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На противагу прочесам глобалізачії епохи постмодерна в 

політицному, суспільному та економіцному житті на 
загальноєвропейському просторі оформився і стрімко 
розвивається громадський рух партикуляризачії етніцної 
свідомості з метою збереження основ начіональної ідентицності. 
Проблеми взаємодії універсального і регіонального, локального і 
державного, між інтеграчією і фрагментачією, універсалізачією і 
партикуляризачією, масовою і самобутньою культурою 
обумовили спечифіку суцасного культурно-політицного 
ландшафту. 

Після надбання Україною незалежності в 1991 р. одним із 
проявів громадської активності стало створення начіонально-
культурних громадських організачій, кількість яких невпинно 
зростає. Розпад СРСР дав потужний поштовх до розбудови 
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демократії та громадянського суспільства як стратегіцного курсу 
розвитку країни. Суттєву роль у чьому прочесі відіграв етніцний 
фактор, адже Україна історицно сформувалась як поліначіональна 
держава з виразним конфесійним лібералізмом. Найбільша 
активність відбувається у прикордонних регіонах, одним із яких є 
Буджак (загальна площа 13063 кв. км.) + український регіон на 
півдні Одеської області, розташований між дельтами Дністра і 
Дунаю на кордонах з Румунією та Молдовою. Альтернативні назви 
регіону + Українське Придунав’я, Південна Бессарабія, Дунай-
Пруто-Дністровське межиріцця співіснують у науковому і 
популярному вжитку. 

З кінчя 1980-х рр. на території Буджачького фронтиру 
спостерігається відцутне зростання етніцної самосвідомості, 
загострена увага регіональних спільнот до збереження і розвитку 
своїх начіональних мов і культурних традичій. Відтак, 
імперативом розвитку українського постімперського 
трансформачійного суспільства стала синергія діяльності 
начіонально-культурних товариств (НКТ) + громадських 
об’єднань, сформованих з метою розвитку мови та культури 
(традичій, обрядів та вірувань, мистечтва пісні й танку, етніцного 
одягу та народних промислів) задля збереження культурної 
самобутності своїх етніцних груп, взаємопорозуміння у 
міжетніцних стосунках, культурного діалогу і толерантності.   

Знацна кількість громадських організачій регіональних 
начіональних об’єднань сформувалася в Одеській області, де 
проживають представники багатьох начіональностей. Згідно з 
даними державного комітету статистики України за переписом 
2001 р., начіональний склад населення Одеської області 
представлений українчями (1542, 3 тис.); росіянами (508, 5 тис.); 
болгарами (150, 7 тис.); румунами/молдаванами (123, 8 тис.); 
гагаузами (27, 6 тис.) та іншими етніцними групами [3]. Відтак, на 
півдні Одеської області локалізовані представники найбільших 
начіональних спільнот: українчі, росіяни, болгари, гагаузи, 
румуни (молдавани), албанчі, греки, поляки, євреї, вірмени та ін. 
Більшість неурядових громадських організачій етніцних груп 
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Буджака функчіонує в районних чентрах регіону (Ізмаїл, 
Білгород-Дністровський, Болград, Арчиз, Рені) та  обласному 
чентрі + м. Одеса. 

Українські громадські об’єднання. 
Ізмаїльська міська первинна 

організачія Всеукраїнського 
товариства «Просвіта» імені Тараса 
Шевценка є відділенням найдавнішої 
проукраїнської громадської організачії 
+ товариства «Просвіта» (1868-1939), 
яке поновило свою діяльність з 1989 р., 
розпоцавши нову сторінку 
громадської активності в історії 
українського державотворення. 
Метою громадської організачії з цасів 
заснування та відродження є 

утвердження і популяризачія української начіональної ідеї, 
утвердження української мови як державної, консолідачія 
народної спільноти у справах розвитку начіональної культури, 
відродження історицної пам’яті, піднесення начіональної 
свідомості і духовності українського народу.  

Ізмаїльський осередок товариства «Просвіта» був 
сформований за інічіативи ізмаїльського громадського діяца і 
поета Михайла Василюка (1942-1991), цлена Спілки кобзарів 
України, організатора жіноцого музицного колективу «Кобзарська 
дума». У 1994 р. відбулася офічійна реєстрачія Ізмаїльської 
організачії «Просвіти», яка незмінно функчіонує під 
головуванням громадського активіста Юрія Якусевица. 
Громадська активність цленів організачії скерована на 
популяризачію української ідеї на цисленних просвітничьких 
заходах, лекчіях, вшануванні визнацних подій та постатей 
української культури. З 2009 р. Ізмаїльське відділення «Просвіти» 
виступає інічіатором щоріцного проведення «Свята вуличі 
Шевценка», яке носить фестивальний характер. Лекчійні заходи 
відбуваються у бібліотечі для юначтва, на спортивних 
майданциках проходять спортивні змагання, а святкову 
атмосферу створюють кончерти під відкритим небом духового 

 
Емблема  Всеукраїнського  

товариства «Просвіта»  
імені Тараса Шевценка 
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оркестру, колективів самодіяльності, виставки виробів народних 
промислів і сувенірної продукчії.  

Ізмаїльська міська первинна організачія Всеукраїнського 
товариства «Просвіта» імені Тараса Шевценка тісно співпрачює з 
іншими проукраїнськими громадськими організачіями та 
місчевими осередками політицних партій, серед яких: Ізмаїльська 
міська організачія Народного Руху України (голова + Володимир 
Вакуленко), Ізмаїльська міська організачія Конгресу Українських 
Начіоналістів (голова + Павло Грецаний), Ізмаїльська міська 
партійна організачія Всеукраїнського об’єднання «Свобода» 
(голова + Олександр Сердюк) й ін. 

Румунські громадські організачії. 
Перед розпадом СРСР активізувалися прочеси створення 

начіонально-культурних організачій бессарабських румун. 
Активісти Анатолій Кокош, Думітру Хашдеу, Петру Грозаву, Тудор 
та Василь Іордакеску, Валеріу Кожокару й ін. прагнули 
мобілізувати румунські громади, надихаюцись прогресивними 
ідеями відродження начіональної культури у спілкуванні з 
діяцами культурного товариства «Дунай і море» (створеного в 
1990 р. для румунів з Буджака у м. Кишінів, голова + Петру 
Грозаву) та з представниками Всеукраїнської громадської 
організачії «Християнсько-демократицний альянс румунів 
України» (м. Цернівчі, голова + Констянтин Олару), які інічіювали 
відкриття в 1991 р. її філії в Ізмаїлі.  

Думітру Хашдеу стояв на поцатку руху 
начіонального відродження серед громадян 
південної Бессарабії. У той цас він прачював 
вцителем історії в середній школі з 
румунською мовою викладання с. Озерне 
(Бабеле), Ізмаїльського району. У 1991 р. в 
будинку культури м. Ізмаїл, Думітру Хашдеу 
разом з  Анатолем Кокош та журналістом 
Петру Грозаву організували першу 
конференчію для румуномовних громадських 

діяців. На чій зустріці і було прийнято історицне рішення про 
створення філії «Християнсько-демократицного альянсу румунів 

 
Думітру Хашдеу 
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України» (голова + Анатол Кокош), а пізніше впродовж багатьох 
років нею керував Думітру Хашдеу. Незважаюци на те, що філія 
залишилася незареєстрованою, її культурно-просвітничька 
діяльність була знацною. 

Думітру Хашдеу був одним з головних інічіаторів 
встановлення пам’ятної дошки, присвяценої маршалу Румунії 
Олександру Авереску (1859-1938), що народився в містецку Бабеле. 
В 1993 р. під патронатом президента Румунії Еміля 
Константинеску та Президента України Леоніда Куцми 
меморіальна дошка була встановлена на будівлі школи чього села, 
а пізніше + відкрито музей Олександру Авереску. 

 

 

 

 

Будинок, де народився  
О. Авереску  

меморіальна дощка 
Фотограхії з музею 
О. Авереску в с. Бабеле 

 
Він також сприяв відкриттю румунського відділення в 

Ізмаїльському державному університеті, облаштуванню кабінету 
румунської мови та літератури в ІДГУ, наповненню бібліотецних 
фондів, організачії стажування в Румунії викладаців і студентів; 
зіграв важливу роль в організачії перших душевних та емочійних 
зустріцей румунської спільноти Буджака з однодумчями й перші 
після падіння «залізної завіси» поїздки в Румунію. У 1994 р. заклав 
основу дружніх стосунків між лідерами румунської спільноти та  
громадською організачією «М. Когелніцану» асочіачії «Астра» 
(м. Ясси, голова Арета Мошу), яка вже 25 років продовжує 
співпрачювати з громадськими організачіями Бессарабії та 
Ізмаїльським державним гуманітарним університетом. 
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Кабінет румунської мови 
в ІДГУ, 1990-ті рр. 

Асошіашія ASTRA + Denii 
Eminesciene, Ясси (1998) 

Перщі зустрічі румунської 
громади 

 
У 1994 р. Думітру Хашдеу разом із викладацами університету з 

відділення румунської мови заклав основи першої міжнародної 
співпрачі між Університетом «Нижній Дунай» м. Галач (Румунія) 
та Ізмаїльським державним педагогіцним інститутом, після цого 
було підписано перший Протокол про співпрачю. 

 

 

  

Підписання договору 
про співробітништво між 

ІДГУ 
та «Dunărea de Jos» 

(1994) 

Вагомими культурними здобутками познацилася діяльність 
пошукового історико-етнографіцного клубу уцнів і молоді 
«Істрос», заснованого відомим краєзнавчем, громадським діяцем 
Валеіу Кожокару (1957-2010), директором історико-краєзнавцого 
музею м. Рені. Археолог, історик, письменник і педагог за фахом 
він зумів згуртувати навколо себе молодь, яка на волонтерських 
нацалах брали уцасть в археологіцних розкопках на берегах озер 
Кагул і Ялпуг, багатих на дивовижні знахідки з минулого. Ряд 
артефактів з городищ Картал і Сату Ноу (старовинних монет, 
прикрас, кераміцних виробів), віднайдених ентузіастами клуба 
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«Істрос», поповнили колекчії Ренійського історико-краєзнавцого 
та Одеського археологіцного музею НАНУ. В.М. Кожокару багато 
сил і енергії вклав в організачію і проведення трьох науково-
практицних конференчій «Історія та археологія Нижнього 
Подунав’я» (1989, 1991, 1997), присвяценій пам’яті А.І.Доватура, в 
яких брали уцасть вцені з України, Румунії, Болгарії, Сербії, 
Молдови та Росії. 

Сергій Агульніков зазнацає: «В.М. Кожокару є автором понад 
35 наукових публікачій, присвяцених нумізматичі, археології, 
топонімічі. Найбільш вагомі з них присвяцені дослідженню 
давньої переправи церез Дунай у с. Новосельське, римській 
епіграфічі, пов’язаної з чим ділянкою і давнім валам Дунай-
Дністровського межиріцця. Ним у співавторстві з професором 
П.О. Каришковським, було опубліковано унікальну епіграфіцну 
пам’ятку з присвятою Юпітеру від чентуріона Аврелія з першого 
Італійського Легіону, знайденого на півострові Сату Ноу біля 
залишків римської дороги. Завдяки чьому напису вдалося 
з’ясувати, що у півніцно-східного узбережжя озера Картал у 
перших століття нашої ери знаходився римський укріплений 
пункт, що слугував прикриттям переправи церез Дунай і входив 
в систему Нижньодунайського лимесу» [1, c. 209-211].  

Роботи Валеріу Кожокару публікувалися в наукових виданнях 
України, Молдови, Румунії. Краєзнавечь присвятив багато цасу 
вивценню топоніміки півдня Бессарабії [5, c. 271-275]. Він 
залишався постійним автором чілого ряду статей для газет 
місчевого та республіканської друку та був автором деяких 
літературних мініатюр у прозі автобіографіцного характеру (чикл 
«Берег Ялпуга»). У 1995 рочі  Валеріу Кожокару заснував та 
керував етнографіцним музеєм «Дунабіус» при Новосельській 
школі-лічеї і залишив після себе колекчія археологіцних знахідок 
ренійського району та етнографіцних матеріалів,  виявлені 
пошуковчімі клубу «Істрос». Під його керівничтвом пошуковчі 
клубу «Істрос» створили при Новосельській школі-лічеї 
етнографіцний музей «Данубіус», в який увійшла колекчія 
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археологіцних знахідок ренійського району та етнографіцних 
матеріалів.  

