і «Песенный фольклор украинцев Севера Республики Молдова. Календарная и обрядовая поэзия» 25.
У розвідках музикознавців К. Квітки 26, А. Іваницького 27 та
Я. Мироненка 28 висвітлено музичний аспект пісень про «Маланку» із зазначеного регіону. Фольклористи К. Попович і В. Панько порушують проблеми побутування новорічних обрядів на
півночі республіки в українській і молдовській фольклорних
традиціях 29. Питання українсько-молдовських взаємозв’язків
и материалы / авт. и сост. : К. Ф. Попович (гл. ред.), Я. П. Мироненко (муз. ред.), Е. С. Чернега (Кожухарь) (лит. ред.), В. Г. Кожухарь,
В. Д. Панько. Кишинев : Штиинца, 1997. С. 165‑176.
23
Satul Petrunea la cîntec şi la joc: Din istoria şi poezia populară
a satului Petrunea – Glodeni / Coleg. de red. : Popovici C. F. (red. şef),
Botezatu G. G., Cernega (Cojuhari) E. S. ş. a. Chişinău : Tipografie
Academiei de Ştiinţe, 1995. P. 99‑101. Мелодії до записаних В. Паньком текстів розшифрував професор Я. Мироненко.
24
Попович К. Нариси українського фольклору та художньої літератури Молдови. Кишинів : Бізнес еліта, 2007. С. 92‑107.
25
Панько В. Песенный фольклор украинцев Севера Республики
Молдова. Календарная и обрядовая поэзия. Кишинев, 2009. 156 с.
26
Квитка К. Песни украинских зимних обрядовых празднеств.
Избранные труды : в 2 т. Москва : Советский композитор, 1971.
Т. 1. С. 103‑155.
27
Іваницький А. Історична Хотинщина: музично-етнографічне
дослідження. Збірник фольклору. Вінниця : Нова Книга, 2007. 576 с.
28
Мироненко Я. П. Молдавско-украинские связи в музыкальном
фольклоре: история и современность. Кишинев : Штиинца, 1988.
142 с.; Мироненко Я. П. Фольклор українців Молдови: питання
жанру. Українці Молдови. Історія і сучасність / за ред. В. Г. Кожухаря, К. С. Кожухар та ін. Chişinău : Elan ‑ Poligraf, 2008. С. 116‑131.
29
Попович К. А в пісні – кохання і розпач, відгомін буремних подій, надія і віра в прийдешнє. Співає Стурзовка. Збірка українського
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і взаємовпливів у новорічній обрядовості всебічно досліджено
також у працях О. Курочкіна 30.
У 2005–2009 роках українські дослідниці О. Харчишин і
Н. Пастух у 40 українських та українсько-молдовських селах
північного регіону Республіки Молдова зібрали багатий матеріал, проаналізувавши який, дійшли висновку, що «український
фольклор на цьому етнічному порубіжжі досі збережений у
глибоко архаїчних пластах обрядової традиції» 31. О. Харчишин вивчила поетичний аспект «маланкових» пісень півночі
Молдови, детально висвітливши історію записів і вивчення
поетичних текстів; регіональну специфіку обрядового комплексу «Маланка» буковинсько-бессарабського типу; структуру,
семантику, діапазон мотивів поетичних текстів «маланкових»
пісень 32. Принагідно зауважимо, що в розвідках Н. Пастух та
О. Харчишин розглянуто також сучасний стан, місце і значення
усної народної творчості молдовських українців у контексті загальноукраїнської фольклорної традиції та її роль у збереженні
ідентичності місцевих українців у сучасних умовах 33.
Новорічні обряди, зокрема театралізовані інтермедії та
пісні про «Маланку», обряди Pluguşor, Sămănatul, Vestitorul,
та молдавського фольклору села Стурзовка Глодянського району Мол‑
дови. С. 14‑18; Попович К. Нариси українського фольклору. С. 29–44;
Попович К. Песня в пути. В земле наши корни. История, традиции
и фольклор сел Дану, Николаевка и Каменкуца Глодянского района.
С. 73‑79; Панько В. Песенный фольклор украинцев. 156 с.
30
Курочкін О. Українсько-молдавські взаємозв’язки. С. 99‑113.
31
Харчишин О., Пастух Н. Колядки українців Молдови в системі української усно-народної традиції. Одеські етнографічні чи‑
тання. Традиційна культура діаспори. Одеса, 2012. С. 91.
32
Харчишин О. Маланкові пісні українців. С. 514‑528.
33
Пастух Н., Харчишин О. Український фольклор як чинник
етнічної ідентичності українців Республіки Молдова. Народознавчі
зошити. 2011. № 3. С. 391‑401.
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притаманні етнокультурній традиції молдован і румунів
Буковини й Молдови, вивчали Г. Бостан 34, Г. Кожолянко 35
та О. Кожолянко 36, А. Мойсей 37, Ю. Попович 38, Г. Спатару 39 та ін. Дослідники звернули увагу, що в зоні активних етнокультурних контактів, зумовлених тісними міжетнічними
зв’язками і взаємовпливами, виникла низка гібридних обрядових форм 40. Саме до таких своєрідних виявів новорічного карнавального комплексу можна зарахувати зафіксовані нами обрядодії в с. Тецкани. Тож розглянемо новорічний
обрядовий комплекс, що побутує нині в селі, як невід’ємну
складову традиційних обрядів зимового календарного циклу
досліджуваного регіону.
Мета цього дослідження полягає в опису зафіксованого
«тецканського» інваріанта новорічного комплексу «Маланка»
в його сучасному побутуванні, аналізі ступеня збереженості
та фіксації наявних трансформацій.
Бостан Г. К. Типологическое соотношение и взаимосвязи
молдавского, русского и украинского фольклора. Кишинев : Штиинца, 1985. С. 40‑47.
35
Кожолянко Г. Дослідження зимової календарної обрядовості
молдаван в другій половині ХХ ст. Русин. 2010. № 2 (20). С. 142‑147.
36
Кожолянко О. Календарні свята та обряди українців Буковини: семантика і символіка. Чернівці : Друк Арт, 2014. С. 132‑152.
37
Мойсей А. Магія і мантика у народному календарі східнороманського населення Буковини. Чернівці, 2008. 320 с.
38
Попович Ю. Молдавские новогодние праздники (ХІХ – начало ХХ в.). Кишинев : Штиинца, 1974. 184 с.
39
Спатару Г. Историческая молдавская народная драма. Кишинев : Штиинца, 1974. 96 с.; Спатару Г. Народна драма «Меланка»: її
типи та версії. Народна творчість та етнографія. 1982. № 1. С. 54‑58.
40
Спатару Г. Историческая молдавская народная драма. 96 с.;
Спатару Г. Народна драма «Меланка». С. 54‑58; Курочкін О. Українсько-молдавські взаємозв’язки. С. 99‑113.
34
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Джерельною базою дослідження є експедиційні записи,
здійснені авторами в с. Тецкани Бричанського району Республіки Молдова у 2003, 2007 та 2013 роках. Оригінали польових записів зберігаються на аудіо- та відеоносіях в архівах
сектору «Етнологія українців» Центру етнології Інституту
культурної спадщини Академії наук Молдови.
Записаний нами новорічний комплекс належить до регіонального буковинсько-бессарабському типу й відзначається
яскраво вираженими локальними особливостями, які виявляються в синкретичному поєднанні українського та молдовсько-румунського начал.
Вивчаючи молдовські новорічні традиції, дослідник
Ю. Попович на прикладі обряду із плугом та волами простежив, як він із часом змінювався, «втрачаючи свою магічну
силу», і перетворювався на розвагу, продовжуючи при цьому
«підносити трудову діяльність людини» 41. На підставі структурного аналізу цього обряду вчений дійшов висновку, що
процеси трансформації розпочалися в середині ХІХ ст. Він
звернув увагу на те, що змінюється не тільки реквізит – значному «розчленуванню» підпадає і сам обряд 42.
За інформацією респондентів 43, досліджуваний новорічний комплекс у с. Тецкани, починаючи з міжвоєнного періоду, а ще більше в 50‑60-х роках ХХ ст., зазнав таких змін:
– молдовська гілка Сalúţ зникла;
– українська «Мала́нка» трансформувалася в театралізовану інтермедію на злобу дня «Нісені́то»;
Попович Ю. Молдавские новогодние праздники. С. 42.
Там само. С. 46.
43
Записали К. Кожухар і В. Кожухар 23 жовтня 2007 р., 30 грудня 2013 р. від Тодосійчука Івана Миколайовича, 1918 р. н.; 25 жовтня 2007 р., 29‑30 грудня 2013 р. від Косован Ольги Володимирівни,
1938 р. н., та Косована Василя Костянтиновича, 1932 р. н.
41
42
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– карнавальний обряд «Трикра́й» зберігся донині майже в
первісному вигляді;
– від звичаю Pluguşórul, або «Ходіння з плужком», у рудиментарному вигляді залишилася тільки українська компонента;
– «Да́нец» як невід’ємна складова комплексу перетворився на бал-маскарад «Ма́ски»;
–традиційне щедрува́ння існує донині, як і віра в «першого полазника» та обряд «Засівання».
До 1918 року новорічні обрядодії в селі розпочиналися ввечері 13 січня (за старим стилем – 31 грудня). Респондент І. То́ ці та робили
досійчук розповів: «На Нов́ ий год – Васил́ я – україн
“Маланку”... А ца сторона наша, молдавска, – “Сalúţ” – “Коника”...
Hop, hop, hop, 		
Гоп, гоп, гоп
Trei crai noi...		
Три нових краї...
Ми, молдавскі, “Маланку” ни робили. І от ходе ца сторона
наша. До тої сторони ни лізе. Ни розрішали. І ті ни лізли до
нас... І там уже співали:
Наша Маланка ласа, ласочка
До хати просицца, просицца...
У то врем’я – то був вісімнадцатий год – ромини прийшли
до нас... Сіва́та 44 ми робили по-старому 45. А ромини ни розрі‑
шали нам робити, потому шо жандарми приходили тоди і нас
провіряли, шоб ми ни по-руські 46 співали, а по-роминські...» 47.
Сіва́та – свята.
По-та́рому – за старим стилем.
46
По-руськи – по-українськи. Предки жителів села були русинами й називали себе руськими, а мову – руською. Красномовними
щодо цього є пояснення І. Тодосійчука: «Ми руські. Тото є українці.
І мова наша руська, значить українська». Як русинське, згадує село
Тецкани і П. Несторовський.
47
Записали К. Кожухар і В. Кожухар 23 жовтня 2007 р., 30 грудня 2013 р. від Тодосійчука Івана Миколайовича, 1918 р. н.
44
45
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Тож, перебуваючи у складі королівської Румунії, місцеві жителі призвичаїлися святкувати Новий рік за григоріанським календарем. Це спричинило поступовий темпоральний зсув новорічного обрядового комплексу з 13 січня на 31 грудня. І «першою
ластівкою» в цьому процесі став обряд «Трикра́й». «Маланку»
святкували за старим стилем ледве не до середини ХХ ст. І тільки
коли вона остаточно трансформувалася в обряд «Нісені́то», його
також почали святкувати в новорічну ніч з 31 грудня на 1 січня.
Підготовка і проведення новорічного обрядового
комплексу «Маланка» на той час передбачали:
– групування від 10 до 18 (а інколи й більше) молодіжних
гуртів «маланко́вих» та «трикраї́стів»;
– завчасний розподіл ролей, їх розучування, підготовка
«масок», костюмів тощо;
– «зама́щування пе́чі» – пригощання майбутніх учасників
групи (кожної окремо) під час тренувань;
– початок і завершення обрядового ходу на роздоріжжях
традиційним «Да́нцем»;
– обходи домівок селян і привітання з Новим роком групами «маланкарів» і «трикраїстів» у супроводі музик;
– звернення до господарів із проханням «прийняти нашу
Маланочку» чи «Козу, Коника до хати»;
– виконання обрядових текстів двома мовами: «Маланка» – українською, «Трикрай» – румунською, «Гейкання» –
українською й «Hăicătúra» – румунською;
– обрядовий «Да́нец» у хаті дівчини;
– окреме групування й ходіння гуртів, які співали пісень
про «Маланку»;
– обдаровування учасників дійства й відповідна «дяка»
господарям;
– змагання між учасниками «Маланки» та «Трикраю» –
«перегу́лювання»;
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– ритуальне очищення – «спалювання Діда»;
– «гуляння» впродовж усієї ночі аж до світанку 13 січня;
– організація на Василя «Данцу», під час якого відбувалася дівоча ініціація.
Розглянемо основні етапи та особливості організації і
проведення обрядодій, зафіксованих нами в с. Тецкани на
сучасному етапі, тобто на початку ХХІ ст., по можливості зіставимо їх із тими, що побутували в селі в більш ранні часи.
«Маланка». Український обряд «Маланка» був надзвичайно популярним у селі до середини 60-х років ХХ ст., його виконували в декількох варіантах. Формувалося кілька маланкових
гуртів: «Ходили з Козою, Коником, (ў)Ол́ енем і Маланкою...» 48.
Склад ряджених. До кожного гурту входили персонажі
антропо- й зооморфного характеру: «Ну, як у (ў)О́леня, так
і в Кози, так і ў Коника була́ Ле́йка сама глаўна. Там буў Воўк,
там буў Пес, Лисиця, Мідвіді́, Жид, Солдат, Цигани. Разна на‑
ція» 49. Склад груп визначався самими учасниками, тобто не
був строго регламентований. Усі ряджені закривали обличчя
масками.
Антропоморфні маски поділялися на нестрашні і страшні (пор. традиційний поділ масок на «чистих» і «нечистих»,
або «красивих» і «некрасивих» 50): «Ці хлопці, шо отако ни
файно вбра́ні, ціво́ страшні, та гуляют 51... А ті: “Ни хоч’у з
тобою гуляти, ти страшна! Ни хоч’у тибе бач’ити!”. Ота‑
Записали К. Кожухар і В. Кожухар 25 жовтня 2007 р.,
29‑30 грудня 2013 р. від Косован Ольги Володимирівни, 1938 р. н.,
та Косована Василя Костянтиновича, 1932 р. н.
49
Записали К. Кожухар і В. Кожухар 25 жовтня 2007 р.,
29‑30 грудня 2013 р. від Косован Ольги Володимирівни, 1938 р. н.,
та Косована Василя Костянтиновича, 1932 р. н.
50
Курочкін О. Українські «маланкарі». URL : http://www. svit.
in.ua/stat/st53.htm.
51
Гуля́ти – танцювати.
48
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ко шуткували... І сміху – поўна хата...» 52. Головним персонажем у кожному гурті була не традиційна Маланка, а Лейка:
«Сама глаўна у тоті́й команді всігда була Лейка. Скрізь ўсьо
заходила та шукала, де є порохи́, де є павути́ня... Брала на
сміх. Во́зьме крило цево́ від гу́ся ч’и якійс віник: “Ў вашій хаті
порохи! Ў вашій хаті павутиня!”. По тім та йде, та хазяйкі
тако під ніс» 53.
На роль Ле́йки вибирали того, хто міг «розвеселити
всіх, шоб було з ч’ого си сміяти» 54; «Вона була дуже така
шпарка, смішна...» 55; «Лейка – то шкідниця» 56; «Вона шука́є
ґу́дзика» 57.
Заміна головного традиційного персонажа Маланки Лей‑
кою, імовірно, пов’язана з тим, що у свідомості місцевих жителів Маланка із часом перетворилася на уособлення позитивних рис і чеснот, оспіваних у пісні про неї, тоді як Лейка
стала символом неохайності, незграбності, невідповідності
народних уявлень про ідеал жінки та дружини.
Маски. Усі учасники «маланкових» гуртів мали маски. Їх
виготовляли самостійно: «Не було купованих маскіў... А... на
Записали К. Кожухар і В. Кожухар 25 жовтня 2007 р.,
29‑30 грудня 2013 р. від Косован Ольги Володимирівни, 1938 р. н.,
та Косована Василя Костянтиновича, 1932 р. н.
53
Записали К. Кожухар і В. Кожухар 25 жовтня 2007 р.,
29‑30 грудня 2013 р. від Косован Ольги Володимирівни, 1938 р. н.
54
Записали К. Кожухар і В. Кожухар 25 жовтня 2007 р.,
29‑30 грудня 2013 р. від Косована Василя Костянтиновича, 1932 р. н.
55
Записали К. Кожухар і В. Кожухар 24 жовтня 2007 р., 30 грудня 2013 р. від Григорець Світлани Іванівни, 1971 р. н.
56
Записали К. Кожухар і В. Кожухар 16 липня 2003 р., 24 жовтня 2007 р., 30‑31 грудня 2013 р. від Проданюк Надії Василівни,
1974 р. н.
57
Записали К. Кожухар і В. Кожухар 25 жовтня 2007 р.,
29‑30 грудня 2013 р. від Косована Василя Костянтиновича, 1932 р. н.
52
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лице... якоїс там білої [тканини. – К. К.], та накрасиў, зробиў
брови, (ў)очі вірубаў 58, та й рот вірубаў. Та й кличут (ў)оден
(ў)одного у данец» 59.
Образ Лейки О. Косован змалювала так: «Вона як була́
ўбрана? Вона брала на лице як якійс бінт 60, та робила (ў)
очі, та й кармузиласа 61, шо, мол, вона сама файна від ўсіх» 62.
Для інших персонажів обрядодій потрібен був відповідний
реквізит. До прикладу, «Мідвідь, та він убираў якійс кожух
навіворіті, та й клаў тоту кучму якус, та тоже на лице за‑
кривавса» 63.
Щодо зооморфних масок Кози, Коника та (ў)Оленя, то з дерева вирізали стилізовані голови цих тварин, прилаштовували на
палиці – «бичі́», і ті, хто «водиў маску, скакали на них» 64. У ма́сок
нижні щелепи були рухомими, і коли їх смикали за мотузочок,
складалося враження, що в маски «відкриваўси рот» 65.
Як зауважили всі опитані нами респонденти, «на лице
ўсі закривалиса». Така «зміна зовнішності учасників новорічних ігрищ ставила їх поза нормами звичайної поведінки,
порушувала усталені в повсякденному побуті поняття “допустимого” і “непристойного”», дозволяла «так звані “карВі́рубав – вирізав.
Записали К. Кожухар і В. Кожухар 25 жовтня 2007 р.,
29‑30 грудня 2013 р. від Косован Ольги Володимирівни, 1938 р. н.
60
Бінт – марля.
61
Кармузи́тиса – фарбуватися.
62
Записали К. Кожухар і В. Кожухар 25 жовтня 2007 р.,
29‑30 грудня 2013 р. від Косован Ольги Володимирівни, 1938 р. н.
63
Записали К. Кожухар і В. Кожухар 25 жовтня 2007 р.,
29‑30 грудня 2013 р. від Косован Ольги Володимирівни, 1938 р. н.
64
Записали К. Кожухар і В. Кожухар 24 жовтня 2007 р., 30 грудня 2013 р. від Григорець Олени Олександрівни, 1964 р. н.
65
Записали К. Кожухар і В. Кожухар 30 грудня 2013 р. від Бурейко Світлани Юхимівни, 1961 р. н.
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навальні вільності” (за М. Бахтіним) або ритуальні безчинства» 66.
Хода «маланкових» гуртів. Гурти розпочинали ходу пізно ввечері, ближче до півночі. Заходили майже в кожну хату.
Підійшовши до воріт, той, хто водив маску, наприклад (ў)Оле‑
ня, смикав за мотузочок чи цупку нитку, і маска «кла́мпала:
клап-клап-клап», а парубок вигукував:
Наш (ў)Олень хоч’е горіўки –
З вашої хати падают горіхи.
Дайте Маланкі трохи горіўки... 67.
Перш ніж зайти до хати, просили дозволу:
– Пускаїте Козу до хати?
– Пускаїм! Гай, заходьте!
«І музика начинає грати, і вони лов’яца ўсі в круг, і скачут,
гуляют. Сначала самі... погуляли тої “Гардіянки”, а по тому
начинают кликати в данец, хто є там у хаті: маму і доч’ку,
й тата, і самі (ў)оден з (ў)одним. Погуляли зо два-три данці.
Дали їм гроші й колач’, і вийшли, й пішли. Другі прийшли» 68.
Так ходили до світанку.
Отож, як і в інших регіонах побутування обряду, хода
«маланкарів» розпочиналася «у темряві, після заходу сонця,
коли, за повір’ями, розперізувалася всяка нечиста сила» 69.
Ходили в супроводі музик від господи до господи. Запитавши
дозволу, заходили до хати, де й виконували обрядово-ігрові
дії. Учасники театралізованого дійства, не дотримуючись
Курочкін О. Українські «маланкарі». URL : http://www. svit.
in.ua/stat/st53.htm.
67
Записали К. Кожухар і В. Кожухар 25 жовтня 2007 р.,
29‑30 грудня 2013 р. від Косована Василя Костянтиновича, 1932 р. н.
68
Записали К. Кожухар і В. Кожухар 25 жовтня 2007 р., 29–
30 грудня 2013 р. від Косован Ольги Володимирівни, 1938 р. н.
69
Кожолянко О. Календарні свята та обряди. С. 140.
66
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чіткого сценарію, одночасно намагалися заволодіти увагою
господарів: Лейка кепкувала й «наводила порядки», Циганка
ворожила й намагалася щось украсти, Циган «підковував»
Коня, Єврей пропонував крам і т. д. 70 Цей ритуальний безлад, на думку дослідників, є відгомоном давньої міфологічної
концепції, згідно з якою новорічне свято щоразу відтворює
космічний акт переходу від хаосу до Створення світу 71.
Музичний супровід. Кожну групу «маланкових» гуртів
супроводжували музики. Щонайменше їх було двоє: один
грав на гармошці, другий вибивав у «бубінь»: «Кажда команда
мала свою гармонію. І як зайдут до хати, й як зачнут грати
в бубінь – той субі, а той субі. Але (ў)одної [тобто виконували одну мелодію. – К. К., В. К.]. І такої радості...» 72. Інколи
до складу музик входив і скрипаль. Мелодії були молдовські,
«дуже виселі, шоби гуляти, висилитис» 73.
Пісень під час обряду не співали.
Ритуальні змагання («перегу́лювання»). Коли на сільській вулиці чи в хаті господаря зустрічалися групи «маланкарів», або «маланкарів» і «трикраїстів», між ними неодмінно
розпочиналися змагання – вони «перегулювалися».
В. Косован у своїх спогадах зазначає: «Я граў коло Три‑
края. Іздибалиса ми на Ч’итвертій 74 вулиці тоже с Трикра‑
йом: “Хлопці, давай пиригулюватиса!” На́ч’али пиригулюва‑
Записали К. Кожухар і В. Кожухар 16 липня 2003 р. від Борденюк Валентини Георгіївни, 1961 р. н.
71
Элиаде М. Космос и история. Избранные работы / пер. с. фр.
и англ. Москва : Прогресс, 1987. С. 68‑72.
72
Записали К. Кожухар і В. Кожухар 25 жовтня 2007 р., 29–
30 грудня 2013 р. від Косован Ольги Володимирівни, 1938 р. н.
73
Записали К. Кожухар і В. Кожухар 24 жовтня 2007 р., 30 грудня 2013 р. від Григорець Світлани Іванівни, 1971 р. н.
74
У народній традиції вулиці села називають за номерами: Перша, Друга тощо.
70
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тиса. Лишилоса їх ч’етверо, бо ті осталні́ усі попадали уже.
С тої команди ни годин гуляти, з нашої команди ўже ни годен
гуляти. Лишилоса щ’е зо ч’етверо тих хлопціў. Я кажу: “Хлоп‑
ці, ну шо це ўже вам дасць, котрого пиригуляют”. Та зробили
вроді нічью...» 75.
Сенс «перегулювання» в тому, щоб визначитися, хто з
учасників змагань є найвитривалішим. Переможець отримував винагороду: «Хто буде гуляти до впосля, тому і прємія.
Зараз дают і в клубі таку прємію» 76.
Нині умови й дух змагань дещо змінилися. Уже не «перегулюються» до знесилення. Усі команди оцінює журі за певними критеріями (див. далі: «Трикрай». «Перегулювання»).
Описаний нами елемент «перегулювання» є своєрідним
виявом ритуальних агонів – змагань, які найчастіше відбувалися у формі кулачних боїв чи боротьби ряджених 77. Однак у с. Тецкани змагання набули іншого змісту – змагалися у
вправності та витривалості в танці.
Пісні про «Маланку». Ряджені «маланкарі» пісень про
«Маланку» не виконували. В. Косован зауважив: «Ті, хто ни
роб’я Коника, ті, хто ни роб’я Трикрай, збираюцца веч’ером
сусіди, хто хоч’е, і співают “Малано́ч’ки”» 78.
Петрівочка, мала ноч’ка,
Ни віспаласи Малано́ч’ка. (Двічі)
Кідрі́ ткала, шоўки пряла
Записали К. Кожухар і В. Кожухар 25 жовтня 2007 р.,
29‑30 грудня 2013 р. від Косована Василя Костянтиновича, 1932 р. н.
76
Записали К. Кожухар і В. Кожухар 25 жовтня 2007 р.,
29‑30 грудня 2013 р. від Косована Василя Костянтиновича, 1932 р. н.
77
Курочкін О. Українські «маланкарі». URL : http://www. svit.
in.ua/stat/st53.htm.
78
Записали К. Кожухар і В. Кожухар 25 жовтня 2007 р.,
29‑30 грудня 2013 р. від Косована Василя Костянтиновича, 1932 р. н.
75
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Та й до мати відсилала. (Двічі)
Чі ва́ші кі́дрі, чі ва́ші шо́ўки,
Чі ваша до́ч’ка Маланоч’ка? (Двічі)
Ни мої́ шо́ўки, ни мої́ кі́дрі,
Ни мо́я до́ч’ка Малано́ч’ка. (Двічі)
Кі́дрі ткала, шоўки пряла
Ти й до тата відсилала. (Двічі)
Чі ваші кі́дрі, чі ваші шоўки,
Чі ваша доч’ка Малано́ч’ка? (Двічі)
Ни мої́ шоўки, ни мої кі́дрі,
Ни мо́я доч’ка Малано́ч’ка. (Двічі)
Кі́дрі ткала, шоўки пряла
Ти й до брата відсилала. (Двічі)
Чі ваші кі́дрі, чі ваші шоўки,
Чі ваша сестра Малано́ч’ка? (Двічі)
Ни мо́ї шоўки, ни мо́ї кі́дрі,
Ни моя сестра Малано́ч’ка. (Двічі)
Кі́дрі ткала, шоўки пряла
Ти й до милого відсилала. (Двічі)
Чі ваші кі́дрі, чі ваші шоўки,
Чі ваша мила Маланоч’ка? (Двічі)
Ой мо́ї шоўки, ой мо́ї кі́дрі,
Ой мо́я мила Маланоч’ка. (Двічі)
Ў наші двері штирі дошці –
Пустіть Маланку до хати трошкі. (Двічі)
З вашой стріхі падуть горіхи,
Дайте Маланкі трохі горіўки. (Двічі) 79
Записали К. Кожухар і В. Кожухар 25 жовтня 2007 р.,
29‑30 грудня 2013 р. від Косован Ольги Володимирівни, 1938 р. н.,
та Косована Василя Костянтиновича, 1932 р. н.; 24 жовтня
2007 р., 30 грудня 2013 р. від Григорець Олени Олександрівни,
1964 р. н.
79
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Гурт співав пісню під вікнами. Коли закінчували співати,
учасників гурту запрошували до хати, садили за стіл і пригощали. Із напоїв були вино й горілка. Так ходили три дні.
Сюжетотворчий мотив записаної пісні «Маланка-пряха»
О. Курочкін уважає одним з архетипних: ткацтво і прядіння
характеризують культ Макоші, а акт «новорічного прядіння», на його думку, символізує «нескінченність людського
буття» 80.
Ходіння з плугом. Із плугом ходили як українці, так і
молдовани. Створювали різновікові невеликі гурти (від 3 до
5‑6 осіб), до складу яких входили діти, молодь, люди літнього
