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Актуальні нотатки                                                                                                                                                                           листопад, 2019 

«Золото добувають із землі, 

а знання — із книг» 

«Українське Подунав’я – це територія паралельно-
мозаїчного та відчужено-об’єднаного співіснування різ-
них етнічних культур….» 

 

Л.Ф. Циганенко.  

Ретроспекція найменувань 
 для історико-етнографічного Подунав’я  

«Буджак» – найбільш давня і тривала за часом 
форма топоніма для Дунай-Дністровського межи-
річчя.  Зазвичай  його походження пов’язують з 
тюркськими народами середньовіччя – ногайцями 
(основним населенням цих земель). Пояснення да-
ють шляхом простого перекладу як «кут». Часто 
використовується уточнення, що це ім’я виникло 
від кута, утвореного Чорним морем і Дунаєм. Од-
нак це явно модернізовані варіанти пояснень. Для 
середньовічної людини знання про простір було 
принципово іншим (досить подивитися карти XV-
XVII ст.). Навряд чи подібна фігура як метафора 
спливала у свідомості того часу. Швидше за все, 
маємо справу з «кутом» у значенні «край», тобто 
«рідний, обжитий простір». Подібний «куточок» до 
цих пір існує на Балканах та іноді у представників 
регіону в Бессарабії: відкрита піч-комин «оджак» 
або «Баджа(к)» – «вогнище». Подібний ойконім 
(назва населеного пункту) досить широко представ-
лений по Анатолії та Балканському півострову. 

Очевидно, що закріпилося це ім’я завдяки но-
гайцям Буджацької Орди. Але його походження, 
вочевидь, старше. У другій половині I тисячоліття 
ці землі мали назву «Онгьл» (знову ж таки – 
«кут»). Так імену-
вали регіон тюрк-
ські народи – кип-
чаки (болгари, 
печеніги, половці, 
кумани). 

Візантійські 
джерела того часу 
також відзначають 
назву «Онглос». 
Про появу такої 
форми назви поки не виявлено адекватних сві-
доцтв. Як трактували «кут» його древні жителі, 
який сенс вкладали в топонім, залишається лише 
здогадуватися. Але очевидною є спадкоємність цієї 
назви щодо Дунай-Дністровського межиріччя. 

Як це часто бувало в середньовічній історії, Бу-
джак  сприймався  як  «Дике  поле» – «Terra Incog-

nitа». Тривале перебування земель як прикордон-
ня різних держав не сприяло стабілізації або вкорі-
неності місцевого населення. Протягом XV-XVI ст. 
край оскаржували між собою Молдово-Валахія та 
Османський султанат. Завершилися ці події в 1538 
році, коли край був відокремлений від Князівства 
Молдавія (до 1812 в ньому встановилася турецька 
влада). Більш ніж за століття до цього, Акерман та 
Кілія були захоплені та контролювалися османа-
ми. Решта земель була підпорядкована Кримському 
хану. В степах кочувала «Велика Орда» (Муртази-
Орди), складний релікт Золотої Орди. Легендарно 
його відносили до хана Ногая, звідки узагальнюю-
ча назва – «ногаї» або «ногайці». В етнічному пла-
ні це був своєрідний конгломерат, що складався з 
декількох тюркських і 
монгольських пле-
мен. Ряди кочівни-
ків поповнювали 
нові переселенці з-
за Дністра. 

Саме цьому по-
літичному об’єднан-
ню територія «акер-
манського степу» 
зобов’язана повер-
ненням імені «Буд-
жак». На початку 
XVII ст. в джерелах 
вже стійко вказу-
ються «татари Буд-
жака» або «буджа-
цькі татари («Tartari 
Bucyakienses»). То-
понім у цей час, 
очевидно, тісно 
пов’язаний з насе-
ленням, що меш-
кало в краї, з його 
адміністративним 
об’єднанням. 

У науці є гіпотеза 
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і про те, що ногайці стали «буджацькими», і в 
цілому регіон отримав назву від ойконімов. На 
Дністрі в XVII-XVIII ст. у джерелах неодно-
разово  згадується  населений пункт із такою 
назвою. А мандрівник по кримсько-татарських 
землях К. Тунманн (1770 р.) не тільки згадує 
городище Буджак на Дністрі, але й указує, що 
воно колись було головним для всіх ногайців. 

Ще однією науковою версією генезису 
(походження) є припущення, що «Буджак» на-
зивалася адміністративна одиниця в Османській 
імперії. На користь такого розуміння наводяться 
цитати з документів XVII ст., де це чітко просте-
жується. Наприклад, турецький хроніст Хаджі 
Алі відзначав, що 18 жовтня 1672 р. татарський 
хан отримав завдання «підняти татар Акерман-
ського буджаку». 

Незважаючи на дискусійність питань про 
формування імені «Буджак», очевидним є зв’я-
зок назви з ногай-
ським населенням. 
Саме завдяки йому 
древній «Онгьл» і 
середньовічна «Бес-
сарабія» стали «Буд-
жаком» османського 
часу. Цей перехід 
чітко фіксують картографічні матеріали кінця 
XVI-XVIII ст. Так, на карті 1596 р. Левініуса 
«Novus opus Geographicum» поруч розташовані 
«Bessarabia» і «Tartari Bialogrodensis». 

Після цього на багатьох картах регіон між 
Дунаєм і Дністром, за традицією, відзначався 
подвійним ім’ям. На зміну «білгородським тата-
рам» прийшли «буджацькі» або просто 
«Буджак». Синонімічність назви «Бессарабія» та 
«Буджак» закріплюється і на ранньому етапі ро-
сійського володіння. Так, наприклад, П. Свіньїн 
писав про «Бессарабію, власне так званої, або Бу-
джаку». 

Географічні межі поняття змінювалися ра-
зом з розширенням територій ногайців. 

Кардинальна зміна населення в результаті 
російсько-турецького протистояння кінця XVIII 
– першої третини XIX ст. визначила зміну 
назви. Виселення кочових ногайців (1807) і засе-
лення представниками українського, молдав-
ського, російського, болгарського, гагаузького, 
німецького та інших народів, поряд з адмініст-
ративно-соціальною «колонізацією» краю, при-
зводить  до  закріплення  назви  «Бессарабія». 
Тюркський мусульманський «Буджак» витісня-
ється романським православним, степові землі 
входять як повіти до «Бессарабської області». 
Але, громадська пам’ять зберігає обидві традиції 
найменування Дунай-Дністровського межиріччя. 

 

За матеріалами книги «Буджак: историко-этнографичес-
кие очерки народов юго-западных районов Одещины.» Кн. 
для чтения / Ред.: А.И. Киссе, А.А. Пригарин, В.Н. Станко. 
– Одесса : PostScriptUm – CМИЛ, 2014. – C. 19-21
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://kraeved. 

od.ua/book/b/budjack.php 
  

 Українці – етнос із давньою 
високорозвиненою землероб-
ською культурою. Саме це 
заняття обумовило і тради-
ційний побут, і матеріальну 
культуру, і систему основ-
них свят та обрядів, і світо-
гляд, і духовні цінності. 

Матеріальна культура як 
механізм адаптації до умов 
природного середовища 
повною мірою відбиває його 
специфіку.  

Українська хата – білян-
ка утілила багатовікові зв’язки 
народу з довкіллям, гармо-
нійність яких гарантувала 
господарям родинну злагоду. 
Ідею злагоди з довкіллям вті-
лювало також і оздоблення 
її інтер’єру. 

Характерною рисою тра-
диційного українського одя-
гу була її декоративність, що 
досягалася багатими вишив-
ками, аплікаціями, різнома-
нітними дорогими при-
красами. У цьому відбива-
лися локальні особливості, 
мальовничість природи, яку 
споконвіку споглядав народ, 
формуючи свої естетичні 
уподобання та виробляючи 
естетику оздоблення елеме-
нтів одягу. Святковий і ри-
туальний ансамблі народно-
го одягу естетично доверше-
ні, робочий одяг – зручний і 
практичний. 

Народна кулінарія збері-
гала переважно традицій-
ний характер і відбивала 
специфіку довкілля. Осно-
вою харчування українців 
як хліборобського етносу 
завжди був хліб. Найпопу-
лярнішою стравою є борщ, 
що має безліч рецептів при-
готування та такі основні 
різновиди: звичайний, з 
капустою, буряком, цибу-
лею; зелений – із щавлем, 
зеленню молодої кропиви, 
лободи, кропу, петрушки. 

Найважливіші складові 
духовного життя народу – 
свята та обряди. Вони відо-
бражають не тільки етнічну 
своєрідність, але й естетику, 
моральні цінності, менталь-

ність, історію. До числа ін-
ститутів, породжених релі-
гійними уявленнями і аграр-
ним укладом побуту, нале-
жали календарні свята та 
обряди. Це – найдавніша 
обрядовість, корінням своїм 
вона перегукується з первіс-
ними, язичницькими віру-
ваннями. 

Сутність регіональної 
народнопісенної традиції 
полягає у відображені в пі-
сенному фольклорі навко-
лишнього природного сере-
довища, культурно-побуто-
вих, історичних, етнічних та 
лінгвістичних особливостей 
регіону. 

Лексичний рівень обря-
дових пісень, що пов’язаний 
з близьким розташуванням 
водного простору («іду до 
моря», «недалеко озереч-
ко», «піду до Дунаю» та ін.), 
відбив господарчу специфі-
ку, а також характерний вид 
місцевого навколишнього 
природного середовища. На-
родні пісні українців Ниж-
нього Подунав’я мають на 
сьогодні яскраву етнічну 
виразність. 

Сімейна обрядовість скла-
дається з весільних, родиль-
них і похоронних обрядів. У 
циклі сімейних обрядів 
сплелися дії, символи, атри-
бути, що виникли в різні 
епохи та повинні були за-
безпечити щастя, багатство, 
благополуччя сім’ї. Весілля 
– це одна з найважливіших 
подій у житті, а традицій-
ний «весільний» ритуал – 
чудове явище народної куль-
тури, яке включає в себе 
складний комплекс різно-
манітних елементів. 

Феноменально багата 
українська обрядовість в 
основній своїй масі збереже-
на українцями Подунав’я, 
стала активною компонентою 
життєдіяльності етносу. 

Українці  

За матеріалами автореферату дисер-

тації на здобуття наукового ступе-

ня кандидата культурології Шев-

ченко М.І. Особливості традицій-

ної побутової культури українців 

(друга половина ХІХ – початок ХХ 

століття). – Київ, 2011 та статті Лєс-

нікової Г.В. Народнопісенна тра-

диція українців Нижнього Поду-

нав’я: до постановки проблеми // 

Наукові праці історичного факуль-

тету Запорізького державного 

університету. – Запоріжжя : Просвіта, 

2008. – Вип. XXII. – С. 256-260 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://istznu.org/dc/file.php?

host_id=1&path=/page/issues/ 

22/22/lesnikova.pdf 
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 Етнографія і топономіка 
степового регіону  
Півдня Бессарабії 

 
Росіяни 

За матеріалами статті к. і. н. Кучерявенко И.Ф. Старообряд-

цы в Бессарабии // Литературоведческие и этнокультурные 

парадигмы (к юбилею проф. Н.П. Лебеденко) / Измаил. гос. 

гуманитар. ун-т, Каф. зарубеж. л-ры; [редкол. : Т.С. Шевчук 

(отв. ред.) и др.]. – Измаил : СМИЛ, 2010. – С. 328-341. 

Значний відсоток росі-
ян на території Буджака 
представлений старовіра-
ми. 

Старообрядництво (до 
1905 року офіційна назва 
– розкольники, власна 
назва – старовіри) заро-
дилося в Росії в середині 
XVII ст. і почало само-
стійно розвиватися. 

У середовищі старо-
обрядців ретельно збері-
галися і переписувалися 
старовинні книги й руко-
писи, що сприяло збере-
женню цінних зразків 
культури. 

Через несприятливі 
умови (в ході впрова-
дження Никонівських 
реформ і загострення 
боротьби), старообрядці 
були змушені переселя-
тися. Старовіри – пересе-
ленці Південної Бессара-
бії – мали різні назви. 
Одних звали пилипона-
ми або липованами, ін-
ших – некрасівцями. 

За старообрядцями 
Південної Бессарабії 
утвердилася ще одна на-
зва – «кацапи», тому що 
вони носили бороду, а 
запорожці, що жили біля 
них, говорили: носять 
бороду як «кацапи». Бо-
рода – невід’ємний атри-
бут старообрядця. Вважа-
ють, що в цьому є симво-
лічний зміст старої віри. 

У старообрядців Пів-
денної Бессарабії надзви-
чайно розвинене іконо-
поклонство. Ікони знахо-
дилися всюди: в будин-
ках, церквах, каплицях, 
на полях битв. Вони су-
проводжували людину 
упродовж життя. 