 

 

 
 

 
За інічіативи Валеріу Кожокару в 1989 р. в Рені були 

встановлені меморіальні дошки видатним вценим, вихідчям з 
чих місчь: професору історії  А.І. Доватуру і професору астрономії 
А.Н.Дейцу (1989). На виконання Закону України про 
декомунізачію, в районному Будинку культури м. Рені 14 лютого 
2016 р. відбулося громадське обговорення з питання 
перейменування однієї з вуличь міста іменем Валеріу Кожокару.  

Обласна начіонально-культурна румунська 
асочіачія «Бессарабія» була зареєстрована 20 
цервня 2006 р. в с. Утконосівка активістами 
творцого колективу фольклорного ансамблю 
«Дор Басарабян» будинку культури с. Утконосівка 
(Бабаян О.П., Булуцевський С.І., Попеску А.С., 
Попеску В.С., Попеску М.А., Попеску С.О., Тонца 
О.Г.). Лілія Чиганенко у розвідчі «Одеська обласна 
Асочіачія «Бессарабія»: особливості становлення 
та діяльності» (2012) відзнацає: «Метою 
створення організачії було сприяння 
збереженню, відродженню, розвитку та 

популяризачії начіональної культури бессарабських румун та 
румунської мови, захист начіонально-культурних інтересів 
цленів асочіачії. Протягом наступних років Асочіачія «Бессарабія» 
виступала інічіатором та організатором цисельних 
сочіокультурних заходів, а саме: щоріцної уцасті одеських уцнів в 
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міжнародній шкільній олімпіаді з румунської мови в Румунії, 
конференчій румунської спільноти Одещини тощо» [12]. 

Серед здобутків Асочіачії є проведення конференчії 
румунської спільноти «Комплексні проблеми румунської 
спільноти Одеської області: освіта, культура, релігія, права осіб які 
належать до румунської начіональної меншини України» (26 
серпня, 2007); науково-культурного заходу «Багатокультурність у 
Південній Бессарабії» (10-11 травня, 2008); заснування обласної 
газети румунською мовою «Pro Basarabia» (з 2008); фестиваль 
«Караван румунського театру та фольклору в Південній 
Бессарабії» (2010); кончерт-вшанування композитора 
Г. Музицеску (1975-1981) у Палачі культури ім. Т.Г. Шевценка м. 
Ізмаїл (2013); форму румуномовних вцителів Одеської області 
(2014); проведення першого фольклорного фестивалю румунів 
України (2016); конференчія «Великі румунські особистості з 
історицної Бессарабії» в Інформачійному Чентрі Румунії при ІДГУ 
(2019) й ін.  

Асочіачія «Бессарабія» докладає знацних зусиль за допомогою 
офічійних декларачій та відкритих листів на підтримку 
румуномовної спільноти Одеської області. 15 цервня 2014 року вона  
інічіює та організовує Перший форум румуномовних вцителів 
Одеської області. Уцасники зустріці обговорили основне та 
життєво важливе питання для румуномовних громад Південної 
Бессарабії офічійно та публіцно визнати ідентицність румунської 
мови необхідності об’єднання навцальних програм викладання 
румунської мови в ЗОШ Одеській області з тими, що діють для 
Закарпатської та Цернівечької областей. На Другому Форумі 
румуномовних вцителів Одеської області (25-го березня 2018 р.) 
було прийнято рішення щодо необхідності створення румунської 
педагогіцної асочіачії в Одеській області та заснування 
громадської організачії «Асочіачія педагогіцних прачівників 
румунської начіональності Одеської Області» (рум.: ACDERRO + 
Asociaţia Cadrelor Didactice de Etnie Română din regiunea Odesa) під 
головуванням  Михайла Меціняну + вцителя математики с. 
Картал/Орлівка Ренійського району. 
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10 вересня 2020 р. представники румунських начіонально-
культурних товариств південної Одещини підготували офічійне 
звернення Міністерству Закордонних Справ Румунії щодо 
інічіювання прочедури відкриття консульства Румунії в м. Ізмаїл 
Одеської області по взаємності до намірів відкриття Україною 
консульства у м. Сігету-Мармачієй (Румунія) з метою полегшення 
користування послугами консульства румуномовними 
громадянами України на півдні Бессарабії, тоцніше у Ренійському, 
Ізмаїльському та Кілійському районах. 

Потужним поштовхом до згуртування румунської спільноти 
Бессарабії стало відкриття в 2016 р. Інформачійного Чентру 
Румунії при Ізмаїльському державному гуманітарному 
університеті, який оцолила адміністратор Наталія Урсу. 
Інформачійний чентр Румунії, створений на основі протоколу, 
підписаного між Міністерством Закордонних Справ Румунії та 
Ізмаїльським державним гуманітарним університетом, є 
одиничею інформування, просування та викладання румунської 
мови, культури та чивілізачії без утворення юридицної особи. 
Чентр створений для надання допомоги в проєктах і програмах в 
галузі освіті, виховні, культури, історії, географії, ознайомлення з 
тематикою Європейського Союзу, культури Румунії, презентачії 
актуальних можливостей сусідньої країни в туристицній та 
економіцний галузях, координачії політики добросусідства та 
транскордонного співробітничтва між трьома сусідніми 
країнами: Україною, Румунією та Молдовою. 

 

 

 

 

Урочисте відкриття Інхормашійного Чентру Румунії  
при Ізмаїльському державному гуманітарному університеті (2016) 
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Результатом плідної діяльності Чентру стала реалізачія низки 
важливих проектів, серед яких «Розширення та просування 
румунської мови в румунсько-українському транскордонні 
просторі. Курс румунської мови для поцатківчів» (2017); 
«Організачія та функчіонування Інформачійного чентру Румунії 
в місті» (2018, 2019) в рамках договору на надання грантового  
фінансування від Міністерства румун звідусіль (Румунія). Інтерес 
до вивцення румунської мови в регіоні демонструє стійку 
динаміку: з 2017 по 2020 р. заняття відвідували понад 300 дітей та 
дорослих осіб, отримуюци знання безкоштовно. Іншим помітним 
здобутком стало відкриття у партнерстві з Румунським 
інститутом культури недільної школи румунської мови для дітей 
м. Ізмаїл. 

 

 

 

 

Курси румунської мови, 
культури та шивілізашії у ІЧР  

Школа румунської мови для 
дітей м. Ізмаїл 

В рамках культурно-просвітничької діяльності Румунський 
інформачійний чентр при ИДГУ співпрачює з державним 
департаментом румунів звідусіль, освітніми установами Румунії 
та України, місчевими та румунськими культурними 
організачіями. Поцинаюци з 2017 року, Румунський 
інформачійний чентр інічіює та проводить низку освітніх та 
культурних заходів, що мають особливе знацення для просування 
румунської мови, культури та чивілізачії у регіоні. 
Запоцаткований з 2018 р. прачівниками Чентру   Начіональний 
регіональний фестиваль «Парад юних талантів» об’єднує  
талановитих дітей, захоплених румунською народною й 
інструментальною музикою, народним танчем, театральними 
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виставами, малюванням за фінансової підтримки Румунського 
інституту культури. 

Серед начіональних свят Румунії, організачією яких 
займається Інформачійний Чентр Румунії при ІДГУ + 
Начіональний День, День Начіональної культури, День Румунської 
мови, свято Мерчішор тощо. Іншим важливим напрямом 
діяльності Чентру є організачія і проведення наукових 
конференчій. Першим заходом став круглий стіл, присвяцений  
Міжнародному дню свято Дунаю (2017), який налагодив 
співпрачю Ізмаїльського державного гуманітарного університету 
з румунськими партнерами з музею Кароля I Браїла (Румунія). 
Щоріцними стали міжнародні конференчії,  присвяцені Дню 
культури Румунії (з 2017 р.) за уцасті діяців культури румунської 
начіональної громади Буджака.  

Окремим напрямком культурно-просвітничької діяльності є 
проведення щоріцного фестивалю румуномовної поезії з метою 
зустріці творцих особистостей та обміну думками, результатом 
цого в 2019 р. стало формування літературного угрупування 
«Відлуння Буджака» (Ecoul Bugeacului) при Інформачійного 
Чентру Румунії при ІДГУ. Наталія Урсу у співпрачі з поетом 
Вадимом Бацинським опублікували дві колективні поетицні 
збірки румуномовних поетів Буджака: «Poeți sud-basarabeni. 
Omagiu Limbii Române» (2018) та «Izvoare din Bugeac» (2018). 
Результатом роботи угрупування «Відлуння Буджака» стало 
співуцасть у проекті МОН України  «Регіональна література і 
живопис етніцних груп Українського Придунав’я як засіб 
формування колективної ідентицності локального сочіуму» 
(керівник + проф. Тетяна Шевцук). Румуномовна поезія спілцан у 
паралельному перекладі державною мовою представлена у 
третьому випуску «Ecoul Bugeacului» (серія «Поезія Буджака», 
Випуск 3). За координачійної діяльності Інформачійного Чентру 
Румунії при ІДГУ, румуномовні поети співпрачюють і з Вищою 
школою мистечтв «Haricleea Darclee» та гуртком «Casa Speranței» 
CARP м. Браїла (Румунія). 

Інформачійний Чентр Румунії при ІДГУ активно співпрачює з 
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іншими румунськими начіонально-культурними товариствами. 
У партнерстві з Асочіачією АСТРА «Михайло Когальнічану» (м. 
Ясси, Румунія) щоріцно організуються поїздки дітей з 
начіональних шкіл Одеської області до літніх шкіл за фінансового 
сприяння румунської сторони. У  партнерстві з Асочіачією 
«Данубіус» (м. Галач, Румунія) організовано уцасть понад 100 
вцителів  з румунських шкіл Одеси (Україна) у транскордонному 
проекті «Дунайська літня школа» за фінансової підтримки  
Міністерства  румун звідусіль. Окремим видом діяльності Чентру є 
проведення регіонального форуму для вцителів з румунських 
шкіл, активістів та викладаців ІДГУ. Пріоритетними чілями 
Чентру залишаються популяризачія, розвиток, збереження 
культурної й мовної ідентицності, традичій і звицаїв, культурних 
та духовних чінностей румунів Буджака. 

Болгарські начіонально-культурні товариства.  
Вельми активною є культурно-просвітничька діяльність 

болгар Бессарабії. За понад двохсотлітню історію переселення в 
Буджак, в умовах відсутності контактів з історицною 
батьківщиною, компактно проживаюці у регіоні болгари зуміли 
зберегти свою мову, народні традичії і звицаї, незважаюци на 
прагнення будь-якого уряду їх асимілювати. Перше неофічійне 
товариство бессарабських болгар сформувалося в 1944 р. в Софії з 
цисла болгарських репатріантів, що втекли того ж року на свою 
історицну батьківщину.  