віку. За спогадами І. Тодосійчука, «с плугом ходили... на Новий
год... То з Буковини..., з гори́:
Buna vreme, buna vreme,
Primiţi, gospodari, cu plugul...» 81.
Етнічні молдовани ходіння з плугом супроводжували
молдовською «хейкатурою», а українці – українською «гейканкою». Як зазначив І. Тодосійчук, «гейкали по-руські». Учасників гурту обдаровували «колач’ами, цукорками», тепер ще й
гроші дають 82.
Український варіант «гейкання» зберігся в селі до сьогодні:
Курочкін О. Українські новорічні обряди. С. 233. Фольклорист В. Панько зафіксував пісні аналогічного змісту в селах Глодянського р-ну, зокрема в с. Петруня. Див.: Satul Petrunea la cîntec şi la
joc, р. 99–101.
81
Записали К. Кожухар і В. Кожухар 23 жовтня 2007 р., 30 грудня 2013 р. від Тодосійчука Івана Миколайовича, 1918 р. н.
82
Записали К. Кожухар і В. Кожухар 24 жовтня 2007 р., 30 грудня 2013 р. від Григорець Олени Олександрівни, 1964 р. н.; 16 липня
2003 р., 24 жовтня 2007 р., 30‑31 грудня 2013 р. від Проданюк Надії
Василівни, 1974 р. н.
80
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Дванадціть волів, дванадціть коров,
Шоб вам дядько був здоров!
Ге‑е‑ей, ге‑е‑ей! 83
Його виконують діти старшого дошкільного й молодшого
шкільного віку, які ходять «гейкати» зі спеціально виготовленим символічним «плужком». Нам удалося його сфотографувати в кімнаті-музеї, що діє при дитячому садочку.
Трансформація обряду «Маланка» в обряд «Нісеніто».
Наприкінці 50-х – на початку 60-х років ХХ ст. «Маланку» поступово заступив аналогічний за функцією і змістом обряд,
який у селі отримав назву «Нісені́то». І. Тодосійчук наголосив
на тому, що трансформації відбувалися поступово: «А відтак
уже “Маланка” відміниласа, “Коники” ни робили». На наше
прохання пояснити походження «Нісеніто» він відповів:
«Я сам ни годен придставити. Ні-се-ні-то. Це ни “Сaluţ”, ни
“Маланка”, це Ні-се-ні-то. Ясно вам? Гай, ни то, та ни се, та
зробили Нісеніто» 84.
Прозора етимологія назви обряду, яка, очевидно, походить
зі сталого звороту «ні те ні се», промовисто свідчить про усвідомлення селянами факту часткової втрати в умовах постійних
соціально-політичних змін окремих елементів традиційних новорічних звичаїв і трансформування їх у нову якість.
Розвинувшись із «Маланки», обряд «Нісеніто» сьогодні
дещо відійшов від її міфологічної символіки та набув більшої
соціальної спрямованості. Як і в «Маланці», масковані учасЗаписали К. Кожухар і В. Кожухар 24 жовтня 2007 р., 30 грудня 2013 р. від Григорець Олени Олександрівни, 1964 р. н.; 16 липня
2003 р., 24 жовтня 2007 р., 30‑31 грудня 2013 р. від Проданюк Надії
Василівни, 1974 р. н.; 25 жовтня 2007 р., 29‑30 грудня 2013 р. від
Косован Ольги Володимирівни, 1938 р. н.
84
Записали К. Кожухар і В. Кожухар 23 жовтня 2007 р., 30 грудня 2013 р. від Тодосійчука Івана Миколайовича, 1918 р. н.
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ники з іронією і гумором викривають недоліки людей – пересічних односельців, чиновників, політичних діячів різного
рангу. Інша особливість обряду – віншування поважних, заслужених жителів села. До них приходять учасники «Нісеніто», усіляко їх вихваляють, наголошуючи на тих чеснотах і заслугах, які викликають повагу з боку краян.
У досліджуваному обряді немає статево-вікової регламентації. Його учасниками можуть бути чоловіки, жінки й
навіть діти. Інколи вони залучають до ходи також домашніх
тварин (козу, собаку та ін.), залежно від теми інтермедії та реалізації задуму.
Гуртується від 8 до 18 і більше учасників. За інформацією Н. Проданюк, «гуртуються спонтанно. Це друзі, сусіди,
куми – люди, які бажають повеселитися, розважити інших,
люблять це і хочуть показати це всьому селу» 85.
Склад персонажів традиційний – зооморфні (Коза, Пес,
Лис, Журавель та ін.) та антропоморфні маски, що є відголоском дуалістичної концепції міфологічного світогляду наших
предків. З-поміж антропоморфних масок виокремлюють нестрашні (добрі) і страшні (злі). До перших належать представники різних етносів (молдовани, українці, євреї, цигани
та ін.), соціальних верств (дід, баба, наречена, наречений),
професій (ковалі, музиканти, спортсмени, лікарі та ін.). Щодо
страшних масок, то це уособлення різних демонічних персонажів (Чорт, Нечистяк та ін.). Обличчя в усіх учасників неодмінно мають бути прихованими.
Щороку учасники обрядодій обирають нову тему для інтермедії. Так, 2013 року ми зафільмували «Нісеніто» на тему
«Тецкани – Сочі», що було зумовлено проведенням Зимових
олімпійських ігор у м. Сочі.
Записали К. Кожухар і В. Кожухар 24 жовтня 2007 р.,
30‑31 грудня 2013 р. від Проданюк Надії Василівни, 1974 р. н.
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Обряд «Трикрай». Як ми зазначали, на певному історичному етапі в новорічній звичаєвості села співіснували
обрядово-поздоровчі процесії української «Маланки» й молдовського Căluţ – «Коника». Таке поєднання в маланкових
звичаях румунів Буковини відзначав Г. Спатару. Він також
звернув увагу на те, що рідко в якому молдовському селі побутував один варіант «Маланки». На обрядову варіативність
новорічних поздоровлень в українсько-молдовській етноконтактній зоні вказував і О. Курочкін: «Під загальною назвою
“Маланка” у різнонаціональному середовищі етноконтактної
зони відомі різні варіанти новорічних побажань, театралізовані ігри, рядження й драматичні інсценівки. Багато з них сьогодні втратили колишню жанрову цілісність і функціонують
як складні контаміновані явища», до яких потрапили також
«персонажі різдвяної драми “Цар Ірод”» 86. Подібні варіанти
побутують і на теренах Румунії 87.
Зафіксований нами обряд «Трикрай», окрім традиційних
обходів, містить драматичну інсценізацію фрагмента згаданої різдвяної драми, яка виконується румунською мовою
і є беззаперечним запозиченням. Г. Спатару ще на початку
60-х років ХХ ст. проаналізував понад півсотні народних драматичних вистав, драматичних ігор та інсценізацій, зібраних
у районах українсько-молдовсько-румунського пограниччя.
Основні особливості драматичних інсценізацій дослідник
убачав у тому, що в них, «окрім жестів, міміки, дії і вигуків,
значне місце займають репліки у формі діалогу» 88.
Курочкін О. Українсько-молдавські взаємозв’язки. С. 99‑113.
Brăiloiu C. (1967) Opere/ Vol. I. Bucureşti : Editura Muzicală a
uniunii compozitorilor din republica socialistă România; Caraman Р.
(1983) Colindatul la români, slavi şi la alte popoare. Studii de folclor
comparat. Bucureşti : Editura Minerva, 636 р.
88
Спатару Г. Историческая молдавская народная драма. С. 21.
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Із часом в етнічному складі українсько-молдовського
с. Тецкани почав переважати український елемент, що призвело до повної втрати молдовських обрядів Căluţ і Hăicătură.
На відміну від останніх, яскрава драматична інсценізація виявила дивовижну стійкість. Тецканці всіляко наголошують,
що «звичай своїм корінням сягає далекої давнини» 89. Щодо назви «Трикрай», то, імовірно, вона походить від перших слів
румунсько-молдовської новорічної колядки «Trii crai de la
răsărit» («Три волхви зі сходу»). Однак це є лише припущенням, яке вимагає подальшого вивчення.
Склад і формування гуртів «Трикраю». Гурти «Трикраю»
формують винятково юнаки, убрані в яскраві костюми, основу
яких складає військова форма. Кількість учасників строго регламентована – від 9 до 11 осіб, що зумовлено кількістю ролей.
Найстаршим у групі як за віком, так і за статусом є Офі‑
цер. Він мусить мати досвід участі в обряді, добре його знати – тільки за таких умов може претендувати на виконання
головної ролі. Саме Офіцер віддає накази, а решта – Солда‑
ти, Іро́ди і Рєжі́на йому підпорядковуються. Рєжіна – цариця.
Вона може бути одна, або їх може бути дві. Роль Рєжін також
виконують юнаки – дівчата не мають права брати участі в інсценізаціях чи народних драмах 90. Рєжіни, як і інші учасники
гурту, одягнені у військову форму, однак замість традиційного військового картуза, прикрашеного квітами, дзеркалами і
стрічками, у них на голові – фата. Обов’язковим елементом
костюма є біла спідничка. Рєжіни мають свої слова та особливі рухи в ритуальному танці. Саме вони після закінчення драматичного дійства учасників «Трикраю» віддають наказ танцювати «Чортову сирбу» – Sîrbă Dracului. Останнім часом на
Записали К. Кожухар і В. Кожухар 24 жовтня 2007 р.,
30‑31 грудня 2013 р. від Проданюк Надії Василівни, 1974 р. н.
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Спатару Г. Историческая молдавская народная драма. С. 22.
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Рєжін поклали ще одну функцію – збирати гроші, яку раніше
виконували Калфи.
Щодо вікових особливостей, то зазвичай формується декілька гуртів. У наймолодший «Трикрай» гуртуються хлопчики, починаючи з 4‑5-го класів. Його в селі так і називають
«Малий» або «Маленький Трикрай». До групи «Найстаршого
Трикраю» входять юнаки, які відслужили в армії («Трикрай
відслужащий»). Він уважається найавторитетнішим. Парубки,
які йдуть до «Відслужащого Трикраю», брали участь в інсценізації вже раніше. Дехто – п’ятий рік, дехто – шостий. Вони
добре знають усі правила, слова й мають особливі відзнаки на
формі.
Крім особистісних якостей претендентів на ту чи іншу
роль – ініціативності й відповідальності, спроможності якісно підготувати костюм і відповідний реквізит – при формуванні гуртів ураховується також проживання в селі. Намагаються сформувати групу так, щоб «трикраїсти» жили в різних
кутах – «краях» села. Це диктується усталеним маршрутом,
який передбачає виконання певних обрядодій на всіх роздоріжжях села й подальший обхід домівок до глибокої ночі.
Отже, особливості статево-вікової регламентації учасників гуртів «трикраїстів», що, вочевидь, склалися в умовах
патріархального суспільства, досі підтримуються у фольклорній традиції села парубоцькими громадами. На аналогічні особливості в румунських келушарів, молдовських
мошів, болгарських сурванарів і нукерів указує дослідник
О. Курочкін 91.
Костюми учасників «Трикраю». Костюми учасники
готують самостійно. О. Косован звернула увагу на те, що
«“Трикрай” був файно одітий, усі на лице були накрашені, ну
Курочкін О. Українські «маланкарі». URL : http://www. svit.
in.ua/stat/st53.htm.
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їх всіх видко було», тобто обличчя учасників не приховувалися масками 92.
Один з учасників обряду 31 грудня 2013 року так прокоментував костюм: «У нас народний костюм трикрайскій.
Шили їго ще наші прадіди, батьки. В кого є старі форми,
в кого – нові. Контур форми состоїт с того, шо вверху йдут
квітки, зверху бісєр, лєнти, дождік та разні прикраси. Фураж‑
ка, піттяжки та дємбєльській ремінь. І головне – кітєль. Кі‑
тєль – це є показ нашої форми». «Піттяжки» шиють із цупкого
матеріалу білого кольору й по краях облямовують червоною
стрічкою. Щоб вони тримали форму, усередину вставляють
штучну шкіру – «дєрмантін». Обов’язковим атрибутом костюма є виготовлена з яскравого кольорового паперу фі́нка.
Н. Проданюк зазначила, що тільки в їхньому селі в костюмі учасників обряду наявний український елемент, а саме –
квіти й різнокольорові стрічки з українського віночка, які
прикрашають головний убір 93.
Підготовка гуртів. За інформацією Н. Проданюк, учасники «Трикраю» розпочинають гуртуватися задовго до Нового року. Як правило, це відбувається в жовтні – листопаді. Розподіляють ролі, вчать слова й упродовж щонайменше
шести тижнів, найчастіше у вихідні дні, збираються на тренування – «трініровку». Залежно від того, скільки учасників має
гурт, стільки тижнів вони тренуються, по черзі збираючись
у кожного. Інколи з однієї хати могло бути й двоє учасників.
Тоді менше часу відводилося на підготовку 94.
Записали К. Кожухар і В. Кожухар 25 жовтня 2007 р.,
29‑30 грудня 2013 р. від Косован Ольги Володимирівни, 1938 р. н.
93
Записали К. Кожухар і В. Кожухар 24 жовтня 2007 р.,
30‑31 грудня 2013 р. від Проданюк Надії Василівни, 1974 р. н.
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Записали К. Кожухар і В. Кожухар 24 жовтня 2007 р.,
30‑31 грудня 2013 р. від Проданюк Надії Василівни, 1974 р. н.;
16 липня 2003 р. від Борденюк Валентини Георгіївни, 1961 р. н.
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«Замащування печі». Сьогодні, завдяки підтримці примарії, хлопці тренуються в Будинку культури. А колись вони
збиралися «на хаті одного з тих, хто йде в групі». Батьки заздалегідь готувалися до того, щоб прийняти учасників у себе
вдома. Традиційно мама хлопця «замащувала піч». Якщо в
нього була сестра, то запрошувала своїх подружок, щоб «було
з ким погуляти». Приходять родичі, бо «трініровка» – значна
подія в житті родини. Відмови з боку батьків були надзвичайною рідкістю і траплялися лише за виняткових обставин 95.
Традиції наймання музик. Щоб найняти музик, учасники
гурту за домовленістю ідуть до одного з них додому і кажуть:
«Ми вас просимо бути музикантами у нашому “Трикраю”».
Із собою мають пляшку горілки, закуску й солодощі. Уважається, що хороші музиканти є запорукою успішного виступу
й майбутньої перемоги в змаганнях. Музики, погоджуючись,
беруть на себе певну відповідальність за молодіжний гурт,
його поведінку. Це єдині одружені чоловіки, які беруть участь
в обряді разом з юнаками 96.
Хода гуртів «Трикраю». Гурти парубків у військових
яскраво розшитих костюмах шикуються в колони і один за одним через певний проміжок часу, необхідний для виконання
обрядодій, вирушають від околиці села, «з того края, шо від
Коржеуц», у напрямі від Одинадцятої до Першої вулиці. Ідуть
підкреслено чітким стройовим кроком у супроводі музик до
першого роздоріжжя, де на них чекають жителі цього кута –
«краю». Учасники ходи голосно вигукують, свистять у свистки,
калатають у дзвоники, створюючи неймовірний гамір, у якому
поєднується піднесеність, урочистість і моторошне відчуття
Записали К. Кожухар і В. Кожухар 24 жовтня 2007 р.,
30‑31 грудня 2013 р. від Проданюк Надії Василівни, 1974 р. н.
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Записали К. Кожухар і В. Кожухар 24 жовтня 2007 р.,
30‑31 грудня 2013 р. від Проданюк Надії Василівни, 1974 р. н.
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хаосу. Щонайменше двоє музик супроводжують кожен гурт.
Із музичних інструментів раніше здебільшого використовували гармонію (нині – баян чи акордеон) і бубон або барабан
з «тарілками». У давніші часи обов’язковою була скрипка.
Підійшовши до перехрестя, Офіцер румунською мовою
віддає команду «Стій!». Далі між учасниками гурту розігрується міні-спектакль. Кожен з них відповідно до сценарію
голосно й дуже швидко скоромовкою по-румунськи вигукує
свої слова: «Вони начебто сперечаються між собою, хто з них
кращий. Наказують один одному. Врешті-решт, доходять
згоди, і Рєжіна віддає наказ танцювати Чортову сирбу – Sîrbă
Dracului, примовляючи при цьому: “Hai la Sîrbă Dracului”» 97.
І всі учасники ходи під музичний супровід, узявши один одного за плечі й утворивши коло, починають завзято танцювати, дедалі прискорюючи рухи й вигукуючи супровідний
текст. Шалений ритм танцю, яскраві костюми й голосний речитатив справляють надзвичайне враження, викликають захоплення й зачарування. У «сирбі» щосили тупають ногами,
вигукують, свистять. Н. Проданюк пригадує, що ще її бабуся
пояснювала, що такий шум і гам учасники обряду створюють
навмисне, щоб відігнати злих духів 98. Подібне тлумачення
звукових ефектів, що супроводжують гурти «маланкових»,
трапляється в багатьох розвідках. Після закінчення «сирби»
«трикраїсти» запрошують дівчат. Танцюють «валец» – вальс.
Слід звернути увагу на кілька моментів. По-перше, на сакральну роль ритуального тексту. Цікавим є той факт, що, за
словами всіх без винятку респондентів, на їхній пам’яті та й на
пам’яті їхніх батьків і навіть дідів, учасники «Трикраю» вже не
Записали К. Кожухар і В. Кожухар 24 жовтня 2007 року,
30‑31 грудня 2013 р. від Проданюк Надії Василівни, 1974 р. н.
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Записали К. Кожухар і В. Кожухар 24 жовтня 2007 р.,
30‑31 грудня 2013 р. від Проданюк Надії Василівни, 1974 р. н.
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розуміли сенсу румунського тексту. Однак усвідомлення його
сакральної ролі змушувало завчати слова напам’ять: «Вони смис‑
ла нічього ни знали, ті наші хлопці... Вони зубрили. Казали яке-то
слово. А його переведи на наш язик – нічього ни понімали» 99. На
зв’язок світогляду, духовної культури з мовою, словом у календарній обрядовості свого часу звернув увагу О. Потебня. У цьому випадку можемо констатувати, що мовні одиниці в структурі ритуального тексту набули міфопоетичного навантаження.
Життєздатність румунського / молдовського слова в українській
етнокультурі стала символічним культурним тлом обряду.
Нині діти вивчають румунську мову в школі й добре нею
володіють, тому й текст, що використовується в драматизації,
завчають усвідомлено.
Друге, що важливо наголосити, – виняткова законсервованість ритуалу, яка виявляється в усіх його елементах: складі
гурту, костюмах, підготовці, непорушності ритуальних обрядодій та їх виконанні на всіх одинадцяти роздоріжжях. Останнє є свідченням того, що до цього часу роздоріжжя у свідомості
селян залишаються «сакральними локусами», де, за народними
уявленнями, «перетинався реальний та ірреальний світ» 100.
Дійшовши до Першої вулиці, учасники ходи мають змогу
зупинитися й перепочити, щоб розпочати традиційний обхід (від хати до хати) і привітати односельців з Новим роком.
Спочатку заходить одна із Рєжін і питає дозволу, чи можна зайти. Якщо господар дозволяє, то Рєжіна закликає весь
«Трикрай». Гурт танцює в хаті. Зичать здоров’я, усього найкращого, а потім запрошують дівчину чи її маму на вальс. Інформатори зауважують, що «найчастіше “Трикраї” заходять
Записали К. Кожухар і В. Кожухар 25 жовтня 2007 р.,
29‑30 грудня 2013 р. від Косован Ольги Володимирівни, 1938 р. н.
100
Курочкін О. Українські «маланкарі». URL : http://www. svit.
in.ua/stat/st53.htm.
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туди, де є дівчина на виданні. Це знак того, що дівчина ко‑
ристується повагою» 101. Обхід продовжується приблизно до
опівночі, а потім гурти або святкують Новий рік усі разом,
або розходяться по своїх «компаніях», попередньо домовившись, о котрій годині – 6-й чи 7-й ранку – зустрічаються 102.
На світанку «одягаються [в костюми. – К. К., В. К.], малюють‑
ся і порня́ють 103 знов» 104, «і майже до полудня першого січня
ходять селом, куди їх запрошують» 105.
«Перегулювання». Першого січня близько дванадцятої дня
всі гурти збираються біля Будинку культури на «перегулювання». За ходом змагань спостерігає журі, до складу якого входять
досвідчені колишні учасники обряду, які оцінюють команди за
заздалегідь розробленими критеріями: підготовка костюмів,
реквізиту, правильність слів, характер ходи, виконання танцю
тощо. Завдяки примарії та лідерам 106 переможцям вручають
коштовні подарунки, зокрема грошові премії. Як стверджують
респонденти, «це дуже серйозні змагання, на які збирається все
село. Неодмінно приходять батьки учасників. Часто бувають
суперечки з приводу визначення переможців, тому кожна група,
готуючи костюм, намагається відшукати якусь “родзинку”,
яка б виділила їхній гурт з-поміж інших» 107.
Записали К. Кожухар і В. Кожухар 24 жовтня 2007 р.,
30‑31 грудня 2013 р. від Проданюк Надії Василівни, 1974 р. н.
102
Записали К. Кожухар і В. Кожухар 24 жовтня 2007 р.,
30‑31 грудня 2013 р. від Проданюк Надії Василівни, 1974 р. н.
103
Порня́ти – з рум. a porni – вирушати.
104
Записали К. Кожухар і В. Кожухар 24 жовтня 2007 р., 30 грудня 2013 р. від Григорець Світлани Іванівни, 1971 р. н.
105
Записали К. Кожухар і В. Кожухар 24 жовтня 2007 р.,
30‑31 грудня 2013 р. від Проданюк Надії Василівни, 1974 р. н.
106
Лі́дер – фермер.
107
Записали К. Кожухар і В. Кожухар 24 жовтня 2007 р.,
30‑31 грудня 2013 р. від Проданюк Надії Василівни, 1974 р. н.;
101
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«Спалювання Діда». На завершальній стадії обряду
«палять Діда». За словами І. Тодосійчука, «це старий обічай.
Тоже з Буковини взятий. Приносили соломи ўоден оберемо‑
чок. І клали так зависоко... То називавси Дід. І палили того
Діда. І прискакували. Так робила моя мама і бабка, і ми так
робили. А діти вже так ни роб’я. Ну, де-не-де роб’я, та уже
мало» 108.
Звичай «шмалити Діда» згадує П. Несторовський. Він зазначає, що дійство відбувалося до «наступления утренней
зари другого дня Рождества», і вбачає в ньому не обряд очищення, а спосіб «укрепить свой боязливый дух и сделать его
смелым, безстрашным» 109. Натомість тецканці всіляко наголошували на важливій сакральній функції вогню: «Вечором,
як устрічаєм Новий год, каждий коло воріт субі паля щос, шоб
горіло. І гуляют, скакают у в’гонь, шоб всьо недобре від чіло‑
вєка відходило. Пирискакуют всі недобрі сіли, всьо в’гонь уніч‑
тожит. Дим поніс, і шоб люди могли уже в Новий год війти з
новими сілами, з новим здоровйом» 110.
У цьому випадку, за О. Курочкіним, новорічний вогонь
відіграє таку саму «роль, що й проточна “свята” вода, виступаючи її обрядовим дублікатом» 111.
Трансформація «Данцу» в бал-маскарад «Маски».
У с. Тецкани ми зафіксували три інваріанти «Данцу»:
16 липня 2003 р. від Борденюк Валентини Георгіївни, 1961 р. н.;
26 жовтня 2007 р., 30 грудня 2013 р. від Скутельника Олексія Іларіоновича, 1965 р. н.
108
Записали К. Кожухар і В. Кожухар 23 жовтня 2007 р., 30 грудня 2013 р. від Тодосійчука Івана Миколайовича, 1918 р. н.
109
Нестеровский П. А. Бессарабские русины. С. 128.
110
Записали К. Кожухар і В. Кожухар 30 грудня 2013 р. від Бурейко Світлани Юхимівни, 1961 р. н.
111
Курочкін О. Українські «маланкарі». URL : http://www. svit.
in.ua/stat/st53.htm.
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– «Данец» на роздоріжжях як неодмінна складова ходи
гуртів маланкарів, зокрема «Трикраю» і «Нісеніто»;
– «Данец» у хаті господарів;
– великий «Данец», який раніше влаштовувався на сільському майдані 14 січня, тобто в день Святого Василя, а потім
1 січня, тобто безпосередньо на Новий рік.
Обрядовий пляс у хаті дівчини описав священик Василь
Завойчинський 112 і згодом відтворив П. Несторовський, який
стверджував, що обряд «плясаня» відбувався на Різдво під час
колядування, а сільські танці організовували «за святками» 113.
На ініціальний характер «виведення дівчини на танець» у молдован і українців Верхнього Попруття та в румунів Верхнього
Сирету звернув увагу А. Мойсей 114. О. Курочкін також згадує «загальносільські свята-карнавали, що відбувалися удень
на Василя», в Українському Прикарпатті, які там називають
«“сход”, “плєс”, “забава”, “данець”, “жок”» 115. О. Харчишин відзначає, що «ще в другій половині ХХ ст. головно в порубіжних
з Буковиною районах Молдови – Бричанському, Єдинецькому,
Окницькому» – побутував звичай дівочої ініціації, аналогії
до якого їй удалося зафіксувати також на західноукраїнських
землях, зокрема «в селах Покуття на Коломийщині, Снятинщині» тощо. На підставі цього дослідниця доходить висновку,
що «побутування звичаю виведення дівчини на танець не обмежується тільки Верхнім Попруттям та Верхнім Сиретом,
а охоплює, очевидно, ширші терени України з епіцентром у
буковинсько-бессарабському регіоні» 116.
Завойчинский В. Селение Ленковцы Хотинского уезда.
С. 1127.
113
Нестеровский П. А. Бессарабские русины. С. 127‑128.
114
Мойсей А. Магія і мантика. С. 168.
115
Курочкін О. В. Макош-Маланка. С. 165‑176.
116
Харчишин О. Маланкові пісні українців. С. 519.
112