Прославлений давньо-
руський іконопис розви-
вався й досяг свого роз-
квіту в той період, коли 
Російська Православна 
церква дотримувалася 
старих обрядів. Тому вона 
є вся старообрядницька.  

Високі художні досто-

їнства старообрядницької 
ікони отримали визнан-
ня у всьому світі.  

Разом з появою в 
Бессарабії перших старо-
обрядницьких селищ 
приходить сюди і старо-
обрядницька книга. Вся її 
цінність полягала в корис-
ності для душі. 

З появою старообряд-
ницьких поселень у Пів-
денній Бессарабії почи-
нають будуватися храми і 
монастирі старовірів. 

Наприкінці XVII – 
початку XVIII століття в 
цілому на Україні їх було 
12 , у тому числі – 8 (3 мі-
ських і 5 сільських) на 
бессарабських землях. Це 
були незалежні маленькі 
монастирі, розташовані 
серед боліт. Перший жі-
ночий скит був заснова-
ний при Ізмаїльському 
кафедральному старооб-
рядницькому соборі в 
1868 році. У 1892 році був 
заснований жіночий мо-
настир у селі Муравлівка 
Ізмаїльського повіту. Не-
далеко від посаду Вилко-
ве – чоловічий Петропав-
лівський, або Вилков-
ський. Монастирські бі-
бліотеки протягом бага-
тьох десятиліть залиша-
лися найдавнішими і 
багатющими книгосхови-
щами. Вони служили дже-
релом не тільки релігій-
ного, але й наукового, 
культурного розвитку Пів-
денної Бессарабії.  

Довгі десятиліття мо-
настирі, скити і храми 
були в регіоні центрами 
духовної та просвітниць-
кої діяльності старообряд-
ництва. 

Південна Бессарабія або Буджак має най-
складнішу і строкату етнічну структуру, що існує вже 
упродовж багатьох століть. Це регіон із суперечли-
вим етноісторичним минулим, яке асоціюється із 
степовою рослинністю та типовим ландшафтом.  

Фізико-географічна особливість цього регіону, в 
тому числі природні умови та географічне положен-
ня на стику різних імперій і цивілізацій між півден-
но-східною і східною Європою або Євразією, зумови-
ла різноманітне переплетення етносів, мов і релігій, 
зберігаючи досі найрізноманітнішу в етнічному пла-
ні в усій Європі структуру населення.  

Південна Бессарабія з давніх-давен є частиною 
величезного коридору великих міграцій євразій-
ських степів, завжди зазначеної етнічно нестійкою, 
непередбачуваною мозаїкою. Один з основних етніч-
них елементів усього Євразійського степового прос-
тору пов’язують з природно-господарськими умова-
ми всього степового регіону, традиційним заняттям 
скотарством і постійним освоєнням нових земель, 
що призвело до виникнення великого етнічного ареа-
лу тюркських народів, сьогодні вже фрагменто-
ваного серед інших етносів, який простягається від 
Південно-Східної Європи до Північно-Східної Азії. 
Тюркські народи відіграють важливу роль в етно-
історії Південно-Східної Європи. Різні тюркські пле-
мена, що йшли з північного сходу, а потім і з півден-
ного сходу, проникли в південну частину Бессарабії 
ще в V ст.  

Молдавани (румуни)  
переважали в західній 
частині регіону, навколо 
міста Рені, а також у бага-
тьох поселеннях на півно-
чі або навколо дунайських 
озер на півдні та в центрі. 

Болгари були в основ-
ному в центрально-захід-
ній частині, переважно 
навколо Болграда, але також і на сході (Ташлик) або 
на півночі (Траян). 

Росіяни  (в тому  числі й ті, хто  себе  вважали 
липованами – російські старообрядці) переважали 
в містах Ізмаїл, Кілія, Вилкове, а також у селах 
навколо.  

Українці переважали тільки у східній частині, а 
німці – в Тарутине. 

В іншому всюди було дуже змішане населення, 
без етнічної більшості, де молдавани, українці, бол-
гари, гагаузи, росіяни, цигани, албанці та інші етно-
си проживали змішано. 

Незважаючи на тенденцію до гомогенізації ет-
нічної структури населення південної Бессарабії, цей 
регіон залишається одним з небагатьох етніч-
но  неоднорідних  регіонів  Європи, і це цікаво 



з точки зору міжетнічних відносин. Ситуація 
обумовлена конкретним розташуванням регіо-
ну на шляху великих міграцій зі сходу на захід в 
минулому, пізніше і з півдня чи півночі.  

На етнічну структуру регіону завжди впли-
вали політичні зміни та включення цієї терито-
рії у різні держави. 

Історія поширення  
і формування етносів 

межиріччя Дністра і Дунаю 

За матеріалами статті доктора географічних наук Лозова-
ну Д.Д. Этногеография и топонимика степного региона юга 
Молдовы / Бессарабии [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа : https://cyberleninka.ru/article/n/etnogeografiya-i-
toponimika-stepnogo-regiona-yuga-moldovy-bessarabii 

Порівняно невелике за територією і населен-
ням Дунай-Дністровське межиріччя з давніх-давен 
було регіоном, де перетиналися інтереси багатьох 
народів і держав. Його історію творили представ-
ники слов’янської, елліністичної та східної культур, 
кочівники і землероби, автохтони та мігранти. 
Проголошення незалежності Української держави 
об’єктивно вплинуло на життя представників усіх 
народів та етнічних груп, що її населяють. Межи-
річчя Дністра і Дунаю стало контактною зоною між 
різними народами, своєрідною брамою між Украї-
ною та Європою.  

За Бухарестським мирним договором від 
16 травня 1812 р. Бессарабія увійшла до складу 
Російської імперії. На території краю впроваджува-
лася російська система 
управління. 

Бажаючи закріпитися 
на нових землях та створити 
надійну соціальну опору в 
особі багатих іноземних ко-
лоністів, царський уряд роз-
починає освоєння малозаселених буджацьких 
степів. Саме колонізація сприяла подальшому за-
кріпленню поліетнічного складу населення Дунай-
Дністровського межиріччя. 

Одним з основних потоків залюднення регіону 
стало переселення українців на Дунай-Дністровські 
землі. 

На початку XIX ст. українське населення в містах 
Акерман, Кілія, Тучков і фортеця Ізмаїл складало 
близько 24,5% (без врахування козацького елементу). 
За твердженням одеської дослідниці О. Бачинської, 
переважна більшість українського міського населен-
ня (близько 75%) походила з українських територій і 
оселялася в регіоні після тривалих блукань по буджа-
цьких степах і Молдові. 

Значна частина українців прибувала з суто 
українських територій (Волинська, Катеринослав-
ська, Київська, Подільська, Полтавська, Таврійська, 
Харківська, Херсонська, Чернігівська губернії). При 
цьому, найбільша кількість припадала на переселен-

ців з Київської та Херсонської губерній. 
Після входження Дунай-Дністровського межи- 4 

 Болгари 

Поява болгар на території 
сучасної Україні пов’язана, 
насамперед, із серією росій-
сько-турецьких війн другої 
половини ХVIII – першої 
половини XIX століття та 
результатами Кримської вій-
ни 1853-1856 рр.  

Історично болгари утво-
рювали на території Дунай-
Дністровського межиріччя 
ареал компактного розсе-
лення. Специфіка сучасної 
життєдіяльності болгар ви-
різняється прагненням до 
одноосібного ведення госпо-
дарства. 

Традиційно-побутова куль-
тура болгарського етносу спе-
цифічно віддзеркалює еконо-
мічне, суспільно-політичне та 
загально-культурне життя 
протягом трьох століть.  

Розвиток національної 
болгарської кухні ґрунтував-
ся на таких традиційних 
стравах, як «чорба», «мама-
лига», «баниця», «курбан», 
«вертута». 

Результати дослідження 
національного одягу болгар 
півдня Бессарабії свідчать 
про такі характерні риси, як: 
простота крою, чисельність 
компонентів вбрання, спо-
кійні барви прикрас, худож-
нє оздоблення. 

Духовна культура болгар 
сформувала національний 
образ етносу. Болгарська 
народна мудрість перш за 
все знайшла свій яскравий 
відбиток у народних звичаях 
та музичному фольклорі, 
джерелом якого були особ-
ливості історико-культурно-
го розвитку етносу. 

Сьогодні представники 
болгарської спільноти Оде-
щини вшановують націона-
льні свята: День визволення 
Болгарії (3 березня), День 
слов’янської писемності і 
культури на честь просвітите-
лів Кирила і Мефодія 
(24 травня), День пам’яті бол-
гарського поета і революціо-
нера Христо Ботева (2 черв-
ня), День об’єднання болгар-
ських земель (6 вересня), 
День незалежності Болгарії 

(22 вересня), День бессараб-
ських болгар (29 жовтня). 

З православних свят ши-
роко відзначається Різдво 
Христове, Великдень, Трій-
ця, медовий і яблучний Спа-
си, Успіня і Різдво пресвятої 
Богородиці, День пам’яті 
святих мучениць Віри, Надії, 
Любові та матері їх Софії. 

Особливо шанований  
День святого Георгія – покро-
вителя Болгарії, до якого 
готуються національні стра-
ва з баранини – курбан. 

Особливі культурні захо-
ди проводяться на честь Дня 
святого християнського му-
ченика Трифона Апамей-
ського (Трифон Зарезáн). 
Серед народних свят най-
більш поширені колядуван-
ня; Масляна з катанням на 
санях і гуляннями; Баба Мар-
та з традиційним виготов-
ленням і обміном мартиніч-
ками (1 березня); Русалії (за 
тиждень до Трійці) з іграми, 
поминанням померлих і 
взаємним прощенням. 

Головним освітнім цент-
ром болгар України стала 
спеціалізована загальноосві-
тня школа-інтернат «Бол-
градська гімназія», заснова-
на в 1858 р. в короткостроко-
вий період приналежності 
регіону до Молдавського кня-
зівства (1858-1861). 

Сьогодні гімназія (шко-
ла-інтернат) носить ім’я 
Г. С. Раковського, зусиллями 
якого вона й була заснована. 
Цей навчальний заклад пе-
ребуває під патронатом Міні-
стерства освіти і науки Украї-
ни та Міністерства освіти і 
науки Республіки Болгарія, 
оскільки від початку свого 
заснування вона була «куз-
нею кадрів» для національ-
ного визволення і державно-
го будівництва Болгарії. 

За матеріалами статті д. філол. н. Шев-
чук Т. Культурні маркери колектив-
ної пам’яті регіонального соціуму 
південної Одещини // Вічність 
слова : ювілейний збірник, при-
свячений дню народження профе-
сора Миколи Ткачука. – Київ : ТОВ 
Талком, 2019. – C. 315-326 та статті 
к. г. н. Тодорова В. Соціально-еконо-
мічні та суспільно-політичні аспек-
ти розвитку болгарського населен-
ня Південної Бессарабії // Культур-
ний простір бессарабських болгар 
[монографія] / Відп. ред. Шев-
чук Т.С. – Ізмаїл – Болград : Ірбіс, 
2018. – С. 136-163. 



« 

річчя до складу Російської імперії посилився 
процес стихійної колонізації регіону. Процес 
переселення українців був масовим та найбіль-
шим. Переважна більшість українців переходи-
ла через Дністер, Дунай або Прут самовільно з 
території Правобережної, Західної, Південної 
України. Поступово українці оформилися в 
провідну етнічну групу регіону.  

Високий відсоток українців серед міського 
населення визначив їх провідне місце в розбудові, 
економічному освоєнні міст і формування тра-
дицій жителів регіону. 

З 1812 по 1829 рр. тривав черговий етап 
офіційного переселення росіян – старовірів до 
дунайського регіону. Він відбувався двома пото-
ками – поверненням некрасівців з турецьких 
володінь та переселенням старовірів з централь-

них та південних губерній 
європейської частини Росії. 

У 1830-ті рр. ХІХ ст. оста-
точно формується географія 
старообрядницьких посе-
лень регіону. Ними були за-
сновані такі населені пунк-
ти: Липованське, Жебрія-

ни, Карячку та інші.  
Певне збільшення липован в Дунайському 

регіоні відбувається після входження цих тери-
торій до Молдавського князівства. Причиною 
зростання популярності переселення на Дунай 
стало проголошення Румунським князівством 
свободи віросповідання. 

У відповідності до царських указів розпоча-
лася колонізація Дунай-Дністровського межи-
річчя поселенцями з європейських країн. В сере-
дині XVIII – на початку ХІХ ст. під час російсько-
турецьких воєн, болгари масами переселялися 
на територію Російської імперії, рятуючись від 
турецьких репресій щодо християнського населення.  