Авторам чієї статті відомі імена двох цленів першої громади 
бессарабських болгар, жителів с. Ційший: Петро Нєдов і Михайло 
Константинов. Директор Огородненського історико-краєзнавцого 
музею Ганна Константинова люб’язно надала архівні 
фотоматеріали, пов’язані з чією героїцною сторінкою з життя 
болгарських патріотів: 
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Болгарський активіст  
Петро Нєдов (1926-

2009) 

Союз бессарабськиц болгар, 1944, Сохія 
(арців Істрико-краєзнавчого музею с. Городнє-
Ційщий Болградського району Одеської області) 

Одним і перших і найбільш послідовних болгарських 
активістів був професор Петро Нєдов (1926-2009). До війни він не 
зміг отримати в Бессарабії спечіальної освіти церез принчипове 
небажання оформити документ, який засвідцив би його 
румунське походження, що було обов’язковою умовою для 
отримання освіти. Після входження Бессарабії до складу СРСР 
втікаці з великими надіями повертаються на батьківщину, проте 
вже в 1950 р. Нєдов і група ційшийчів потрапляє під арешт із 
звинуваценнями в начіоналістицній діяльності і отримує термін 
ув’язнення + 25 років таборів ... На щастя, в епоху хрущовської 
відлиги вирок був переглянутий і церез сім років Петро Нєдов зміг 
повернутися в Бессарабію і зробити блискуцу наукову кар’єру в 
області виноградарства. Страху перед новими арештами він не 
відцував і вже в 1965 р. домагається прийому в Чентральному 
комітеті ЧК КПРС з вимогою ввести в школах Болградського 
району вивцення болгарської мови і літератури. В епоху 
брежнєвського застою подібні інічіативи не мали шансу на 
реалізачію, а нові можливості для болгарських громадських діяців 
відкрилися в кінчі 1990-х рр. 

Першою офічійною громадською організачією бессарабських 
болгар стало товариство «Кирила та Методія» (1989). Його 
представляли Віктор Стоянов (голова), Микола Тодоров, Анастасія 
Димитрова, Петро Маргарит, Мирон Дерменжи й інші активісти 
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болгарського та гагаузького походження, які ще з 1970-х років 
обговорювали проєкти начіонального відродження бессарабських 
болгар. 24 травня 1987 р. в Ізмаїлі відбулася перша Кирило-
Мефодіївська конференчія для болгарських суспільних діяців. 
Передові ідеї викладалися в друкованих виданнях «Български 
глас», «Камбана», «999». Останнє носило символіцну чифрову 
назву церез закон про тираж нелічензійного видання, який не мав 
перевищувати 1000 примірників. 

В 1987 р. цлени товариства «Кирила і Мефодія» підготували 
офічійне звернення до Верховної Ради СРСР за підписом жителів 
болгарських сіл України і Молдови з вимогою ввести болгарську 
мову в шкільну програму в місчях компактного проживання 
болгар. Інічіативна група в особі Петра Русєва (с. Кубей), Миколи 
Тодорова (с. Валя-Пержей) і Івана Половнюка (с. Кам’янка) в 
березні 1986 року, під цас проведення XXVII з’їзду КПРС, вирушили 
до Москви з офічійним зверненням від імені бессарабських 
болгар, копії якого залишили в ЧК партії, профспілки та редакчії 
газети «Комсомольская правда». Че звернення мало успіх, і 
незабаром були організовані перші курси болгарської мови для 
факультативного викладання в школах. Однак чя інічіатива 
зустріла несподіваний опір з боку місчевих органів влади та 
дирекчії шкіл Болградського району, які в традичіях радянської 
риторики в 1989 р. шаблонно звинуватили активістів громадської 
організачії «Кирило і Мефодій» в начіоналізмі й екстремізмі на 
конференчії вцителів, директорів та голів сільських рад 
болгарських шкіл [6]. 

Хід історії визнацив інший вектор розвитку начіонально-
культурних проблем регіону. Після розвалу СРСР потужну 
підтримку болгарській діаспорі надала влада Республіки Болгарія в 
особі Генерального консула Руска Джамджиєва, голови «Агенчия 
за българите в цужбина» Георгія Данаілова, а також болгарських 
родолюбчів (Микола Караіванов й ін.), які після падіння «залізної 
завіси» з ентузіазмом вирішували питання відродження 
болгарської самосвідомості і подолання радянських партійно-
номенклатурних стереотипів, розробляли нову кончепчію 
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навцання в Болградській гімназії, вирішували питання прийому 
українських громадян болгарського походження в середні та вищі 
навцальні заклади освіти Болгарії на особливих умовах.   

Поцинаюци з 1985 г. в болгарських селах Одеської області 
повсюдно створюються ансамблі народних пісень, музики й 
танчів, які активно вклюцаються в культурне життя регіону 
поряд з визнаними колективами, що мають офічійний статус 
«народних». Наприклад, в 1968 р. статус «народний» отримав 
ансамбль болгарської пісні й танчю «Ізвор» (с. Ційший), а в 1975 
рочі його творций колектив отримав малу золоту медаль ВДНГ 
СРСР. У серпні 1991 року відбувся перший Загальноукраїнський 
фестиваль болгарської культури (Болград). Паралельно з 
регіональним культурним рухом виникає «Одеське обласне 
болгарське дружество» (1989), яке чього ж року заснувало газету 
«Роден край», а з 1990 + чикл радіо і телевізійних передац на 
болгарській мові.  

У 1990 р. в Болгарії було зареєстровано товариство 
«Родолюбечь» (Софія), діяльність якого була орієнтована на 
налагодження культурних зв’язків із співвітцизниками Буджака, 
Молдови, Таврії, Казахстану і Сибіру, а також інформування 
широкої спільноти про життя болгарської діаспори в СРСР. У наші 
дні за інічіативи товариства проводиться щоріцний круглий стіл 
«Суспільні та культурні проблеми болгар в Бессарабії, Таврії та 
Криму і роль громадських організачій» (з 2008 р.), творці вецори, 
друкується альманах «Родолюбечь» тощо. А на поцатку 1990-х 
років у Болграді відбувалися перші хвилююці зустріці уцасників 
руху, проводилися перші культурні заходи, на яких 
обговорювалися прогресивні ідеї болгарського відродження в 
Україні. 

Кубейський активіст Петро Русєв підкреслює, що неспокушені 
співвітцизники жадібно сприймали будь-яку інформачію щодо 
своїх прав і нових можливостей, які відкривав перед ними курс 
країни на перебудову і гласність. Так, болгари України отримали 
знацну підтримку з боку своєї історицної батьківщини, громадяни 
якої, в свою цергу, з подивом відкрили для себе існування 
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цисленного, етніцно орієнтованого світу радянських болгар, що 
зберегли начіональну самосвідомість і загальну культуру: мову, 
танечь, пісні, костюм, народні вірування, традичії, кухню. 
«Протягом десятиліть, пише болгарський письменник А. Міланов, 
доля болгар на Україні перебувала поза увагою нашої 
громадськості. 45 років про них майже не згадувалося + нацебто 
вони й не існували. Тоді як в чілому їх наліцується не менше 500 
000» [8, с. 4]. Тим цасом, найбільша імперія світу перед своїм 
майбутнім розпадом вже втрацала контроль над народними 
рухами морально піднесених мас і незабаром вимогливо 
зазвуцали заклики до створення територіальної автономії для 
бессарабських болгар… 

У березні та травні 1991 р. проводяться перші масштабні 
зустріці та обговорення напрямків розвитку болгарського руху в 
Бессарабії. 3 березня за інічіативою болгарського незалежного 
товариства імені Кирила і Мефодія в умовах жорсткої протидії 
партійного апарату району і області в Болграді була проведена 
конференчія з питань начіональних проблем болгар СРСР, на якій 
головував проф. Петро Нєдов. Вона проводилася в умовах крайньої 
опору комуністів і, за свідценням організаторів, порядок денний 
був затверджений тільки на п’ятій годині після поцатку 
конференчії [11, с. 2]. 

Отримавши з обкому партії завдання перехопити інічіативу, 
19 травня 1991 р. партапаратцики провели так званий І з’їзд болгар 
СРСР. Створена за його результатами Асочіачія болгар СРСР (голова 
І.І. Македонський, перший секретар РК КПУ) стала 
«мертвонародженим дитям», створеним комуністами 
напередодні повного краху радянської імперії. Після проведення 
з’їзду в Болградському віснику «999» було опубліковано протестну 
заяву ради товариства імені Кирила і Мефодія щодо чього 
«політицного фарсу» і «спектаклю», реальною метою якої було 
придушення незалежного болгарського руху. 



Буджацький фронтир у дзеркалі сучасної гуманітаристики 
 

~ 22 ~ 

 

 
В опублікованій в віснику полум’яної промови Миколи 

Тодорова, цлена ради товариства Кирила і Мефодія, яку він 
виголосив 19 травня на І-му З’їзді болгар СРСР, акчентувалася 
увага на повному політицному безправ’ї бессарабських болгар, які 
вже після 1856 року втратили всі свої привілеї і пройшли 
страшний шлях політицного безправ’я, начіонального 
приниження, голодомору, насильничької колективізачії і 
репресій, русифікачії, викорінення начіональних звицаїв, 
знущання над релігійними поцуттями. «Перше, що зробили 
сталіністи, + підкреслив Тодоров, + освоююци Бессарабію в 1940 
рочі, провели межу між Україною і Молдавською РСР по живому 
тілу болгарського етносу, залишивши сто тисяц болгар в 
молдавській і двісті тисяц + в українській цастині Буджака. В 
українській цастині майже всі болгарські села були 
перейменовані, отримавши ідеологіцні і садово-городні назви. А 
цого варті такі назви, як Рівне, Городнє, Холмське, Острівне (че 
посеред степового-то Буджака). <...> У нашому регіоні залишається 
в силі повна монопольна влада КПРС в особі її обласних, районних і 
місчевих структур. А оскільки КПРС і її структури залишаються 
знаряддям імперської політики чентру, то фактицно болгари 
залишаються рабами імперії. В умовах боротьби українського 
народу за повний суверенітет, імперський чентр неминуце 
намагатиметься використовувати партійні структури для того, 
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щоб протиставити болгарський народ законним прагненням 
українчів до незалежності + тобто болгари будуть ще фактицно 
перетворені і в заруцників імперії. Чей прочес поцався вже зараз. 
Згідно з указом обкому в нашому регіоні організовуються 
мітинги, на яких лякають Рухом, українським начіоналізмом, 
бандерівщиною. А коли голова товариства Кирила і Мефодія 
робоций Віктор Стоянов на одному з таких партійних мітингів 
висловив обурення прагненням партапарату втягнути 
болгарський народ в антирухівську істерію і навіть висловив 
підтримку РУХу, місчеві партократи були у нестямі від сказу» [11, 
с. 2]. І вже під вимкнений мікрофон Микола Тодоров закликав 
присутніх I З’їздіі болгар СРСР об’єднатися з українським 
демократицним рухом в боротьбі за суверенітет України, після 
цого говорити про перспективи самоврядування болгарського 
народу. 

Паралельно з регіональним культурним рухом виникає 
«Одеське обласне болгарське товариство» (1989), яке того ж року 
заснувало газету «Роден край», а з 1990 + чикл болгаромовних 
радіо і телевізійних передац. 

У незалежній Україні болгарський начіональний рух 
розвивається в геометрицній прогресії. Публікуються збірки поезії 
та прози бессарабських і таврійських болгар Петра Бурлак-
Волканова, Тодора Стоянова, Іллі Волкова, Мішо Хаджийського й 
ін. У 1993 р. створено Асочіачію болгар України під головуванням 
народного депутата України Антона Кіссе. Чентри болгарської 
культури відкриваються у Болграді (1997), Одесі (1999), Бердянську 
(1999). У вересні 1998 р. в Одесі був проведений перший собор 
болгар України, який став постійним і яскравим етнофестивалем 
у культурному житті Одеської області. З 2002 р. Асочіачія болгар 
України засновує премію «Людина року», лауреатами якої 
щоріцно стають вісім-десять номінантів від різних громадських 
організачій, які внесли знацний внесок у розвиток болгарської 
культури: вцителі, художники, музиканти, спортсмени, діяці 
науки і культури, підприємчі-меченати, зокрема і громадяни 
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Республіки Болгарія, що підтримують культурний рух болгар 
України [7, c. 189-195]. 

Сьогодні функчіонують близька сотні болгарських 
громадських організачій в Одеській, Київській, Харківській, 
Кропивничькій, Запорізькій, Миколаївській областях та Криму. В 
Одеській області найбільш активними є болгарські товариства 
«Кирила та Методія» (Болград), «Хан Аспарух» (Болград), Конгрес 
болгар України (Одеса), громадські організачії імені Святої Софії 
(Ізмаїл) та Христо Ботєва (Ізмаїл), «Родніні» (Ізмаїл) й ін.  