699

www.etnolog.org.ua
https://ich.md/

У с. Тецкани «Данец», починаючи із середини минулого
століття, трансформувався в бал-маскарад «Маски», який
щороку відбувається в клубі 30 грудня.
Силами сільської примарії в Будинку культури встановлюють ялинку. Заздалегідь готують сценарій свята з Дідом Морозом і Снігуронькою та святкову концертну програму за участю
професійних і самодіяльних артистів – музикантів, співаків,
танцюристів, вокальних колективів і навіть артистів цирку.
На карнавал чекають з нетерпінням, у ньому беруть участь усі
бажаючі – від дітей до найстарших мешканців села й гостей з
навколишніх сіл. Маскарад такий популярний у сільській громаді, що навіть ті, хто давно виїхав із села, намагаються прибути на малу батьківщину до 30 грудня, щоб стати учасником
цього балу. Як наголосила бібліотекар С. Григорець, це – «балмаскарад, іменно маскарад. Дуже багато жилающих приходя в
карнавальних масках, в костюмах, котрі вони субі шиют, ни
жаліючи свого времня, придумуют защиту до свого костюма.
Придумуют танци, ходя на репетиції. В основном це жінки в
нас роб’я. Но можут бути і люди перебрані» 117.
До маскараду готуються в абсолютній секретності. Збираються невеликі гурти (від 5 до 10 осіб) і роблять маски, тобто костюми карнавальних персонажів. Щороку створюються
нові образи й відповідно виготовляються нові костюми. Коштів на це не шкодують. Головне – здивувати громаду і зробити так, щоб ніхто не здогадався, хто ховається за маскою,
тож обличчя карнавального персонажа має бути повністю чи
частково приховане. Щоб себе не розсекретити, Маски, приймаючи запрошення до танцю, не розмовляють із тими, хто
їх запросив, чи з іншими учасниками балу. Упродовж усього вечора грає «жива» музика. Повільні парні танці навкруг
Записали К. Кожухар і В. Кожухар 24 жовтня 2007 р., 30 грудня 2013 р. від Григорець Світлани Іванівни, 1971 р. н.
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ялинки змінюються колективними запальними хорою та сир‑
бою. Ближче до півночі розпочинається захист масок, під час
якого кожен гурт представляє свою оригінальну програму –
інсценізацію, що містить танці, пантоміму й обов’язкове новорічне вітання. Захист масок за заздалегідь розробленими
й оприлюдненими критеріями оцінює журі, до складу якого
входять керівники примарії, сільська інтелігенція та інші поважні люди. Переможців нагороджують цінними подарунками вартістю від 500 до декількох тисяч леїв 118. Бал, який відбувається в атмосфері святкової таємничості, гумору, триває
всю ніч, «пока послідній чоловік годен гуляти, музика грає» 119.
Завершується на світанку святковим феєрверком.
Поєднання традицій і перетворення «Данцу» в балмаскарад не нівелювало його («Данцу») основної функції,
а саме – ініціального посвячення дівчат. Для дівчини, яку
жодного разу не взяли «гуляти», це – ганьба 120.
«Розганяння кирилейса». За усталеною традицією новорічні свята завершувалися колективною трапезою. Цей
звичай, як зазначає О. Курочкін, до наших днів «побутує на
Прикарпатті й Буковині» й «у різних місцевостях відомий
під назвами: “розщедрування”, “розмеланки”, “коляду пити”,
“розколяда”, “латка”, “ардан” тощо» 121. Тецканці збираються
«посля Иордана й Івана», щоб «розігнати кириле́йса». Інколи
«розганяння» затягувалося ледве не на тиждень 122.
Лей – грошова одиниця Республіки Молдова.
Записали К. Кожухар і В. Кожухар 30 грудня 2013 р. від Скутельника Олексія Іларіоновича, 1965 р. н.
120
Записали К. Кожухар і В. Кожухар 24 жовтня 2007 р.,
30‑31 грудня 2013 р. від Проданюк Надії Василівни, 1974 р. н.
121
Курочкін О. Українські «маланкарі». URL : http://www. svit.
in.ua/stat/st53.htm.
122
Записали К. Кожухар і В. Кожухар 25 жовтня 2007 р.,
29‑30 грудня 2013 р. від Косована Василя Костянтиновича, 1932 р. н.
118
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Наші дослдження засвідчили, що таке архаїчне явище,
як новорічний обрядовий комплекс «Маланка», продовжує
побутувати на півночі Молдови в зоні українсько-східнороманського пограниччя й на початку ХХІ ст. Зафіксований
нами в с. Тецкани Бричанського району інваріант є синкретичним поєднанням локальних виявів української та молдовсько-румунської традицій. Обряд «Маланка» з традиційними
персонажами антропо- й зооморфного походження зазнав
суттєвих темпоральних, функціональних, семантичних і
структурних змін, зокрема у складі ряджених. Він трансформувався в ще більш яскраво виражений обряд соціального
спрямування «Нісеніто» з головним персонажем Лейка. Це
театралізоване дійство розважально-ігрового характеру, як
і обряд «Трикрай», який демонструє виняткову законсервованість, і бал-маскарад «Маски» – сучасний вияв «Данцу» з
його матримоніальною семантикою, і «Гейкання», надзвичайно популярні в селі, жителі якого не тільки змогли зберегти
тяглість традиції, але й творчо її переосмислити та надати нового звучання архаїчним і багато в чому реліктовим явищам,
що потребують подальшого дослідження.
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Катерина Кожухар

ВЕСНЯНИЙ ОБРЯДОВИЙ КАЛЕНДАР
УКРАЇНЦІВ РЕСПУБЛІКИ МОЛДОВА:
ДЖЕРЕЛОЗНАВЧИЙ ТА
ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ 1
Весняна обрядовість українського народу всебічно та
глибоко вивчена українськими дослідниками – О. Воропаєм,
В. Борисенко, С. Килимником, Н. Ковальчук, О. Кожолянком,
Г. Кожолянком, О. Курочкіним, В. Соколовою, О. Смоляком
та ін. Водночас весняний обрядовий календар українського населення Республіки Молдова дотепер залишається практично
недослідженим, тому нашим завданням є здійснити джерельну
характеристику написаних у різний час опублікованих та рукописних матеріалів – праць етнографів, краєзнавців, істориків,
фольклористів; даних архівних фондів, газетних та журнальних статей, нотаток, нарисів, звітів, інтернет-джерел, а також
польових записів авторки, які стосуються безпосередньо культурної спадщини молдовських українців.
Див.: Кожухарь Е. Весенний обрядовый календарь украинцев
Республики Молдова: источниковедческий и историографический анализ. Materialele Simpozionului Naţional de Etnologie «Tradiţii
şi procese etnice». Ediţia a 2-a, 30 martie 2021. Chişinău : UNU, 2021.
Р. 30‑40. DOI: https://doi.org/10.52603/9789975333788.04. Це дослідження виконано в рамках наукового проєкту (2020–2023 рр.) Інституту культурної спадщини Республіки Молдова (реєстраційний
номер 96‑PS 20.80009.1606.02: Evoluţia tradiţiilor si procesele etnice în
Republica Moldova: suport teoretic şi aplicativ în promovarea valorilor et‑
noculturale si coeziunii sociale).
1
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Аналіз доступних джерел про бессарабських українців (руснаків / русинів / рутенів / малоросів) та їхню культуру першої
половини ХІХ ст. дав змогу виявити вкрай скупі, часто непрямі
відомості та коментарі про їхню весняну обрядовість. У цей час
тільки починалося накопичення перших спостережень етнографічного характеру, тому автори, характеризуючи українську
етнічну спільноту, найчастіше розглядали її у взаємозв’язку з
іншими етносами Пруто-Дністровського межиріччя. Саме із
цих позицій представлено українців у відомій праці вихідця з
України протоієрея П. Куницького «Краткое статистическое
описание Заднестровской области...»: «Молдаване, малороссияне, греки, болгары и цыгане содержат христианскую восточную
веру без всякой отмены и раскола» 2. Стан традиційної культури
тих етносів, що населяли Бессарабію, та їхні взаємини коротко,
але влучно охарактеризовані в розділі праці про місцеві звичаї,
колишні права та закони»: «Что касается до обычаев, то сколько здесь наций, столько и обычаев. В прочем все принаравливаются к молдованским обычаям и их языку». Підсумовуючи ці
спостереження, автор зазначає: «Обычаи простого молдавского
народа сходны с малороссийскими» 3.
П. Куницькому вторить П. Свиньїн у відомому «Описании Бессарабской области, 1816 г.». Характеризуючи звичаї та
моральний стан народів Бессарабії, автор констатує: «Нравы
и обычаи здъшнихъ жителей не могутъ быть одинаковы по
Куницкий П. Краткое статистическое описание Заднестровской
области, присоединенной к России по мирному трактату, заключенному с Портою Оттоманскою в Бухаресте 1812 года / сочиненное новоучреждаемой в Заднестровской области Кишиневской духовной
дикастерии первоприсудствующим, семинарии ректором и кавалером протоиреем Петром Куницким. Санкт Петербург : Типография
И. Глазунова, 1813. С. 19. Тут і далі джерела цитуються зі збереженням
оригінальної мови публікацій, авторської орфографії та пунктуації.
3
Там само.
2
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различію націй, составляющих народонаселеніе Бессарабской области, но какъ Молдаване составляютъ важнейшую
часть жителей, то всъ прочіе (кромъ жидовъ) приноравливаются къ ихъ обычаямъ». І мало не дослівно повторює висновок П. Куницького: «Обычаи простаго молдавскаго народа во
многомъ сходствуютъ съ малороссійскими...» 4.
Ще в одному досить докладному описі Бессарабського
краю 1849 року М. Драгана («Военно-статистическое обозрение Российской империи. Бессарабская область») також
міститься дуже коротке, але категоричне зауваження, що
«особенных обрядов, заслуживающих... описания, которые
имели влияние на нравственность народа, нет ни у молдаван,
ни у болгар, ни у руснаков» 5.
Відсутність відомостей про весняну обрядовість українців
Бессарабії змушені констатувати й у відомих працях О. Защука,
О. Шмідта, та в «Очерках Днестра» О. Афанасьєва-Чужбинського. Однак зауваження останнього щодо психологічного типу
русаків, зокрема їхнього ставлення до релігії, для нас важливі.
Письменник, як і його попередники, відзначає суворе дотримання всіх постів, гріховність будь-якої роботи у свята, що резонно пояснює розвитком «у молдаван и руснаков многих общих
черт» з їхньою значною локальною варіативністю («что городъ –
то норовъ, что село – то обычай»), однаковими географічними
умовами проживання та взаємовпливом культур 6.
Свиньинъ П. Описаніе Бессарабской области. Составлено
вѣдомства государственной коллегіи иностранныхъ дѣлъ надворнымъ совѣтникомъ Павломъ Свиньинымъ, 1816 года, 1‑го Іюня. За‑
писки Одесскаго общества исторіи и древностей. 1867. Т. 6. С. 219.
5
Цит. за: Степанов В. Труды по этнографии населения Бессарабии ХІХ – начала ХХ вв. Кишинев : Pontos, 2001. С. 70.
6
Афанасьев‑Чужбинский А. С. Поездка в Южную Россию. Ч. 2.
Очерки Днестра. Санкт-Петербург : Тип. Мор. Мин‑ва, 1863. С. 16–18.
4
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Підстави предметно розглядати та аналізувати весняну
обрядовість українців Бессарабії дають нам джерела другої
половини ХІХ ст.
У вивченні культури та побуту українського народу
велика заслуга належить вченому та громадському діячу
П. Чубинському, упоряднику багатотомної праці, що стала
результатом етнографічно-статистичної експедиції до Західноросійського краю, спорядженої Російським географічним
товариством у 1869–1870 роках. У поле зору дослідника потрапили й населені пункти трьох повітів північно-західної
частини Бессарабії – Хотинського, Ясського та Сороцького,
де проживали українці (руснаки і малороси) 7. Багаті матеріали про народний весняний календар з описом звичаїв та обрядів Благовіщення, Великого посту, Великодня, свята Миколи Чудотворця (Весняного) тощо з відтворенням 58 весняних
ігор, 186 текстів веснянок, народних повір’їв у систематизованому вигляді представлено у третьому томі видання, що має
назву «Народный дневник (обычаи и обряды, приуроченные
к временам года)» 8.
Не втратила значення й робота Г. Купчанка «Некоторые
историко-географические сведения о Буковине», де представлена великодня їжа руснаків Хотинщини, назви головних ритуальних страв та їх символічне значення, описано пасхаль-