За різними даними, на початку ХІХ ст. у Півден-
ній Бессарабії, проживало від 6 до 8 тис. болгар 
та гагаузів. Вони заснували великі поселення в 
Південній Бессарабії з центром у Болграді. Ін-
тенсивній колонізації краю болгарами сприяло 
надання їм колоністських прав і проведення 
різного роду заохочувальних заходів. 

На початку 1831 р. потік болгарських колоністів до 
Дунай-Дністровського межиріччя майже припи-
нився. З 1832 р. розпочалася масова рееміграція 
болгарського населення, яка тривала до 1834 р. 
Вона була викликана, по-перше, невдоволенням 
з боку болгарських переселенців політикою росій-
ського уряду, який не зміг виділити новим ко-
лоністам земельну ділянку тих розмірів та 
якості, які були необхідні для ведення господар-
ства, та забезпечити належні умови проживання 
в містах. По-друге, на рееміграцію вплинули невро-
жаї 1832–1834 рр. й епідемії чуми та холери. Станом 
на 1835 р. болгари проживали у 83 колоніях. 

Після включення Дунай-Дністровського ме-
жиріччя до складу Росії сюди рушили молдавсь-
кі переселенці з Запрутської Молдавії та деяких 
інших районів. Найбільш компактно молдавани 
заселяли Акерманщину – 40% та Ізмаїль-
щину – 29%. 5 

 На південних берегах Дунаю 
молдавське населення вперше з’яв-
ляється на сторінках письмової 
історії в Х ст. н. е., займаючи гідне 
місце в етнічному букеті Бессарабії. 

Головним господарським занят-
тям молдавського народу було тва-
ринництво, землеробcтво, виногра-
дарство та виноробство. Молдавани 
були засновниками виноградарства 
та виноробства в краї. 

Є незаперечні свідчення того, 
що цей народ поширив на Півдні 
Україні цигейських овець. Про ви-
соку майстерність молдавських пас-
тухів свідчить й те, що їх наймали 
переганяти велику рогату худобу та 
овець з Австро-Угорщини на Пів-
день України та в Крим. Молдавани 
розводили переважно молдавську 
сіру породу великої рогатої худоби, 
яка мала чимало переваг: швидше 
розвивалася, була сильнішою та 
витривалішою, не вимагала вели-
ких затрат. Також розводили й 
коней, що пояснюється активним їх 
використанням як тяглової сили, в 
першу чергу біля машин та меха-
нізмів. 

Молдавани здавна вирощували 
різні сільськогосподарські культу-
ри: зернові – пшеницю, кукурудзу, 
жито, просо, ячмінь, овес; технічні – 
коноплі, соняшник, тютюн, різно-
манітні овочеві, бобові, баштанні 
культури. Знайдено багато свідчень 
того, що саме вони запровадили 
посіви кукурудзи на Півдні Бессара-
бії та досягли в її вирощуванні знач-
них успіхів. Важливе місце займало 
городництво та садівництво. Широ-
ко практикувалося виготовлення 
сухофруктів. Помітну роль також 
відігравали посіви цукрових буря-
ків і льону. 

Вагомий внесок було зроблено у 
розвиток шовківництва, а саме за-
снування ще в 1806 р. першої коло-
нії шовководів на Півдні України в 
с. Паркани, неподалік Тирасполя. 

У ремісничому виробництві 
було ткацтво. Тканини з крученого 
шовку виготовлялися вручну з 
товстих ниток, а вироби – рушники, 
серветки й занавіски – відрізнялися 
красою та оригінальністю. Значне 
місце займало виготовлення кили-
мів. Відомий дослідник національ-

них меншин України другої 
половини XIX ст. П. Чубинський 
зазначав, що саме молдавани запо-
чаткували килимарство в Україні.  

Значну кількість серед ремісни-
ків складали кравці, шевці, теслярі 
та чимбарі (чинбарі) – шкірники. 

Популярним видом ремесла 
була вишивка. В узорах та способах 
вишивки золотом і сріблом тут 
здавна сформувався особливий 
стиль волоських мотивів. Пошире-
ною галуззю ремесла відзначено 
плетіння корзин. У місцях компакт-
ного проживання етносу виникали 
промислові підприємства, переваж-
но переробної галузі. 

Одним із найбільш переконли-
вих свідчень молдавської етнокуль-
турної самобутності є фольклор, 
який був основною сферою худож-
ньої творчості народу. Це пісні, 
танці, казки, легенди, билини, а 
також традиції образотворчого 
мистецтва, ремесла.  

Вершиною народної поезії, сим-
волом поетичного генія є балада 
«Міориця». Як ні в якому іншому 
творі поезії, в ній відбилася своєрід-
ність народного сприйняття світу. 
Балада народилася «біля підніжжя 
Карпатських гір» і описує, узагаль-
нюючи в нечуваних за своєю поети-
кою віршах, важку долю молдаван. 

До числа найбільш давніх еле-
ментів фольклору належить різдвя-
ний цикл календарних свят, коли 
виконувався зимовий піснеспів 
Колінда та кричалки «уретурь», 
«стригетурь». Оригінальними є 
хорова музика, пісенний фольклор, 
весільні обряди. Дойни – яскравий 
тип необрядової міфологічної пое-
зії. Власну специфіку також мають 
національний костюм, архітектура і 
манера художнього розпису. 

Національні особливості молда-
ван Буджака знаходили свій вияв і в 
харчуванні. Народною стравою 
вважалася мамалига із сиром, мас-
лом та молоком; голубці з яловичи-
ни або овечого фаршу, рису, або 
пшона, загорнуті у виноградний 
або капустяний листок; млинці з 
начинкою гарбуза або сиру; бринза. 

Рівень етнокультурного станови-
ща молдаван у складних умовах 
мав свою специфіку й особливості 
розвитку. Проте вони зуміли зберег-
ти свою національну самобутність, 
мову, культуру, традиції та обряди. 
Народна культура молдаван відо-
бразила в собі суму традиційних 
уявлень, які роблять її самобутньою 
унікальною і неповторною. 

Молдавани 

За матеріалами монографії к. і. н. Шорникова П.М. Молдавская само-
бытность : Монография. – Тирасполь : Изд-во Приднестр. ун-та, 2007. – С. 53-
56 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://epdf.pub/-1f3573508ba9d 
000620914056404ad2744500.html та статті к. і. н. Тучинського В.А. Соціально-
економічне становище молдавського населення півдня України в другій 
половині ХІХ – поч. ХХ ст. // Наукові записки Вінницького державного педа-

гогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. – Вінни-
ця, 2001. – Вип. III. – C. 21 – 28 [Електронний ресурс]. – Режим досту-

пу : Nzvdpu_ist_2001_3_6. pdf  
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До середини ХVІІІ ст. переселенський рух мол-
даван носив стихійний характер і був спрямований 
переважно на Лівобережне Подністров’я.  Лише з 
60-х рр. ХVІІІ ст. цей процес активізується і набуває 
масового характеру. Причини такого міграційного 
руху автор вбачає у політиці Російської імперії, що 
всіляко заохочувала переселенців на завойовані те-
риторії, а також у становищі Молдавського князів-
ства, правителі якого в середині ХVІІІ ст. різко по-
силюють експлуатацію народних мас. 

Починаючи з 40-х рр. XIX ст. частка молдав-
ського населення Дунай-Дністровського межи-
річчя поступово зменшується за рахунок інтенсив-
ної міграції українців та інших національних груп 
– росіян, болгар, гагаузів, «варшавських» коло-
ністів, зокрема, німців. 

Але після закінчення Кримської (Східної) вій-
ни та переходу частини Дунай-Дністровського ме-
жиріччя до складу Молдовського князівства, спо-
стерігається певне зростання кількості молдавсько-
го населення в краї. 

Зміни в кількості молдавського населення в 
регіоні протягом зазначеного періоду були 
найбільш відчутними: оскіль-
ки молдавани то являли со-
бою найбільшу етнічну групу 
регіону, то суттєво поступали-
ся іншим етносам. Однак, не 
зважаючи на ці коливання, 
внесок і значення молдавсь-
кої культури для регіону є 
одним з визначальних. 

Ще в ХV ст. на землях межиріччя Дунаю та 
Дністра з’являються цигани (самоназва – роми). 
Потрапляли вони сюди двома шляхами: південним 
– через балканські країни (XV-XVI ст.) та північним – 
через Німеччину і Польщу (XVI-XVII ст.). Перша по-
ява циган у Бессарабії відноситься до 1417 р., коли 
господар Олександр Добрий надав їм право 
«вільно користуватися повітрям та водою для жит-
тя та безперешкодно видобувати вогонь для ко-
вальства заліза». До початку ХVІ ст. цигани 
зберігали свою незалежність і навіть виконували 
військову службу в місцевих фортецях.  

У офіційних документах періоду ХVІ – середи-
ни ХІХ ст. саме слово «циган» сприймалося виключ-
но як «раб». Раби-цигани належали або державі, 
або приватним особам.  

За даними П. Батюшкова, у 1861–1862 рр. Ци-
гани за кількістю займали шосте місце, поступаю-
чись лише молдаванам, українцям, росіянам, євре-
ям, болгарам і німцям. 

Майже за 700 років перебування в буджаць-
ких степах цигани залишилися вірними своїм тра-
диціям і звичаям.  

У буджацьких степах мешкала також певна 
кількість гагаузів. Етнічне ядро гагаузького етносу 
знаходиться на території сучасної Молдови. До 
XVIII ст. на території Північно-Східної Болгарії та   
Південної Добруджі завершив формування гагаузь-
кий етнос, в культурі якого відбилися болгарські, 

грецькі, сельджуцькі впливи. Переселення га-
гаузів у Дунай-Дністровське межиріччя від-
носиться до другої половини XVIII ст. Цей рух  6 

 

Румуни 
Етногенез румунів – склад-

ний процес, в результаті якого 
сформувався неолатинський 
народ, єдиний спадкоємець 
східних римлян. 

На півдні Дунаю в період 
римського панування (1-7 сто-
ліття) мешкали дако-римські 
жителі, нащадки трако-дакій-
ців в римській провінції Мезія, 
відомі під ім’ям влахів, які пред-
ставляють носіїв діалектів ру-
мунської мови. До кінця восьмо-
го століття дако-римське насе-
лення трансформувалося в ру-
мунське. Це народ з високороз-
виненою землеробською і мате-
ріальною культурою; традицій-
ним побутом, світоглядом, і 
духовними цінностями. 

У Буджаку на даний час 
існує 25 населених пунктів, роз-
ташованих у 8 з 9 районів місце-
вості, з більшістю румуномовно-
го населення (нащадків влахів). 

Домінантою в процесі роз-
витку духовного життя румун є 
свята та обряди, що відобража-
ють релігію, традиційні форми 
побутової культури, етнічну 
своєрідність, естетику, моральні 
цінності, ментальність, історію. 
Бессарабські румуни зберегли 
звичаї, які виникли ще у фра-
кійській культурі або є рим-
ською спадщиною; обряди, 
сформовані упродовж феодаль-
ного періоду, запозичені в ін-
ших древніх народів. 

Стародавні календарні свя-
та найтіснішим чином пов’язані 
з сільськогосподарськими робо-
тами. Весь процес аграрної пра-
ці передбачений в обряді Plu-
guşorul – обряд ходіння з інвен-
тарем (ручка плуга, дзвіночок) і 
піснеспівами на землеробського 
тематику в день святого Василя. 

На сьогодні зберігся старо-
винний ритуал, призначений 
для викликання достатку й ро-
дючості – посівання пшеницею 
або вівсом напередодні Нового 
року. Він використовується та-
кож і у весільній церемонії при 
входженні молодят у будинок 
після обряду вінчання. 

Найбільшим святом є Різд-
во – Сraciun, основу якого стано-
вить культ Cолнца (час сонце-
вороту), і яке християнська церк-

ва осмислила як народження 
Христа. Воно включає виконан-
ня колядок, ходіння із зіркою. 

Колядки є поетичною ен-
циклопедією величезної краси 
життя традиційного суспільства, 
вищим ступенем художньої 
досконалості, до якої румунська 
поезія дійшла ще до виникнен-
ня писемності. Вона має дуже 
велику цінність, перш за все, за 
своїм походженням і віком, що 
підтверджується наявністю 
такої назви, як «Бадіца Траян», 
яка нагадує про період станов-
лення предків румунів як наро-
ду. Приспів «Leru-i, Doamne, 
Ler» означає поклоніння Госпо-
ду і містить оди, адресовані лю-
дині або божеству. Лер – ім’я 
бога, захисника римського бу-
динку, заміненого в християнст-
ві особистістю Спасителя. 