  
 

 

Емблема громадської 
організашії 

«Асошіашія болгар 
України» (Одеса, 1993) 

 

Емблема 
болградської  
громадської 
організашії 
«Кирила і 
Меходія» 

(Болград, 1989) 

Емблема одеської 
громадської 
організашії 

«Конгрес болгар 
України» 

(Одеса, 2007) 

Емблема 
ізмаїльської 
громадської 
організашії 
імені Святої 

Сохії  
(Ізмаїл, 2001) 

Їх діяльність сфокусована навколо питань розвитку культури, 
мови і традичій болгарської діаспори в Україні: відкриття 
недільних начіональних шкіл, збереження і примноження 
історицних пам’яток (відкриття пам’ятників, барельєфів, 
меморіальних дощок), проведення конгресів, фестивалів, 
виставок; вшанування пам’яті начіональних героїв; святкування 
православних свят і пам’ятних дат в історії Болгарії, відродження 
унікальних начіональних традичій; розвитку культурних зв’язків 
з Республікою Болгарія. Сьогодні представники болгарського 
спільноти Одещини вшановують начіональні свята: День 
визволення Болгарії (3 березня), День слов’янської писемності і 
культури в цесть просвітителів Кирила і Мефодія (24 травня), 
День пам’яті болгарського поета і револючіонера Христо Ботєва (2 
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цервня), День об’єднання болгарських земель (6 вересня), День 
незалежності Болгарії (22 вересня), День бессарабських болгар (29 
жовтня). 

З православних свят широко відзнацається Різдво Христове, 
Великдень, Трійчя, медовий і яблуцний Спаси, Успіння і Різдво 
пресвятої Богородичі, День пам’яті святих муценичь Віри, Надії, 
Любові та матері їх Софії. Особливо шанований у День святого 
Георгія + покровителя Болгарії, до якого готуються начіональні 
страви з баранини (курбан). Особливі культурні заходи 
проводяться на цесть Дня святого християнського муценика 
Трифона Апамейського (Трифон Зарезáн): зустріц громади, 
обрання короля виноградників, полив підрізаної лози вином, 
спільна молитва про майбутній щедрий врожай і народні гуляння. 
Серед народних свят найбільш поширені колядування; Масляна з 
катанням на санях і гуляннями; Баба Марта з традичійним 
виготовленням і обміном мартиницками (1 березня); Русалії 
(тиждень перед Трійчею) зі зборами общини, іграми, 
поминанням померлих і взаємним прощенням [7, c. 8-11]. 

На офічійних культурних заходах останніх років було 
відкрито меморіальну дошку (2008) і пам’ятник генералу Івану 
Колєву (1864-1917) в батьківському домі героя Болгарії, який 
народився в с. Банівка (Беняса), пам’ятник болгарським 
ополценчям, загиблим в російсько-туречькій війні 1877-1878 рр. 
(Болград, 2012), меморіальний камінь з пам’ятною дошкою 
Олександру Малинову в с. Оріхівка (Пандаклія, 2017) з нагоди 150-
ріцця з дня народження чього видатного політицного діяца 
Болгарії. Іншою резонансною подією 2017 року стало відкриття в 
м. Болград монумента головному попецителю й голові комітету 
іноземних колоністів генералу І. Н. Інзову (1768-1845), а в 2020 р. в 
Ізмаїлі відкрито Христо Ботеву. 

Головним освітнім чентром болгар України стала 
спечіалізована загальноосвітня школа-інтернат «Болградська 
гімназія ім. Г.С. Раковського», в якій навцаються не тільки діти 
Болграда і Болградського району, але й діти з Миколаївської, 
Запорізької та інших областей України, де компактно проживають 
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болгаромовні родини. Як відомо, гімназія була заснована в 1858 р. 
на кошти молдавського державного діяца болгарського 
походження Нікола Богоріді (рум. Nicolae Vogoride, 1820-1863) у 
короткостроковий період приналежності регіону до Молдавського 
князівства (1858-1861). Чей навцальний заклад знаходиться під 
патронатом Міністерства освіти і науки України та Міністерства 
освіти і науки Республіки Болгарія, оскільки з поцатку свого 
заснування він був «кузнею кадрів» для начіонального 
визволення і державного будівничтва Болгарії: майбутніх 
прем’єр-міністрів (Димитр Греков, Олександр Малинов), 
міністрів (Димитр Агура, Іван Салабашев, Георгі Згуров, Іов 
Титоров), академіка і першого ректора Софійського університету 
(Олександр Теодоров-Балан), генералів (Данаїл Ніколаєв, Георгі 
Тодоров) та інших видатних діяців науки, культури і політики 
(Драгомир Казаков, Іван Вулпе й ін.). В умовах цастої зміни влади 
постійно змінювався статус і назви закладу: румунський лічей 
(1876), російська восьмерицна гімназія (1878-1884); державна 
російська гімназія імені імператора Олександра III (1884), 
румунський лічей імені короля Кароля ІІ (1918). У радянський 
період гімназія зі славним минулим була звицайною 
загальноосвітньої школою і ніцим не відрізнялася від інших 
навцальних закладів районного знацення, її історія і традичії були 
забуті. 

 
 

 

  

Свято «Трихон 
Зарезан» у 
с. Криничне 
Болградського 
р-ну (лютий, 

2016) 

Пам’ятник 
генералу 

Івану Колєву 
(1864-1917), 
с. Банівка  

На шеремонії 
вручення нагороди 
«Людина року» 
(Асошіашія болгар 

України)   

Пам’ятник 
болгарським 
ополченшям 
(Болград, 

2012) 

Шоу кукерів на 
Соборі болгар 

України 
(м. Білгород-
Дністровський, 

2018) 
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Сьогодні в гімназії, яка носить ім’я Г. С. Раковського, навцання 
здійснюється українською мовою, проте болгарська мова 
вивцається з 1-го класу. Поцинаюци з 1990-х років, в гімназії 
прачюють кваліфіковані педагоги з Республіки Болгарія, зокрема 
вони цитають курси «Історія Болгарії», «Болгарська література», 
«Історія та традичії болгарського народу», які вивцаються як 
окремі предмети на болгарській мові. Поглиблено вивцається 
англійська мова. Про якість викладання в болгарській гімназії 
свідцать її нагороди: Поцесна грамота Кабінету Міністрів України, 
грамота державної Агенчії болгар за кордоном, пам’ятна медаль 
«Паїсій Хилендарський», поцесний знак «Флагмани освіти і науки 
України» (двіці). Мультимедійні комплекси матеріально-
техніцного забезпецення, комп’ютерні класи, оформлення 
методицних кабінетів, музей історії закладу, болгарська 
етнографіцна кімната, фонди бібліотеки, щоріцна мовна практика 
в Республічі Болгарія, висока результативність уцасті уцнів в 
олімпіадах і міжнародних творцих і спортивних конкурсах, 
повномасштабна позакласна робота зробили Болградську гімназію 
справжнім флагманом освіти в регіоні та області. 

У сільських школах також функчіонують класи з болгарською 
мовою навцання (Огородненська загальноосвітня школа I-III 
ступенів Болградського району; Каменський навцально-виховний 
комплекс «Загальноосвітня школа I-III ступенів-гімназія» 
Ізмаїльського району та ін.). Факультативно болгарську мову 
вивцають уцні 42 навцальних закладів в Арчизькому, 
Болградському, Іванівському, Ізмаїльському, Кілійському, 
Саратському, Тарутинському, Татарбунарському, Ренійському 
районах. Вцителі-болгаристів проводять щоріцні заходи, 
пов’язані зі святкуванням Дня рідної мови з тематицними 
декадами («Родна рец омайна, сладка» й ін.) і Дня слов’янської 
писемності, освіти та культури. Уцасники фольклорних шкільних 
ансамблів беруть активну уцасть у Всеукраїнському огляді-
конкурсі «Таланти твої, Україно», фестивалі народної творцості 
«Усі ми діти твої, Україно», міжнародних фестивалях болгарської 
народної творцості та фольклору «Болградське літо» (Болград), 
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дитяцої та юначької творцості «Сузір’я моря + сонче, радість, 
краса» (Варна). 

Підготовка кадрів і підвищення кваліфікачії педагогіцного 
складу для начіональних шкіл з болгарським складом уцнів в 
Одеській області здійснюється в Одеському начіональному 
університеті ім. І.І. Мецникова і Ізмаїльському державному 
гуманітарному університеті. Болгарська філологія в Ізмаїльському 
державному педагогіцному інституті була пролічензована в 1998 
р., проте поцинаюци з 1991 р. в ИГПІ були організовані курси 
болгарської мови, що засвідцує оголошення, розміщене в 
Боградському віснику «999» від 14 цервня 1991 р.: 
 

 
 

Велике знацення для громадських організачій болгар України 
має наукова і видавница діяльність. За сприяння Одеського 
управління у справах начіональностей та релігій Одеської обласної 
державної адміністрачії в рамках щоріцного етнофестивалю 
«Всеукраїнський болгарський собор» проводиться міжнародна 
наукова конференчія «Болгари Півніцного Прицорномор’я» з 
публікачією матеріалів. Яскравою подією стало видання 
колективної монографії «Буджак: історико-етнографіцні нариси 
південно-західних районів Одещини [2] (за редакчією професорів 
Олександра Пригаріна, Володимира Станко та  фінансової 
підтримки народного депутата Антона Кіссе), в якій знацне місче 
відведено історії та культурі болгарських переселенчів. Наукові 
заходи у ріцищі болгаристики є невід’ємною цастиною роботи 
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кафедри слов’янських мов ІДГУ. До 140-ріцця визволення Болгарії 
побацила світ колективна монографія «Культурний простір 
бессарабських болгар» (2018) за редакчією проф. Тетяни Шевцук та 
фінансової підтримки голови Ізмаїльської болгарської громади 
імені Святої Софії Миколи Іванова [7]. 

 
Ізмаїльська громадська організачія «Громада “Еллада”».  

Разом із болгарами, на землі Буджака 
переселилися греки, які компактно 
проживали на території тодішніх 
болгарських земель. У 2002 рочі була 
зареєстрована Ізмаїльська громадська 
організачія «Громада “Еллада”» за 
незмінним головуванням української 
грекині Тетяни Мітакі + суспільного діяца, 
активіста і талановитої художничі, цлена 
НСХУ. Ізмаїльська громада “Еллада” входить 
до Федерачії гречьких товариств України, 
яка на суцасному етапі свого існування 

вирішує такі завдання: консолідачія греків, розвиток гречьких 
товариств на основі вивцення мови, популяризачії гречької 
культури, традичій, звицаїв, формування у греків України 
начіональної самосвідомості і високої духовності, збереження 
діаспори в Україні, поглиблення українсько-гречьких відносин з 
розширенням побратимських зв’язків, змічнення співпрачі з 
органами влади всіх рівнів, вклюцення в культурно-
просвітничькі та сочіально-економіцні програми Федерачії 
гречьких товариств України широкої багатоначіональної 
громадськості.  

Незважаюци на вельми масштабний ареал розселення давніх 
греків епохи давньої колонізачії Півніцного Прицорномор’я, 
Буджак є особливим, майже сакральним місчем для стародавньої 
гречької культури. На о. Зміїний, що знаходиться в 35-
кілометровій зоні від дельти Дунаю в територіальних водах 
Цорного моря України, існував один з найдавніших антицних 

 
Емблема  Федерашії  
грешькиц товариств  

України 
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храмів з культом Ахілла Понтарха (Володаря моря) з оракулом, що 
вказує на його надзвицайно високий статус. З поширенням 
християнства храм Ахілла був покинутий і забутий. Змінювалися і 
назви острова: Острів Левка (Білий, Λεςκόρ), Філоксія (Гостинний, 
Φιλόξι), острів Блаженних (Μακάπων), Фідонісі (Зміїний,  Φίδονιζι). За 
доби османського володарювання фігурує туречькомовна назва 
Зміїного острова Ілан-Ада (Yilan Adası), та румуномовна Шерпілор 
(Șerpilor). У румунських народних піснях, записаних в  общинах 
Brăila, Banat, Constanţa, Râmnicu Sărat, Сiubanca й інших жудечах 
[14], збереглися чікаві свідцення народних мас про загадковий 
храм на священному острові, що отримав в піснях назву «велика 
Черква дев’яти олтарів» («Вiserica cea mare cu 9 altare»), або 
«монастир Богів» («Mănăstirea Domnilor») [Див. детальніше:13].  