Чубинский П. А. Труды Этнографическо-статистической
экспедиции в Западно-русский край, снаряженной Русским географическим обществом: Юго‑зап. отдел: Материалы и исслед., собр.
д. чл. П. П. Чубинским : у 7 т. Т. 3 : Народный дневник (обычаи и
обряды, приуроченные к временам года) / изд. под наблюдением
Н. И. Костомарова. Санкт-Петербург : Тип. В. Безобразова и Комп.,
1872. С. 261–364.
8
Там само. С. 9–185.
7
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ний кошик, святкову пасхальну трапезу, ритуальні дії, що їй
передували, їхню символіку тощо 9.
Цінним джерелом етнографічної інформації про весняну
обрядовість українців Бессарабії є періодичні видання ХІХ –
початку ХХ ст., насамперед «Кишиневские епархиальные
ведомости» (далі – КЕВ), які впродовж кількох десятиліть
публікували історико-статистичні описи церков і парафій.
На думку Д. Щеглова, ці описи, багато з яких «составлены
весьма обстоятельно и толково», «содержат в себе весьма
интересный этнографически и бытовой материалъ», по суті,
будучи першою спробою «къ систематизаціи и объяснению
этнографическихъ свъѣдѣний мѣстнаго характера» 10.
Важлива інформація про Великий піст, Стрітення, Благовіщення, Вербну неділю, Чистий четвер, Велику суботу, безпосередньо про Великдень, про розваги молоді, організацію
Данцю, Поливаний понеділок, дитячі пасхальні забави, післявеликодній тиждень знайшла відображення в статті С. Кульчицького «О суевериях, обычаях, повериях и приметах жителей села Ставучаны Хотинского уезда». Не залишив автор
поза увагою і традиції, пов’язані з поминальними днями –
Проводами, де описав колективне поминання покійних та
спільну трапезу на сільському кладовищі 11.
Надзвичайно цінне джерело – «Историко-статистическое
описаніе церкви и прихода селенія Волонтеровки, бывшей
Купчанко Г. Некоторые историко-географические сведения о
Буковине. Записки Юго-Западного отдела Императорского русского
географического общества. Киев, 1875. Т. 2. С. 348.
10
Щеглов Д. Двадцатипятилѣтіе «Кишиневскихъ Епархіальныхь
Вѣдомостей». Кишиневские епархиальные ведомости. 1892. № 23.
С. 567.
11
Кульчицкий С. О суевериях, обычаях, повериях и приметах жителей села Ставучаны Хотинского уезда. Кишиневские
епархиальные ведомости. 1873. № 10. С. 425–435.
9
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казачьей станицы, Аккерманскаго уѣзда» священника
О. Бур’янова. Перед власне описом календарних обрядів весняного циклу уважний до деталей автор уміщує інформацію
про свято покровителя землеробства великомученика Трифона та початок традиційних обходів священниками селянських
обійсть із читанням спеціальних молитов та освяченням (кропленням) насіння, призначеного для посіву. О. Бур’янов зафіксував місцеві назви весняних свят та обрядів, а також їхнє
призначення; роль води, свічок, ритуальної випічки в магічних обрядах, спрямованих на примноження врожаю, худоби
та захисту від хвороб. Описано звичаї Вербної неділі (магічні
дії з освяченими вербовими гілками), Страсної п’ятниці, Великої суботи тощо. О. Бур’янов не розкриває детально святкування Великодня, але надзвичайну цінність сьогодні мають
ті кілька рядків його публікації, у яких ідеться про використання в ритуальній практиці освячених – «благословенных
при церкви» – сала і писанок, про їхні оберегові, лікувальні
та магічні властивості 12.
Не менший інтерес становить також стаття священника Г. Романчука «Историко-статистическія сведения о селѣ
Пригорода, Хотинскаго узда», що опубліковані у № 15 КЕВ
за 1892 рік 13. Автор описує звичаї Великої суботи, прагнення селян побачити «отверзстое небо» та пов’язані з цим вірування, а також особливу урочистість Великодньої ночі,
засвідчує специфіку проведення святкового часу представниками різних вікових груп після розговіння, детально зуБурьянов А. Историко-статистическое описаніе церкви и
прихода селенія Волонтеровки, бывшей казачьей станицы, Аккерманскаго уѣзда. Кишиневские епархиальные ведомости. 1877.
№ 13–21; № 17. С. 731–739.
13
Романчукъ Г. Историко-статистическія сведения о селѣ Пригорода, Хотинскаго уѣзда. Кишиневские епархиальные ведомости.
1892. № 15. С. 333–338.
12
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пиняється на молодіжних розвагах, особливостях другого та
третього днів свята, зокрема акцентує на післявеликодньому звичаї «кропленія или ж вливанія». «Коріння» останнього представник духовенства вбачає «въ глубокой языческой
древности» і робить висновок, що «наши предки въ этомъ
обрядѣ, пріуроченномъ къ важнѣйшему весеннему празднику св. Пасхи, выражали свои вѣрованія въ благотворную
силу весенней водной стихіи, которой приносились даже
жертвы» 14.
Статтю В. Курдиновського «Пасхальные обычаи въ Бессарабіи», що опублікована у № 8 КЕВ за 1898 рік 15, ми схильні
розглядати як одну з перших спроб наукового порівняльного
аналізу великодніх звичаїв молдован та малоросів (українців)
Бессарабії. Крім відмічених й іншими авторами змін настроїв сільських жителів з приходом Страсної суботи, особливої
урочистості свята Великодня, автор звертає увагу також на
такі деталі, як заборона відвідування церкви дівчатами, а також на «весьма распространенный обычай въ Малороссіи –
поддерживать свѣть въ домѣ во всю пасхальную ночь (какъ и
въ ночь подъ Рождество Христово)», що його дотримувалися
і в багатьох селах Бессарабії; про пасхальні вогні, віру в можливість знайти у Великодню ніч скарб, про особливості пасхального вітання під час та після богослужіння 16.
У надрукованій у № 17 КЕВ за 1889 рік праці «Краткое
описанія села Данкоуцъ Хотинскаго уѣзда», автор якої позначений абревіатурою «Р–ук» 17, можна почерпнути інформаРоманчукъ Г. Историко-статистическія сведения о селѣ Пригорода, Хотинскаго уѣзда. С. 337–338.
15
Курдиновский В. Пасхальные обычаи въ Бессарабіи. Киши‑
невские епархиальные ведомости. 1898. № 8. С. 225–240.
16
Там само. С. 231–232.
17
Р‑ук. Краткое описанія села Данкоуцъ Хотинскаго уѣзда. Ки‑
шиневские епархиальные ведомости. 1889. № 17. С. 724‑738.
14
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цію про традицію розпалювати Великодні вогнища та спробу
дописувача тлумачити цей звичай.
Деякі публікації КЕВ присвячені походженню великодніх
звичаїв та ритуальній великодній їжі 18.
Вірування, звичаї та магічні практики, у тому числі весняного календаря бессарабських русинів, узагальнив П. Несторовський у відомій праці «Бессарабскіе русины. Историкоэтнографическій очеркъ» 19. Тут же знаходимо інформацію
про великодні традиції та звичаї 20.
У міжвоєнний та воєнний періоди на території Бессарабії
суттєво активізується збір етнографічних матеріалів 21, однак
календарні весняні обряди українців не були предметом цілеспрямованих досліджень, як, утім, і в повоєнний час, і впродовж усього радянського періоду, що анітрохи не применшує
наукової цінності цих джерел. Аналіз звітів Відділу етнографії Академії наук Молдовської РСР під керівництвом В. ЗеЗамѣтка о разнообразіи и изысканности пасхальныхъ яствъ
(мѣстный обычай). Кишиневские епархиальные ведомости. 1886. № 9.
С. 142–150; Изв-стія и зам-тки. Кишиневские епархиальные ведомо‑
сти. 1887. № 8. С. 287‑289; О происхожденіи и значеніи нѣкоторыхъ
пасхальныхъ обычаевъ. Кишиневские епархиальные ведомости.
1888. № 10. С. 378–385; Обычаи древнихъ христіанъ въ праздникъ
Пасхи. Кишиневские епархиальные ведомости. 1889. № 8. С. 346.
19
Несторовскій П. А. Бессарабскіе русины. Историкоэтнографичесюй очеркъ. Варшава : Тип. Сатурнъ, 1905. С. 82–100.
20
Там само. С. 135–137.
21
Guja P. Procesul de stratificare etnică la Copanca. Buletinul
Institutului de cercetări sociale al Romăniei. Regjonala Chişinău. 1938.
Vol. 11. Р. 279–281; Litnovschi I. Din viaţa romănilor din Podolia. Tribuna
Romănilor Transnistrieni. 1928. An. 1. 1924; Pavelescu Gh. Aspecte din
spiritualitatea romînilor Transnistrieni. Credinţe şi obiceiuri. Craiova,
1944. 45 p.; Ştefănucă P. Pentru un muzeu etnografic al Basarabiei.
Arhivele Basarabiei. Chişinău, 1933. An. V. № 4. Р. 296–302.
18
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ленчука, який наприкінці 1950‑х – на початку 1960‑х років
розгорнув широкомасштабні дослідження в усіх регіонах республіки, у тому числі й у селах зі змішаним молдовсько‑українським населенням, виявив, що весняна обрядовість місцевих українців спорадично потрапляла у поле зору етнографів
та фольклористів. Безумовно, ці матеріали, акумульовані в
Науковому архіві Академії наук Республіки Молдова, мають
відбиток часу. Увага дослідників була зосереджена на новій
радянській обрядовості, що активно впроваджувалася в ті
часи. Але незважаючи на явну ідеологічну заангажованість,
зафіксовані сценарії, інтерв’ю та описи відображають елементи традиційних вірувань та звичаїв, характерних для весняного календаря молдован і частково українців 22.
Перша спроба системного вивчення музичного фольклору українського населення республіки була здійснена музикознавцем Я. Мироненком, який спочатку захистив кандидатську дисертацію, а потім і докторську (габілітовану)
кваліфікаційну працю за цією тематикою. Результати його
досліджень найповніше представлені в монографії «Молдавско-украинские связи в музыкальном фольклоре: история и
современность» 23. Архіви аудіозаписів дослідника-збирача й
досі в повному обсязі не розшифровані та не оцифровані.
Велику цінність становлять опубліковані роботи краєзнавця та збирача фольклору В. Панька, який зафіксував на
аудіоносії народознавчі матеріали з українських / українськомолдовських сіл Глодянського та частково Ришканського районів Республіки Молдова. Зібрані ним фольклорні тексти
Науковий архів Академії наук Республіки Молдова. Ф. 24,
оп. 2, спр. 28, арк. 21, 30.
23
Мироненко Я. П. Молдавско-украинские связи в музыкальном
фольклоре: история и современность. Кишинев : Штиинца, 1988.
142 с.
22
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ввійшли до таких книг, як «Співає Стурзовка. Збірка українського та молдавського фольклору села Стурзовка Глодянського р‑ну Молдови» 24, «Satul Petrunea la cîntec şi la joc: Din
istoria şi poezia populară a satului Petrunea – Glodeni» 25, «В земле наши корни. История, традиции и фольклор сел Дану, Каменкуца и Николаевка Глодянского района. Исследования и
материалы» 26. Записані в цьому регіоні тексти веснянок були
опубліковані у книзі В. Панька «Песенный фольклор украинцев Севера Республики Молдова. Календарная и обрядовая
поэзия» 27. Спроби аналізу текстів веснянок з описом особливостей їхнього виконання, сучасного побутування та пошуку
паралелей у більш ранніх виданнях України знаходимо у книзі
того ж автора «Песенный фольклор украинцев Молдовы» 28.
Співає Стурзовка. Збірка українського та молдавського
фольклору села Стурзовка Глодянського району Молдови / ред.
кол. : К. Ф. Попович, Я. П. Мироненко, К. С. Чернега-Кожухар ;
укл.: К. Ф. Попович, К. С. Чернега-Кожухар, Я. П. Мироненко,
В. Д. Панько та ін. ; вступ. ст. К. Ф. Попович. Кишинів : Tipografie
Academiei de Ştiinţe, 1995. 182 с.
25
Satul Petrunea la cîntec şi la joc: Din istoria şi poezia populară a
satului Petrunea – Glodeni / Coleg. De red. : Popovici C. F. (red. şef),
Botezatu G. G., Cernega (Cojuhari) E. S. ş. a. Chişinău : Tipografie
Academiei de Ştiinţe, 1995. 256 р.
26
В земле наши корни. История, традиции и фольклор сел
Дану, Николаевка и Каменкуца Глодянского района. Исследования
и материалы / авт. и сост .: К. Ф. Попович (гл. ред.), Я. П. Мироненко (муз. ред.), Е. С. Чернега (Кожухарь) (лит. ред.), В. Г. Кожухарь,
В. Д. Панько. Кишинев : Штиинца, 1997. 289 с.
27
Панько В. Песенный фольклор украинцев Севера Республики
Молдова. Календарная и обрядовая поэзия. Кишинев, 2009. 156 с.
28
Панько В. Песенный фольклор украинцев Молдовы. Про‑
за. Ру. 2013. URL : https://proza.ru/2013/08/14/1927 (дата звернення –
21.03.2021).
24
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Синхронічний зріз стану народної культури молдовських українців у середині ХХ – на початку ХХІ ст. представлено у двох фундаментальних працях, опублікованих в
Інституті мистецтвознавства, фольклористики та етнології
ім. М. Т. Рильського (м. Київ) та в Інституті народознавства
(м. Львів) Національної академії наук України. Без перебільшення унікальне видання першої установи, визнане одним із
найкращих серед гуманітарних у 2019 році, – «Етнографічний
образ українців зарубіжжя. Корпус експедиційних фольклорно-етнографічних матеріалів. Ч. 1. Культура життєзабезпечення та традиційні соціонормативні практики» – уперше
комплексно презентує етнокультурну спадщину українців
зарубіжжя у фольклорно-етнографічних записах з територій
країн пострадянського та постсоціалістичного простору 29.
До розділу «Українці Молдови» цього джерельного зводу
ввійшли розшифровані польові записи про весняний календар українців із 16 населених пунктів 8 районів республіки:
с. Голяни Єдинецького району, м. Атаки, сіл Березівка, Вовчинець, Каларашовка й Унгри Окницького району, с. Малиновське Ришканського, сіл Наславча, Окланда, Голошниця Сорокського, с. Сагайдак Криулянського, сіл Гиржавка,
Миндра і Паланка Калараського, с. Булаєшти Оргеївського та
с. Мусаїт Тараклійського районів 30. Ці етнографічні фіксації
в різний час були здійснені дослідниками сектору «Етнологія
українців» Центру етнології Інституту культурної спадщини
Республіки Молдова – В. Кожухарем, К. Кожухар, В. Степановим, а також нашими колегами з України – З. Гудченко,
Етнографічний образ українців зарубіжжя. Корпус експедиційних фольклорно-етнографічних матеріалів. Ч. 1. Культура життєзабезпечення та соціонормативні практики / гол. ред. Г. Скрипник ; НАН України ; ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Київ, 2019. 676 с. : іл.
30
Там само. С. 70–154.
29
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О. Головком та В. Іванчишеним. По крихтах зібрані матеріали
розкривають регіональні та локальні традиції весняної обрядовості українців Республіки Молдова на сучасному етапі,
особливості взаємовпливів та запозичень із культур сусідніх
народів, насамперед молдован.
Багата фольклорна спадщина українців півночі країни
представлена в опублікованому та вже високо оціненому в
науковому світі виданні львівських дослідниць Н. Пастух і
О. Харчишин під назвою «Фольклор українців півночі Молдови: пісні та речитативи». Ґрунтовна праця містить не тільки
записані вченими від респондентів тексти народних пісень,
а й супутній блок нотних транскрипцій, здійснених етномузикознавицями А. Черноус та Х. Попович 31. Цінність цього
видання не лише в тому, що в ньому вперше в такому обсязі
й повноті представлені зібрані на півночі Молдови фольклорні жанри весняного календаря – тексти 17 веснянок і гаївок
(разом із варіантами – 30) з географічними координатами,
що чітко простежуються (села Єлизаветівка, Мошани Дондюшанського р‑ну, с. Малиновське Ришканського р‑ну, села
Марамонівка, Первомайське Дрокіївського р‑ну, села Кодряни, Наславча, Унгри Окницького, села Миколаївка, Цамбула
Синжерейського, села Миколаївка, Проданешти Флорештського районів) 32, але й, що важливо, увесь цей унікальний
корпус фольклорних матеріалів супроводжується цінними
етнографічними коментарями з фіксацією місцевих назв
жанрів, описом особливостей, часу та локусів виконання 33.
Фольклор українців півночі Молдови: пісні та речитативи /
записали, упорядкували Надія Пастух та Ольга Харчишин. Нотні
транскрипції Анни Черноус, Христини Попович. Львів : Інститут
народознавства НАН України, 2020. 800 с. з іл.
32
Там само. С. 199–216.
33
Там само. С. 44–47.
31
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У відтворених текстах веснянок авторки зберегли автентику
місцевих говірок, а в нотних розшифровках – особливості
пісенної манери виконання. Тут же знаходимо відомості про
дитячі великодні ігри та молодіжні розваги, обряди, приурочені до свята Юрія – Георгієвого дня 34.
Матеріали двох зазначених академічних видань суттєво
збагатили фактологічну базу за всіма напрямками: записані
раніше невідомі зразки фольклорних текстів та усних оповідань носіїв української культури в Республіці Молдова,
відомості про особливості регіональних та локальних обрядів, їхні номінації, у яких чітко проявляється загальноукраїнський субстрат та численні експлікації східнороманських та
інших іноетнічних елементів, а також поява внаслідок такої
взаємодії нових контамінованих обрядових форм тощо.
Цікавим є дослідження Г. Рогової «Пасха и двунадесятые
праздники православной церкви» 35, а також праці історіографічного плану В. Степанова 36 та О. Лук’янець 37.
За вказаною тематикою невеликий матеріал дидактичного спрямування у журналі «Etnodialog – Этнодиалог» також
опублікував В. Кожухар 38. Загальні відомості про характер
і спрямованість весняних обрядів місцевих українців предТам само. С. 47–48.
Роговая Г. Пасха и двунадесятые праздники православной
церкви. Кишинев : М. К. «Инесса», 2000. 143 с.
36
Степанов В. Труды по этнографии населения Бессарабии
ХІХ – начала ХХ вв. Кишинев : Pontos, 2001. 263 с.
37
Лукьянец О. Из истории изучения традиционно-бытовой
культуры молдаван Поднестровья (первая половина ХХ века).
Этнографические исследования в Республике Молдова (история и
современность) / Акад. наук Респ. Молдова ; Ин‑т Археологии и
Этнографии. Chişinău : Business-Elita, 2006. 560 с.
38
Кожухар В. Г. Великодня обрядність. Etnodialog – Этнодиалог.
Компас учителя. Кишинев, 2007. Апрель. С. 1а–2а.
34
35
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ставлені у статті К. Кожухар та В. Кожухаря, що надрукована
у збірнику «Valorificarea patrimoniului etnocultural al Republicii
Moldova în educaţia tinerei generaţii» 39.
З порівняльного погляду для нас також важливі дослідження із суміжних і віддалених українських територій, звідки свого часу до республіки прибували переселенці 40, а також
наукові праці наших колег – румуністів / молдовістів, болгаристів, гагаузознавців і русистів 41.
Кожухарь Е., Кожухарь В. Украинцы Республики Молдова.
Valorificarea patrimoniului etnocultural al Republicii Moldova în educaţia
tinerei generaţii: Compendiu / Inst. Patrimoniului Cultural al Acad. de
Ştiinţe a Moldovei; Chişinău : Tipogr. «Notograf Prim», 2017. Р. 52–53.
40
Див.: Кожолянко Г. К. Етнографія Буковини. Т. 3. Календарна
обрядовість. Чернівці : Золоті литаври, 2004. 392 с.; Кожолянко Г.
Духовна культура українців Буковини. Чернівці : Прут, 2007. 404 с.;
Кожолянко О. Календані свята та обряди українців Буковини. Семантика і символіка. Чернівці : Друк Арт, 2014. 607 с.; Кутельмах К.
Календарна обрядовість. Гуцульщина. Історико-етнографічне до‑
слідження / відп. ред. Ю. Г. Гошко. Київ : Наукова думка, 1987. С. 34–
45; Кушнір В. Г. Народознавство Одещини : навч. посібник. Одеса :
Сміл, 1998. 208 с.; Смоляк О. С. Весняна обрядовість Західного Поділля в контексті української культури / ІМФЕ ім. М. Т. Рильського
НАН України. Тернопіль : Астон, 2004. Ч. 1. 296 с.
41
Квилинкова Е. Н. Гагаузский народный календарь. Кишинев: Парагон, 2002. 183 с.; Квилинкова Е. Гагаузы в этнокультурном
пространстве Молдовы (Народная культура и этническое самосознание гагаузов сквозь призму связи времен). Кишинев,
2016. 732 c.; Ковалов А. Календарная обрядность болгар Республики Молдова. Кишинев: Reclama, 2017. 260 с.; Сорочяну Е. С.
Этнолингвистический словарь календарной обрядности бессарабских болгар. Българите в Северното Причерноморие. Изследвания и
материали. В.‑Търново, 2004. Т. VIII. 439 с.; Soroçanu E. Gagauzlarin
kalendar adetleri: etnolingvistik aaraştirmasi = Гагаузская календарная
обрядность : Этнолингв. исслед. Chişinău : Gunivas, 2006. 256 p.
39
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Крім раніше опублікованих, важливими джерелами досліджень є ще не введені в науковий обіг записи авторки про
весняний календар українців Кодрової зони, Півночі, Півдня
та Придністровського регіону Республіки Молдова.
З великим жалем вимушені констатувати, що в нашій
країні на сучасному етапі немає жодного україномовного видання, але щоденники вже згаданих українських фольклористок Н. Пастух та О. Харчишин про експедиції в українські
села півночі країни все ж таки були опубліковані в останній
газеті, що на початку 2010‑х років видавалася українською
мовою, – «Рідне слово» 42.
Дедалі більше інформації можна почерпнути з різних
YouTube‑каналів, інтернет-платформ, блогів, насамперед керівників сільських Будинків культури, вчителів гімназій та ліцеїв, районних та муніципальних органів освіти, примарій та
звичайних громадян, які записують відеоролики про свята та
звичаї, конкурси, фестивалі, сімейні застілля, різні ритуальні страви, рецепти їх приготування тощо. Не завжди такого
роду матеріали є автентичними, найчастіше запозичуються з
інших доступних джерел, що також є ознакою нашого часу,
вимагаючи від науковців великої уваги та ретельного аналізу.
Див.: Пастух Н., Харчишин О. П’ять років співпраці. Нотатки експедиції – 2005. Рідне слово. 2010. № 9 (51). Вересень. С. 12–15;
№ 10 (52). Жовтень. С. 12–15; Пастух Н., Харчишин О. П’ять років
співпраці. Нотатки експедиції – 2006. Рідне слово. 2011. № 2 (55). Лютий. С. 9; № 3 (56). Березень. С. 5–6; № 4 (57). Квітень. С. 8–11; № 5 (58).
Травень. С. 9–10; Харчишин О., Пастух Н. Українці в Молдові очима
фольклористів: експедиційні спостереження 2007 року. Рідне слово.
2011. № 7 (60). Липень. С. 4–6; № 9 (62). Вересень. С. 5–7; № 10 (63).
Жовтень. С. 5–8; 2012. № 4 (69). Квітень. С. 10–11; № 5 (70). Травень.
С. 6–7; Харчишин О., Пастух Н. Українці в Молдові очима фольклористів: польові спостереження 2008 р. Рідне слово. 2013. № 4 (81).
С. 11–12; № 5 (82). С. 10–13; № 6 (83). С. 10–13; № 7–8 (84–85). С. 9–13.
42
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Суттєвий науковий інтерес представляє також масштабний міжнародний проєкт з промовистою назвою «Обрядовий календар України», організований Товариством зв’язків
з українцями зарубіжжя «Україна-світ», Міжнародною федерацією українських жіночих організацій та Національним
музеєм історії України (м. Київ). Його мета – дослідити й реконструювати характер та основні елементи народного календаря за безпосередньої участі дослідників, педагогів, краєзнавців не лише з України, а й десятків українських діаспор з
усіх континентів. Наша участь як членів Координаційної ради
проєкту дає великі можливості для розширення пошукових
горизонтів та доступу до сучасних напрацювань, насамперед
у досвіді реконструкції обрядів.
Проаналізувавши доступні джерела, констатуємо, що протягом ХІХ, ХХ – початку ХХІ ст. відбувалося їхнє поступове накопичення. Історіографічна характеристика статей, монографій,
фольклорних збірок, архівів, місцевої періодики, інтернет-порталів, сайтів, а також самостійно зібраних автором польових матеріалів свідчить, що всі виявлені джерела становлять безперечну цінність для дослідження тематики весняних календарних
свят молдовських українців, дозволяють розглянути цю обрядово-календарну сферу в історичній ретроспективі, простежити зв’язок з материнською українською культурою, розкрити
міжетнічні впливи та трансформації, провести порівняльний
аналіз старих та нових свят, визначити етапи перетворення їхнього культурного змісту. Корпус опублікованих матеріалів є
цінною джерельною базою для подальших етнологічних, етнолінгвістичних, фольклорних та культурологічних досліджень,
дає можливість простежити самобутність та територіально-локальні відмінності української етнокультури на території Республіки Молдова, вивчити єдність базових, загальноукраїнських,
а також самобутніх властивостей і рис весняної обрядовості.
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Віктор Кожухар

