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ДОСЛІДЖЕННЯХ

Розглядається науковий доробок, присвячений історикоетнографічному дослідженню українців Бессарабії, Молдови протягом XIX—XXI століть. З’ясовується, чому
багато тем, які стосуються українців, не вивчалися. Показані стан та здобутки дослідження матеріальної та духовної
культури українців науковцями Молдови і України за роки
незалежності.
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ерший етап становлення молдавської етнографії, за дослідженням О. Лукьянця, тривав з
початку XIX до 60-х років XIX ст. і був пов’язаний
із накопиченням етнографічних даних про культуру,
заняття і побут молдавського народу [47]. Вивченням цієї ділянки займалися місцеві, а також російські дослідники.
Однією з перших етнографічних праць про молдаван була монографія місцевого дослідника П. Куницького «Краткое статистическое описание Заднестровской области» [41], яка стосувалася духовної
культури молдавського народу. Чималий вклад у вивчення матеріальної і духовної культури молдаван
зробили Б. Хаждеу (1812—1866) [88; 89], К. Ханацкий [90], Г. Горе [87], П. Свінін (1787—1839)
[68], М. Надеждін (1804—1856), Д. Княжевич
(1788—1844), М. Мурзаркевич (1803—1883)
[87], які описали етнічний склад, демографію населення Бессарабії тощо.
Зародження етнографічної науки в XIX ст. у Бессарабії було пов’язане із церквою, яка проводила дослідження у рамках часопису «Кишинівські Єпархіальні Відомості» і почала видавати польові матеріали з 1867 року. У 1860—1870 роках цей часопис
надрукував 54 етнографічних досліджень, із яких
молдаванам присвячено — 35; українцям — сім;
болгарам і гагаузам — також сім.
Новий етап дослідження в історії молдавської етнографії датується 1870—1880 рр. і характеризується зростанням кількості молдавських та російських
дослідників, вивченням окремих сторін матеріальної
та духовної культури, зокрема: одягу, харчування, народної музики, народних музичних інструментів, етнічної психології молдаван, сім’ї, громадського побуту, фольклору.
Дослідники найбільше приділяють уваги житлу.
Вчені Д. Семенов, П. Сорока вивчають зв’язок між
типами житла, з одного боку, і наявністю будівельного матеріалу та природно-кліматичних умов — з
другого [60]. Популярна праця «Народы России.
Живописный альбом: Молдаване» поміщає матеріали, які торкаються лише молдавського житла [56].
Заслуговує на увагу дослідження А. Будилова,
який намагався виявити загальні риси у матеріальній
і духовній культурі, зокрема в народній архітектурі,
в домашньому начинні, узорах українців і молдаван
Буковини [10]. В цей період дослідники вивчають
окремі галузі матеріальної і духовної культури молдаван: І. Енакієвич — особливості молдаван Акер-
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манського повіту [21]; В. Мартиновський — окремі
сторінки матеріальної культури молдаван (житло,
одяг, харчування) [48]; І. Батьянов — весілля в Бессарабії [5]; А. Афанасьєв-Чужбинський (1817—
1875) — культура і побут молдаван [4]; А. Защук
(1828—1905) — промисли та заняття населення
краю [25; 26]; А. Шмідт — молдавське народне
житло [49]; В. Мартиновський — риси натури молдаван [48]; І. Батянів — весільні звичаї в Бессарабії [5]; А. Защук — традиційна культура молдаван
[25]; М. Мокиєвський-Зубока — молдавське житло початку XIX ст. [52], І. Яцимірський — житло
1880-х років XIX ст. Польові матеріали про поселення, житло, інтер’єр, меблі у 1884 році збирає
Одеське товариство історії та старожитностей [2];
етнографічні матеріали про господарські споруди та
житло подає К. Єрмолинський [21].
Третій етап історико-етнографічних досліджень
українців Бессарабії, Молдови припадає на кінець
XIX — початок XX ст. Характерним для нього є
накопичення «російськими дослідниками великого
фактологічного матеріалу про культуру і побут молдаван» [47], поглиблене вивчення молдавської садиби про класифікацію житла, дослідження чинників, які впливають на її формування [1] та вивчення
інших пам’яток архітектури: церков, монастирів, поміщицьких садиб тощо [40]. Оскільки матеріали в
цей період збиралися за дорученням Російського музею з метою створення музейних колекцій, то досліджується велика кількість молдавських сіл також
поза межами Бессарабської губернії.
Серед досліджень початку XX ст. для нас велику цінність становлять праці з бібліографії Бессарабії та Молдавії [9; 50], які підсумовують етнографічні дослідження за сто років. Особливо вагомою
є бібліографія «Bessarabiana. Ученая, литературная
и художественная Бессарабия въ послѣдніе 100 лѣть
со времен присоединенія ея, по Бухарестскому мирному трактату къ Россійской Имперії». Це рідкісне видання зберігається в бібліотеці ім. Леніна в
Москві [98]. Аналіз цієї бібліографії показав, що
найбільше етнографічних досліджень були присвячені саме молдавському етносу, паралельно з яким
вивчалися: євреї [8; 46]; німці [11]; цигани [19];
болгари [71; 72]; гагаузи [53]. Українці «випадають» із багатьох досліджень, присвячених етнографії Бессарабії.