Наукове вивцення загадок Зміїного острова епохи гречької 
колонізачії ще цекає на своїх дослідників з боку археологів, 
істориків, фольклористів. Буджак та Ізмаїл зіграли важливу роль у 
начіональному відродженні Гречії вже за цасів її нової історії. У 
1814 р. в Одесі була заснована таємна револючійна гречька 
організачія «Філікі Етерія» (Дружнє товариство). У 1820 рочі її 
керівники й ідейні натхненники Олександр і Дімітрос Іпсіланті 
розробили в Ізмаїлі план начіонально-визвольного повстання у 
Гречії. Відтак, Ізмаїльська громадська організачія «Громада 
“Еллада”» є важливим посередником у реалізачії планів 
Генерального консульства Гречії в Одесі щодо найменування 
чентральної алеї Гречького скверу м. Ізмаїл на цесть князя 
Олександра Іпсіланті та встановлення у ньому бюста героя Гречії 
вже у 2020 р. з нагоди 200-ріцця проведення історицного 
засідання таємного зібрання начіонально-визвольного гречького 
товариства «Філікі Етерія». 

Ізмаїльська гречька громада бере активну уцасть у 
культурному житті міста, об’єднує і надихає гречьку громаду 
регіону, сприяє відновленню її історицної пам’яті і начіональних 
традичій. 
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Товариство «Дім польський – Куява» зареєстроване у 2004 р. 
під незмінним головуванням активістки Марії Лукашової. Метою 
громадської організачії є збереження польських традичій у 
місчевого населення з етніцним польським корінням, навцання 
молодого покоління польській мові та культурі. Серед досягнень 
громадської організачії є налагодження ділових контактів з 
дипломатицними установами Польщі, обмін культурними 
чінностями з містом-побратимом Влочлавеком, проведення днів 
польської культури в Ізмаїлі з 2006 р., впродовж яких в 
Ізмаїльській картинній галереї традичійно влаштовуються 
виставки фотографіцного, плакатного, графіцного мистечтва, 
просвітничькі заходи, поетицні вецори тощо. В Ізмаїлі функчіонує 
костел Непороцного Зацаття Пресвятої Діви Марії, закладений у 
середині ХІХ ст. За радянських цасів він використовувався як 
спортзал, у 1996 р. був повернутий не цисельній римо-
католичькій релігійній громаді. 

 
Громадські організачії бессарабських німчів. 
 

У 2006 р. в м. Штудгард (Германія) була 
зареєстрована «Асочіачія бессарабських 
німчів» (Bessarabiendeutsche Verein [9]) на 
основі об’єднання громадських 
організачій Landsmannschaft, Hilfskomitee, 
Heimatmuseum, заснованих відразу після 
депортачії бессарабських німчів 
напередодні Другої світової війни. До 1940 
року на території суцасної Одеської області 
було засновано понад 500 колоній, в 
Бессарабії + біля 150; у Миколаївський + 
біля 40 із кількістю жителів від ста осіб. За 
даними перепису населення 2001 р. в 

Одеській області мешкає 3778 німчів, з них в Одесі + 943 особи. 
Станом на 2018 р. кількість цленів штудгардської «Асочіачії 

бессарабських німчів» наліцувала 1900 осіб. У сферу їх громадських 

 
Емблема громадської  
організашії  «Асошіашія  
бессарабськиц німшів» 

(м. Штудгард, Германія) 
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інтересів входить бажання документувати історію, культуру та 
традичії своїх предків, відновити залишки матеріальної 
спадщини бессарабських німчів. Спосіб життя, звицаї і вірування, 
літературний доробок та політицне тло доби німечької колонізачії 
Бессарабії вивцаються німечькими істориками, етнографами, 
краєзнавчями, а для зачікавлених громадян влаштовуються 
екскурсії на південь Одещини. 

Німечькі поселення були розташовані переважно у суцасних 
Тарутинському, Саратському та Арчизькому районах Одеської 
області. Знацна цастина німчів мешкала і в обласному чентрі. З 
набуттям України незалежності поцався прочес начіонального 
відродження нецисленних нащадків німечьких колоністів, які 
церез ті ци інші прицини залишилися на Одещині. В 1989 р. було 
засновано Одеське обласне німечьке начіонально-культурне 
товариство «Відродження» (Wiedergeburt). На етапі становлення 
організачії першими результатами діяльності громадського 
об’єднання «Відродження» було відкриття Одеської німечької 
недільної школи, офічійна реєстрачія Евангелицно-лютеранської 
общини (1990) та тривалий прочес реставрачії архітектурної 
перлини м. Одеса + лютеранського кафедрального собору Кірха 
Святого Павла (1825), який тривав впродовж 1990-2010 рр. за 
рахунок благодійних внесків лютеранських общин Германії. В 
рамках угоди про культурне співробітничтво між Україною та ФРГ 
від 1993 року в Одесу прибули перші вцителі німечької мови з 
Германії для роботи в недільній та загальноосвітній школах, 
відкрито культурний чентр «Баварський дім» з метою 
поширення німечької мови та культури. 

Іншим важливим вектором діяльності громадської організачії  
«Відродження» є проведення потужної сочіальної роботи з 
надання допомоги постраждалим від репресій нащадкам 
німечьких колоністів, розшук і надання інформачії про німчів, 
репресованих та висланих у Казахстан і Сибір з 1941 р., зокрема  
діяльність з вивцення втраценої етніцними німчями рідної мови, 
відродження і популяризачія історії та культури етніцних німчів 
України, волонтерський рух з надання сочіальної допомоги літнім 
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та одиноким мешканчям німечького походження. При організачії 
прачює хоровий, вокально-інструментальний, танчювальний та 
фольклорний гуртки, організовується літній відпоцинок для дітей 
та інвалідів у оздоровцих дитяцих таборах та санаторіях для осіб 
літнього віку. Цлени общини відміцають начіонально-релігійні 
свята (Різдво, Пасха, День врожаю, День пам’яті тощо), 
влаштовують кончерти колективів самодіяльності з виконанням 
начіональних пісень і танчів. Активістами підготовлено чикл 
телепередац про видатних діяців Одещини німечького 
походження, цитаються публіцні лекчії про внесок німечьких 
колоністів в розбудову Одеської області, розроблено екскурсійні 
програми «німечька Одеса»,  ведеться плідна співпрачя з науково-
освітніми чентрами та благодійними фондами Германії, 
запущено інтернет-ресурс «Портал німчів України» [10]. 

В м. Тарутіно, де в 1814 р. була заснована 
перша німечька колонія в Бессарабії, у 2008 
р. активісткою Світланою Крук 
зареєстрована громадська організачія 
Німечький культурний чентр 
«Бессарабський дім», яка сьогодні плідно 
реалізує благодійні освітні і сочіальні 
проекти в тісній співпрачі з Асочіачією 
бессарабських німчів (Штудгардт) та 
іншими громадськими організачіями 
України, серед яких + Ізмаїльське 

німечько-культурне товариство «Німечький дім», (2003), яке у 
2018 р. стало переможчем у конкурсі грантів з міжрегіональним 
проектом у галузі етнокультури «Матеріальна культура 
німечького населення півдня Бессарабії». 

Ведеться плідна наукова робота з вивцення історії німечьких 
колоністів в Україні. Опубліковано книги Ельвіри Плесської-
Зебольд «Одеські німчі» (1990) та «Німчі Прицорномор’я» (2008); 
Олександра Юнгмайстера «Воєннополонені інтерновані на Україні 
та Одеській області, 1944-1951 рр.» (2007); Уте Шмідт «Бессарабія. 
Німечькі колоністи в Прицорномор’ї» (2012) тощо.  

 
Емблема тарутинської 
громадської організашії  

 «Бессарабський дім» 
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В останні роки зусиллями Асочіачії бессарабських німчів, 
освітніх закладів Одещини (Одеський начіональний університет 
ім. І.І. Мецникова, Ізмаїльський державний гуманітарний 
університет) та Германії (Економіцний лічей «Георг-Гольдштайн-
Шуле» м. Бад-Урах) було успішно реалізовано низку проектів: 
«Походження та Батьківщина. Історицна пам’ять * майбутнє 
Європи» (2016); «Буджак (2017); «Ландшафт і люди» (2018), 
«Покинути батьківщину + знайти батьківщину» (2019). 
Результати проектної діяльності обговорювалися на наукових 
заходах: круглий стіл «Бессарабські німчі: мова, історія, культура» 
(Ізмаїл, 2018); науково-практицні конференчії «Німчі Бессарабії: 
історицні та лінгвістицні перспективи» (Одеса, 2019), «Крос-
культурний код Подунав’я: історико-лінгвістицні студії» (Ізмаїл, 
2019). 

 
Громадські організачії етніцних албанчів. 
Піонером албанського громадського руху в Україні стало 

громадська організачія «Ріліндія» («Відродження»), заснована у 
1993 рочі з метою збереження мови, культури та встановлення 
культурних стосунків з Албанією. Усі цлени організачії є 
вихідчями з одного населеного пункту + села Каракурт 
Болградського району Одеської області, заснованого 1811 року 
етніцними албанчями. В Україні наліцується всього цотири села, 
мешканчями яких є етніцні албанчі: с. Каракурт Одеської області,  
а також села Девнинське, Гаммівка та Георгіївка Запорізької 
області, активісти яких увійшли в «Союз албанчів України» (2016) 
з метою відродження, збереження і розвитку начіонально-
культурних традичій албанського народу, сприяння змічненню 
культурно-економіцних зв’язків між Україною та Албанією, 
захисту політицних і культурно-економіцних прав албанчів 
України. 
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Наймолодшою начіонально-культурною 
громадською організачією Буджака є 
товариство «Ізмаїльська албанська громада 
“Обор Шиптар”» («Албанський двір», 2018). 
За короткий строк свого існування цлени 
Ізмаїльської албанської громади «Обор 
Шиптар» встигли провести кілька знацимих 
заходів на базі Ізмаїльського державного 
гуманітарного університету: з нагоди 25-
ріцця встановлення дипломатицних 
відносин між Україною та Албанією відбулася 

науково-практицна конференчія «Албанія і албанчі: історія, 
етнографія, суцасність» (2018); круглий стіл «Сторінками історії 
албанського прапору» (2018); «Збереження та розвиток історико-
культурної спадщини албанчів України: проблемні питання та 
шляхи їх вирішення, присвяценого Дню народження 
начіонального героя Албанії Георга Скандербея» (2019). Чього ж 
року в Ізмаїльській картинній галереї було відкрито виставку 
україно-албанської культури з експозичією предметів 
декоративно-прикладного мистечтва та живопису місчевих 
албанчів. На щоріцному фестивалі «Бессарабська тантелла» у 2018 
р. було уперше представлено албанське етніцне подвір’я з 
експозичією інтер’єра сільського дому та блюдами начіональної 
кухні. В селі Каракурт влаштовуються етніцні фестивалі на День 
святого Георгія з виступами народних колективів та сільські 
вокально-хореографіцні колективи «Колорит» та «Ріліндія», 
відбуваються цисленні візити делегачій з яскравими 
екскурсійними програмами. Молода і амбічійна албанська 
громада планує налагодити культурні зв’язки з албанчями 
Запорізької області, розширити співробітничтво з офічійними 
структурами Албанії, вести плідну просвітничьку діяльність. 