Зберігся також звичай 
Moşul – колядування в масках 
(Moşii) – художнє змагання між 
таборами колядників, кожен з 
яких прагне зайняти домінуюче 
положення, виконане особли-
вим та оригінальним чином. 

Дотримується звичай 
Mărţişorul – свято родючості та 
рослинності, що з’явилося ще за 
часів Римської імперії, коли 
Новий рік відзначали в перший 
день весни, в березні, аж до 13 
століття. Атрибут свята – мале-
нькі бутоньєрки з ниточок біло-
го й червоного кольорів, що є 
символом відродження та онов-
лення природи з настанням 
весни, а також і символом надії. 

Звичаї пов’язані з певними 
календарними датами. Серед 
літніх існує звичай Paparuda, 
Papaluga (викликання дощу), а 
також звичай Sînzienele або 
Drăgaica, пов’язаний із закінчен-
ням жнив. Вони супроводжу-
ються співами, танцями та ігра-
ми. 

Сімейна обрядовість скла-
дається з весільних, родильних і 
похоронних ритуалів. 

Традиції та звичаї румунів 
Бессарабії зберегли ознаки епох, 
через які вони пройшли, поки 
не досягли нашого часу, щоб 
стати документальним підтвер-
дженням довгого історичного 
розвитку яскравого та самобут-
нього румунського народу. 

За матеріалами статті Формування 
румунського народу та румунської 
мови (рум.) [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу : https://prezi. com/
p/nzzxpahja1e0/formarea-poporului-
roman-si-a-limbii-romane/ та статті  
Михая Попа Румунські традиційні 
звичаї (рум.). – Бухарест, 1976 
[Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : https://monoskop. org/

images/e/e6/Pop_Mihai_ Obiceiuri 
_tradiţionale_româneşti_1976.pdf 



мав стихійний характер. Гагаузи зберегли за собою 
статус іноземних колоністів, мали право на особливе 
управління, звільнялися від контролю з боку місце-
вої влади. Самоорганізуючим фактором економічно-
го розвитку гагаузьких колоній була сільська общи-
на. Вона відігравала роль місцевого органу самовря-
дування і базувалася на принципі взаємодопомоги 
(супряги).  

Серед багатьох переселенців, що освоювали Ду-
най-Дністровське межиріччя в ХІХ ст. були й німці. 
Офіційно німецька колонізація регіону розпочалася 
в 1814 р., коли сюди з герцогства Варшавського 
(Віртемберського королівства) переселилося 1743 
родини німецьких колоністів, які й заснували перші 
сім німецьких колоній у краї: Олександрівку 
(Бородино), Лизаветівку (Тару-тино), Кульм, Мало-
ярославець, Красне, Лейпциг, Клястиць.  

Німецькі колонії в Дунай-Дністровському ме-
жиріччі мали своє особливе управління й були 
поділені на три округи: Клястицький (10 колоній), 
Малоярославецький (11 колоній), Саратський (3 ко-
лонії). Загальна колоніальна адміністрація знаходи-
лася в селищі Тарутино, де на середину ХІХ ст. меш-
кало понад 8000 осіб. 

Особливою рисою німецьких колоній межиріччя 
Дністра і Дунаю була етнічна єдність та релігійність їх 
мешканців. Спільна праця, відсутність земельних 

протистоянь, традиційна на-
стороженість до чужих, мов-
ний бар’єр – все це сприяло 
консервації та збереженню 
особливих етнічних традицій 
німецьких переселенців. 
Історія бессарабських нім-

ців – один з прикладів складної, в чомусь трагічної 
долі етнічної меншини. Німецькі колоністи зали-
шили вагомий слід в історії регіону, сприяючи гос-
подарчому та громадському розвитку цих земель. 
З поверненням німців до історичної батьківщини 
Дунай-Дністровське межиріччя втратило величез-
ний пласт вікового досвіду і культури. 

Євреї на території сучасної України з’явилися 
понад дві тисячі років тому в кримських колоніях, 
заснованих греками. Єврейські купці в ХІІІ-ХІV ст. 
вже вели торгівлю в Акермані та Кілії. На землях 
Дунай-Дністровського межиріччя цей народ оселився 
за часів правління молдавського господаря Рома-
на І (1393-1394). На початку ХVІ ст. вони посилено 
переселялися до регіону з Польщі та Німеччини. 
Мешкали тогочасні євреї в основному в містах і 
містечках. Їх появі в цьому краї передувало складне 
переплетення різноманітних внутрішньополітич-
них, військових та дипломатичних подій. 

Єврейське населення Південної Бессарабії не 
було досить чисельним. Однак євреї зробили свій, 
доволі помітний і органічний, внесок у господарчий 
розвиток регіону, додавши певних рис самобутності 
існуючій тут різнобарвній етнічній картині. Доля 
бессарабських євреїв була пов’язана з усіма драма-
тичними зигзагами історії українського народу на 
цих землях. 

Південна Бессарабія з давніх-давен була 
регіоном, де перетиналися інтереси багатьох 
народів і держав. Упродовж століть тут зберіга-
лися специфічні етнокультурні традиції. 7 

 Представляючи собою 
складне етнічне утворення, що 
ввібрало залишки ряду серед-
ньовічних тюркських народів 
євразійських степів, а також 
представників деяких європей-
ських народів, гагаузи набули 
унікальну етно-культурну спе-
цифіку. 

У гагаузів специфічно-ет-
нічні особливості певною мі-
рою пов’язані з архаїчними 
елементами «добалканських» 
скотарських традицій. На ці 
елементи гармонійно нашару-
валися «балканські», а потім 
«бессарабські» риси. Одні й 
другі підкріплені загальним 
для ареалу Південно-Східної 
Європи господарсько-культур-
ним типом та єдиним конфе-
сійним фоном – православ’ям. 

Домінуюче місце в розвитку 
духовного життя гагаузьких 
переселенців (неписемного в 
минулому народу) належало 
релігії, освіті, народній творчос-
ті та традиційним формам по-
бутової культури. Після пересе-
лення з Балкан культура гагау-
зького народу набуває позитив-
ного імпульсу, зростає кількість 
церков, зароджується система 
освіти, відкриваються бібліоте-
ки, видається гагаузька літера-
тура, формується національна 
інтелігенція. 

Етнічна ідентичність га-
гаузького народу зберіглася, 
насамперед, завдяки фолькло-
ру: пісням (епічним, ліричним, 
календарно-обрядовим та ін.), 
казкам, танцям, різноманітним 
обрядам, звичаям і повір’ям. 
Однією з найбільш значущих 
етнодиференціючих ознак куль-
тури гагаузів є їхня мова. Гос-
тинність для них «складає час-
тину культу». 

Особливості гагаузької са-
диби мають близькі паралелі з 
її еволюцією в оточуючих наро-
дів та з характерними рисами 
садиби кочовиків, зокрема тюр-
комовних. 

Відзначається близькість 
самобутніх елементів культури 
гагаузів у сфері сімейної обря-
довості з елементами культури 
інших тюркомовних народів. 
Щодо одягу, то можна вирізни-
ти особливості, які свідчать про 

наявність орієнтальних мотивів 
і зв’язків зі східними народами 
(костюм з шароварами, фес-
кою, чалмою тощо). 

В аспекті етнічної специфі-
ки в системі харчування гагау-
зів найбільш інформативною є 
термінологія, що зберегла тюрк-
ське походження (вона є запо-
зиченою для інших етносів і 
етнічних груп). Наприклад: гаг. 
пастирма, каурма, сарма, сизир-
ма – споконвічно тюркські за 
походженням терміни, поши-
рені також у болгар і молдаван, 
які проживають в Бессарабії. 

Специфікою можна вважа-
ти не тільки наявність обряду в 
календарі, не властивого будь-
яким іншим народам, але та-
кож відсутність у даного народу 
визначених звичаїв і обрядів, 
характерних для інших народів. 

Наприклад, в гагаузькому 
варіанті свята Драгайка (Різд-
во Іоанна Хрестителя) немає 
колективних обрядів, пов’яза-
них з вогнем, водою або зеле-
ною рослинністю, на відміну 
від обрядової практики слов’ян-
ських і східно-романських на-
родів. Різдвяна обрядовість у 
гагаузів розвинена набагато 
слабкіше, ніж в інших народів 
(болгар і молдаван). У ній від-
сутні такі найважливіші еле-
менти, як обрядовий вогонь і 
спалювання обрядового поліна. 

У контексті духовної культу-
ри гагаузів заслуговує уваги й 
точка зору, що вбачає гагаузьку 
специфіку в симбіозі трьох куль-
тів: культу вовка – «символу 
незалежності», культу півня – 
«символу войовничості, муж-
ності» і культу коня – «символу 
вірності». Саме в цьому поєд-
нанні «...гніздиться діалектич-
на цивілізаційна єдність тюркі-
зму, візантизму і слов’янства». 

При облаштуванні свого 
побуту, розвитку духовного 
життя на нових землях гагаузь-
кий народ зазнав значного 
впливу інших сусідніх народів 
(болгарського, молдавського, 
українського, російського, німе-
цького), що позначилося на 
різних аспектах культури, внес-
ло в неї нові елементи і збагати-
ло її, однак не позбавило етніч-
ної особливості. 

Гагаузи 

За матеріалами автореферату дисертації 
на здобуття наукового ступеня кандида-
та історичних наук Ярмоленко М.Я. 
Розселення та облаштування гагаузів у 
Бессарабії (ХІХ – поч. ХХ ст.). – Львів, 
2001. та статті к. і. н. Никогло Д.Е. Этни-
ческая специфика традиционной куль-
туры гагаузов (по материалам исследо-
вателей второй половины XIX – начала 
XXI вв.) (Историографический обзор) //
Revista de etnologie şi culturologie. Vol.2, 
Chişinău, 2007. – С. 92-100 [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа : https://

www.academia.edu/ 30582385/ 
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Історію регіону творили представники слов’янської, 
елліністичної та східної культур, кочівники і землероби, 
автохтони та мігранти. 

На землях Дунай-Дністровського межиріччя протя-
гом кількох століть мешкали також представники інших 
етнічних спільнот: греки, вірмени, швейцарці, французи, 
грузини, серби тощо. Більшість з них знайшли тут нову 
батьківщину. Кожен із цих народів залишив свій відби-
ток на етнічній мапі бессарабських земель, додавши част-
ку своєї культури, традицій, знань і вмінь у загальну скарб-
ничку нашого поліетнічного регіону. Активні економіч-
ні, соціальні й культурні зв’язки між етнічними групами 
краю впливали на їх розвиток, формували і збагачували 
загальні традиції побуту, сприяли зближенню культур. У 
XIX ст. з’явився термін «бессарабці», який характери-
зував специфічну поліетнічну спільність, що склалася на 
території регіону. 

 

За матеріалами статті академіка Міжнародної академії освіти і науки, 
доктора історичних наук, професора Ізмаїльського державного гу-
манітарного університету Циганенко Л.Ф. Історія поширення і фор-
мування етносів межиріччя Дністра і Дунаю // Літературні мови і 
діалекти межиріччя Дністра і Дунаю у їх взаємодії: статичне і 
дінамічне : кол. монографія / Упоряд. А.О. Колесніков та ін. –Ізмаїл : 
ІРБІС, 2017. – 200 с. 

Народна педагогіка населення  

Буджака як соціокультурне явище 

Поняття «народна педагогіка» (або етнопедагогіка) 
введене у науковий обіг засновником вітчизняної педаго-
гічної думки К. Ушинським. 

Як соціокультурне явище воно означає педагогічну 
культуру певного локального соціуму, сукупність не офор-
млених в теорію знань і навичок виховання, що виявля-
ють себе на побутовому рівні через емпіричний досвід 
взаємодії поколінь та стійкі національно-специфічні фор-
ми спілкування. 

Так, засобами народної педагогіки виступають усі ви-
ди сільськогосподарчої, ремісничої та побутової праці; 
усна народна творчість, пісня, танок, традиції святкувань і 
ритуальні обряди, формуючи специфіку регіонального 
менталітету. 

У цій статті автор звертається до дослідження графіч-
них робіт живописця Володимира Афанасьєва, члена На-
ціональної Спілки художників України (2008). 

За органічне поєднання в його роботах традицій експре-
сіонізму, примітивізму, абстракції, 
оспівування людського тіла і творчу 
самобутність критики часто називають 
його «Бессарабським Модільяні». 
В. Афанасьєв також є  автором низки 
книг: «Світ графіки Володимира Афа-
насьєва» (2001); «Весілля в графіці 
Володимира Афанасьєва» (2004), в 
яких постає продовжувачем унікаль-
ного жанру – графічних малюнків, що супроводжуються 
невеликим інформаційним компонентом.  