РОЛЬ ДЕРЖАВНИХ ІНСТИТУЦІЙ
і ГРОМАДСЬКИХ ЕТНОКУЛЬТУРНИХ
ОРГАНІЗАЦІЙ У ЗБЕРЕЖЕННІ
ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ СПАДЩИНИ
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
В РЕСПУБЛІЦІ МОЛДОВА
Геній Великого сина українського народу Тараса Григоровича Шевченка знають і шанують у всьому світі. І тому що
його мудре і полум’яне слово є істинно національним і високодуховним, а тому не може залишити байдужим будького; і тому що він є поборником волі і свободи українців і
духовним батьком української нації, а тому завжди, особливо
сьогодні, є сучасним і близьким усім українцям, де б вони не
жили. І ми, українці Молдови, як і українці всього світу, відзначивши у 2014 році 200‑річчя з дня народження Великого
Кобзаря, зауважимо його виняткову роль у згуртуванні та самозбереженні українців як етнічної спільноти в умовах.
Феномен впливу Т. Шевченка на формування і розвиток
етнічної самосвідомості українців, особливо тих, хто проживає поза межами України, має стати предметом спеціальних
наукових студій. Адже відомо, що Шевченків Кобзар перетворився на святиню для кількох поколінь українців. А саме ім’я
поета стало символом України й українства. Саме тому кожна подія в низці заходів, спрямованих на вивчення творчої
спадщини, збереження і вшанування пам’яті Т. Г. Шевченка
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на молдовській землі, стає набутком не лише індивідуальної,
але й колективної ідентичності. І тут ім’я Великого Кобзаря,
як і інших видатних особистостей в історії і культурі будьякого народу, постає у вигляді позитивного етнічного міфу,
який «відіграє інструментальну роль у протидії культурному
нівелюванню і збереженні своєї культурної спадщини, виконує важливу компенсаторну функцію, і потрібен людям
в критичні моменти їх історії, коли етнічній групі загрожує
втрата культури і мови...» 1.
Матеріальним утіленням символу є пам’ятник, який не
лише нагадує про ту чи іншу особистість або подію, а концентрує в собі енергію національної ідеї, надає міцні імпульси національному розвитку. У Молдові є чотири пам’ятники
Шевченку, які було встановлено за ініціативи громадських
організацій з правого і лівого берегів Дністра та фінансової
підтримки державних установ, Посольства України в Республіці Молдова та нашої прабатьківщини.
Першим було встановлено 1980 року пам’ятник Т. Шевченку в Тирасполі (скульптор В. Дерунов (Москва), архітектор А. Нарольский) (фото 1).
Завдяки великій роботі Товариства української культури,
Примарії м. Бельці, Посольства України в Республіці Молдова, Львівській облдержадміністрації, спонсорській підтримці
погруддя українського Пророка 2002 року було встановлено в
північній столиці Молдови (архітектор О. Оселеденко, скульптор І. Самотос) 2 (фото 2).
У 2006 році пам’ятник Великому Кобзареві встановлено в
місті Кишиневі на подвір’ї гімназії, що носить ім’я Т. Г. ШевШнирельман В. А. Этногенез и идентичность: националистические мифологии в современной России. Этнографическое обозре‑
ние. 2003. № 4. С. 3–14.
2
В сім’ї вільній, новій. Кишинів : ELAN, 2002. С. 10.
1
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ченка. Це бронзове погруддя на п’єдесталі з червоного граніту,
що нагадує за формою кафедру, на якій накреслені розкрита
книга й палітра, а підставу прикрашає український орнамент.
Пам’ятник установлено за ініціативи муніципальної ради.
Автор – заслужений діяч мистецтв Молдови та України Петро Герман. Серед його робіт скульптурні портрети Міхая
Емінеску, господаря Олександра Лепушняну, українських
письменників С. Олійника та І. Котляревського, гетьмана
І. Мазепи та ін. Шевченківська тема у творчості П. Германа
присутня вже понад 20 років 3 (фото 3).
У 2008 році в придністровському містечку Кам’янка напередодні 400‑річного ювілею міста було відкрито погруддя
Т. Шевченку роботи заслуженого художника України, житомирського скульптора Василя Фещенка (фото 4) 4.
Значну роль у процесі вшанування пам’яті Т. Г. Шевченка
відіграють державні установи Республіки Молдова, що проводять національну політику, основи якої було закладено на
початку 1990‑х років відомими наказами Президента і постановами Уряду щодо розвитку національних культур і мов етнічних спільнот Молдови.
Насамперед це – Бюро міжетнічних відносин, сама назва
якого відображає головну мету й завдання його діяльності.
Бюро стало координуючим центром діяльності етнокультурних організацій республіки, у тому числі й українських, і своєрідним майданчиком практичного втілення цієї діяльності.
Упродовж 1991–2014 років незалежності Бюро міжетнічних
відносин провело численні заходи щодо вшанування пам’яті
Т. Г. Шевченка, до яких залучалися не лише українці, а й предURL : http://free-time.md/rom/mon/i4792-pamjtnik-kobzaryu/
(дата звернення – 10.02.2013).
4
URL : http://www.nr2.ru/pmr/193276.htmlhttp://www.nr2.ru/
pmr/193276.html (дата звернення – 10.02.2013).
3
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ставники титульної нації та інших етнічних спільнот Республіки Молдова. Це й науково-практичні конференції, і круглі
столи, і виставки, і концерти, і творчі зустрічі з митцями пензля і пера тощо.
У навчальних закладах, де викладається українська мова
та література, – ліцеях, гімназіях, у Бельцькому державному
університеті, у Липканському педагогічному коледжі в ході
навчального процесу відповідно до курикулумів та підручників, написаних нашими фахівцями і затверджених Міністерством просвіти, учні вивчають творчість поета, проводять
Шевченківські дні.
Щовесни Міністерство просвіти проводить республіканські олімпіади з української мови та літератури серед учнів
гімназій і ліцеїв, де вивчається українська мова. Олімпіади
приурочуються творчості поета. Учасники змагаються в читанні творів Шевченка, а також власних віршів, виявляють
знання творчості Кобзаря в письмових завданнях, беруть
участь у вікторинах з історії, культури і традицій українського народу.
У Бельцькому державному університеті ім. А. Руссо щороку проходять Шевченківські читання, у рамках яких проводяться конкурси виразного читання й поетичного перекладу
творів Т. Г. Шевченка.
У фондах Національної бібліотеки Республіки Молдова,
бібліотеки Академії наук Молдови, міських, районних, сільських і шкільних бібліотек є видання творів поета, у тому
числі й рідкісні, раритетні видання позаминулого століття,
переклади багатьма мовами світу, з якими знайомляться
тисячі читачів. Працівники бібліотек влаштовують численні виставки, приурочені творчості Великого Кобзаря. Особливо слід виділити багатогранну роботу співробітників
столичної української бібліотеки ім. Лесі Українки. Вони не
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лише обслуговують читачів і організовують виставки, але
проводять індивідуальні та колективні консультації, читацькі конференції, презентації, круглі столи та багато інших
заходів, спрямованих на популяризацію української літератури, насамперед творчості Т. Г. Шевченка, серед широкого загалу читачів незалежно від їхньої етнічної належності.
Особлива увага при цьому приділяється дітям. Наприклад,
у 2014 році для учнів 5‑го та 9‑го класів ліцею П. Могили
було проведено конкурси, літературні вікторини, інтелектуальні ігри, присвячені творчості поета. Діти з великим задоволенням узяли участь у цих заходах та продемонстрували
свої інтелектуальні здібності. Юні читці 5‑го класу школи
ім. Т. Шевченка (викладач Ірина Деркач) торкнулись серцем
шевченківських творів, намагаючись донести до кожного
присутнього щирі Кобзареві рядки 5.
Значну роль у вшануванні пам’яті генія українського народу відіграють і засоби масової інформації нашої країни,
передусім україномовні. На сторінках газети «Рідне слово»,
в теле‑ і радіоефірі (програми «Світанок» і «Відродження»)
широко висвітлюється життєвий і творчий шлях поета 6.
Як один із редакторів і ведучий радіожурналу «Відродження», хочу підкреслити, що в ювілейному 2014 році ШевченURL : http://leseaukrainka.blogspot.com/2014_03_01_archive.h
(дата звернення – 01.03.2014).
6
ХХІ Республіканська олімпіада з української мови та літератури. Рідне слово. Березень 2011. № 3 (56). С. 3; ХХІІІ Республіканська
олімпіада. Рідне слово. Березень 2013. № 3 (80). С. 8; Митці Молдови
відсвяткували день народження Т. Г. Шевченка. Рідне слово. Березень 2011. № 3 (56). С. 2-3; Шевченківські дні. Рідне слово. Березень
2009. № 3 (35). С. 12; Шевченківські дні в Молдові. Рідне слово. Березень 2011. № 3 (56). С. 2; Шевченківські дні в Молдові. Рідне слово.
Березень 2013. № 3 (80). С. 7; Шнирельман В. А. Этногенез и идентичность. С. 3–14.
5
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кове слово лунало майже в кожній програмі. З рубрики «До
200‑річчя Т. Г. Шевченка» слухачі отримали інформацію про
урочистості з нагоди ювілею поета; з інтерв’ю і бесід з видатними діячами науки, культури, освіти, красного письменства
Молдови й України дізналися про широкий спектр впливу
Шевченка на всі галузі життя українців.
Уже перетворилося на традицію 9 березня, у день народження Тараса Шевченка, покладати квіти до пам’ятників
українському Пророку і проводити мітинги в Кишиневі,
Бельцях, Тирасполі та Кам’янці. Щороку подібні урочистості супроводжуються концертними програмами, де беруть
участь лідери і члени українських етнокультурних організацій, дипломати Посольства України в Республіці Молдова,
хорові колективи, учні і вчителі, представники численної
української громади.
Уже тривалий час Товариство української культури проводить конкурс читців творів Т. Шевченка «Славимо тебе,
Тарасе». У заходах беруть участь учні навчальних закладів
республіки, де вивчається українська мова і література. Учасники конкурсу щоразу зачаровують присутніх щирістю виконання поезій Тараса Шевченка. Переможці конкурсу за
віковими групами нагороджуються грамотами, грошовими
преміями і подарунками.
Товариство «Просвіта», яке носить ім’я Великого Кобзаря, за активної участі творчих колективів та інших українських громадських організацій, за організаційного сприяння
Посольства України регулярно влаштовує святкові концерти,
присвячені черговій річниці з дня народження Кобзаря 7.
Шевченківські дні. Рідне слово. Березень 2009. № 3 (35). С. 12;
Шевченківські дні в Молдові. Рідне слово. Березень 2011. № 3 (56).
С. 2; Шевченківські дні в Молдові. Рідне слово. Березень 2013.
№ 3 (80). С. 7.
7
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Художники – члени Благодійного фонду «Відродження» в шевченківські дні організовують виставки. Зокрема,
2014 року року Фонд організував кілька виставок, приурочених до 200‑річчя з дня народження Тараса Шевченка. Дві з них
в Кишиневі – у гімназії ім. Т. Шевченка та теоретичному ліцеї
ім. І. Нечуя-Левицького, та одну в Бельцях – у муніципальній пінакотеці. Організаторами останньої експозиції, окрім
Фонду «Renaştere-Відродження», виступила Спілка українців
Молдови «Заповіт-Moştenire» за підтримки Відділу культури
примарії м. Бельці. Експозиція картин 16 українських художників містила 25 полотен: живопис, гравюру, графіку 8.
Значною подією став симпозіум, присвячений ювілею
Великого Шевченка, що відбувся 10 березня 2014 року в Кишиневі. Ініціатором виступила Українська громада ім. Петра
Могили, яка організувала і провела захід разом зі Спілкою
письменників Республіки Молдова, у приміщенні якої відбувся симпозіум 9.
У Тирасполі святкування 200-літнього ювілею Великого
Кобзаря збіглося з 75‑річчям Придністровського державного університету. Урочистості включали традиційний мітингреквієм і церемонію покладання квітів до пам’ятника Кобзареві, встановленого біля університету.
Багатогранній і неоднозначній особистості генія був присвячений Круглий стіл «Тарас Григорович Шевченко в колі
сучасників», що пройшов тоді ж у стінах Придністровського
державного університету ім. Т. Шевченка 10.
URL : http://esp.md/2014/03/02/v-belckoj-kartinnoj-galereeotkrylas-vystavka-rabot-ukrainskix-xudozhnikov/ (дата звернення –
02.03.2014).
9
URL : http://leseaukrainka.blogspot.com/2014_03_01_archive.h
(дата звернення – 01.03.2014).
10
URL : http://novostipmr.com/ru/news/14-03-05/v-pridnestrovskomgosuniversitete-otmetili-200-letie-so-dnya (дата звернення – 03.05.2014).
8
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При тираспольському ліцеї-комплексі в ювілейні дні було
відкрито театр-музей Шевченка. У зборі музейної колекції допомогла Україна, яка виділила 20 тис. доларів США. На ці кошти були зроблені копії картин Тараса Шевченка, оригінали
яких експонуються в Національному музеї Шевченка в Києві 11.
Завершальним акордом у святкових урочистостях з нагоди 200‑річчя Т. Г. Шевченка на молдовській землі став концерт майстрів мистецтв, організований за участі Бюро міжетнічних відносин та українських етнокультурних організацій,
акредитованих при Бюро: Української громади Республіки
Молдова, Товариства української культури, Союзу українців,
«Просвіти» та Жіночої громади, керівники яких привітали
усіх, хто зібрався в Національній філармонії ім. Лункевича
11 березня 2014 року.
Велику повагу українському народу виказав прем’єрміністр Республіки Молдова Юріє Лянке. У своїй промові він
наголосив: «…культура об’єднує і вона складає умови для того,
щоб між народами було взаємопорозуміння. І Кобзар-Шевченко, так само як і Емінеску, як і Пушкін, як інші національні
поети, сприяв взаємоповазі і взаємопорозумінню народів. І ця
об’єднуюча роль сьогодні важлива, як ніколи. Сьогодні Україна проходить складні випробування, і ми не лише добре розуміємо, що відбувається, але і співчуваємо і виявляємо солідарність». Він запевнив присутніх, що уряд Республіки Молдова
зробить усе можливе, щоб самобутність української культури,
мови – через поширення вивчення її в школах, зберігалися і
розвивалися, а також щоб наші стосунки з Україною були тіснішими, ширшими і різноманітнішими 12.
URL : http://novostipmr.com/ru/news/14-01-31/v-tiraspole-sozdan-teatr-muzey-shevchenko (дата звернення – 31.01.2014).
12
URL: http://moldovainform.md/ru/news/20140312/21346.html
(дата звернення – 12.03.2014).
11
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Підсумовуючи, зазначимо, що українські етнокультурні
організації, опираючись на розуміння і підтримку державних установ усіх рівнів, докладають чимало зусиль для збереження і популяризації творчості Т. Шевченка в Республіці Молдова. Уклінно дякуємо всім, хто на теренах Молдови
відкрив своє серце віщим і вічним словам Тараса Шевченка,
і підкреслимо, що в ці тривожні для України дні вшанування
пам’яті геніального сина українського народу є свідченням
підтримки українцями Молдови нашої славетної прабатьківщини.
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Катерина Кожухар