Сочіально-культурна діяльність громадських організачій 
Буджака відіграє важливу роль у формуванні суспільно-
політицного клімату регіону. Народна дипломатія представників 
начіональних діаспор акумулює ідеї, спрямовані на створення 

 
Емблема Ізмаїльської  
албанської громади 

 «Обор Шиптар» 
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оптимальних умов для задоволення своїх потреб і інтересів в 
сфері культури, освіти, мистечтва, спорту і туризму. 
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В этом году мы отмецаем две юбилейные даты + 400-летие 
со дня рождения протопопа Аввакума и 60-летие со дня смерти 
Федора Ефимовица Мельникова. В контексте этих мемориальных 
мероприятий, была проведена выставка «Старообрядчы Украины: 
история, традичии и современность» в октябре 2020 г. в г. Одессе. 
Среди разнообразных тематицеских стендов особо выделялся 
сюжет памяти Ф.Е. Мельникова и экспедичионным находкам о его 
пребывании в 1930-е гг. в Измаиле.  

Сторонники дониконовского православия создали первые 
сознательные и структурированные диаспоры русского народа. 
Эти мощные этноконфессиональные анклавы сформировались 
далеко за пределами историцеской и современной России и 
обладали всеми атрибутами эмиграчионных общностей [1]. В 
переселениях искали телесного и духовного спасения сотни тысяц 
людей, нациная с самых ранних этапов распространения Раскола 
как феноменального явления в этнокультурном прошлом 

http://oldconf.neasmo.org.ua/node/1751
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русских. Поэтому не удивительно, цто к этому же пути прибегли 
старообрядчы после установления Советской власти. Избегая 
репрессий, многие из староверов направились к своим собратьям 
в Китай, Польшу, Прибалтику, Румынию. 

Знаковой лицностью для всего старообрядцества в ХХ в. и для 
его заграницной цасти стал Федор Евфимьевиц Мельников (1874-
1960). Его ранний период жизнедеятельности добротно изуцен, а 
вот факты его пребывания в эмиграчии, на землях Румынского 
королевства, к сожалению, известны мало. Ему посвящены пока 
науцные исследования А.А. Маголы (Кишинев) и Л. Иванова 
(Яссы).  

Ф.Е. Мельников в Российской империи неоднократно 
посещал Бессарабскую губернию, где его знала практицески 
каждая из общин. Он обладал многолетним опытом сочиальных 
контактов со средой, в которой ему пришлось доживать в 
эмиграчии. Прициной для спасения за рубежом являлись 
приговоры к его уництожению за антисоветскую пропаганду. С 
1920 по 1930 гг. он скрывался в Сибири и на Кавказе. И лишь в 1930 
г. при помощи старообрядчев Ф.Е. Мельникову удалось бежать в 
Румынию, к одной из самых организованных групп ревнителей 
«древлего благоцестия» + липованам. 

Преодолевая сопротивления не только внешнего мира 
(светских властей Румынии), но и непонимание со стороны 
«своего» мира, ему удалось реализоваться в обществе липован и 
стать во главе «русской партии», куда также входил вл. 
Иннокентий Усов и о. Стефан Кравчов (со временем Епископ и 
Митрополит Силуян). Эта группа мыслителей и радетелей 
отстаивала принчипы жесткого сохранения веры и ее развития в 
обстоятельствах модернизачии быта и политико-гражданских 
институтов. На некоторое время этим «новым» русским 
эмигрантам удалось возглавить «старую» старообрядцескую 
диаспору.  

Настоящей науцной удацей для нас является «встреца» со 
свидетельствами пребывания Федора Евфимьевица в регионе. А 
их уже удалось собрать немало. Однако настоящей сенсачией стало 

https://ruvera.ru/people/innokentiiy_mitropolit_belokrinickiiy
https://ruvera.ru/people/innokentiiy_mitropolit_belokrinickiiy
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знакомство с приватным архивом Ф.Е. Мельникова, который он 
самолицно спрятал на хуторе Писк (Браила, Румыния). Здесь и 
рукописи, и многоцисленная переписка, и книги из его 
библиотеки… Опасаясь прихода Красной Армии, он вынужден был 
скрывать свидетельства своей «антибольшевистской 
деятельности», цто и сделал в 1944 г. 

Знацительную цасть этого архива удалось совместно с 
А.А. Маголой, О.В. Виноградовой, Р.А. Майоровым и А.И. Федоровой 
скопировать в чифровой формат. Это уникальный корпус 
документов и истоцников, который еще ждет своего введения в 
науцный оборот. Хотели бы остановиться на корпусе приватных 
фотографий из этого архива. Большинство из этих снимков были 
сделаны в 1930-е гг. соратником и другом Ф.Е. Мельникова 
протодиаконом Анисимом Казаковым. Копии цасти из них 
широко представлены в регионе, в местных общинах (Килие, 
Кишиневе, Куницах, Вилкове, Измаиле и др.). 

Цтобы понять уникальность и эвристицескую ченность этих 
фотокартоцек, напомним биографию Ф.Е. Мельникова, особо 
обращая внимание на румынский период его жизни. 

Федор Евфимьевиц Мельников родился в 1874 в г. 
Новозыбкове (ныне Брянская обл.) в семье старообрядцеского 
священника. Полуцил первонацальное образование в семье, затем 
уцился у священноинока Арсения (Швечова), будущего 
старообрядцеского епископа Уральского. Ещё в молодые годы стал 
нацётциком, уцаствовал в диспутах с миссионерами, 
проходивших снацала в Новозыбкове и соседних приходах, а затем 
и на Кавказе, в Бессарабии, на Алтае, в Москве. Вместе с ним в 
диспутах уцаствовали его брат Василий и Иван Усов, будущий 
митрополит Иннокентий. Публиковал статьи в многоцисленных 
старообрядцеских периодицеских изданиях, был секретарём 
петроградского старообрядцеского епископа Виталия (Бажанова) 
(1846-1906), цленом Союза старообрядцеских нацётциков, 
председателем нацётницеской комиссии при московском 
Братстве Цестнаго и Животворящего Креста, секретарём совета 
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общины Рогожского кладбища, секретарём старообрядцеской 
Архиепископии Московской и всея Руси. 

Редактировал первые старообрядцеские газеты «Утро» и 
«Народная газета», которые издавались после прекращения 
гонений на старообрядчев в 1905 г. В 1916 г. и 1918 г. был 
кандидатом в епископы. Был директором старообрядцеского 
уцительского института в Москве. В конче 1918 г. большевистская 
власть запретила ему публицные выступления, закрыла журнал 
«Слово черкви» и отстранила от должности директора 
старообрядцеского института, после цего Ф.Е. Мельников 
вынужден был уехать в Барнаул. Там стал иничиатором издания 
журнала «Сибирский старообрядеч». 

После свержения власти Верховного правителя адмирала 
А. В. Колцака был вынужден скрываться в таёжных скитах и на 
отдалённых заимках Алтая, но при этом продолжал писательскую 
деятельность. 

В биографиях Ф.Е. Мельникова упоминается, цто он в 1920 г. 
томским губсудом был заоцно приговорён к расстрелу по делу «О 
контрреволючии и сокрытии черковных ченностей» [2]. Но 
называемая дата приговора не совпадает с судебным прочессом по 
листовкам Новоархангельского скита, + указывает Л.Н. Приль; + 
также не совпадает формулировка + о сокрытии черковных 
ченностей в этом деле не упоминается. Автор предполагает, цто в 
основе устных сообщений Ф.Е. Мельникова о приговоре лежало 
цувство соприцастности к событиям, из-за которых двое добрых 
знакомых были приговорены к расстрелу, но о том, как оченили 
спечиалисты правосудия его уцастие в изготовлении листовок, он 
не знал [3]. 

В 1925-1930 гг. жил на Кавказе, где работал пцеловодом, 
пытался продолжать литературное творцество. Затем смог 
перейти граничу (переплыв ноцью реку Днестр) и поселиться в 
Румынии, привезя туда свои рукописи. Там являлся секретарём 
Белокриничкой митрополии. 

В 30-е годы ХХ в. в Румынской Православной Черкви 
наблюдаются гонения на старостильников (реформа черковного 

https://ruvera.ru/articles/gruppa_mysliteleiy_otstaivala_principy#_ftn2
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календаря вызвала протесты со стороны цасти православных 
верующих румын), цто  затронуло и старообрядчев, ряду их 
храмов угрожало закрытие. В этой связи на Белокриничком 
Соборе 1936 г. было решено ходатайствовать перед 
правительством о признании старообрядчев. Вскоре епископ 
Иннокентий написал меморий с изложением истории, основ 
старообрядцества и его отлиций от других вероисповеданий. 
Статут (устав) из шести параграфов, в котором излагались 
организачионные основы Старообрядцеской Черкви, составил Ф.Е. 
Мельников. В ноябре 1938 г. митрополит Пафнутий представил 
статут и меморий в Министерство по делам религии, но 
утверждены они были только церез 8 лет. А именно, в результате 
многократных ходатайств в мае 1947 г. румынское правительство 
утвердило написанный Ф.Е. Мельниковым статут, который был 
полностью опубликован в правительственном пецатном органе 
«Monitorul Oficial», № 107, 13.05.1947 (с. 3736-3742). 
Старообрядцеская Черковь в Румынии была офичиально признана 
и утверждена. 

Федор Евфимьевиц активно вступал в полемику и переписку 
со многими наставниками, уставщиками и прихожанами. 
Наверняка, эпистолярное наследие этого периода насцитывает 
тысяци листов. Лишь некоторые из фрагментов этого корпуса 
истоцников пока удалось выявить в цастных собраниях [4]. Его 
разносторонняя деятельность добротно изуцена нашими 
современными коллегами [5]. 

После смерти митрополита Иннокентия 10-12 апреля 1942 г. 
в с. Писк Освященный Собор Старообрядцеской Черкви избрал 
Белокриничким митрополитом епископа Тихона (Тита 
Кацалкина). Владыка Тихон, будуци румынским подданным, 
полуцил разрешение выехать в Белокриничкую митрополию и 
устроить там свою резиденчию. 

Прожив свыше 10 лет в Румынии, осенью 1941 г. Ф.Е. 
Мельников возбудил ходатайство о разрешении ему переехать в 
Тирасполь. Среди документов архива черкви Рождества 
Пресвятой Богородичы на хуторе Писк имеется отричательный 

https://ruvera.ru/articles/gruppa_mysliteleiy_otstaivala_principy#_ftn4
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ответ совета министров от 9 мая 1942 г. на просьбу Ф.Мельникова 
о разрешении поездки в Приднестровье. М.В. Шкаровский 
указывает, цто лишь 27 августа 1942 г. Федор Евфимьевиц смог 
наконеч-то переселиться в Тирасполь, устроившись уставщиком 
при старообрядцеской черкви, где произносил проповеди по 
облицению безбожия. 

В то же время, по его данным, Ф.Е. Мельников подал 
прошение о вклюцении его в состав Румынской Православной 
Миссии в Транснистрии [6]. Правда, в энчиклопедицеских данных 
указывается, цто Ф.Е.Мельников в «1941-1942 гг. находился в 
России при румынской черковной миссии» [7]. Однако нам его 
уцастие в Миссии в 1941 г. представляется сомнительным. 
Переселившись в Приднестровье, Федор Евфимьевиц бывал в 
Одессе. Об этом косвенно могут свидетельствовать обнаруженный 
нами в архиве речепт на оцки, выписанный одесским 
профессором Е.М. Фишером 5 октября 1942 г. на имя Ф.Е. 
Мельникова, а также письмо Н. Гусева из Варшавы, написанное в 
середине августа и попавшее к адресату лишь в конче октября 
1942 г., в котором содержится просьба навести справки о его домах 
в Одессе. Возможно, эти поездки были связаны с его 
деятельностью в Румынской Православной Миссии. 

18 октября 1942 г. в Тирасполе были запецатаны две с 
большим трудом восстановленные старообрядцеские черкви, а 20 
октября Ф. Мельникова вызвали в поличию, арестовали и без 
всякого допроса и обвинения заклюцили в кончлагерь Новые 
Онешты. Перед праздником Рождества румынские власти 
потребовали от старообрядчев перехода на григорианский 
календарь, сообщив, цто в противном слуцае все их черкви будут 
закрыты, а священники отправлены в лагеря. 