Понад 140 графічних малюнків В. Афанасьєва відобра-
жають сюжети з побуту, праці й дозвілля жителів Буджака 
переважно українського, російського і болгарського по-
ходження. Погляд художника можна порівняти з погля-

дом мандрівника, оскільки він наділений талантом 
помічати деталі, бачити прекрасне в прозаїчному, 
поетизувати побут. 
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Албанці, які прожива-

ють в поліетнічному регіоні 
Буджака, являють собою 
унікальну етнічну спільно-
ту, що розвивається протя-
гом тривалого часу (з кінця 
ХV – поч. ХVI ст.) поза сво-
го «материнського» ареалу. 

Як самостійна етнічна 
група албанці позначили-
ся наприкінці ХVIII ст. на 
території північно-східної 
Болгарії. В кінці ХVIII – 
поч. ХIХ ст. велика їх ча-
стина в результаті турець-
кої експансії разом із бол-
гарами і гагаузами емігру-
вала в Північне Причор-
номор’я, де й почався но-
вий етап історії албанської 
етнічної групи. 

Невелике поселення – 
Єні Каракурт (Новий Ка-
ракурт) було засновано в 
декількох кілометрах на 
південний схід зі зміша-
ним населенням за етніч-
ним складом.  

Особливість поселення 
криється в його специ-
фічній культурі, виробле-
ній на основі взаємодії 
трьох балканських наро-
дів – албанців, болгар і 
гагаузів. Такий процес 
взаємодії призводить до 
зменшення відмінностей 
та породжує схожість та 
спільність культур. 

Культура села Кара-
курт є цілісною та єдиною, 
де всі елементи народної 
культури трьох балкан-
ських народів взаємо-
пов’язані. 

Тривале проживання в 
ізоляції від джерела тради-
ції призвело, з одного боку, 
до збереження архаїчних 
елементів культури, а з ін-
шого – в процесі адаптації 
та культурної взаємодії з 
оточуючими народами ал-
банська культура набула 
інноваційних рис. 

У албанців, болгар і га-
гаузів села Каракурт скла-
лись однакові форми жит-
ла, застосовувалась одна-
кова будівельна техніка. 
Повсякденний одяг, про-
йшовши в місцевих умо-
вах певний шлях розвит-
ку, був однотипним. 

У жителів села склали-
ся загальні форми сім’ї, 
сімейного побуту, обрядо-
вості. Весілля не розрізня-
ються навіть у деталях. У 
музичному і пісенному 
репертуарі збереглися де-
які старовинні риси бал-
канського фольклору. Ал-
банці Каракурта виконува-
ли (як і нині) набагато 
більше пісень болгар-
ською, ніж своєю рідною 
мовою. Тільки поодинокі з 
них відрізняються від бол-
гарських за ладом строю і 
можуть вважатися за 
істинно албанські. 

У результаті живого і 
тривалого обміну фольк-
лорний фонд трьох етніч-
них груп виявляє значну 
спільність, так що не 
завжди можна визначити 
витоки тієї чи іншої пісні, 
мелодії. 

Етнічна ситуація в 
с. Каракурт являє собою 
приклад інтеграції трьох 
етнічних груп, які, не-
зважаючи на різкі мовні 
відмінності, утворили на 
основі загального багато-
мовності єдину культурну 
спільноту. 

Етнічна межа транс-
лює соціальне життя. Важ-
ливу роль відіграє культу-
ра, що відображає світо-
гляд, вірування, ідеали та 
цінності народу. Саме вона 
формує етнокультурну 
специфіку села. Якщо по-
бут із плином історичного 
часу нівелювався, зміню-
вався, але все ж, ураховую-
чи однакові географічні, 
соціально-економічні умо-
ви, сформувався в єдиний 
комплекс, то духовна куль-
тура теж не залишається 
незмінною, вона постійно 
змінюється, але при цьому 
зберігаються її основні 
елементи. 

Спільне проживання, 
єдині історико-географіч-
ні та соціально-економічні 
умови призводять до того, 
що населення Єні Кара-
курт – полікультурне. І це є 
нормою для албанців, бол-
гар і гагаузів села.  

Албанці 

За матеріалами дипломної 
роботи Младінової І.П. Кор-
дони часу та простору в по-
лікультурній спільноті (за 
матеріалами села Жовтнево-
го Болградського району 
Одеської області). – Одеса, 

2016. 



Представляється актуальним наукове осмислення 
поданого в альбомі «Світ графіки...» В. Афанасьєва тра-
диційного укладу сільського побуту Буджака, особливос-
ті трудової організації та дозвілля місцевих мешканців з 
фокусом на специфіці народної педагогіки, яка стано-
вить предмет культури окремо взятого регіону. 

Графіку В. Афанасьєва можна розбити на цикли, 
умовно позначивши їх як «природа Буджака», «праця», 
«церковні свята та обряди», «дозвілля», хоча в альбомі 
малюнки розміщено за змішаним принципом.  

Кожний цикл може за правом 
стати предметом окремого досліджен-
ня. Однак єдиним стрижнем полі-

кодового дискурсу 
автора є уявлення 
про сукупність на-

вичок виховання, 
що передаються 
в етнокультурних 
традиціях жителів Буджака і станов-
лять суть народної педагогіки регі-
ону. 

Художнє сприйняття В. Афанасьєва (як і багатьох 
інших бессарабських художників) культурного простору 
Буджака націлене на зображення «раю на землі». Сим-
волом Бессарабії в альбомі митця є виноградна лоза. 
Вона присутня на багатьох малюнках В. Афанасьєва, 
присвячених темі природи рідного краю, зокрема пи-
танню вирощування і збирання винограду. На кількох з 
них лоза сакралізована, оскільки зображується як регіо-
нальний символ добробуту й віри. Цю тезу на одному з 
малюнків підкріплює зображена на задньому плані фі-
гура розп’ятого Христа. На іншому малюнку автор наво-
дить свідчення культу виноградної лози місцевим насе-
ленням: «Кажуть, перш ніж зірвеш гроно винограду, 
треба йому двісті разів вклонитися». 

Першим і головним учителем у житті людини є йо-
го мати. Зображуючи молоду босоногу сільську жінку з 
дитиною на руках, що стоїть в арковому оточенні квіту-
чих кущів, В. Афанасьєв піддається спокусі наділити її 
богородичними рисами, що ілюструє передачу від мате-
рі до сина любові до рідної землі, при цьому підняті до-
лонями вгору руки дитини нагадують положення рук 
при медитації, що означає процес сприйняття енергети-
чних потоків. 

Прийом їжі є частиною народної культури. У побу-
товій замальовці «За столом» зображена велика сім’я за 
нехитрою трапезою – господиня подає на стіл казан з 
картоплею або мамалигою. Цей малюнок підкреслює, 
що для благополуччя сім’ї головне не багатство столу, а 
духовне єднання її членів. 

Праця є основою виживання на селі. Найоб’ємні-
ший цикл малюнків В. Афанасьєва присвячено темі 
важкої селянської праці. Художник відзначає неабиякий 
потяг людей до землі, культу саджанців винограду і пло-
дових дерев, які висаджують на вулицях, городах, дачах, 
змушуючи повсюдно квітнути благодатний край. 

Інші цикли графіки В. Афанасьєва, безсумнівно, 
також лежать в основі «народної педагогіки» як 
системи обрядово-ритуальних практик, що за-
безпечують життєдіяльність етносу. За допомогою   9 

 
Після приєднання 

Росією в 1814 р. Бессарабії, 
до Буджака прибувають 
поляки, які разом із нім-
цями-колоністами засно-
вують селища так званих 
варшавських переселен-
ців. 

Наявність значної кіль-
кості етноспецифічних 
рис у традиційній ма-
теріальній культурі поль-
ського населення Подуна-
в’я поєднується з етнічни-
ми особливостями поляків 
у сфері традиційно духов-
ної культури — мові, зви-
чаях, правових нормах, 
обрядовості, віруваннях, 
різних видах мистецтва та 
народної творчості — всіх 
тих явищах національної 
культури, де етноспеци-
фічні риси народу зберіга-
ються найдовше. 

У традиційній поль-
ській етнокультурі на те-
ренах Бессарабії, як і рані-
ше, домінуюче місце зай-
мали хорові співи, аматор-
ські гуртки, вистави з ви-
готовленням декорацій та 
сценічних костюмів, а 
також театралізована ре-
лігійна обрядовість у ви-
гляді колядок, вертепу 
тощо.  

У краї діє національно-
культурне товариство 
«Дім польський Куяви». 

Переважна більшість 
дослідників польської тра-
диційної культури під-
креслюють стабільно ви-
сокий рівень релігійності 
поляків, для яких костьол 
завжди був консолідую-
чим чинником збережен-
ня національної самобут-
ності. 

Етнічно-групова мен-
тальність українських по-
ляків акумулювала в собі 
успадковані риси слов’ян, 

предків-одноплемінників, 
а також набуті в процесі 
проживання в українсько-
му суспільстві. 

Вони повніше зберег-
ли культ поваги до батьків 
і старших, родинних тра-
дицій, любов до вітчизни 
та гордість за неї. 

Польська народна куль-
тура в умовах українського 
культурного ландшафту за-
знала й відчутних «ін’єк-
цій» з боку сусідніх націй, 
серйозних впливів, що 
накладалися на базові 
цінності поляків і відпо-
відно видозмінювалися. 

З часів пізнього серед-
ньовіччя поляки вироби-
ли так званий «захисний 
пояс» від зовнішніх впли-
вів, і хоч в умовах втрати 
державності, тривалого 
перебування в іноетнічно-
му середовищі та під тис-
ком насильницької асимі-
ляції імунітет самозахисту 
істотно послабився, все ж 
польська людність в Укра-
їні зуміла захистити та 
зберегти фундаментальні 
риси своєї ментальності. 

Незважаючи на втрату 
деяких ознак ідентичнос-
ті, стирання багатьох від-
мінностей в архітектурі 
будівель, стилі одягу, орга-
нізації побуту, польська 
людність повніше з-поміж 
інших національних мен-
шин інтегрувалася в укра-
їнське суспільство. Бесса-
рабські поляки утримують 
класичні ознаки націона-
льної меншини як сталої 
громади, що сформувала-
ся історично. Незважаючи 
на довготривале прожи-
вання в хоч і близькому, 
але чужому етнічному 
соціумі, асиміляційні про-
цеси, завдяки сильній 
антропологічній, культур-
но-етнографічній спадко-
ємності, високому рівню 
релігійної свідомості по-
ляки зуміли зберегти свою 
етнічну самобутність і свій 
унікальний духовний світ. 

Поляки 

За матеріалами статті 
д. політ. н. Калакури О. По-
ляки на землях України: 
ментально-етнографічний 
портрет ХХ століття // Науко-
ві записки [Інституту політич-
них і етнонаціональних дослі-
джень імені І. Ф. Кураса НАН 
України]. – 2006. – Вип. 30
(1). – С. 173-186 [Електрон-
ний ресурс]. – Режим досту-
пу : http://nbuv.gov.ua/

UJRN/Nzipiend_2006_-
30%281%29__19  
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обрядів  передаються  культурні  й  духовні  цінності 
локального соціуму, моральні та естетичні норми. 
Повноцінна соціалізація відбувається через безпосе-
реднє засвоєння традицій сільського відпочинку, гу-
лянь під час великих церковних свят; весільний і по-
хоронний обряди змалечка врізаються в пам’ять ди-
тини, яка з часом буде намагатися їх відтворювати. 

Сільські свята в основному співвідносяться з кален-
дарними церковними датами. В силу певних історичних 
причин в Буджаку сформувалися змішані традиції на-
родних гулянь, які часто набувають 
містеріальних форм з язичницькими 
пережитками. Такими представлені 
традиції колядування, ворожіння на 
Різдво, проводів масляниці, святку-
вання Великодня 
та Трійці. 

Весільний обряд є найважли-
вішим елементом 
духовного життя 
суспільства. Таїнс-
тво вінчання на 

малюнку В. Афанасьєва подається як 
найурочистіша частина весільного 
обряду. Колективне гуляння на ве-

сіллі – одна з найчастіше повторюваних тем в альбомі 
«Світ графіки...». 

Вивчення культурного коду графіки В. Афанасьєва 
дозволило створити деякі штрихи до осмислення 
духовної культури народів, що населяють Буджак, 
виявити певні особливості її функціонування й роз-
витку. Необхідно відзначити, що вона набагато різно-
манітніша, адже представлена не тільки українською, 
російською та болгарською культурами, але й яскравою 
побутовою самобутністю молдавських, гагаузьких, ал-
банських сіл, тоді як у формат дослідження потрапи-
ли лише охоплені художником аспекти. Комунікативні 
параметри графічних малюнків В. Афанасьєва як кре-
олізованного тексту включають візуальні та вербальні 
компоненти як складові його смислової та функціона-
льної єдності.  