І на оновленій землі...
(рік Тараса Шевченка
в Республіці Молдова)
Як і 200 років тому, полум’яне, пристрасне, глибоко національне слово українського генія і пророка Т. Г. Шевченка
об’єднало український і молдовський народи у їхньому прагненні до волі, до правди, до світлого майбуття. Тож погортаймо сторінки українсько-молдовської шевченкіани‑2014.
У всіх куточках республіки, у кожному селі та місті, де
мешкають українці, у кожному навчальному закладі, де вивчають українську мову і літературу, відбулися численні заходи, присвячені 200‑річчю з дня народження національного
генія українського народу.
Біля пам’ятників Тарасові Шевченку, а їх в республіці чотири – в Кишиневі, Бельцях, Тирасполі та Кам’янці, завжди
живі квіти. У день народження Шевченка пройшли заходи
вшанування народного поета України, у яких узяли участь
працівники Посольства України в Республіці Молдова на
чолі з Надзвичайним і Повноважним послом Сергієм Пирожковим, представники Української громади (голова – Микола Олійник), Товариства української культури (президент –
Олександр Майстренко), Союзу українців (голова – Світлана
Мислицька), «Просвіти» (голова – Галина Рогова), Жіночої
громади українок Молдови (голова – Валентина Морару),
спілки «Заповіт» (голова – Михайло Крижанівський), Благодійного фонду професійних художників і українських на728
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родних майстрів (президент – Євген Осередчук), міжнародної асоціації «Рідний край» (голова – Олена Тер), Української
громади ім. П. Могили (голова – Віктор Кожухар) та ін., науковці, освітяни, журналісти, пересічні громадяни.
Благодійний фонд українських художників і народних
майстрів «Відродження» організував у Кишиневі та Бельцях
низку художніх виставок, присвячених Великому Кобзареві.
Товариство української культури в Республіці Молдова
вже вдесяте провело конкурс юних читців творів Тараса Шевченка. Учасники конкурсу, учні гімназій і ліцеїв республіки,
де вивчається рідна мова, вразили строге журі натхненним і
довершеним виконанням поезій Кобзаря, глибоким розумінням його творчості.
Широкий резонанс з боку творчої інтелігенції, науковців, ЗMІ викликав симпозіум, присвячений ювілею Великого
Шевченка, організаторами якого виступили Спілка письменників Республіки Молдова та Українська громада ім. Петра
Могили.
Символічно, що симпозіум відбувся в приміщені Спілки
письменників, у цьому прихистку слова, де зібралися представники красного письменства, дипломати, художники, учителі й науковці, учні, щоб висловити своє ставлення до поета,
до його великої і величної постаті й нетлінної творчості.
У пристрасному й глибоко змістовному вступному слові
президент Спілки письменників Республіки Молдова пан Аркадіє Сучевяну наголосив, що «...святкувати ювілей великого
українського письменника Т. Г. Шевченка у Спілці письменників Молдови організаторів симпозіуму спонукало два мотиви».
Визначаючи перший, він сказав: «Ми, письменники, найповнішою мірою усвідомлюємо значення творчості генія українського народу, великого поета всесвітнього масштабу. Як можна визначити справжнього українця? Дуже просто – якщо він
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не може читати вірші Шевченка без сльози. Тому що Шевченко, як ніхто інший, відображає глибинну сутність української
душі... Другий мотив – саме зараз Україна проходить складне
випробування як незалежна держава, і ми висловлюємо свою
солідарність з українським народом, тому що добре розуміємо
ту драму, яку переживають сьогодні українці».
У роботі симпозіуму, як ми зауважили, узяв участь Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Молдова Сергій Пирожков. Він висловив щиру подяку Спілці
письменників Молдови, Українській громаді ім. Петра Могили й усім причетним до організації симпозіуму з нагоди
200‑річчя Т. Шевченка та підкреслив його надзвичайну роль у
житті українського народу.
З особливим хвилюванням усі шанувальники творчості
Т. Шевченка чекали на зустріч з поетом, шевченкознавцем із
Румунії, перекладачем, доктором філології, котрий усе своє
життя присвятив вивченню творчої спадщини поета йпереклав «Кобзар» румунською мовою, Іоном Козмеєм. І як відзначили й Голова Спілки письменників Аркадіє Сучевяну,
і доктор філології, провідний науковий співробітник Інституту філології Академії наук Молдови Думитру Апєтрі, і поет,
публіцист Борис Маріан, і голова Громади ім. П. Могили, завідувач відділу етнології українців Академії наук Молдови
доктор Віктор Кожухар, доктор Іон Козмей нині є найталановитішим перекладачем Шевченка румунською мовою.
Іон Козмей натхненно, захоплено й щиро поділився з присутніми своїми роздумами та спостереженнями щодо перекладів творчої спадщини славетного Тараса Шевченка мовою
великого Емінеску, розказав присутнім про свою багатогранну й багаторічну роботу, результати якої відбиті в його дисертації та численних книгах. Порівнюючи переклади поезій
Т. Шевченка румунською мовою різних перекладачів, І. Коз730
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мей вдався до глибинного аналізу ритмомелодійних особливостей і глибинного сенсу трагічного й величного Шевченкового слова.
Доктор І. Козмей подарував Спілці письменників та українцям Молдови свої книги: «Тарас Шевченко. Думи мої молодії. Переклади з української мови Іона Козмєя», видрукувані
в Тімішоарі 2005 року; «Тарас Шевченко. Національний поет
України та його сприйняття в Румунії» (2007) і двомовний
«Кобзар» українською та румунською мовами в його перекладі, виданий 2011 року в Чернівцях.
Справжнім подарунком для перекладача та всіх присутніх
був виступ учня ліцею «Орізонт» Арпінтіна Ніку, який прочитав вірш Т. Шевченка «Думи, мої, думи мої» румунською
мовою в перекладі Іона Козмея.
Про сприйняття Шевченка в румуномовному просторі
та його вплив на румунську літературу розповів учасникам
симпозіуму провідний фахівець Інституту філології Академії
наук Молдови доктор Думітру Апєтрі, який упродовж багатьох років займається дослідженням українсько-молдовських
літературних зв’язків і є автором численних праць. Творчість
Тараса Шевченка завжди була однією з найважливіших тем
його дослідницької діяльності.
Як завжди емоційно та піднесено виступив давній друг
молдовських українців, член трьох спілок письменників (Молдови, України та Росії) – Борис Тихонович Маріан. Він розмірковував над тим, якими стежками й завдяки кому творчість
Тараса Шевченка стала проникати в Молдову й Румунію.
Учасники симпозіуму намагалися усвідомити велич Шевченка і його значення в житті українського народу. У багатьох
виступах звучала думка, що Тарас Шевченко – це не тільки
геніальний поет, прозаїк і драматург, не тільки основоположник нової української літератури та літературної мови,
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не тільки геніальний художник. Він став кимось більшим для
українців. Шевченко – це наша українська душа, це наше минуле і майбутнє.
З особливою приємністю повідомляємо, що серед наших
краян були українці, які не лише шанують рідне слово на молдовській землі, а плекають його, підносячи над буденними клопотами й мережачи неповторний і чарівний світ української
поезії. Це Зінаїда Гурська – член Національної спілки журналістів України, авторка першої друкованої книги поезій українською мовою в незалежній Молдові, власна кореспондентка
УКРІНФОРМ; Юрій Дячук – член Національної спілки журналістів України, лауреат премії ім. Пантелеймона Куліша, автор
кількох поетичних збірок; Світлана Лозинська – «перепілка з
Подільського краю», авторка кількох поетичних та прозових
збірок; Володимир Синицький – заслужений діяч культури
України, художник і поет; Євген Осередчук – заслужений діяч
мистецтв України і Молдови, художник; Петро Герман – заслужений діяч мистецтв України й Молдови, скульптор та ін.
Під час урочистостей у залі засідань Спілки письменників
вільно звучало як румунське, так і українське слово. Особливо зворушливим воно було у вустах дітей, учнів столичних
навчальних закладів, де вивчається рідна мова: гімназії, яка
носить ім’я великого Тараса, ліцеїв ім. М. Коцюбинського та
Петра Могили. Атмосфера симпозіуму була настільки творчою і піднесеною, всі учасники з такою любов’ю і прихильністю говорили про нашого Великого генія, щедро ділилися
своїми здобутками, що байдужих людей у залі не залишилося.
Симпозіум, організований Спілкою письменників Молдови та Українською громадою ім. Петра Могили, духовно збагатив його учасників. Музею Спілки письменників українські
митці передали свої книги, президент Благодійного фонду
українських художників і народних майстрів «Відродження»
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Є. Осередчук подарував гравюру із зображенням портрета
Т. Шевченка, Спілка письменників вручила перекладачеві з Румунії доктору І. Козмею грошову премію та почесний диплом.
Посольство України також високо оцінило внесок молдовських і румунського митців у дослідження, перекладання та висвітлення творчості Великого Кобзаря в Республіці
Молдова та Румунії і нагородило почесними грамотами Голову Спілки письменників Молдови пана Аркадіє Сучевяну,
відомого поета, публіциста і журналіста Бориса Маріана, румунського поета, дослідника і перекладача Іона Козмея, молдовського дослідника творчості Т. Шевченка Думітру Апетрі.
Крім того, Посольство передало в дар Спілці письменників та
румунському перекладачеві 16‑томне видання вибраних творів відомого вченого і письменника, засновника україномовного літературного процесу та українознавчих досліджень на
теренах Молдови академіка Костянтина Поповича.
11 березня в Національній філармонії ім. Лункевича відбувся святковий концерт майстрів мистецтв, організований
за участю Бюро міжетнічних відносин та українських етнокультурних організацій, акредитованих при Бюро: Української громади Республіки Молдова, Товариства української
культури, Союзу українців, Просвіти та Жіночої громади.
Велику повагу українському народові виказав прем’єрміністр Республіки Молдова пан Юріє Лянке, який виступив
з вітальним словом. Він, зокрема, підкреслив: «Шевченко
говорив про необхідність свободи, тому і для України, і для
нас вибір свободи є головним. Сьогодні Україна проходить
складні випробування, і ми не лише добре розуміємо, що відбувається, але і співчуваємо, і виявляємо солідарність з українським народом».
Прем’єр-міністр запевнив, що Уряд республіки «...зробить усе можливе, щоб самобутність української культури,
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мови – через поширення вивчення її в школах – зберігалися і
розвивалася.., щоб наші стосунки з Україною були тіснішими,
ширшими і різноманітнішими».
28 березня в Бельцях відбулася Міжнародна науковопрактична конференція «Творча спадщина Т. Г. Шевченка у
контексті світової культури», організаторами якої виступили
Державний університет ім. А. Руссо (Бельці), Спілка українців Молдови «Заповіт» та Обласна громадська організація
«Інститут Бессарабії» (Чернівці).
Організатори доклали чимало зусиль, щоб науковий форум на честь генія українського народу Т. Г. Шевченка пройшов на високому рівні. Учасників конференції привітали
ректор університету габілітований доктор філологічних наук,
професор Георгій Попа, консул України в м. Бельці Володимир
Нечай, примар міста Василь Панчук, проректор з науковопедагогічної роботи та питань навчально-виховного процесу
Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича
Тамара Марусик, продекан факультету словесності Бельцького
державного університету ім. Алеку Руссо, кандидат філологічних наук Володимир Бряжук та проректор з наукової роботи та
міжнародних зв’язків, доктор психології Валентина Пріцкан.
Рефреном доповідей, що прозвучали на пленарному засіданні, стала теза про те, що Тарас Шевченко є героєм не лише
минулого, а й сьогодення і майбутнього. Саме тому велику
зацікавленість викликали доповіді наших українських колег,
зокрема доктора філологічних наук, професора Марії Скаб –
«Тарас Шевченко – духовний ідеал українців», доктора філологічних наук, професора Володимира Антофічука – «Учи неложними устами сказати правду».
Зі змістовних доповідей учених учасники конференції дізналися про зв’язок поезії Т. Шевченка із західноєвропейським
романтизмом (докор філології Ніколає Ляху), про мистецький
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хист Великого Кобзаря (магістр Тетяна Бедонька-Кугал), про
шевченкові мотиви у творчості М. Некрасова (доктор філології
Лариса Пох) та С. Єсеніна (доктор філології Тетяна Сузанська),
про переклади творів Т. Шевченка румунською мовою (Борис Маріан), про внесок українських громадських організацій
у збереження пам’яті про Т. Шевченка на молдовській землі
(доктор історії Віктор Кожухар), про започаткування україномовного літературного процесу на теренах республіки (доктор
педагогіки Катерина Кожухар), вивчення творчості поета в навчальних закладах Молдови (магістр Ірина Деркач) та багато
інших. Відгуком на події сьогодення стала доповідь доктора
філологічних наук, професора із Чернівців Мар’яна Скаба –
«Творчість Шевченка і дискурс майдану».
Студенти і викладачі Бельцького державного університету підготували чудову концертну програму «Слухаючи музику, слухаємо свою душу».
Усі перераховані та багато інших заходів, що відбулися в
республіці з нагоди 200‑річчя з дня народження Т. Г. Шевченка,
висвітлювалися на Національному радіо Молдови в Програмі
«Renaştere-Відродження». Крім цього, слухачі програми мали
змогу ознайомитися зі сторінками життя і творчості поета, долучитися до геніального Шевченкового слова, насолодитися
уже знайомою, а також новою пісенною шевченкіаною.
І ми, як редактори програми «Ренаштєрє-Відродження» і
як науковці, уклінно дякуємо всім, хто на теренах Молдови відкрив своє серце віщим і вічним словам Тараса Шевченка в ці
тривожні для України дні, коли, як ніколи, увиразнилися події,
вчинки, справжнє розуміння великого і дріб’язкового, вічного
і буденного. Ми схиляємо наші голови перед величчю геніального сина українського народу Тараса Григоровича Шевченка
за те, що він зорав свій переліг, свою убогу ниву. І засіяв слово,
сподіваючись, що добрі жнива колись‑то будуть.
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Катерина Кожухар

МОБІЛІЗУЮЧА МІСІЯ ЕТНІЧНОЇ
БІБЛІОТЕКИ В УМОВАХ ДІАСПОРИ
(на прикладі бібліотеки ім. Лесі Українки
муніципію Кишинів) 1
На тлі бурхливих соціально-економічних, політичних етнонаціональних, духовних і територіальних перетворень, які
супроводжували становлення незалежної Республіки Молдова на початку 90‑х років ХХ ст., вибухнула криза міжетнічних
відносин. Питання ідентичності, рідної мови, культури набули особливого звучання і значення не тільки для мажоритарного етносу – молдован, але і для практично однієї третини
нетитульного населення, яке водночас перетворилося на національні меншини.
На хвилі відродження молдовської самобутності представники національних меншин (росіяни, українці, болгари, ґаґаузи, роми та ін.), побоюючись асиміляції, зосередили зусилля
на вивчення власної історії, збереження національних традицій, мови. Молода молдовська держава в цих складних умовах
заклала фундамент нової етнокультурної політики, основним
принципом якої стало оптимальне врахування інтересів усіх
етнічних спільнот та окремих представників різних етносів.
Першим кроком у цьому напрямку стало прийняття Закону про функціонування мов на території Республіки МолДив.: Кожухарь Е. С. Миссия этнической библиотеки в условиях диаспоры. Румянцевские чтения – 2013. Ч. 1. Материалы меж‑
дународной научной конференции (19–17 апреля 2013 г). Москва :
Пашков дом, 2013. С. 291–297.
1
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дова (№ 3465‑XI від 1 вересня 1989 р.) 2. Слідом за цим були
видані Декрети Президента Республіки Молдова щодо підтримки культур національних меншин 3. Оскільки українська етнічна меншість найбільш численна в країні 4, одним
із перших був Указ Президента «Про заходи щодо розвитку
української національної культури в Республіці Молдова»
та відповідну Постанову, яка передбачає комплекс заходів,
спрямованих на підтримку і розвиток української культури
в Молдові 5. Надалі правова основа державної політики в цій
Закон Республики Молдова о функционировании языков
на территории Молдавской ССР. Ведомости Верховного Совета и
Правительства Молдавской ССР. 1989. № 9.
3
Постановление Правительства Республики Молдова «О мерах по обеспечению дальнейшего развития русской национальной
культуры в республике». 1991. 9 июля; Указ Президента Республики Молдова № 161 «О мерах по обеспечению развития еврейской
национальной культуры и удовлетворению социальных нужд еврейского населения Республики Молдова». 1991. 12 августа; Постановление Правительства Республики Молдова «О претворении в жизнь Указа Президента Республики Молдова № 161…».
1991. 9 декабря; Указ Правительства Республики Молдова № 69 «О
некоторых мерах по развитию болгарской национальной культуры.
1992 – 30 марта» та ін.
4
За даними перепису 1989 року, загальна чисельність українців
у Молдові становила 600,4 тис. осіб, а частка національного складу
населення республіки – 13,8 %. За переписом 2004 року, в республіці (без лівобережних районів) мешкає 282 198 українців (8,4 %). За
даними Міністерства економіки невизнаної ПМР, чисельність населення Придністров’я, за переписом 2004 року, становила 555,5 тис.
осіб, із них українців – 28,8 %, тобто 159 984 особи.
5
Указ Президента ССР Молдова № 64 «О мерах по обеспечению развития украинской национальной культуры в республике».
1991. 22 февраля; Постановление Правительства ССР Молдова
№ 219 «О выполнении Указа Президента ССР Молдова № 64 “О ме2
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галузі була закріплена чинним законодавством Республіки
Молдова: Конституцією Республіки Молдова 6; Законом про
культуру 7; Законом про права осіб, що належать до національних меншин, і правовий статус їхніх організацій 8 та ін.
Республіка Молдова приєдналася також до міжнародних правових актів у галузі прав людини та підписала двосторонні
угоди про дружбу і співробітництво з державами, які є історичною батьківщиною національних меншин.
Виклик часу прийняла муніципальна бібліотека ім. Богдана Петричейку Хашдеу 9. Підтримуючи самобутність і культурну різноманітність представників різних етносів, бібліотека
розробила й почала успішно реалізовувати безпрецедентний
проєкт «Послуги для національних меншин». У столиці було
рах по обеспечению развития украинской национальной культуры
в республике”». 1991. 25 апреля.
6
Конституция Республики Молдова. Официальный монитор.
1994. № 1. 12 августа.
7
Закон Республики Молдова о культуре. Официальный мони‑
тор. 1999. № 83. 5 августа.
8
Закон Республики Молдова «О правах лиц, принадлежащих
к национальным меньшинствам и правовом статусе их организаций». Мониторул офичиал. 2001. № 107/819. 04 сентября.
9
Муніципальна бібліотека була відкрита 19 жовтня 1877 року
спочатку як міська бібліотека, а потім – Центральна міська бібліотека. Протягом 1975–1991 років бібліотека була Центральною в
централізованій системі громадських бібліотек і мала статус бібліотеки муніципію. У 1950–1988 роках носила ім’я А. О. Жданова, а з
1988 року носить ім’я видатного діяча культури та науки, письменника Б. П. Хашдеу. Нині це сучасний інформаційний, громадський
та культурний центр; ресурсний центр у системі підтримки муніципальних бібліотек та центр безперервної освіти бібліотечних фахівців. До послуг читачів книжковий фонд, який у традиційній та
електронній формі містить понад 1 млн. томів.
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відкрито такі філії: української літератури і культури ім. Лесі
Українки; російської літератури і культури ім. М. Ломоносова; болгарської ім. Х. Ботева; ґаґаузької ім. М. Чакіра; єврейської ім. І. Мангера. Цей процес триває – була відкрита філія
польської літератури і культури ім. А. Міцкевича.
Українська бібліотека ім. Лесі Українки гостинно відчинила двері для своїх читачів 16 лютого 1991 року. Перша
завідувачка бібліотеки Л. І. Заімова наголошувала: «З перших днів діяльності бібліотека була націлена на відродження українських народних традицій, прилучення українського
населення столиці до своєї історії, мови, культури» 10. Узявши
на себе велику просвітницьку місію, колектив однодумців в
умовах діаспори зумів мобілізувати місцевих українців і перетворити бібліотеку в центр духовності та культури: «Перед
співробітниками бібліотеки стояло завдання не тільки зібрати літературу українською мовою, а й стати центром українського відродження, місцем, де можна почути українське слово, поспілкуватися рідною мовою, почитати твори класиків,
з періодичних видань дізнатися про події на Україні» 11. За
відсутності в ті часи української церкви тут проходили богослужіння і хрещення дітей; розпочала роботу українська
недільна школа «Кобзарик»; пройшли перші республіканські
олімпіади для школярів з української мови та літератури 12.
Формуючи книжковий фонд бібліотеки, її співробітники
виходили із запитів та інтересів читачів – носіїв різних мов
і культур, тому із 17 345 одиниць, що становлять загальний
Заїмова Л. Бібліотека ім. Лесі Українки – центр духовного
відродження українців. Українці Молдови. Історія і сучасність (Наукові дослідження і матеріали) / гол. ред. В. Г. Кожухар. Кишинів :
Elan-Poligraf, 2008. С. 195.
11
Там само.
12
Там само. С. 196–197.
10
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фонд, 4675 примірників – українською мовою, 83 336 – російською, 4196 – румунською, 138 – іншими мовами 13. Велику допомогу у формуванні книжкового фонду українською мовою
надали бібліотеки метрополії – Парламентська бібліотека,
Центральна міська бібліотека ім. Лесі Українки та Центральна дитяча бібліотека ім. Т. Г. Шевченка в Києві; видавництва
України, Посольство України, громадські етнокультурні організації та пересічні громадяни 14, а також Одеська обласна
організація Національної спілки журналістів України в ході
акції «Подаруй дітям-українцям Молдови книжку» 15.
За роки роботи Кишинівська муніципальна бібліотека
ім. Лесі Українки стала справжнім освітньо-просвітницьким,
культурно-інформаційним і методичним центром для етнічних українців столиці. У бібліотеці представлені постійно діючі книжкові виставки: «Видатні діячі України», «Повернуті
імена», «Ось де наша слава», «З України родом», «Переклади
українською мовою».
З роману К. Ф. Поповича «Бентежний світанок» почали
оформляти постійно оновлювану експозицію «Українські
письменники Молдови», де представлені книги місцевих авторів, які пишуть українською. Тут можна побачити романи
«Скривджені долі» і «На крутих перегонах» К. Ф. Поповича; «Колокол души» З. Гурської; «Перепілка з Подільського
краю», «Ганька», «Вічна таємниця» С. Лозінської; «Пісня пензля», «Берегиня» Л. Линдюк; «Журба закоханої долі» І. Кравчук; «А я живу – мені цікаво», «Веремія. Слово про гетьмана
Бібліотека і читач – 20 років знайомства. Кишинів, 2011. С. 3.
Заїмова Л. Наша духовна скарбниця. Наш родовід. 1990–2000.
Альманах Товариства української культури в Молдові. Кишинів,
2000. С. 49.
15
Невмытин В. Речи родной река. Вечерняя Одесса. 2003. № 38.
13 марта.
13
14
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І. Мазепу» Ю. Дячука; «Витоки» М. Харишина; «Струни серця» і «Євшан-зілля надії» О. Медведенко та ін. 16.
Розділ наукової літератури з історії, мови, фольклору, літератури, матеріальної і духовної культури українців краю
укомплектований працями вчених відділу етнології українців
Центру етнології Інституту культурної спадщини Академії
наук Молдови, роботами вчених інших академічних інститутів, дослідників з різних країн. На постійно оновлюваній
книжковій виставці можна знайти перші збірники усної народної творчості українців республіки «Співає Стурзовка»,
«Satul Petrunea la cîntec şi la joc – Din istoria şi poezia populară
a satului Petrunea», «В земле наши корни» 17; дослідження
академіка К. Ф. Поповича «Український театр на кишинівській сцені», «Сторінки літопису (до українсько-молдовських фольклорно-літературних взаємин и проблем історії
та самобутності українців Молдови), «Нариси українського
фольклору та художньої літератури Молдови» та ін., що ввійшли до Зібрання творів автора в 16 томах; а також наукові
дослідження В. Г. Кожухаря, К. С. Кожухар, В. П. Степанова, Г. Н. Рогової та ін. 18. Серед найбільш значущих назвемо
Див.: Українці в літературному житті Молдови; Літературна
творчість українців / Заїмова Л., Кожухар В. Українці в культурі
Молдови = Ucrainenii în cultura Moldovei. Тематична бібліографія.
Bibliografie tematică. Chişinău : Elan Poligraf, 2008. С. 40–49.
17
Співає Стурзовка. Збірка українського та молдавського
фольклору села Стурзовка Глодянського р‑ну Молдови / гол. ред.
К. Ф. Попович. Кишинів, 1995. 182 с.; Satul Petrunea la cîntec şi la joc.
Din istoria şi poezia populară a satului Petrunea / Red. şef K. Popovici.
Chişinău, 1995. 256 р.; В земле наши корни (история, традиции и
фольклор сел Дану, Николаевка и Каменкуца Глоденского р‑на) / гл.
ред. К. Ф. Попович. Кишинев : Штиинца, 1996. 287 с.
18
Наукові дослідження про українців Молдови. Українці в
культурі Молдови… / Заїмова Л., Кожухар В. С. 14–18; Popovici C.
16
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збірники наукових праць «Українці Молдови. Історія і сучасність», «Українці Придністров’я. Матеріали етнографічних
досліджень» 19; монографії В. Степанова «Украинцы Республики Молдова. Влияние этногосударственного законотворчества, госучреждений и ведомств, этнокультурной среды на
сохранение и развитие идентичности. Очерки трансформационного периода», «Грани идентичностей» 20.
Розділ навчальної та методичної літератури з української
мови, історії та культурі українців укомплектований не тільки літературою, виданою в метрополії, а й оригінальними
підручниками з рідної мови та літератури з 1‑го по 9‑й класи, курикулумами (навчальними програмами) з 1‑го по 12‑й
класи, методичними гідами для вчителів, розробленими й
виданими в республіці 21. Перша навчальна книга – «Буквар»
побачила світ 1998 року, і відтоді бібліотека щорічно поповнюється новими виданнями. Так, тільки за останні роки її
фонди поповнили підручники для 1‑го класу «Веселка», для
2‑го «Калинка», для 3‑го «Українська мова і літературне чиScrieri alese.Vol. I–XVI. Chişinău : Elan Poligraf, 2008–2010.
19
Українці Молдови. Історія і сучасність / гол. ред. В. Г. Кожухар. Кишинів : Elan Poligraf, 2008. 256 с.; Українці Придністров’я:
Матеріали етнографічних досліджень. Одеса : Гермес, 2005.
Вип. 1. 95 с.
20
Степанов В. Украинцы Республики Молдова. Влияние
этногосударственного законотворчества, госучреждений и ведомств, этнокультурной среды на сохранение и развитие идентичности. Очерки трансформационного периода. Кишинев : Biznes-Elita.
2007. 710 с.; Степанов В. Грани идентичностей (этногражданские
процессы в среде национальных меньшинств Республики Молдова) на примере украинского населения (1989–2009 гг.). Chişinău :
Elan-inc, 2010. 598 с.
21
Див. : Просвітницька діяльність українців Молдови. Українці
в культурі Молдови... С. 19–24.
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тання», а також «Українська мова і література» для 5‑го, 6‑го
і 7‑го класів 22.
У 2008 році, завдяки співпраці бібліотеки із сектором «Етнологія українців» Інституту культурної спадщини Академії
наук Молдови, вийшла у світ перша тематична бібліографія
«Українці в культурі Молдови» 23. З огляду на обмежені можливості, автори представили такі розділи: «Вступне слово»,
«Матеріали загального характеру», «Наукові дослідження
про українців Молдови», «Просвітницька діяльність українців Молдови», «Українці в мистецтві Молдови», «Українці в
літературному житті Молдови», «Традиції і звичаї українців
Молдови», «Українці в духовному житті», «Бібліотека імені
Лесі Українки – центр духовного відродження українців Молдови», «Українські засоби масової інформації», «Діяльність
українських етнокультурних товариств Молдови». У додатку
вміщено список українських товариств, які працюють в Молдові, іменний покажчик, оброблена періодика і фотоальбом.
Кожухар К., Суфтіна Т., Черевченко О. Веселка. Підручник з
української мови та читання для 1‑го классу. Chişinău : Ştiinţa, 2010.
192 с.; Кожухар К., Суфтіна Т. Калинка. Підручник для 2‑го класу /
Катерина Кожухар, Суфтіна Таміла. Chişinău : Ştiinţa, 2010. 208 с.;
Кожухар К., Нікітченко А. Українська мова і література. Ghid de implementarea curriculumului modernizat de liceu. Chişinău : 2010. 99 с.;
Туницька М., Чорновалова А., Нікітченко А. Українська мова і література. Підручник для 5‑го класу. Chişinău : Ştiinţa, 2010. 320 с.; Кожухар К. Туницька М., Нікітченко А., Рокицька Л. Українська мова
і література. Підручник для 6‑го класу. Chişinău : Ştiinţa, 2011. 320 с.;
Кожухар К., Туницька М., Нікітченко А., Чорновалова А. Українська мова і література. Підручник для 7‑го класу. Chişinău : Ştiinţa,
2012. 320 с. та ін.
23
Українці в культурі Молдови. Ucrainenii în cultura Moldovei
Тематична бібліографія. Bibliografie tematică / Заїмова Л., Кожухар В. Chişinău : Elan Poligraf, 2008. 80 с.
22
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Співробітники бібліотеки на чолі з її завідувачкою Л. Барбе використовують різноманітні форми і методи роботи з читачами: конференції та круглі столи, презентації книг і ювілейні вечори; зустрічі з діячами науки і культури та виставки
творів українських художників Молдови; літературно-музичні вечори і зустрічі з письменниками, з учнями гімназій і
ліцеїв тощо. Бібліотека співпрацює з Посольством України в
Республіці Молдова, з Інститутом культурної спадщини Академії наук Молдови, з навчальними закладами, у тому числі
й Теоретичними ліцеями ім. М. Коцюбинського, П. Могили,
І. Нечуя-Левицького, гімназією ім. Т. Шевченка, Недільної
школою ім. Паїсія Величковського при храмі Святого Рівноапостольного князя Володимира; з етнокультурними громадами міста, країни і України.
Як показав час, етнічна бібліотека в полікультурному
просторі – це не тільки охоронець етнічної літератури, а й потужний етнічний мобілізатор, який сприяє міжкультурному
діалогу, духовному взаємозбагаченню представників різних
етносів.
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Українська зірка на небосхилі
молдовського оперного
мистецтва
У сузір’ї співаків, які прославили молдовське вокальне
мистецтво, почесне місце належить народному артисту Республіки Молдова, маестро мистецтв, солісту Національного
театру опери і балету ім. Марії Бієшу, професору Академії музики, театру та образотворчого мистецтва Іванові Васильовичу Кваснюку.
Я пам’ятаю запах рідної домівки...