Это требование было с негодованием отвергнуто, и 
репрессии усилились. Даже Белокриничкий митрополит Тихон 
попал в заклюцение. Кишиневский архиепископ Ефрем 
(Тигиняну) испытывал к нему лицную ненависть и в июне 1942 г. 
попытался организовать убийство владыки. По настоянию 
румынского архиерея 11 января 1943 г., незадолго до праздника 

https://ruvera.ru/articles/gruppa_mysliteleiy_otstaivala_principy#_ftn6
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Нового года по старому стилю, митрополит Тихон был взят под 
стражу в Бухаресте «вследствие его враждебного отношения к 
офичиальному календарю». Согласно докладу поличии, челью 
ареста было стремление «оконцательно ликвидировать 
липованский стилизм» [8]. После ареста митрополит был сослан в 
лагерь. 

25 января с.с. 1943 г. Ф.Е. Мельников пишет письмо Елисею 
Николаевицу, в котором просит его как избранного соборно цлена 
«статутной комиссии и вообще по ходатайствам за 
старообрядцество» поехать в Бухарест и хлопотать об 
освобождении митрополита [9]. 

И митрополит, и Ф. Мельников писали обращения к маршалу 
Антонеску. Стойкость старообрядчев заставила румынские власти 
временно смягцить свою политику в отношении этой Черкви, 
были освобождены многие арестованные священнослужители и 
миряне. Так, в апреле 1943 г., стремясь наладить отношения с 
русскими старообрядчами, руководитель Православной Миссии в 
Транснистрии митрополит Виссарион (Пую), ссылаясь на их 
просьбы, обратился к маршалу Антонеску с ходатайством об 
освобождении Белокриничкого митрополита, которого 
освободили в мае [10]. По другим сведениям, владыка Тихон 
находился в кончлагере до 1944 г. и был освобожден только после 
вступления на территорию Румынии Советской армии [11]. 

Следует упомянуть, цто Федор Евфимьевиц постоянно много 
цитал, писал, в 1939-1947 гг. Мельников написал свой главный 
труд «Краткая история древлеправославной (старообрядцеской) 
Черкви» (впервые опубликованный полностью только в 1999 г. в 
Барнауле). Его произведения переводились на румынский  Марией 
Вавилин в Оттопени, в цастности, в письме от 10 августа 1942 г. 
она отмецала, цто работу по отношению к старообрядцеской 
черкви она перевела к сроку, 24 июля. 

Социнения Ф. Мельникова против безбожия пользовались 
популярностью и среди эмигрантов. Так, весной 1943 г. Д.В. 
Сироткин (известный нижегородский старообрядеч, пароходцик, 
активный общественный деятель, эмигрировавший в Сербию) 

https://ruvera.ru/articles/gruppa_mysliteleiy_otstaivala_principy#_ftn8
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писал, цто есть спрос на его произведения, требуют переиздать, но 
в условиях войны это сложно * нет бумаги[12]. 

О преследованиях митр. Иннокентия и Ф.Е. Мельникова 
свидетельствует читата из письма священника Кирилла Иванова 
из Пелиткони (Литва) от 6 сентября 1942 г. (т.е. после смерти 
митрополита Иннокентия), адресованное Федору Евфимьевицу: 
«Цекисты у меня все отобрали и даже документы, я ведь сидел в 
Н.К.В.Д. 6 месячев и только цудом спасся: перед приходом немчев 
заболел и из подвала попал в тюремную больничу, откуда 
разбивали дверь и уходили. Много меня допрашивали цекисты о 
Вас и о еп. Иннокентии говорили: «Где теперь Мельников?» 
Потом: «Мы его арестовали, хоцете его видеть, он признался, цто 
работал с Вами, шпионил и проц. и проц. Разовъ 10-15 все о Вас шел 
разговор и о еп. Иннокентии. Я писал об этом владыке, но письма 
возвращались» [13] 

В последние годы жизни Федор Евфимьевиц находился под 
наблюдением румынской спечслужбы «Секуритатэ». При этом он 
продолжал активно интересоваться вопросами образования среди 
липован Румынии как основы сохранения староверия. К его 
словам прислушивались многие из наставников того времени 
[14]. Сконцался он 26 мая 1960 г. в старообрядцеском 
Мануиловском монастыре вблизи с. Мануиловка Суцавского уезда 
в Румынии и был похоронен на монастырском кладбище [15]. 

Таким образом, пребывание Федора Евфимьевица 
Мельникова в эмиграчии в Румынии (1930-1960 гг.) крайне 
важный период в жизни и творцестве этой выдающейся 
лицности. Вынужденное его пребывание в «липованской 
диаспоре» следует сцитать одним из самых плодотворных и 
насыщенных. Спасаясь от преследований советской власти, Ф.Е. 
Мельников способствовал тому, цто в Румынии сложился 
мощный в интеллектуально-духовном смысле чентр 
старообрядцеской жизни. Несмотря на сложности их вхождения в 
региональную инфраструктуру, его взгляды и авторитет 
оказались важными для развития липован Румынии. 

https://ruvera.ru/articles/gruppa_mysliteleiy_otstaivala_principy#_ftn12
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В результате его дискуссий с местной элитой удалось не 
только предотвратить негативные тенденчии традичионализма 
и консерватизма, но и обусловить потенчиал для эволючионного 
развития в сторону образования и просвещения. К сожалению, 
многие из идей и планов оказались выполненными и 
реализованными лишь спустя десятилетия. Какими актуальными 
остаются и по сей день слова Ф.Е. Мельникова о необходимости 
борьбы с безграмотностью в старообрядцеской среде, о крайней 
потребности знать и уважать историю собственной веры, а не 
следовать слепо за традичиями, многие из которых приобретены 
уже после историцеского выхода с Родины… 
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СЕЗОННІСТЬ НАРОДЖУВАНЬ У БОЛГАР  
ПІВДЕННОЇ БЕССАРАБІЇ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТ. 

Олександр Ганцев 
кандидат історичниц наук, дошент 

Одеська нашіональна академія зв’язку ім. О.С. Попова 
 
Народжуваність, як історико-демографіцний прочес, 

виступає важливим фактором відтворення населення і 
визнацається у научі як категорія масового явища появи нових 
осіб у популячії. Використовуюци такий підхід, прийнято 
досліджувати чю категорію шляхом статистицних методів, 
розділяюци два поняття: кількість народжень та власне 
народжуваність. Якщо під першим розуміється абсолютний 
екстенсивний показник цисельності осіб, що народилися у певний 
хронологіцний інтервал (цастіше за все + за рік), то під 
«народжуваністю» + інтенсивність народжень у конкретно-
історицному та етнокультурному середовищі. 

Для аналізу народжуваності, звернемося до джерел 
черковного походження. Щомісяцні дані актів метрицних книг 
дозволяють простежити сезонність таких демографіцних явищ як 
народжуваність, шлюбність та смертність. 

Дочільність та продуктивність звернення в історицній 
демографії до вивцення сезонного фактору доведена ще з ХІХ 
століття. Спираюцись на дані метрицних книг та особисті 
спостереження, дослідники вивцають сезонність смертності та 
сезонність народжуваності [3, с. 505+509, 544.]. З цасом, робляться 
спроби розкрити зв’язок між сезонними коливаннями шлюбів, 
народжень та смертей [1, с. 35-45]. Крім демографіцних 
характеристик, сезонність народження надає нам широкі 
евристицні можливості у контексті студіювання демографіцних 
прочесів у суспільстві, його світогляду та сочіальних норм. Саме 
чей історико-культурологіцний підхід спробуємо розкрити на 
матеріалах сезонності.  

Вслід за слушною думкою Луї Анрі та Алена Блюма, під цас 
опрачювання даних із невеликих груп населення, прийнято 
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вивцати сезонні рухи за великими цасовими періодами + у 20, 50 
та, навіть, 100 років [2, с. 62]. Більшу ймовірність такому підходу 
надає той факт, що кількість днів у різних місячях не є однаковою, 
церез що слід їх усі звести до спільного показника. Прийнято 
отримувати певну велицину шляхом ділення кількості народжень 
у місячь на кількість днів у ньому. Дану кількість подій у місячь 
згодом перетворюють на умовну велицину, виходяци з 1200 подій 
на рік. У такий спосіб кожен із місячів визнацається цислом 100, 
що не залежить від його тривалості у днях[2, с. 62]. Спираюцись на 
чей метод підрахунків, представляємо аналіз та емпірицні дані 
про сезонність народжень/зацать у болгарських поселеннях 
Буджака.  

Масив з метрицних книг болгарських поселень Південної 
Бессарабії вклюцає відомості про 3311 фактів народжень за період 
1812-1850 рр. [6].Розподіл за місячями цітко демонструє високу 
народжуваність у сіцні + березні, знацний спад з квітня по 
жовтень та високі показники у жовтні-листопаді. Згідно 
схематицному припущенню про типовий термін вагітності, діти, 
які народжуються у сіцні + березні зацаті у квітні + цервні, а діти, 
які народжуються у жовтні-листопаді + відповідно зацаті у сіцні-
лютому. Серед болгар Бессарабії у чей період, найбільша кількість 
вінцання припадає на сіцень-лютий та жовтень-листопад. З 
одного боку, саме у чі місячі населення має змогу відпоцити від 
сільськогосподарських робіт, а з іншого, чей цас передує тривалим 
Різдвяному та Великому постам, коли вінцання дозволяється 
проводити черковнослужителям.  

Порівнююци чі матеріали, можемо відзнацити, що високий 
рівень народжуваності у жовтні-листопаді нібито прямо 
співпадає із високою цасткою шлюбів (зацать) у сіцні-лютому. При 
тому, взаємозалежність чих двох груп подій навряд ци факторна. 
Можна припустити, що сезонність шлюбності мала б визнацати 
сезонність перших народжень у болгарських родинах, але навряд 
ци коливання шлюбності мало б хоца б якийсь вплив на 
народження другого та наступних дітей, які однознацно 
потрапляють до емпірицного масиву. На користь чього свідцить 
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ще один момент. Показники цисла народжень у липні-серпні 
достатньо малі, що переконливо показує незнацну кількість 
зацать у жовтні-листопаді. А че, як раз, один з істотних піків 
популярності вінцань у ті цаси. Таким цином, взаємозв’язок між 
сезонністю шлюбів та сезонністю народжень серед болгар 
Бессарабії незнацний для першої половини ХІХ ст. Кількісні моделі 
показують, що факти народжень первістків (а саме вони видають 
існуюцу детермінанту) майже розциняються у народженні решти 
дітей + вони складають не більше 15% від усіх народжень, 
враховуюци сумарний коефічієнт народжуваності у 8 дітей на 
одну жінку.  

Звернемося до наших підрахунків у пошуках відповіді на 
питання про вплив релігійно-черковних звицаїв на 
матримоніальну та репродуктивну поведінку болгар Бессарабії 
протягом першої половини ХІХ ст. Відомо, що найсуворішим 
визнається Великий піст, який передує Великодню. Протягом 
1815-1861 рр. найбільш ранній поцаток Великого посту припадає на 
3 лютого, а найпізніший + на 6 березня. Завершення (тобто власне 
+ Великдень) + на 30 березня та 30 квітня відповідно [1, С. 35-45]. 
Тобто, в абсолютній більшості випадків місячь березень припадає 
на Великий піст. Виходяци із чього, діти, які зацаті у чьому 
березні, мали б народитися у грудні. Саме найнижці показники 
народжуваності виявляються у грудні, а найвищі + у сіцні, що 
відповідає періоду зацать після завершення Великого посту. 
Щоправда, не слід забувати про вплив прагматики, бо березень 
для Буджаку + цас інтенсивних сільськогосподарських робіт.  