Альбом «Світ графіки ...» відрізняється сигнифіка-
тивністю; несе лінгвокультурну функцію як засіб переда-
чі інформації та форми мистецького дискурсу; виступає 
як жанр мистецтва і засіб масової інформації та комуні-
кації. 

Виявлені в роботі В. Афанасьєва міфологічні, архі-
текстуальні (жанроутворюючі) елементи в змістовно-
му, формальному і структурному планах, служать осми-
сленню специфіки духовної культури регіону. Її визна-
чає атмосфера самодостатності, спокою, умиротво-
рення, а провідними естетичними враженнями висту-
пають мотиви єдності людини і природи, світу і гармо-
нії співіснування, любові жителів цього краю до своєї 
землі та її дивовижної щедрості, їх працьовитість, по-
лікультурність і толерантність, культ традиційних цін-
ностей, общинна самосвідомість. 

 

Євреї 
Літописна згадка про євреїв 

у стародавній Київській держа-
ві належить до X ст. На історич-
ну територію України вони 
переходили з міст Хозарського 
каганату. В XV-XVII ст. євреї 
переселялися на українські 
землі з країн Центральної і 
Східної Європи, зокрема багато 
їх мігрувало з Польщі. 

Єврейський народ, у зв’язку з 
нелегкими історичними обста-
винами розсіяний серед інших 
народів світу, зазнавав постійно-
го тиску інших мов. Живучи 
серед інших людей, євреї засво-
ювали їх мови і творили свою. 
Так, німецькі діалекти в поєд-
нанні з івртиськими і слов’ян-
ськими словами стали основою 
ідиш, ладіно. Інші мови єврей-
ської діаспори послужили своє-
рідним захистом івриту – «мови 
релігії, поезії, мрії та надії». 

У XIX ст. розселення євреїв 
доповнилось їх значним пере-
селенням з Білорусі у так звану 
Новоросію. Влада заохочувала 
переїзд до міст Новоросії, вна-
слідок чого виникли великі 
єврейські общини. Засновува-
лись єврейські сільськогоспо-
дарські колонії. У Бессарабії 
виникло 18 поселень.  

Переважно сільськогоспо-
дарський характер економічно-
го розвитку краю диктував 
бессарабським євреям рід за-
нять для забезпечення власно-
го існування. В першу чергу це 
було ремісництво. 

Помітний їх внесок у розви-
ток мануфактури, становлення 
фабрично-заводської промис-
ловості, зокрема в розвиток 
свічкової, миловарної, борош-
номельно-круп’яної, пивовар-
ної, виноробної, коньячної, 
деревообробної, тютюнової та 
інших галузей. 

Представникам єврейських 
ділових кіл належала провідна 
роль в організації виробництв, 
що базуються на обробці місце-

вої сировини — вовни, шкір і 
сала, продуктів сільського госпо-
дарства, а також виробництва 
будівельних матеріалів (зокрема 
сирої та випаленої цегли). 

Переважне становище в краї 
займали євреї і в торгівлі (збут 
зернового хліба та продуктів 
сільського господарства, худоби; 
дрібна торгівля, торгівля ткани-
нами та одягом, або «платтям», 
виробами обробки дерева тощо). 

Бессарабські євреї займали-
ся приватною юридичною, лі-
карською і санітарною, навчаль-
ною і виховною діяльністю, 
роботою в кредитних і комер-
ційних установах. 

Практично в усіх населених 
пунктах, де проживали євреї, 
діяли як платні хедери («на-
родні віросповідні школи»), так 
і громадські (безкоштовні) тал-
муд-тори. Завдяки цьому євреї в 
широкій масі своїй залишалися 
грамотними і зберегли прихи-
льність до рідної віри. У біль-
шості великих населених пунк-
тів діяли приватні училища. 

Важлива роль у поширенні 
релігійно-етнічних норм нале-
жить збірнику текстів Талмуду, 
що у внутрішньому житті єв-
рейських общин зберіг осново-
положне значення, впродовж 
віків поповнюючись новими 
коментарями і казаннями. 

Цікавими та своєрідними є 
єврейські свята. Звичай свята 
Пурим (28 лютого) — милосер-
дя до кожного, хто цього потре-
бує. Діти з подарунками прихо-
дять до рідних і близьких. У 
такий день дають гроші не мен-
ше ніж двом особам. Увечері 
відбувається багата трапеза. 

Не менш шановане й цікаве 
свято Ханука — свято «Восьми 
днів оновлення», що відзнача-
ється 12-19 грудня.  

За єврейським календарем 
відзначається свято Песах —  
свято виходу з єгипетської нево-
лі. На святковому столі всі стра-
ви нагадують про гіркоту неволі, 
а також чудесне визволення. 

Із середини 80-х років 
XX ст. серед єврейського насе-
лення України розпочалися 
процеси, що засвідчують нама-
гання відродити культуру, мову 
та літературу, повернутися до 
традицій і звичаїв предків, від-
родити святкування релігійних 
і народних свят. 

За матеріалами підручника Етно-
графія України : Навч. посіб./ За 
ред. проф. С.А. Макарчука. – 
Вид. 2-ге, перероб і доп. — 
Львів : Світ, 2004. — С. 473-478 
[Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : http://chtyvo.org.ua/
authors/Makarchuk_Stepan/
Etnohrafia_Ukrainy/ та статті 
д. політ. н. Аникина В. Еврей-
ское население Молдовы и 
Бессарабии (XIV-XIX вв.) Ин-
ститут Иудаики. Сборник науч-
ных трудов Института иудаики / 
Ин-т Иудаики; ред. кол. : Ани-
кин В., Арони С., Костаки Г. [и 
др.]; ред. вып. : Брик Е. – Киши-
нев : Ин-т Иудаики, 2013. – 
Вып. 5. – С. 49-59 [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : 
https://www. holocaust.md/

books/7.pdf 
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Вип. 36. – С. 256-262 [Електронний ресурс]. – Режим досту-

пу : http://192.168.0.30/jspui/handle/123456789/267 



Зближення народів і культур в сучасному індуст-
ріальному та постіндустріальному суспільстві – це 
світ, що характеризується все більшою гуманністю і 
культурним різноманіттям, повагою до людської особи, 
розумінням того, що культурна основа (етнокультура) є 
головним складником формування особистості. 

Феномен етнокультури, власне етнічності як сут-
тєвої характеристики людини, не вичерпав себе на 
шляху до розуміння природи людства. Етнічності 
властивий поглиблений інтерес до себе, захищаю-
чись, етнос намагається відмежуватися від іно-
культурних впливів, віддаючи перевагу відокремле-
ності перед двосторонньою взаємодією, намагаю-
чись не поступатися в тісних та різноманітних фор-
мах свого розвитку тим культурам, які взаємодіють з 
нею. 

Зрештою, етнічній куль-
турі властиво стверджувати 
себе через контакти з інши-
ми культурами через своє 
перебування в інших куль-
турах. Найбільш високим 
ступенем поліетнічного скла-
ду населення в Україні визначається південний регіон. 

Населення півдня України із самого початку фор-
мувалось як багатонаціональне, що значно збільшува-
ло можливості спілкування людей різних національ-
ностей та верств населення.  

Українське Придунав’я, що займає південно-
західну частину України, й донині залишається регіо-
ном із досить строкатим етнічним складом. Цей з 
давніх-давен був ареною боротьби різних народів за 
право володіння річковим шляхом та степами Бесса-
рабії. 

Представники різних народів, освоюючи ці землі 
та  потрапляючи  в  нові  умови  життя  (соціальні, 
економічні, правові), на основі попереднього досвіду 
створювали нові ареальні типи етнічних культур, у 
конкретних формах яких простежуються різноманіт-
ні рівні етнічної виразності та збереження загально-
етнічних і субетнічних характерних елементів і струк-
тур у переплетінні зі своєрідними місцевими варіан-
тами. 

Етнічний ренесанс сьогодення не залишає жод-
них підстав для сумнівів щодо важливості для людс-
тва якнайповнішого збереження всієї його етнічної 
спадщини. 

Кожне відгалуження етносу, що з різних причин 
потрапляє в інонаціональне, як правило, поліетнічне 
середовище, набуває своїх певних особливостей. Ці 
культурні особливості виявляються в специфіці бут-
тя частини народу, не пориває з національною куль-
турою. 

Етнічні спільноти, які опинились у відриві від 
основного етнічного ядра в Придунав’ї, розуміють, 
що одним із засобів збереження етнічної ціліс-
ності є долучення до народної культури, котра  
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Німці 

Представники німецької 
етнічної спільноти пере-
бували на теренах України з 
Х століття. Але з другої по-
ловини XVIII століття, у 
зв’язку з активною колоні-
заторською політикою уря-
ду Російської імперії, заціка-
вленого в освоєнні величез-
них південно-українських 
степових просторів, німці 
почали постійно проживати 
на території Півдня України, 
де стали яскравим і само-
бутнім явищем. 

Етнічні групи греків, сер-
бів, болгарів, шведів та ін-
ших етносів, які існували 
поряд, створювали інонаціо-
нальне оточення для німе-
цьких переселенців, це зму-
шувало колоністів постійно 
активізувати риси, прита-
манні власній культурі, що 
зумовлювало консолідацію 
німецьких переселенців, 
направленість на збережен-
ня власної самобутності, яка 
була відмінною їхньою 
ознакою протягом століть. 
Звідси й виявляється висо-
кий рівень самоізоляції нім-
ців, стійкість до асиміляції. 

Німецькі колоністи, засе-
ляючись компактними група-
ми, перенесли із собою свої 
норми моральності, власні 
традиції, побут, естетичні 
ідеали. Німецька мова в ко-
лоніях була одним із голов-
них чинників, що сприяли 
збереженню власної культу-
ри німців. Колоністи не тіль-
ки ретельно оберігали власну 
культуру, традиції, побут, 
релігію, але й зберігали тісні 
зв’язки з Німеччиною – сво-
єю батьківщиною. 

І все ж таки, опинив-
шись у мультикультурному 
оточенні, не могли не пе-
рейняти на себе культурні 
елементи оточуючого насе-

лення. Взаємовідносини з 
іншомовним населенням 
мали вплив на культуру 
одне одного. Колоністи пе-
реймали досвід, який допо-
міг їм пережити адаптацій-
ний період та удосконалити 
власні навички господарю-
вання. Наслідком взаємовід-
носин культур стало пере-
творення, заміна і засвоєння 
деяких особливостей іншої 
культури у сфері економіч-
ного взаємозв’язку та побуту 
зі збереженням важливих 
компонентів самобутньої, 
сформованої етнічної куль-
тури. Українці й інші етноси 
переймали позитивний дос-
від господарювання, нові 
технології в будівництві та 
сільському господарстві. 

Німці, знаходячись у се-
редовищі корінного населен-
ня, маючи ті ж самі природні 
та економічні умови, спро-
моглися досягти визначних 
успіхів у сільському госпо-
дарстві, промисловості, тех-
ніці в порівнянні з іншими 
етносами. Це було пов’язане 
перш за все з тим, що колоні-
сти перенесли із собою до 
нової батьківщини власний, 
вже давно сформований, 
досвід господарювання із 
встановленими принципами 
економічного підходу до всіх 
сфер життя суспільства. У 
сільському господарстві були 
використані нові, прогресив-
ні на той час методи господа-
рювання та обробки землі. 

Колоністи одними з пер-
ших почали вирощувати кар-
топлю, проводили інтенсивну 
роботу, спрямовану на виро-
щення лісозахисних смуг, ство-
рення культурних пасовищ, 
вивели завдяки схрещуванню і 
поширили у степовій зоні 
України червоно-німецьку 
(червоно-степову) породу ве-
ликої рогатої худоби. Німецькі 
винахідники закладали почат-
ки зародження вітчизняного 
машинобудування, заснували 
власне виробництво плугів, 
суконні підприємства, довели 
свою спроможність у напрямі 
торгово-промислового сектору 
економіки. 

За матеріалами дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 
історичних наук Швайки І. А. Взаємовідносини німецьких колоністів 
та українського населення (кінець ХVІІІ – 20-ті роки ХХ століття) 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dspace. uni-
ver.kharkov.ua/bitstream/123456789/14541/3/3.Швайка.%20Дисерта-
ція.pdf та статті Говенько Т. В. К вопросу о сохранении культурного и 
этнического самоопределения «российских немцев» [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа : https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-

sohranenii-kulturnogo-i-etnicheskogo-samoopredeleniya-rosчsiyskih-
nemtsev 
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виконує сигніфікативну функцію та є однією із про-
відних сфер реалізації етнічної самосвідомості. 