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Так, перша етнографічна карта Бессарабії П. Кеппена 1851 року, за яку вчений одержав медаль від
Російського географічного товариства і яку сучасні
дослідники вважають першою спробою етнічного
картографування, яка «базувалася на основі точних
статистичних даних», відзначила тільки місця проживання молдаван, болгар, німців, частково євреїв.
Українці випали із «точних статистичних досліджень» [33], не зважаючи на те, що вони складали
найчисельнішу меншину тогочасної Бессарабії. Аналогічний підхід щодо українців зустрічаємо в багатьох інших працях XIX — початку XX ст. Все це
вказує на проведення цілеспрямованої політики відносно українського етносу.
Виникнення і розвиток етнографічної науки у Бессарабії був тісно пов’язаний і підпорядкований діяльності російських державних установ: Міністерству внутрішніх справ, Генеральному штабу, Бессарабському статистичному комітету, Бессарабській
губернській ученій архівній комісії та ряду наукових
товариств: Російському географічному товариству,
Одеському товариству історії та старожитностей,
Московському товариству природознавців, антропологів і етнографів. Російські дослідники згаданих
установ визначали ті пріоритети та напрямки досліджень, які диктувалися передусім етнографічною наукою Росії і були спрямовані на вивчення «корінного» населення або лише конкретних меншин.
Перелічені установи із політичних міркувань не
планували досліджень, пов’язаних з матеріальною і
духовною культурою українців. Винятком стали декілька праць вченого П. Нестеровського, які він присвятив русинам Бессарабії [58; 59]. Однак сам дослідник жив і працював поза межами Бессарабії.
У молдавській етнографічній науці радянського
періоду в основному вивчались два етноси: молдавани та гагаузи [20; 27; 31; 67]. Основна увага етнографії цього періоду була присвячена національній політиці і міжнаціональним стосункам, в яких автори приділяли увагу, перш за все, теоретичним
аспектам проблеми з позиції марксизму-ленінізму.
Більшість з них перебільшували процес інтернаціоналізації і зближення націй.
Найбільше уваги приділяється дослідженню житла. В основному вивчається житло корінного населення [6; 12; 32; 54]. Його також вивчають за матеріалом будівництва [24; 55], архітектурно-деко
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ративним рішенням [15; 16; 45; 57], за використанням
народних традицій в архітектурі Молдови [23]. Особлива увага приділяється вивченню пам’яток архітектури Молдови [65; 66]. Вагома праця З. Мойсеєнко з архітектури сільського житла Молдавії не торкається етнографічного аспекту будівництва,
розглядає розвиток і формування житла на основі кліматичного районування Молдавії [51].
В багатьох дослідженнях присутній політичний
аспект, українці часто випадають із етнографічних,
архітектурних досліджень російських, радянських,
румунських вчених, їх доробок в матеріальній культурі не вивчений, місце не визначене. У радянський
час вчені України фактично усунулись від дослідження українців Молдови. Така ситуація була пов’язана
з політичним аспектом.
Вивчення українців розпочалося в добу незалежності Республіки Молдови. Ці дослідження проводилися групою етнології українців Центру етнології
Інституту культурної спадщини Академії наук Республіки Молдови. Впродовж 15 років досліджувались такі теми: «Історія українців Молдови», «Українці Молдови: етнографічний аспект», «Етнографія
українців Молдови», «Українська мова на лінгвістичній карті Молдови», «Українсько-молдавські літературні зв’язки», «Фольклор українців Молдови».
Історію українців Молдови досліджували В. Кожухар [38], B. Степанов [76]. Духовна і матеріальна культура знайшли своє відображення в низці публікацій В. Кожухаря, К. Кожухар [35; 36; 37]. Етнодемографічні і етнокультурні процеси і, зокрема,
проблеми локальної етнографічної самосвідомості
українців в умовах іноетнічного оточення були в центрі наукових досліджень В. Степанова [75; 76].
Особливу увагу фольклору приділяли дослідники
К. Попович, В. Панько, зокрема мовним особливостям фольклору — К. Кожухар.
За В. Кожухарем «не достатня кількість фахівців», «брак коштів негативно впливає на науковий
потенціал відділу етнології» [49] на те, що він не
може охопити дослідженням українську етнічну
спільноту, згортає, а в окремих випадках і не запроваджує дослідження з історії, етнології, етнолінгвістики. Те, що «зроблено, є результатом ентузіазму і
відданості справі науковців — українознавців» Інституту спадщини АН Республіки Молдови [49].
Iнститут міжетнічних досліджень АН Республіки
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Молдови визнає, що «без фінансової і моральної підтримки… коефіцієнт українознавчих пошуків буде
значно нижчим, ніж того вимагає час і заслуговує
українство Молдови» [49].