Народився Іван Васильович Кваснюк в мальовничому
українському селі Паскауци Ришканського району в звичайній селянській родині, де панували споконвічні християнські
цінності, традиції і звичаї предків, милозвучна народна пісня. Як він згадував, саме названі моральні цінності і звичка
з дитинства до щоденної важкої праці з раннього ранку й до
пізньої ночі сформували в ньому Людину.
Освіта – скарб; праця – ключ до нього.
П. Буаст

Після закінчення семирічки в рідному селі подальшу
освіту Іванові Васильовичу довелося здобувати в Проскурянській середній школі, щоденно, у будь-яку пору року – у дощ,
у спеку, у завірюху, долаючи пішки п’ять кілометрів до сусіднього села.
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Перший диплом про вищу освіту майбутній маестро
отримав після закінчення фізико-математичного факультету
Кишинівського державного університету, паралельно здобувши ще один диплом – вечірньої музичної школи. Тоді ж,
у студентські роки, почав співати й гастролювати з університетським оркестром народних інструментів під орудою
В. Рахманова. Бажання отримати вищу музичну освіту спонукали обдарованого юного баритона до вступу в Московську
державну консерваторію, де він із честю витримав іспити. Однак суворі правила радянських часів (отримав освіту – відпрацюй) затримали Івана Васильовича в містечку Страшени,
де він упродовж трьох років працював завучем і викладав математику. Та любов до музики і природний потяг до співів все
ж таки привели його в аудиторії Молдовської національної
консерваторії, де він отримав фундаментальну музичну освіту, а згодом і сам став одним із тих, хто передає свої знання,
досвід і майстерність обдарованій молоді.
Великий учитель надихає
В. Уорд

Про всіх своїх колишніх наставників Іван Васильович згадував з трепетом. З почуттям особливої вдячності й шани говорив про перших учителів музики і вокалу у вечірній музичній
школі Г. В. Капліна та Н. М. Бєлагіну; професорів консерваторії М. Г. Кіосе і Б. С. Мілютіна. Окремо завдячує настановам,
а згодом і дружбі з народним артистом, солістом «Большого»
театру, професором Московської консерваторії Є. С. Кібкало,
у якого прихильна доля подарувала щастя стажуватися.
У чарах музики

Уже після третього курсу консерваторії юний співак
почав працювати на Молдовському радіо і телебаченні.
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З 1974 року – у Національному театрі опери і балету. Маестро
мистецтв, народний артист Республіки Молдова Іван Васильович Кваснюк був одним із провідних ліричних баритонів
Національної опери, на сцені якої зіграв в різні роки майже
30 ролей. Особливий тембр і емоційність, помножені на глибину розуміння й майстерність, допомогли йому створити
неперевершені образи Онєгіна в опері П. Чайковського «Євгеній Онєгін», Єлецького в «Піковій дамі» П. Чайковського,
Жермона в «Травіаті» Д. Верді, Сільвіо в «Паяцах» Р. Леонкавалло, Альмавіва у «Весіллі Фігаро» В. А. Моцарта, Бартоло в
«Севільському цирульнику» Россіні та ін.
У творчому доробку співака близько 300 записів на радіо і телебаченні. Це твори різних жанрів: народні й авторські
пісні та балади, романси, арії, вокалізи, ораторії, проникливо
й талановито виконані різними мовами – румунською, італійською, російською, українською, іврит... Саме у виконанні
маестро вперше прозвучали відомі нині твори наших сучасників Євгена Доги, Тудора Згуряну, Злати Ткач та багатьох інших.
Нема на світі надлишку прекраснішого,
ніж надлишок вдячності
Ж. Лабрюйєр

Ці слова про Івана Васильовича, який, про що б його не
розпитували, повсякчас переходив на теплі спомини про
співпрацю з видатними диригентами, композиторами, поетами, співаками, режисерами, з якими він плідно працював
упродовж свого довгого творчого шляху. Для кожної із цих
непересічних особистостей – диригентів О. Васєчкіна, Т. Згуряну, П. Гойї, В. Будилевського, В. Ротару, Д. Гершвельда...;
композиторів – Є. Доги, Т. Згуряну, З. Ткач, С. Лунгу, Г. Чобану,
Б. Дубосарського...; оперних співаків – М. Бієшу, М. Мунтян,
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Б. Материнко, подружжя Павлусенків, Л. Єрофеєвої, В. Савицької...; співаків Н. Чепраги, М. Івануш, В. Закліковського..;
поетів Л. Деляну, В. Галайку, А. Рошки, Ю. Філіпа, П. Задніпру,
В. Телеуке, Є. Букова..; режисерів Є. Платона, Л. Константінової та багатьох інших, яких ми не в змозі назвати, в Івана Васильовича були не лише добрі слова, а й особливе ставлення –
щире захоплення, безмежна вдячність і поцінування.
У чому сенс життя? Служити іншим і робити добро
Аристотель

І ці слова про Івана Васильовича, який щедро обдаровував нас, його шанувальників, своїми талантами, яких у нього
було чимало. Один з них – поетичний хист. Вийшли друком
і були презентовані в столичній бібліотеці ім. М. Ломоносова дві поетичні збірки «Университетская тетрадь» і «Приют».
І тут Іван Васильович відзначився. Відсунувши на край стола свої книги, він з особливою радістю і якоюсь неймовірною
добротою представив збірку його учениці Валерії Чеботарьової «Миллион световых лет», що її видав власним коштом.
Найбільша радість для вчителя, коли похвалять його учня
Шарлотта Бронт

Педагог від Бога, професор Академії музики, театру та образотворчого мистецтва І. В. Кваснюк, про своїх учнів міг говорити безупинно. Він пишався їхніми успіхами і досягненнями, підтримував і напучував, дотримуючись головного гасла:
«Головне – не нашкодити». А школу уславленого виконавця
й педагога пройшли сотні співаків. Серед них – маестро мистецтв, солістка Національної опери М. Радіш, лауреати міжнародних конкурсів А. Кушнір та О. Дігоре, учасники ансамблю
«Brio sonores» під керуванням І. Бретєску та багато інших.
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ТВОРЧА СИНЕРГІЯ
ТА ЖИТТЄДАЙНА СИЛА
«МОВИ ЄДНАННЯ»
Про рідну мову, її роль в житті народу сказано чимало.
А ось голос з Республіки Молдова. Автор поезії – Галина Яків‑
на Якубович.
Українське рідне слово,
Неповторна моя мово.
Невичерпна, незбагненна,
В вирі часу – нескінченна.
	Мова ділова, державна,
Предковічна і преславна,
Невгасима, невмируща
І в усіх усюдах суща.
Там, де чесний рід ведеться,
Де добро над злом сміється,
Де плекають, де шанують,
Іншомовом не руйнують.
Клич за славу і за волю,
За народ, за кращу долю,
Невмирущий «Заповіт»,
Що лунає на весь світ.
Гарт єдиної родини,
Ранній щебет солов’їний,
Вересневий зорепад,
Яблуневий щедрий сад.
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Чистая вода джерельця,
Що гамує спрагу серця.
Оксамитова пелюстка,
А душа без тебе – пустка.
Журавлиний клекіт щирий,
Посол злагоди і миру,
Шепіт вірного кохання,
Поклик братнього єднання.
Плюскіт гомінкий потічка,
Хитра зваба парубоча,
	Мудра батьківська розмова,
	Мами пісня колискова.
Спів натужний хуртовини,
Дивовижний цвіт калини,
Ніжний передзвін колосся,
Згоди багатоголосся.
Це легенди гір Карпатських
І старих могил козацьких,
Перед Богом каяття
І дорога в майбуття 1.
Ці пророчі слова стверджують 30 років нашої незалежності і 22 роки Загальнонаціонального конкурсу «Українська
мова – мова єднання», натхненним, невтомним і незмінним
організатором якого є голова оргкомітету, голова Одеської
регіональної організації НСЖУ, лауреат премії «Культурна
столиця», невсипущий Юрій Анатолійович Работін.
Українці Республіки Молдова з перших років доєдналися
до конкурсу. Українське слово у вустах заслуженого журналіста України, заслуженого діяча мистецтв Республіки МолдоЯкубович Г. Українці Молдови. Історія і сучасність : збірник
наукових статей / укладачi : Кожухар В. Г., Кожухар К. С. Кишинів : Elan Poligraf, 2008. Кол. вкл. С. 174–175.
1
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ва Валерія Олександровича Драгана (11.09.1952 – 05.06.2009),
засновника, редактора і ведучого радіожурналу «Відродження», на той час уже понад 10 років вільно лунало в ефірі Національного радіо республіки. І всі 9 років мужньоорлиного
ширяння в ефірі (а мужність і принциповість потрібні були
Валерію Олександровичу на кожному кроці відстоювання
свого, рідного) радіожурнал був активним учасником, лауреатом, а почасти й переможцем «Мови єднання».
20 листопада 2020‑го виповнилося 30 років з того дня,
коли позивні радіожурналу «Renaștere-Відродження» вперше прозвучали в ефірі Радіо Молдови. Упродовж 30 років поспіль, щочетверга, о 20:15, у програмах радіожурналу українською мовою звучать нариси, інтерв’ю, сюжети про життя
українців Молдови, їхню глибоко вкорінену в сиву глибінь
віків історію; про унікальну культурну спадщину, розмаїття
самобутніх звичаїв і обрядів – архаїчних відголосів і реліктів попередніх епох та віддзеркалень українсько-молдовських
взаємин; про наукові розвідки в галузі українознавства, стан
шкільництва, україномовний літературний процес, поступ
громадського руху, конкурси, фестивалі, олімпіади, нашу
українську пісню та її виконавців... і, звісно, про нашу рідну
прабатьківщину УКРАЇНУ.
Вихід в ефір державного Радіо Молдови програми українською мовою став історичною подією надзвичайної ваги в
житті українців Молдови, і не тільки українців, а всього молдовського суспільства. Це був один із тих перших паростків
демократії, з яким почало проростати слабке, тьмяне, але все
ж таки усвідомлення себе українцями зі своєю мовою і культурою. Упевнена, що УКРАЇНСЬКЕ СЛОВО, яке прозвучало в
ефірі Радіо Молдови понад 30 років тому, спонукало багатьох
моїх співвітчизників згадати своє коріння, історію родоводу,
замислитися над долею розпорошеного по світах українсько751
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го люду; усвідомити власну ідентичність – і мовну, й етнічну.
А головне – відчути ПОВАГУ до РІДНОГО СЛОВА, ПРАВО
на життя рідної говірки; велич і красу, неповторну милозвучність і силу української мови. Саме тоді розпочалося наше
ВІДРОДЖЕННЯ.
Палке й жагуче слово першого редактора радіожурналу
«Відродження» не полишало байдужим нікого. Перший випуск радіожурналу, за спогадами Валерія Олександровича,
готували разом з українськими журналістами в студіях Національної радіокомпанії України. З яким захватом, вдячністю, навіть пієтетом він згадував ті часи: «Я вдячно схиляю
голову перед колегами по перу – В. Резніковим, В. Набруском,
А. Табаченком, В. Коліньком, Н. Яровенко, Л. Забродською та
багатьма іншими, які від щирого серця допомагали словом і
справою творити нову історію нашого буття» 2. До слухачів
того вже історичного першого випуску звернувся Володимир
Яворівський. Це, власне, було благословення від метра української літератури: «Сьогодні славний день не тільки для вас, а і
для нас, бо започаткування українського мовлення – епохальна подія в історії держав-сусідок. Вона відкриває нові можливості для збереження і примноження самобутніх традицій
та звичаїв пращурів, зміцнення національного духу, розвитку
почуття гордості за приналежність до великої нації…» 3.
Валерій Олександрович пишався тим, що доля обрала його,
аби донести до українців Молдови благу вість про Тарасове слово, яке «чутно буде не тільки з золотоверхого Києва, а й з Кишинева». У своїх спогадах він так схарактеризував той час: «Зароджувалось українське мовлення у дні буремні, у дні неспокою,
Драган В. 15 років в ефірі! Українці Молдови. Історія і сучас‑
ність : зб. наук. статей / укладачi : Кожухар В. Г., Кожухар К. С.
Кишинів : Elan Poligraf, 2008. Кол. вкл., С. 134.
3
Там само.
2
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коли руйнувалося все, що потрапляло під хвилю оновлення, – і
погане, і добре, і те, що віками ніякий супостат подужати не міг –
людську єдність, наш дух, нашу віру, честь і гідність.
Скаламучена вода ще не очистилась від усілякої погані,
яка густо зарясніла на ниві нашого національного відродження, а навколо вже почали пробиватись тендітні паростки нового. І поміж них стебельця оновлення нашої культури. І це
не дивина, не парадокс. Так було завжди. У часи лиха і скрути
люди гуртувались навколо своєї віри, прабатьківських традицій, материнського слова» 4.
Справу В. Драгана продовжила редакторка й ведуча Тетяна Баранюк, а згодом Оксана Медведенко, вчителька української мови і літератури столичної гімназії ім. Т. Шевченка,
яка невдовзі виїхала в Україну. А в грудні 2012‑го нас (мене і
Віктора Кожухаря, науковців сектору «Етнологія українців»
Інституту культурної спадщини Академії наук Молдови) запросив на аудієнцію тодішній Надзвичайний і Повноважний
Посол України в Республіці Молдова, академік Сергій Іванович Пирожков. У розмові з нами був відвертий: «Треба зберегти українську програму на Радіо Молдова. Потрібна ваша
допомога…». Це було неочікувано. Нова, зовсім не знана сфера, та ще й з нашою завантаженістю: паралельно з копіткою
науково-дослідницькою роботою продовжували вдосконалювати вже розроблені на той час курикулуми, підручники,
методичні керівництва з української мови для навчальних закладів республіки.
Чи усвідомлювали ми ризики? Так! Ступінь відповідальності? Звісно. Але ж які неймовірні обрії живого спілкування з тисячами співвітчизників відкривалися перед нами, які
Драган В. 15 років в ефірі! Українці Молдови. Історія і сучас‑
ність : зб. наук. статей / укладачi : Кожухар В. Г., Кожухар К. С.
Кишинів : Elan Poligraf, 2008. Кол. вкл., С. 134.
4
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можливості ВІДРОДЖЕННЯ РІДНОГО СЛОВА! І ми заступили на його варту в молдовському ефірі.
Озираючись назад, скажемо, що за 30 років радіожурнал
«Renaștere-Відродження» перетворився на своєрідний літопис
життя українців Молдови. Палітра рубрик стає все розмаїтішою: «Сторінки історії», «Народний календар українців Молдови», «Наші люди», «Радіожурнал “Renaștere-Відродження” –
школі», «Поетична мозаїка», «Духовна скарбниця», «Наша
пісня – наша доля», «Пам’ять не меркне!», «Пізнаймо Україну» та багато інших.
Певна річ, що без відповідної підтримки і допомоги з
боку державних установ Республіки Молдова, Посольства
України, Одеської НСЖУ, міжнародних і республіканських
громадських об’єднань та організацій, справжніх патріотів
і шанувальників українського слова, кожного дорогого нашому серцю слухача і прихильника ми б не впоралися. Тому
сьогодні висловлюємо сердечну подяку всім і кожному,
особливо:
– керівництву Громадської компанії «Теле-Радіо-Молдова» й особисто директору Радіо‑1 п. В’ячеславу Ґеорґішенку,
головному редактору Редакції національних меншин п. Геор‑
гію Барбарову, режисеру Анжелі Тітіой-Драган, а також колишньому директору Радіо‑1 п. Олександру Дарагану, який
повірив у нас і зарахував до штату;
– нинішньому складу Посольства України в Республіці
Молдова і особисто Надзвичайному і Повноважному Послові Марку Олександровичу Шевченку, його дружині п. Олесі
Шевченко та 1‑му секретареві Наталії Журбенко, а також усім
їхнім попередникам: шановним екс-послам різних каденцій:
академіку Сергію Івановичу Пирожкову, Івану Миколайовичу
Гнатишину, Петру Федоровичу Чалому, першим секретарям
Василю Миколайовичу Ткаченку, Оксані Юріївні Васильєвій,
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Аллі Геннадіївні Отверченко, Сергію Орлову, з якими плідно
працювали впродовж усіх років;
– керівництву Інституту культурної спадщини й особисто директору, габілітованому доктору мистецтвознавства
п. Віктору Ґілашу за тісну співпрацю радіожурналом;
– голові організаційного комітету Загальноукраїнського конкурсу «Українська мова – мова єднання», голові
Національної спілки журналістів Одеської області Юрію
Анатолійовичу Работіну і всім колегам-журналістам Молдови й України за віру і довіру, постійну і всебічну підтримку, залучення до загальноукраїнських і регіональних проєктів (чого лишень варте започаткування широкомасштабної
акції «Подаруй дітям-українцям Молдови Книгу!», участь у
відзначенні ювілейних дат, зокрема 200‑річчя Т. Шевченка,
150‑річчя Лесі Українки, у Наукових читаннях пам’яті академіка К. Ф. Поповича – та всього й не перелічити! А скільки
нових друзів і однодумців ми зустріли на «Мові єднання»!)
– керівникам українських етнокультурних організацій
і особисто голові Української громади Республіки Молдова Віталію Івановичу Мругу, голові Жіночої громади українок Молдови Валентині Сергіївні Морару, президенту Товариства української культури в РМ Олександру Федоровичу
Майстренку, президенту Благодійного фонду професійних
художників і українських народних майстрів, заслуженому
діячеві культури РМ, заслуженому художнику України Євгену
Павловичу Осередчуку, голові Міжнародної асоціації «Рідний
край», заслуженій артистці РМ Олені Степанівні Тер, голові
асоціації «Україна-Молдова», поету Василю Васильовичу Вас‑
кану (Чернівці, Україна), голові Спілки українців ім. О. Бута
Петру Петровичу Богуцькому (Григоріополь), голові Міжнародної громадської організації «Український центр “Співробітництво”» Володимиру Геннадійовичу Фоменку (Тирасполь),
755

www.etnolog.org.ua
https://ich.md/

голові Українського товариства «Червона калина» Алісі Коха‑
новій (Тирасполь) та багатьом іншим;
– усім міжнародним організаціям, з якими тісно співпрацюємо: Міжнародному товариству зв’язків з українцями
за межами України «Україна-Світ», Українській всесвітній
координаційній раді (УВКР), Світовому Конґресу Українців
(СКУ), Міжнародному інституту освіти, культури та зв’язків
з діаспорою (МІОК) та ін.
– представникам красного письменства в Республіці
Молдова – поету, перекладачеві, публіцисту, члену трьох Спілок письменників Борису Тихоновичу Маріану; поету, перекладачеві члену Національної спілки письменників України та
Спілки письменників Молдови Володимиру Пояте; поету, члену Національної спілки письменників України Юрію Івановичу
Дячуку, поетесі, власній кореспондентці УКРІНФОРМ Зінаїді
Олександрівні Гурській, поетесі і перекладачці Ніні Борисівні
Авідон, поетесі і прозаїку Світлані Іванівні Лозінській та ін.