Етнічне відродження краю призводить, з одного 
боку, до розмивання просторових кордонів між на-
ціональними спільнотами, з іншого – до усвідом-
лення вагомості етнічного життя. Останнє – не ли-
ше сукупність певних значень, понять, норм, тради-
цій, ідей, поглядів, стереотипів, а й символічне буття. 

Однією з передумов збереження та розвитку са-
мобутності певної етнічної меншини постає, на наш 
погляд, рівень компактності проживання, а також 
той факт, що меншини не тільки мають свою етніч-
ну батьківщину поза меж України, але є частинами 
державних етносів. 

Регіональний фактор виступає специфічним за-
собом накопичення, збереження і передачі соціаль-
ної інформації у вигляді традицій, звичаїв, норм, 
цінностей, відповідно, він може бути представлений 
як соціальний досвід, а значить, виконує його функ-
ції акумуляції, консервації, трансляції.  

Соціокультурний простір 
в етнорегіоні – це сфера дії 
культури народу та процесу 
інкультурації в цілому, що 
відбиває аспект входження 
індивіда в дану культуру, 
процес засвоєння характер-
них для культури норм, мо-

ви, способів мислення та дії, етикету, що відособлю-
ють дану культуру від інших. 

Наявність поліетнічного середовища створює в 
Придунав’ї передумови не відчуження іноетнічної 
культури – алохтона, а сприйняття її як своєї другої 
культури є виявом толерантного ставлення до іншого. 

Етнокультурний простір Придунав’я репродукує 
в регіоні традиції, визначає смисловий простір люд-
ської свідомості, представлений найбільш універ-
сальними знаковими системами: мовою, способом 
життєдіяльності, нормами поведінки. 

Збереження етнокультурного розмаїття народів 
у поліетнічному середовищі сприяє взаємозбага-
ченню народних культур і розквіту національної 
культури. 

Визначальною рисою і незаперечним доказом 
міжетнічної цілісності Придунав’я є той факт, що 
майже всі мешканці краю вважають його своєю бать-
ківщиною. Саме почуття солідарності й єдності між 
усіма мешканцями української землі, незалежно від 
їхнього етнічного походження, соціально-класової 
належності, віросповідання, повинне об’єднати гро-
мадян на основі територіального патріотизму, оскіль-
ки останній стане на перешкоді міжнаціональній 
ворожнечі. Український етнос, його мова та культу-
ра мають стати основою формування української 
поліетнічної нації, загальнодержавного мовно-
культурного простору.  

За матеріалами статті кандидата філософських наук Че-

бан О.М. Особливості українського Придунав’я з погляду 

поліетнічності // Культура народов Причерноморья. — 

2005. — № 68. — С. 82-86 [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/ 

10384/23-Cheban.pdf?sequence=1 

 
Еміграція з Греції від-

бувалася протягом всього 
турецького панування. Греки 
переселялись як в інші про-
вінції імперії, так і за її межі. 
У XVIII ст. вона набула особ-
ливо масового характеру. 

Грецію залишали най-
більш активні елементи її 
населення, що були незадо-
волені економічними та 
політичними умовами в 
країні. 

Розселення греків на ук-
раїнських землях було до-
сить широким. Міграційні 
процеси охопили не тільки 
окремі міста, але й цілі регі-
они, в тому числі й Північне 
Причорномор’я. Найбільш 
відомі грецькі громади сфор-
мувались у XVІІ – на почат-
ку XІХ ст. Їхня поява була 
пов’язана з наданими при-
вілеями і самоврядуванням, 
активізацією політики Росії 
на Балканах і заступниц-
твом, з необхідністю осво-
єння багатих, але малозасе-
лених земель. 

Грецькі громади в Бес-
сарабії мали свою специфі-
ку, обумовлену своєрідніс-
тю культурних традицій 
греків, що колись жили в 
різних куточках Османської 
імперії; професійною орієн-
тацією іммігрантів; багато-
національним середови-
щем, в яке вони потрапили. 

Греків приваблювала 
можливість проникнення на 
нові ринки збуту, де збільшу-
вався попит на сировину і 
сільськогосподарську продук-
цію, існували сприятливі фак-
тори соціально-економічного 
розвитку Півдня України. 

З грецьких громад Бес-
сарабії найбільш числен-
ною і процвітаючою була 
громада Ізмаїла. 

Міські грецькі громади із 

самого початку свого існу-
вання прагнули до визнання 
їх як юридичних осіб та об’єк-
тів цивільного права. Оберіга-
ючи національну самобут-
ність, вони не замикались у 
власних громадах, а співпра-
цювали з іншими етнічними 
групами. 

Ці переселенці створили 
ланцюг грецьких громад на 
Півдні України. Особливе 
соціально-економічне та пра-
вове положення дозволило 
грецьким громадам досягти 
великого успіху, створити в 
іншій країні центри грецької 
торгівлі та культури. 

Підприємливість, досвід 
проведення комерційних опе-
рацій, а також інколи наяв-
ність капіталу, привезеного з 
батьківщини, сприяли розвит-
ку економіки міст, де мешкали 
греки. 

Культурно-просвітниць-
ка діяльність грецьких іммі-
грантів, контакти з Грецією та 
іншими закордонними гро-
мадами допомогли грекам 
зберегти свою національну 
самобутність, зіграли значну 
роль у формуванні національ-
ної самосвідомості. 

Більшість грецьких пере-
селенців об’єднувалася на-
вколо релігійних братств, 
філантропічних і благодій-
них товариств, основним 
напрямом діяльності яких 
було фінансування шкіл, 
гімназій, училищ, видання 
підручників та ін. 

Традиційна культура гре-
ків України відображає особ-
ливості їх історичного розвит-
ку та служить вірною ознакою 
спадкоємності поколінь, віко-
вих зв’язків українських еллі-
нів з Елладою, прабать-
ківщиною. Незважаючи на 
примхи долі, мінливе природ-
не і соціальне середовище, 
греки зберегли свою самобут-
ну культуру, обряди, звичаї, 
мову, їжу, музику, одяг – все, 
що несе на собі відбиток леген-
дарної історії еллінів. 

Сьогодні в повсякденно-
му житті греків багато із тра-
дицій та звичаїв діють в пов-
ному або частковому вигляді. 

Греки 

За матеріалами дисертації на 
здобуття наукового ступеня 
кандидата історичних наук 
Уварової О.О. Російська «полі-
тика покровительства» щодо 
греків-іммігрантів в кінці XVIII 
– першій третині ХІХ ст. (на 
матеріалах Херсонської губер-
нії) – Одеса, 2007 [Електрон-
ний ресурс]. – Режим доступу : 
https://repo.odmu edu.ua/xmlui/
bitstream/handle/1234567891167/
dis.pdf?sequence=1&isAllowed= y 
та статті Очерки истории и 
культуры греков Украины: от 
античности до наших дней 
[Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа : https://refdb. 
ru/look/2803470-pall.html 



Відповідальний за випуск Малєрова Р. А. 

Художнє оформлення та комп’ютерне верстання Колеснікова О. Г. 
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Історія вірменської націо-
нальної меншини на тере-
нах України нараховує по-
над тисячі років.  

Характерною особливіс-
тю вірменської меншини є 
відданість церковним тра-
диціям та її зв’язки з метро-
полією. Завдяки цьому із 
самого початку зародження 
християнства у Вірменії 
церковні звичаї та обряди 
майже не зазнавали змін, 
чим пояснюється їх само-
бутність. 

Тривале перебування 
вірмен на українських зем-
лях відобразилося на їх 
побуті, мові та іменах і прі-
звищах. Можна також гово-
рити про етнокультурну 
взаємодію вірмен з іншими 
етносами в різних галузях 
мистецтва, таких як: музи-
ка, кіно, література, образо-
творче мистецтво. 

Тривала життєдіяльність 
вірмен у діаспоральних 
умовах стала підґрунтям до 
формування феномена вір-
менської культури в Украї-
ні, що має свої особливості. 

Активну позицію в етно-
культурному та релігійному 
житті діаспори проявляє 
Одеська вірменська грома-
да. Збереження етнічної 
самобутньої вірменської 
культури є одним із голов-
них її завдань.  

Напрямом у пам’ятко-
охоронній діяльності вірмен-
ської громади є збереження 
давніх та зведення й освя-
чення сучасних хачкарів 
(кам’яних стел із різьбленим 
зображенням хреста). 

Зважаючи на особливу 
мистецьку й культурологіч-
ну цінність хачкару як уні-
кального феномена вірмен-
ської спадщини, ці пам’ят-
ки активно встановлюються 
і сьогодні. Одеські вірмени 
на сьогоднішній день звели 
велику кількість хачкарів. 

Унікальність хачкару по-

яснюється, по-перше, його 
древністю (виникнення цьо-
го виду пам’ятки відносять 
до язичницького періоду 
історії Вірменії), по-друге, 
особливостями пластики, а 
по-третє, неповторністю, 
адже хачкари – це суто вір-
менський артефакт, відсут-
ній у будь-якій іншій культу-
рі. У місті Одеса освячено 
п’ять хрест-каменів. 

Особливої уваги заслуго-
вує будівля вірменського 
храму як витвору мистецтва 
давньої традиції зодчества. 
Важливо зазначити, що вір-
менський храм, що зберігся 
в Акермані з XV століття, є 
окрасою та важливим турис-
тичним ресурсом осередків. 

Значущим спрямуванням 
пам’яткоохоронної роботи 
вірменської спільноти є 
перейменування об’єктів 
топоніміки та встановлення 
меморіальних дошок. В 
Одесі з’явилася вулиця та 
площа ім. В. Таїрова (на 
честь вірменського вченого, 
професора). 

Важливим напрямом ро-
боти є видавництво друко-
ваної продукції (книг, букле-
тів, календарів, газет, журна-
лів тощо). 

Окремим курсом видав-
ничої діяльності вірмен слід 
назвати випуск поетичних 
збірок. Це можуть бути вір-
ші українських поетів вір-
менською мовою, напри-
клад, збірка перекладених 
Л. Міріджаняном віршів 
Т. Шевченка «Мій Шевчен-
ко», що вийшла у 2002 р. 
чи вірші В. Стуса «О Боже, 
тиші дай!», видані за допо-
могою генерального консу-
ла Вірменії в м. Одесі 
Г. Ґуляна. 

Найбільш розповсюдже-
ним заходом, який нерідко 
проводиться вірменською 
меншиною, є день культу-
ри. Метою такого свята є 
ознайомлення жителів осе-
редку з колоритом громади. 

Вірмени 

За матеріалами дисертації на 
здобуття наукового ступеня 
кандидата культурології Дан-
ник Е.О. Етнокультурні аспек-
ти діяльності вірменської мен-
шини в незалежній України 
(на матеріалах національно-
культурних товариств). – Київ, 
2019 [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу : http://knukim. 
edu.ua/wp-content/uploads/ 
2019/03/dan_dis.pdf 

Скансени –  
музеї просто неба 

Сьогодні все частіше підкреслюється важли-
вість відродження етнічних традицій, збереження 
«етнографічної пам’яті» для наступних поколінь, 
адже традиції – це не тільки пам’ять предків, це все 
те найкраще, найбільш своєрідне, властиве тій чи 
іншій нації в галузі культури, народної творчості, 
побуту, релігії, виробництва, природокористування 
в широкому сенсі. 

Найяскравішими напряма-
ми відтворення історичної спад-
щини народу є музеї як спосіб 
зберігання, презентації та тран-
сляції історичної, культурної та 
природної спадщини, матері-
альної та духовної культури. Прикладом установ, 
що займаються проблематикою збереження і від-
творення історичних типів регіонального природо-
користування, є етнографічні музеї – група історич-
них музеїв, що збирають, зберігають, вивчають та 
експонують етнографічні колекції, документують 
процеси етногенезу, побут і культуру різних етніч-
них спільнот.  

Скансени – це так звані живі музеї з насичени-
ми анімаційними програма-
ми відтворення історичного 
середовища, де туристів при-
ваблюють не лише окремі 
споруди, предмети старови-
ни, а й професійні працівни-
ки-аніматори, які своїми за-

няттями відтворюють побут, поведінку, матеріальну 
і духовну культуру попередніх епох, розкривають 
традиційні ремесла та види діяльності, характерні 
для відповідної місцевості й часу, наприклад, робо-
ту мірошника, ткача, коваля, гончара, тесляра, ви-
нокура, пасічника й багато інших. Часто і самим 
відвідувачам музею пропонується спробувати свої 
сили під керівництвом фахівця. Кожен може відчу-
ти себе в ролі коваля чи гончара тощо. Скансени 
відрізняються від звичайних музеїв, перш за все, 
наявністю видовищного елементу. Їх специфіка по-
лягає в тому, що в них існують широкі можливості 
безпосереднього неформального спілкування (під 
час організації змагань, обрядів, вистав, ярмарків, 
виступів фольклорних колек-
тивів), що, водночас, складає 
одну з причин популярності 
цих музеїв серед різноманіт-
них верств населення. У де-
яких музеях на додаток до ар-
хітектури реконструюють і 
транспорт минулих років. Історичний транспорт в 
музеях просто неба може виконувати не тільки функ-
цію експоната, що діє, але й утилітарну транспортну 
функцію, оскільки площа таких музеїв може бути 
великою. Невід’ємним елементом скансенів є тра-
диційна кухня. Все готується «на очах» у відвіду-
вачів, а іноді навіть за їх допомогою, що надає 
стравам ще більшої колоритності. 
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Цигани – кочовий вільний 
народ, який з’явився на землях 
Бессарабії у XIV столітті та живе 
за своїми законами буття, збері-
гаючи протягом століть самобут-
ню культуру, залишаючись своє-
рідним загадковим етносом із 
характерним типом поведінки, 
мовою, знаннями, ремеслами та 
мистецтвом. 