Незважаючи на те, що українство Молдови заслуговує і вимагає від прабатьківщини уваги до себе,
воно як і раніше поза полем провідних етнологів незалежної України, які дальше не бачать, що такі дослідження необхідні задля розвитку українства, збереження національної самобутності, свідомості,
мови, культури.
За роки незалежності України вивчаються мол
давсько-українські економічні зв’язки [13], етнічна
виразність житла слов’янського населення південнозахідної України [64], проблеми гагаузів [97].
З’явились перші праці, які присвячені історіографічному аспекту етнографічного вивчення українського населення Бессарабії XIX — початку
XX століття [75].
Дослідження українців Молдови обумовлені тим,
що вони є навід’ємною частиною українського народу, їх культура є своєрідним історичним феноменом. Вони становлять особливу етнографічну групу,
яка сьогодні перебуває під тиском Росії, політичним
русинством.
Розуміючи ситуацію, яка склалася щодо етнографічного вивчення українців Молдови, Інститут народознавства НАН України в 2005—2007 рр. провів низку комплексних історико-етнографічних експедицій. За результатами цих експедицій Пастух Н.
та Харчишин О. опублікували ряд статей, присвячених традиційному фольклору українців Молдови
[62; 63], пісенному фольклору [91; 92; 93; 94; 95;
96], Горошко Л. — обрядовості українців [17; 18;
19], Тарас Я. — народній архітектурі Молдови [79;
80; 81; 82; 83; 84; 85; 86]. Підготували до друку
чотири ґрунтовні монографії: Пастух Н., Харчишин О. Фольклор українців північної Молдови. Т. 1.
Пісні та речитативи. Записали, упорядкували Надія Пастух та Ольга Харчишин. Нотні транскрипції Анни Черноус. — Львів : ІН НАН України. —
540 с. ; Тарас Я. Народна архітектура українців
Молдови. — Львів : ІН НАН України. — 340 с. ;
Пастух Н. Своєрідність фольклорної традиції українців у зонах етнокультурного пограниччя (на матеріалах українсько-молдовського пограниччя) —
Львів : ІН НАН України. — 220 с. ; Харчишин О.
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Фольклор українців Молдови: регіональне, раціональне, міжнаціональне (зимовообрядовий цикл). —
Львів : ІН НАН України. — 210 с.
Підготовлені у 2012 році монографії не видаються з тих причин, що ні Україна, ні Молдова не виділяють грошей на їх друк.
Історіографічний огляд джерел, присвячених вивченню етнографії українців Молдови, показав, що
при дослідження української етнічної спільноти в
Молдові не охоплені всі аспекти матеріальної та духовної культури, зокрема: світоглядні уявлення та вірування; звичаї та обряди, народні знання, сім’я та
сімейний побут, громада і громадський побут, традиційне хліборобство, тваринництво, допоміжні заняття і промисли, промисли і ремесла, традиційний транспорт тощо. Вивчення всіх аспектів матеріальної та
духовної культури українців Молдови вимагає від
української держави фінансової та моральної підтримки та участі українських етнографів у вивченні
української етнічної групи, яка складається з нащадків автохтонного слов’янського населення та переселенців з України впродовж багатьох століть під впливом соціально-економічних релігійних чинників, яка
є невід’ємною частиною українського народу.
1. Архив ГМЭ. — Ф. 2. — Оп. 1. — Ед. хр. 726. —
Л. 21, 27 (Переписка с Шуманским П.А., уполно
моченным Русского музея, о собирании этнографичес
кой коллекции в Бессарабской губернии).
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Yaroslav Taras
ON BESSARABIAN AND MOLDAVIAN
UKRAINIANS IN THE STUDIES
OF HISTORICAL ETHNOGRAPHY
The article has thrown some light upon a sum of scientific
findings got during XIX to XXI cc. in historio-ethnographic
studies of Bessarabia and Moldavian Ukrainians. In the pre
sent paper has been given author’s answer to the problem of
lacking progress as for the numerous themes concerning
Ukrainians. State and achievements of the research-works in
Ukrainians’ material and spiritual culture by the scientists of
Moldavia and Ukraine through the years of independence has
been exposed.
Keywords: Ukrainians, ethnography, Moldavia, Bessarabia.
Ярослав Тарас
УКРАИНЦЫ БЕССАРАБИИ И МОЛДОВЫ
В ИСТОРИКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЯХ
В статье рассмотрено научное достояние, посвященное
историко-этнографическому исследованию украинцев
Бессарабии и Молдовы на протяжении XIX—XXI ст.
Определена причина, по которой множество тем, касающиеся украинцев, не изучались. Состояние и достижения
исследований материальной и духовной культуры украинцев учеными Молдовы и Украины в годы независимости
излагается с особым вниманием.
Ключевые слова: украинцы, этнография, Молдова,
Бессарабия.