Учасники Міжнародного симпозіуму,
присвяченого 200‑річчю Т. Шевченка. Організатори:
редакція радіожурналу «Renaștere-Відродження»,
Українська громада ім. П. Могили (голова – В. Кожухар),
Національна спілка письменників Молдови
(голова – Аркадіє Сучевяну). Кишинів, 2014
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Слова щирої подяки нашим вірним друзям, талановитим позаштатним кореспондентам радіожурналу, чиї
змістовні та оригінальні матеріали є справжніми родзинками
програм:
– ведучій рубрик «З бабусиної скрині», «Поетична мозаї‑
ка» Ніні Борисівні Авідон;
– ведучій рубрик «Українські мандри» та «Мелодія бут‑
тя» Аллі Семенівні Ступіній;
– ведучій рубрики «Духовна скарбниця», учительці української мови і літератури гімназії ім. Т. Шевченка, директорці
Недільної школи ім. П. Величковського при Товаристві української культури в РМ Ірині Володимирівні Деркач;
– нашій молоді – випускникам Теоретичного ліцею
ім. П. Могили (Кишинів), нині студентам Олені Кожухар і
Сергію Васильєву.
Низький уклін молдовським українознавцям, особливо
тим, хто стояв біля витоків розбудови україномовного шкільництва на теренах Молдови, хто розробив Концепцію навчання рідної мови українців Молдови, проєкти і чотири покоління
курикулумів і підручників з 1‑го по 9‑й класи для навчальних
закладів республіки; вчителям української мови і літератури, історії і культури українського народу, директорам і їхнім заступникам – усім, хто розпочинав і продовжує цю шляхетну справу, хто плекає рідне слово, навчає української мови
наше юне покоління й щедро ділиться набутим досвідом з іншими. Не можу не згадати сьогодні доктора педагогічних наук,
конференціара Марину Василівну Туницьку, (Бельцький державний університет ім. А. Руссо), Аллу Іванівну Чорновалову,
Аллу Віталіївну Хіоаре, Надію Григорівну Кутковецьку, Тамілу
Гнатівну Суфтіну, Ніну Георгіївну Купченко, Галину Іванівну
Варзару (Теоретичний ліцей ім. М. Коцюбинського, Кишинів),
Лідію Миколаївну Гінду, Ірину Русс, Людмилу Касько (Гімназія
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ім. Ольги Кобилянської, с. Унгри Окницького р‑ну), Галину
Іванівну Мельник (Теоретичний ліцей ім. В. Сухомлинського,
м. Єдинці), Дмитра Миколайовича Коваля, Ларису Михайлів‑
ну Руду, Ніну Михайлівну Коберман (Гімназія в с. Іванча Оргеївського р‑ну), Світлану Федорівну Тірошко, Олену Леонідівну
Богоєву, Людмилу Прокопівну Пєтігіну, Сніжану Миколаївну
Когут (Теоретичний ліцей ім. П. Могили, Кишинів), Станісла‑
ва Володимировича Брижатюка, Ірину Володимирівну Деркач
(Гімназія ім. Т. Шевченка, Кишинів), Олену Федорівну Курич,
Аллу Рябой (Теоретичний ліцей ім. К. Ф. Поповича, с. Ніхорень
(Нагоряни) Ришканського р‑ну), Світлану Юхимівну Бурейко,
Надію Василівну Проданюк, Марію Романівну Кирилову (Теоретичний ліцей с. Тецкани Бричанського р‑ну), Людмилу Олек‑
сандрівну Маланіч, Олену Іванівну Погоріловську, Аллу Михай‑
лівну Ткач, Людмилу Василівну Бойко (Гімназія с. Малиновське
Ришканського р‑ну), Віктора Попова, Анжелу Цвентарну (Гімназія комуни Дану Глодянського р‑ну), Людмилу Дмитрівну
Пласійчук, Тетяну Анатоліївну Кугал-Бедонько (Гімназія № 9
м. Бельці) та ще багатьох-багатьох інших.
Сердечна подяка народним, заслуженим і просто артистам та аматорам – художнім керівникам хорів, народних
ансамблів і гуртів: оксамитовому голосу Буковини, народному
артисту України Івану Михайловичу Дерді, народній артистці Республіки Молдова, солістці Національного театру опери
і балету Лілії Шоломей, заслуженому артисту України Васи‑
лю Степановичу Данилюку (Україна); ансамблям «Родина»
(худ. керівник І. В. Деркач, Кишинів), «Веселка» (худ. керівник
Галина Мефодіївна Головко, Кишинів), «Українка» (худ. керівник Світлана Ранецька, с. Красноармійське Хинчештського р‑ну), «Мрія» (худ. керівник Володимир Захарович Мельник,
с. Григорівка Каушанського р‑ну), «Іванчанка» (худ. керівник
Ніна Михайлівна Коберман, с. Іванча Оргеївського р‑ну) та ін.
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Поступово налагоджені впродовж 30 років наукові й
журналістські зв’язки з колегами з України перетворилися
на тісну співпрацю. І не тільки з такими потужними центрами, як Київ і Одеса, Львів та Ужгород, а й із цілими регіонами – Чернівеччиною, Вінниччиною, Житомирщиною, Черкащиною, Рівненщиною, Чернігівщиною з їхніми природними
й туристичними принадами та дивами. І якщо наукові містки
ми ладували самотужки, то журналістські стежини Україною
добряче допоміг торувати Юрій Анатолійович Работін, залучивши нас 2017‑го до проєкту «Прес-тур Україною». Так
з’явилася ще одна рубрика – «Пізнаймо Україну», десятки
нарисів і репортажів про славне і героїчне історичне минуле,
дорогоцінні й майже не знані культурні надбання України,
які стали справжнім відкриттям для наших слухачів.
Щодо наукового співробітництва, то найбільш активним
воно є з Інститутом мистецтвознавства, фольклористики та
етнології ім. М. Т. Рильського на чолі з академіком Ганною
Аркадіївною Скрипник (Київ), Інститутом української мови
НАНУ під орудою професора Павла Юхимовича Гриценка,
Інститутом народознавства НАНУ, керованим академіком
Степаном Петровичем Павлюком, і провідними фахівцями
цих наукових центрів – д. іст. н. Ярославом Тарасом, к. іст. н.
Надією Пастух та Ольгою Харчишин, Олександром Головком,
Юрієм Бідношиєю та багатьма іншими; з факультетом історії та філософії Одеського університету ім. І. І. Мечникова,
особливо з доктором історичних наук, деканом В’ячеславом
Григоровичем Кушніром та кандидатом історичних наук, заступником декана з наукової роботи Наталією Олександрів‑
ною Петровою; Чернівецьким національним університетом
ім. Ю. Федьковича і його професорами Людмилою Олексан‑
дрівною Ткач та Іваном Михайловичем Дердою; Інститутом
післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області в
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особі полум’яної патріотки, провідної українознавиці Буковини Тамари Антонівни Мінченко, з Чернівецькою гімназією
№ 6 ім. О. Доброго, а саме – вчителькою української мови і
літератури Тетяною Іванівною Фонарюк та директором цього
навчального закладу Іваном Авреловичем Ігнатом; Вінницьким державним педагогічним університетом ім. М Коцюбинського в особі заступниці декана, к. філог. н. Інни Валенти‑
нівни Гороф’янюк та ін. Усі вони – постійні учасники не тільки
спільно організованих наукових форумів і конференцій, дослідницьких проєктів і просвітніх акцій, але й часті та бажані
гості радіожурналу «Renaștere-Відродження».

Учасники V Міжнародних наукових читань пам’яті академіка
К. Ф. Поповича «Українсько-молдовські етнокультурні зв’язки».
Організатори – сектор «Етнологія українців»
Інституту культурної спадщини
та Українська громада ім. П. Могили. Кишинів, 2017
760

www.etnolog.org.ua
https://ich.md/

Земний уклін усім нашим друзям і слухачам – берегині
українсько-молдовських традицій, засновниці й директорці
музею «Casa Părăntească – Батьківська хата» Тетяні Андріївні
Попа (с. Паланка Калараського р‑ну), примарям і пересічним
мешканцям сіл і міст, які завжди нас тепло приймали, охоче
ділилися своїми спогадами, знаннями, болями та роздумами.
Віддаємо данину шани тим журналістам, науковцям і
просвітянам, яких з нами сьогодні вже немає. Своєю сподвижницькою працею вони заклали підвалини нашого ВІДРОДЖЕННЯ, напучували, раділи за особисті успіхи кожного
й за наші спільні перемоги, відкрито та без страху говорили
про негаразди і проблеми. Це – заслужений журналіст України, заслужений діяч культури Республіки Молдова Валерій
Олександрович Драган, академік Академії наук Молдови, академік Академії Вищої школи України, засновник Інституту
національних меншин АНМ Кость Федорович Попович, засновник кафедри української мови і літератури в Бельцькому
державному університеті ім. А. Руссо Валерій Іванович Вороб‑
ченко, екс-голова Української громади в РМ Микола Кос‑
тянтинович Олійник, екс-директорка Теоретичного ліцею
ім. І. С. Нечуя-Левицького (Кишинів) Наталя Петрівна Мур‑
зіна, екс-директор Теоретичного ліцею с. Тецкани Бричанського району Борис Миколайович Скутельник, екс-завучка
ТЛ ім. М. Коцюбинського Софія Борисівна Обрежа, неймовірно талановиті заслужений діяч культури Молдови й України,
скульптор Петро Мефодійович Герман, заслужений діяч культури України, художник і поет Володимир Мар’янович Си‑
ницький, народний артист Республіки Молдова Іван Васильо‑
вич Кваснюк, художник і поет Леонід Степанович Нікітін...
ВИ НАЗАВЖДИ В НАШИХ СЕРЦЯХ!
30‑річчя радіожурналу «RENAȘTERE-ВІДРОДЖЕННЯ»
Громадської компанії «ТЕЛЕРАДІО-МОЛДОВА» стало пре761
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людом ювілеїв 2021 року. Українці республіки широко відзначили 150‑річчя з дня народження поетичної квітки України,
незламної доньки українського народу, поетеси, драматургині, публіцистки, фольклористки, перекладачки Лесі Українки,
для якої рідне слово було зброєю і долею. Творчість співачки
досвітніх вогнів близька і зрозуміла понад 400 000 тис. українців Республіки Молдова на обох берегах Дністра. До всеукраїнських і міжнародних ювілейних акцій доєдналися навчальні
заклади з вивченням української мови, бібліотеки, українські
етнокультурні громади. Наші слухачі дізналися про літературні читання, віртуальні екскурсії, конкурси читців поезій
Лесі Українки, конкурси малюнків, флешмоби, які відбулися
в гімназіях с. Малиновське Ришканського району, с. Дану Глодянського району, с. Братушани Єдинецького району, с. Вовчинець Окницького району, с. Іванча Оргеївського району,
гімназії ім. Ольги Кобилянської, що в с. Унгри Окницького
району, Теоретичного ліцею с. Тецкани Бричанського району
та ТЛ ім. Михайла Коцюбинського в Кишиневі.
30‑річний ювілей відзначила і єдина в республіці українська бібліотека, яка з честю носить ім’я Лесі Українки. Ця
філія муніципальної бібліотеки ім. Б. Петрічейку-Хаждеу –
не ординарна книгозбірня, а центр духовної культури українців столиці, прихисток українського слова, важливий інформативний і освітній осередок. Саме тут відбулися перші
Республіканські олімпіади з української мови і літератури,
літературно-музичні вечори, засідання поетичного клубу
«Сопілка Молдови», ІІ Міжнародна наукова конференція
пам’яті академіка К. Ф. Поповича, сотні художніх і книжкових виставок, незабутніх і пам’ятних зустрічей, що залишилися в серцях читачів.
Тішить, що фонди української бібліотеки поповнюються не тільки виданнями з прабатьківщини, але й власними,
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видрукуваними в Республіці Молдова. Це – розроблені науковцями і вчителями-практиками курикулуми, підручники,
методичні гіди з рідної мови і літератури, історії і культури
українського народу, статті, монографії, збірники наукових
праць, збірники українського фольклору, видані українознавцями Молдови за роки незалежності. А ще поетичні та
прозові твори українських поетів і письменників республіки:
Костянтина Поповича, Галини Якубович, Юрія Дячука, Ніни
Авідон, Зінаїди Гурської, Світлани Лозинської, Галини Рогової,
Володимира Синицького, Леоніда Нікітіна та ін.
Із 30‑річним ювілеєм колектив бібліотеки привітав Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Молдова Марко Олександрович Шевченко. Він передав бібліотеці цінні
подарунки й за сумлінну працю і збереження української культури на теренах Молдови нагородив почесними грамотами завідувачку бібліотеки Людмилу Барбе та бібліотекарів Світлану
Унгурян, Ольгу Маюк, Крістіну Бірка, Анну Безюк.
Чудовий вокальний дарунок усім присутнім підготувала
дружина посла п. Олеся Шевченко, яка виконала пісню на слова Лесі Українки.
Теплі слова на адресу нинішнього складу, а також засновниці бібліотеки ім. Лесі Українки, натхненної сподвижниці й
першої директорки Людмили Іллівни Заімової того дня прозвучали від першої заступниці директорки муніципальної
бібліотеки ім. Б. Петричейку Хаждеу п. Тетяни Кошер, очільника Української громади Республіки Молдова Віталія Мруга
та його заступниці Мар’яни Шмиленко, заслуженої артистки
РМ, голови асоціації «Квітучий край» Олени Тер, власної кореспондентки УКРІНФОРМ Зінаїди Гурської, президента Благодійного фонду професійних художників і українських народних майстрів Євгена Осередчука та ін. І від кожного з них
бібліотека отримала цінні дарунки.
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30‑річчя бібліотеки ім. Лесі Українки. Кишинів, 2021 р.

Сектор «Етнологія українців» Інституту культурної спадщини, редакція радіожурналу «Renaștere-Відродження», Українська громада ім. П. Могили підготували відеоролик «Співачка досвітніх огнів» (https://www.facebook.com/katerinacojuhari/),
у якому висвітлили, як українці Молдови відзначили 150‑річний ювілей Лесі Українки, а також поповнили фонди української бібліотеки новими виданнями, видрукуваними в нашій
країні, з‑поміж яких – колективна монографія про матеріальну
культуру народів республіки «Patrimoniul Cultural Naţional ca
resursă pentru o dezvoltare durabilă a Republicii Moldova» 5, збірник наукових праць про історію та культуру молдован, українців, болгар, гагаузів, росіян, ромів та євреїв краю «Valorificarea
Patrimoniul Cultural Naţional ca resursă pentru o dezvoltare
durabilă a Republicii Moldova : [în vol.] / Inst. Patrimoniului Cultural ;
coord. : Victor Ghilaş, Adrian Dolghi ; red. şt.: Adrian Dolghi. Chişinău :
S. n., 2019 (Tipogr. «Notograf Prim»). Vol. 1. 2019. 320 p.
5
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patrimoniului etnocultural al Republicii Moldova în educaţia tinerei
generaţii» 6, третій том «Українсько-молдовських етнокультурних зв’язків» 7, нове, змінене видання «Букваря» для навчальних закладів Молдови 8 та ін.
Безцінні дарунки для української бібліотеки в Кишиневі
передали наші колеги з України. Уклінно дякуємо академікусекретареві НАНУ, директорці Інституту мистецтвознавства,
фольклористики та етнології Г. А. Скрипник за фундаментальне тритомне дослідження «Українці: історико-етнографічна
монографія» 9, «Україна у типажах народних, краєвидах і архітектурі: художньо-етнографічна спадщина Юрія Павловича» 10, «Максим Рильський у спогадах, працях та портретах
(до 125‑річчя від дня народження)» 11, «Сімейна обрядовість
Valorificarea patrimoniului etnocultural al Republicii Moldova în
educaţia tinerei generaţii : Compendiu / Inst. Patrimoniului Cultural al Acad.
de Ştiinţe a Moldovei ; Chişinău : Tipogr. «Notograf Prim», 2017. 245 p.
7
Simpozion ştiinţific internaţional. Relaţiile etnoculturale moldoucrainene = Ucrainian-moldovan ethnocultural relations = Украïнськомолдовськı етнокультурнı зв’язки = Украинско-молдавские
этнокультурные связи: Simpozion ştiinţific internaţional in memoriam
academicianul Constantin Popovici / red. resp. : E. Cojuhari, V. Cojuhari. Chişinău : Stratum Plus, 2017. 370 с.
8
Катерина Кожухар, Таміла Суфтіна, Надія Проданюк. Буквар.
Підручник з української мови і літератури / за наук. ред. д‑ра педагогічних наук К. С. Кожухар. Сhișinău : Știința, 2020. 190 p.
9
Українці: історико-етнографічна монографія : у 3 т. / НАНУ,
ІМФЕ ім. М. Т. Рильського ; наук ред. Г. Скрипник. Київ, 2005. 256 с.
10
Україна у типажах народних, краєвидах і архітектурі: художньо-етнографічна спадщина Юрія Павловича / Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського НАН
України. Київ, 2010. 400 с.
11
Максим Рильський у спогадах, працях та портретах (до
125‑річчя від дня народження). Альбом / НАН України, ІМФЕ
ім. М. Т. Рильського. Київ : Видавництво ІМФЕ, 2019. 244 с.
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українців ХХ – початку ХХІ століття» 12. Особливо приємно
було передавати вагомий том «Етнографічного образу українців зарубіжжя», у якому окремим розділом, досить розлого
представлені українці 26 населених пунктів 8 районів Республіки Молдова 13. Ще одне цінне видання прибуло з Інституту
народознавства НАНУ (Львів) від наших колег, кандидаток
філологічних наук Надії Пастух і Ольги Харчишин, які зібрали і видрукували «Фольклор українців півночі Молдови: пісні
та речитативи» 14.
А напередодні урочистостей бібліотеку ім. Лесі Українки
відвідав голова Пасторально-міграційного відділу Української греко-католицької церкви єпископ Курії Верховного архієпископства Степан Сус, який передав українцям Молдови
унікальні церковні видання.
Готуючи щотижня до ефіру новий випуск радіожурналу,
висвітлюючи ті чи інші події з життя української громади –
чи то Шевченківський березень в Республіці Молдова, чи
традиційна Республіканська олімпіада з української мови і
літератури, чи Всесвітній день вишиванки, День Конституції України чи Республіки Молдова, День української мови
чи День «Limba noastră», День Незалежності України і РесБорисенко В. К. Сімейна обрядовість українців ХХ – початку
ХХІ століття / [голов. ред. Г. Скрипник] ; НАН України, ІМФЕ. Київ,
2016. 256 с. 80 іл.
13
Етнографічний образ українців зарубіжжя. Корпус
eкспедиційних фольклорно-етнографічних матеріалів. Ч. 1. Культура життєзабезпечення та соціонормативні практики / [голов.
ред. Г. Скрипник] ; НАН України; ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Київ,
2019. 676 с.
14
Фольклор українців півночі Молдови: пісні та речитативи /
записали, упорядкували Надія Пастух та Ольга Харчишин. Нотні
транскрипції Анни Черноус, Христини Попович. Львів : Інститут
народознавства НАН України, 2020. 800 с. : іл.
12
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публіки Молдова; гортаючи сторінки історії наших держав,
окремих населених пунктів, подій, знайомлячи слухачів з
культурними набутками українського і молдовського народів, віншуючи ювілярів, порушуючи злободенні проблеми, яких чимало, особливо в галузі освіти 15, – ми думаємо
про те, як наше слово відгукнеться в серці кожного слухача, і прагнемо, щоб засіювані нами зерна поваги й любові
до свого, рідного не завмерли в спраглій землі; щоб наша
синергійно-діалогічна взаємодія з українською громадою
Молдови і з нашою великою родиною в Україні дала плоди
міцної української ідентичності, ядром якої є наша предковічна мова, МОВА НАШОГО ЄДНАННЯ.

Кожухар К. Українська компонента в системі освіти Республіки Молдова. VIII Міжнародний конгрес україністів. Українознав‑
ство. Освіта : зб. наук. статей. Київ : Видавництво ІМФЕ, 2017.
Ч. 1. С. 164–181.
15
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ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України
Київ, вул. Грушевського, 4
Виготовлено: ТОВ «Юрка Любченка»
e-mail: u19-07@ukr.net
тел. 098-444-06-68
м. Київ, Проспект Перемоги, 50
Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 4685 від 06.03.2014