Енциклопедичні довідники 
дають таке тлумачення: цигани – 
самоназва «роми» – це народ, 
швидше етнічна група, яка має 
спільні риси в походженні та мові, 
мешкає в багатьох країнах Євро-
пи, Азії, а також Північній Афри-
ці, Північній та Південній Амери-
ці та Австралії. Згідно з лінгвістич-
ними дослідженнями, предки 
циган були вихідцями з Північної 
та Північно-Західної Індії. 

Циганська народність склала-
ся лише після того, як предки 
циган покинули Індію наприкінці 
І тис. н.е. Очевидно, що цигани 
увібрали елементи багатьох пле-
мен Індії. Їхня мова належить до 
індоєвропейської сім’ї та розпада-
ється на низку діалектів, які мають 
запозичення з мов тих народів, де 
цигани жили тривалий час. 

Внаслідок суспільно-історич-
них чинників та обставин давні 
цигани були тісно пов’язані з ман-
дрівним способом життя, який 
сприяв формуванню в них своєрід-
ної культури, звичаїв і традицій. 

На території сучасної Молдо-
ви та України вони потрапили 
під час другого переселенського 
потоку, спрямованого у північно-
західному напрямку. На україн-
ській землі роми живуть вже 
декілька століть. Факторами, що 
сприяли їх переселенню сюди в 
XVI-XVIII ст., були переслідуван-
ня циган у Західній Європі, закрі-
пачення та дискримінація у при-
дунайських князівствах. Цигани 
прагнули переселитися на укра-
їнські території, де в той час не 
існувало антициганських право-
вих норм. Вони мали можливість 
майже безперешкодно просува-
тися володіннями Порти та 
Кримського ханства, де офіційно 
їх не вважали поневоленим наро-
дом Османської імперії. 

Практично все циганське 
населення за віросповіданням 
було православним. 

У ромів існувала чітка ієрархія, 
по суті схожа з індійським касто-
вим поділом. Це ремісники (кел-
дерер, гичитор, чершетор тощо), 
ворожки та жебраки. Серед реміс-
ників найбільш розповсюдженою 
була ковальська справа – голов-
ний промисел циган-волохiв. 

У степовій Україні невеличкі 
пересувні циганські кузні обслуго-
вували чумаків, ремонтували вози, 
гострили сокири, ножі тощо. По-
няття «циган» у значенні «ко-
валь» здавна побутувало в лексиці 
сільського населення України. 
Переходячи із села до села, цигани-
ковалі займалися виготовленням 
та ремонтом сільськогосподар-
ського інвентаря, предметів дома-
шнього обігу, а також металевих 
жіночих прикрас – обручок, сере-
жок та браслетів.  

Роми були умілими вершни-
ками та приборкувачами коней, 
добрими коновалами. Вони розу-
міли хвороби коней, знали, як їх 
лікувати.  

Серед важливих джерел при-
бутків циган слід також зазначити 
гру на музичних інструментах та 
дрібну торгівлю. Майже в кожно-
му бессарабському селі його меш-
канці наймали циган-музикантів 
для обслуговування весіль і хрес-
тин. 

Майже за 700 років перебу-
вання в Бессарабії цигани зали-
шилися вірними своїм традиціям 
і звичаям. В Україні сьогодні цига-
ни живуть в багатьох районах. За 
даними останнього перепису, в 
Одеській області проживає 3,8 
тис. ромів – 8,1%, і майже 80% 
вважає рідною мовою циганську.  

Сучасний спосіб життя циган 
змінився. Практично вони при-
пинили кочування. Лише дехто 
зберіг національну своєрідність — 
циганський стиль в одязі, еле-
менти традиційного побуту і про-
довжує займатися традиційними 
ремеслами. Більшість майже не 
відрізняється від національно-
стей, серед яких проживає. Основ-
на проблема циганського насе-
лення — низький рівень освіти, 
розрив у рівні культури між неве-
ликою групою циганської інтелі-
генції й основною масою циган.  

Роми* 

Ідея створення подібних музеїв виникла в Данії 
ще в 1790 році, але втілилася лише 1891 року в пер-
шому у світі музеї просто неба 
у шведському парку на гор-
бистій місцевості, так званому 
«Скансені». В перекладі зі 
шведської «скансен» означає 
місцевість, зриту окопами, яка 
була пристосована в Стокголь-
мі для створення першого у світі музею просто неба. 
Наприкінці ХIХ ст. виникла ціла мережа схожих му-
зеїв, що одержали назву «скансени», набувши загаль-
ного змісту як синонім поняття «музеї просто неба». 
Створення цих музеїв відкрило якісно новий етап в 
історії музейного будівництва і водночас новий на-
прям музейного туризму. 

Основна мета і завдання при створенні та функ-
ціонуванні музеїв під відкритим небом полягає у збе-
реженні найцікавіших автентичних пам’яток архітек-
тури; створенні умов для вільного доступу до цих бу-
дівель широких верств населення, підвищення куль-
турного рівня відвідувачів; показі в комплексі націо-
нальної народної культури та архітектури, предметів 
побуту, знарядь праці, ужиткового мистецтва, тобто 
створенні моделі середовища, ландшафту; допомозі 
відродження народних ремесел і проведенні фольк-
лорних свят; сприянні індустрії туризму; розв’язанні 
наукових проблем, пов’язаних з пошуком, збиран-
ням, вивченням, реставрацією експонатів. Скансени 
виконують низку функцій, а саме компенсаторну, ре-
креативно-оздоровчу, культурно-просвітницьку, ко-
мунікативну, екологічну, соціальну, економічну тощо. 

Можна цілком обґрунтовано стверджувати, що 
скансени – це напрям музейного туризму, який зна-
ходиться на етапі свого становлення, спрямований на 
реалізацію рекреаційного, розвиваючого, естетично-
го потенціалу дозвілля, формування духовної особис-
тості, зміцнення сімейних цінностей і традицій. Осно-
вна місія скансенів – донести до майбутніх поколінь 
унікальність архітектури, побуту, традицій природо-
користування наших предків в умовах, максимально 
наближених до автентичних. 

У цій справі найбільше робиться в Київській, За-
карпатській та Івано-Франківській областях. Нині в 
музеях просто неба в Україні зберігається близько 
600 пам’яток народної архітектури. Це – надзвичай-
но мало для великої території з різноманітною за ха-
рактером забудовою. Досі погано охоплено такими 
музеями південь України. А народна архітектура тут 
цікава та багата. Яскравим прикладом цього є скан-
сен в Одеській області Фрумушика Нова. 

* У 1993 році Рада Європи про-
голосувала за вживання терміну 
«роми» замість терміну «цигани». 

За матеріалами статті д. і. н., профе-
сора ІДГУ Циганенко Л.Ф. Цигани 
Бессарабії // Гілея : науковий вісник : 
Збірник наукових праць. – К., 2011. – 
Випуск 50 (8). – С. 48-55 [Електрон-
ний ресурс]. – Режим доступу : 
http://gileya. org/index.php?ng=library 
&cont= long&id=67 та підручника 
Етнографія України : Навч. посіб. / 
За ред. проф. С.А. Макарчука. – Вид. 
2-ге, перероб і доп. — Львів : Світ, 
2004. – С. 497-499 [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : http://
chtyvo. org.ua/authors/Makarchuk 

_Stepan/Etnohrafia_Ukrainy/  

За материалами статті Афанасьєва О.Є., Бурлаки Є.В., Маркі-
ної Ю.М. Скансени України як важливий туристичний ре-
сурс // Туристична індустрія: сучасний стан та пріоритети ро-
звитку: Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конфе-
ренції (м. Луганськ, 6-7 травня 2009 р.) – Луганськ: ДЗ «ЛНУ 
імені Тараса Шевченка», 2009. – С. 80-84 [Електронний ре-
сурс]. – Режим доступу : http://tourlib.net/statti_ukr/
afanasjev5.htm та статті Афанасьева О.Е., Вольхиной  В. В. Роль, 
значимость и функции скансенов как туристического ресурса 
территории и репрезентантов народных традиций природопо-
льзования) // Современные проблемы сервиса и туризма. – 
2015. – Т. 9 (4). – С. 12-22 [Електронний ресурс]. – Режим дос-
тупу : https://cyberleninka.ru/article/v/rol-znachimost-i-funktsii-

skansenov-kak-turistskogo-resursa-territorii-i-
reprezentantov-narodnyh-traditsiy-prirodopolzovaniya 
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Взаємопроникнення культур стало джерелом формування особливого менталітету, характе-
ру жителів Бессарабського краю, своєрідністю матеріальної та духовної культури місцевого насе-
лення. 

Цьому пограниччю довелося стати рідним для представників понад десятка етносів. Збере-
ження попереднього досвіду в поєднанні з міжгруповою взаємодією породили оригінальні варіанти 
культурно-побутових традицій у регіоні. 

Необхідність в самоідентифікації культури лежить у ній самій, оскільки народ для того, щоб 
не розчинитися в культурно-етнічному просторі, а усвідомити свою самобутність, повинен осмислю-
вати свою культуру, шукати в ній індивідуальні риси, пам’ятати про свою історію. 

 

«Фрумушика-Нова» – Бессарабський скансен 
 
«Фрумушика-Нова» – молдавська назва, що в перекладі означає «Нова Гарненька» – музей 

просто неба «Бессарабське село», розташований у безмежному степу півдня України.  
В комплекс входять стилізовані національні етнографічні подвір’я Бессарабії 19-20 століття, а 

також відтворена в найдрібніших деталях старовинна церква, пасіка, корчма 
та інші, не менш цікаві об’єкти, оповиті духом історії. 

Екскурсія ком- плексом «Бессарабське село» – музей під відкритим не-
бом болгарського, га- гаузького і молдавського подвір’я, німецького та єврей-
ського будинку 18-20 ст., подвір’я російської родини – по-
кликана ознайомити з побутом людей тих часів та з їх жит-
тєвим укладом. 

Меморіал «Пагорб Пам’яті» присвя- чений всім знедоленим жителям сіл 
Фрумушика, Рошія, Гофнунгсталь, Канте- мир і Зурум, яких 
виселили з тутешніх земель. 

Доповнює етносело величезна колекція сільськогоспо- дарських механіз-
мів, серед яких зустрічаються екземпляри від середини XIX століття і до ра-
дянського трактора 30-х років. 

Винний льох – одна з перших будівель у «Фрумушиці-
Новій» – дає унікальну можливість дізнатися про вина Бессарабії та побачити весь 
технологічний шлях виноградної ягоди від грона на лозі до перетворення її в аро-
матний напій. 

«Фрумушика-Нова» – найбільший в Європі вівчарський комплекс з виро-
щування овець каракульської породи (тут міститься близько 8000 голів). 

Музейний комплекс відіграє виняткову роль у збереженні 
етнокультурної різноманітності світу, самобутності окремих народів. 

Він зберігає об’єкти матеріальної та нематеріальної спад- щини в природ-
ному для них історико-культурному середовищі в умовах підтрим- ки їх спокон-
вічних функцій та постійної актуалізації. 

Музейна установа презентує народ- ний побут і куль-
туру, веде роботу з відродження, розвит- ку, збереження та примноження 
національних куль- тур, традицій народів, що колись 
населяли ці землі. 

Використовуючи традиційні й інноваційні форми му-
зейної і екскурсійної роботи, скансен ефективно зберігає, експонує та популя-
ризує  об’єкти спад- щини в автентичному історичному, культурному та при-
родному середовищі. 

Фрумушика-Нова допомагає розв’язувати проблему людської потреби звернення до свого 
коріння, витоків життя свого етносу, дає можливість дізнатися багато цікавого про традиційну 

культуру та брати участь в етнічному діалозі. 

Відповідальний за випуск Малєрова Р. А. 

Художнє оформлення та комп’ютерне верстання Колеснікова О. Г. 
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