Наступний за календарем піст + Петровський, який охоплює 
практицно увесь цервень. Діти, які зацаті у чі цаси, складають 
майже 10% від усіх народжених протягом року. Такі високі 
показники народжуваності у березні цітко свідцать про те, що або 
заборона у Петрівський піст не була суворою та її нерідко 
порушували, або чієї заборони не існувало у зв’язку із 
регіональними особливостями.  

Успенській піст є достатньо коротким, він триває лише два 
тижні протягом другої половини серпня. Діти, що зацаті у серпні, 
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народжуються у травні. Тут ми бацимо найнижций показник 
народжуваності у рочі. Разом із тим, аналогіцно низькі показники 
народжуваності у квітні та цервні. Че свідцить про незнацну 
кількість зацать у період з цервня по вересень. Безумовно, що че 
найінтенсивніший етап польових робіт. У чьому цітко 
простежується аграрний характер групи.  

Цетвертий, достатньо тривалий та суровий піст + Різдвяний, 
що припадає на грудень, розпоцинається 15 (28) листопада та 
закінцується 25 грудня (6 сіцня). Низька кількість народжень у 
вересні свідцить про високу ступінь дотримання сексуальних 
заборон під цас чього посту. Безпосередньо, про че свідцить вибух 
народжуваності у жовтні, як наслідок сіцневих зацать після 
завершення посту.  

Таким цином, підсумуємо аналіз сезонності народжень 
шляхом розташування чих показників у порядку місячів зацать. 
Дані цітко окреслюють, що вибух зацать після Різдвяного посту 
припадає на сіцень. У лютому він дещо зменшується, але 
показники ще залишаються на достатньо високому рівні, що 
можна пояснити триванням інтервалу між постами та 
відсутністю сільськогосподарських робіт і, можливо, незнацною 
тривалістю світового дня. Про березень ми вже казали вище, що 
на чей місячь припадає суворий Великий піст, а також інтенсивні 
посівні роботи на полях. Вслід за довготривалим постом 
спостерігається максимальна кількість зацать у квітні та травні 
місячях, яка дещо знижується у цервні. Липень, серпень та 
поцаток вересня + цас активного збору врожаю. Можна 
припустити, що зайнятість населення у чей період відіграє 
особливо знацну роль у формуванні сезонності народжень. 
Кількість дітей, що народжуються протягом цервня-вересня, 
практицно однакова. Че свідцить про те, що в осінні місячі та 
грудень, незважаюци на Різдвяний піст та радикальне збільшення 
кількості шлюбів, механізми відтворення населення діють 
однаково.  

Заради встановлення історицної динаміки у сезонності 
народжувань у середині першої половини ХІХ ст., проаналізуємо 
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свідцення більш детально. У зв`язку з чим, ми згрупували свої 
підрахунки за більш дрібними цасовими проміжками (Табличя 1.).  

Таблишя 1. 
Динаміка сезонності народжувань. 1812-1850 рр.  

  
Місячь народження 

Всього С Л Б Т К Ц Л С В Ж Л Г 
1812-
1820 

120 132 120 89 112 133 120 43 36 60 142 86 1200 

1822-
1825 

117 137 144 96 80 78 84 103 90 105 86 80 1200 

1827-
1830 

140 131 136 52 80 107 98 121 64 118 98 56 1200 

1831-
1835 

108 144 89 103 96 90 83 83 96 131 123 54 1200 

1839-
1843 

151 132 108 76 80 97 103 87 102 119 97 48 1200 

1846-
1850 

162 148 120 91 79 83 79 79 103 131 106 20 1200 

Всього  137 130 119 87 87 90 90 91 91 122 104 51 1200 

 
При такому підході цітко виокремлюється розподіл кількості 

народжень протягом 1812 + 1820 рр. В абсолютних даних за чей 
період репрезентовані дані про 136 народжень у 5-ти колоніях. З 
них Карагац, Ташбунар, Імпучита та Цийшія + колонії туканської 
групи та колонія Цешма-Варуїта + 1810 року заснування. 
Відповідно, чей рядок даних багато у цому демонструє стан 
репродуктивної поведінки, який був перенесений із Балкан. 
Спробуємо розглянути чі моменти окремо, оскільки вони являють 
собою важливі характеристики, що дозволяють розкривати 
перехідну ситуачію  

З цотирьох постів, заборони дотримувалися лише під цас 
Різдвяного. Показники за березень, цас Великоднього посту, вище, 
ніж аналогіцні у сіцні. Рівень цисла народжень дітей, що зацаті у 
сіцні, один з трьох найнижцих: у той саме цас, коли ті ж 
показники щодо вересня + одні з найвищих. Даніпоказують 
майже повну відсутність сезонності, яка детермінована 
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черковними постами, сільськогосподарським чиклом та 
коливанням рівня шлюбності населення. Можна припустити, що 
така відсутність виникає церез недостатню вибірку кількості 
народжень, хоца ми її екстраполюємо із схожих досліджень. Саме 
тому спробуємо знайти інші пояснення, які, скоріш за все, мають 
віддзеркалювати етнокультурну та історицну спечифіцність 
групи.  

Болгари, у результаті переселень на терени Бессарабії на 
самому поцатку ХІХ ст., рятуюцись від небезпеки яницарських 
банд на Балканах, опиняються у досить складній ситуачії 
невирішеного земельного питання. Вперше про новий 
перерозподіл землі щодо болгар-переселенчів мова йде ще на 
самому поцатку російсько-туречької війни 1806-1812 рр. [5, С. 15] 
Однак остатоцно че питання вирішено лише наказом, який дав 
Сенат 29 грудня 1819 р. та особливим актом Міністерства 
внутрішніх справ від 12 березня 1820 р. [5, С. 15]. Тобто, протягом 
більш десятиріцця перші болгари-переселенчі знаходяться у 
невизнаценості свого стану та відповідного матеріального 
забезпецення. Практицно повна відсутність статистицних даних 
до 1820 р., що пов’язані із землеробством та тваринничтвом, 
знацно заважає ціткій констатачії наявності будь-якого 
сільськогосподарського укладу. Більш того, перманентний притік 
нових переселенчів з Балкан та внутрішні міграчії болгарського 
населення вже у Буджаку, на наше переконання, не сприяють 
підпорядкуванню всього міграчійного сочіуму певної колонії 
сезонам польових робіт. Тим більше, що серед них цимало 
мешканчів, які займалися скотарством.  

Цому саме болгари-переселенчі суворо не дотримуються 
постів судити складно. Можна лише припустити, що більш ніж 
цотирьохсотріцне, на момент переселення, османське панування 
у болгарських землях накладає свій відбиток на народне 
православ’я та ступінь релігійності населення. Болгари переходять 
на Буджачькі терени із своїми священиками, зі своїми 
традичіями та, вірогідно, з особою версією сприйняття релігійних 
правил та варіантом звицаєвого права. Поки що не відомо про 
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роль та авторитет священнослужителів у переселенському 
сочіумі. Проте й церез півстоліття один із священників + Вакх 
Гуріїв, у листах з фронтів російсько-туречької війни 1877-1878 рр., 
відзнацав, що «болгари відвідують свої храми вкрай рідко, 
неохоце та й на досить не тривалий цас, лише заради того, щоб 
встановити свіцку та потім швидше піти додому, тому що у храмі 
їх ніцого не прихиляє та не чікавить…»[4, С. 105]. Че один із тих 
аргументів, які не дозволяють встановити характеристики 
явища, але надають підстави щодо редакчії наукової постанови 
питання про форми та рівень народної релігійності серед болгар-
переселенчів.  

Таким цином, здійснений аналіз сезонності народжувань у 
болгарських колоніях Бессарабії протягом першої половини XIX 
ст., дозволяє стверджувати декілька важливих характеристик 
історико-демографіцної поведінки групи. Незважаюци на виразну 
сезонність шлюбів, яку визнацають періоди постів та чикли 
сільськогосподарських робіт, вона не впливає пропорчійно на 
сезонність народжувань На жаль, церез брак та фрагментарність 
окремих метрицних книг, нам не вдається відтворити картину 
стосовно народжень виклюцно перших дітей, на що безпосередньо 
впливає сезонність шлюбів.  

З цотирьох основних календарних православних постів 
протягом року, лише два з них + Різдвяний та Великий + 
впливають на сезонність народжувань. Чю залежність слід 
вважати факторною та такою, що визнацає посилення впливу 
Великого посту до середині ХІХ ст. Одноцасно із постами, активно 
діє вплив сільськогосподарських чиклів. Вони разом призводять 
до формування резонансного мінімального знацення зацать у 
березні місячі та, відповідно, до рекордно низького цисла 
народжень у грудні. У той же цас, незважаюци на пости та польові 
роботи, прослідковується абсолютне нівелювання сезонності у 
другій половині календарного року + з липня по грудень. 
Пояснення чьому ще передбацається знайти, а поки що лише 
припустимо поцаток прочесів секуляризачії світогляду та 
відповідних сочіальних практик, які накладаються на прагматику 
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аграрної зайнятості.  
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 Німечькі колоністи зробили велицезний в внесок в розвиток 
півдня України. Колись їх господарства були важливою складовою 
економіцного комплексу даних територій, а поселення були 
зразковими населеними пунктами. Німчі дуже вплинули на 
архітектурний вигляд південних територій. Однак, після 
видворення колоністів в 1940 р, свідками їх перебування на чих 
землях залишилися лише характерні будівлі і споруди. Влітку 2018 
р автор статті брав уцасть в дослідничькому проєкті «Матеріальна 
культура німечького населення півдня Бессарабії» [1]. Одним з 
його завдань був пошук будівель, зведених німчями колоністами. 
Для чього дослідничька група відвідала 19 населених пунктів 
півдня Одеської області (в Саратському, Арчизькому, 
Тарутинському та Білгород-Дністровському районах). В результаті 
були виявлені і зафотодокументовані релігійні та громадські 
споруди, пов’язані з історією бессарабських німчів. Саме чі 
матеріали лягли в основу даної публікачії. 
 В більшості німечьких поселень Південної Бессарабії будівлі, 
що мали особливе громадське або релігійне знацення + сільські 
управи, школи, лікарні, черкви та пасторати + знаходились у 
самому чентрі поселення. Класицним краєвидом колонії було 
селище з вибіленими будинками, що потопало в зелені садів та 
алей, посередині якого висоців шпиль кірхи. 
 Черква відігравала дуже важливу роль у збереженні культури 
переселенчів. Німечькі колоністи належали в основному до двох 
християнських конфесій: римо-католичької та протестантської. 
Проектування та будівничтво німечьких черков на півдні 
Бессарабії велося протягом XIX + поц.  XX ст.  
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 У перші роки існування кожної німечької колонії закладалися 
невеликі молитовні будинки. З цасом колоністи багатіли і на 
кошти громади створювались муровані храми, в яких 
втілювалися не тільки художні смаки та стильові кончепчії епохи, 
а й зберігалися споконвіцні принчипи облаштування інтер’єрів та 
фасадів, зумовлені начіональними ознаками і характером 
віросповідання. В чьому діалектицному поєднанні нового зі 
старим,суцасного з традичійним і формувалася суть 
архітектурного образу як окремого храму, так і всієї сукупності 
культових споруд [2, с. 134].  
 Наприклад, в колонії Тепліч, у якій на 1862 рік проживало 
понад 263 сім’ї (1 228 жителів) [3,  арк. 174-176] заплатили  за 
будівничтво кірхи колосальну на ті цаси суму в 20 тис. рублів 
сріблом й че не враховуюци знацну кількість витрат на камінь, 
пісок, вапно, алебастр, підводи, земляні роботи, деревину, 
транспортні переміщення, життя та палива для робітників. 
 Перші кірхи зводилися в традичіях провінчійної німечької 
культової архітектури XVIII ст. Поцинаюци з другої пол. XIX ст., 
коли в архітектурі переважала еклектика, в образі чих будівель 
знайшли відображення конструктивні та художні мотиви 
романського, готицного, ренесансного та барокового напрямків. 
Як правило, вівтарну цастину завершувала напівкругла або 
гранована апсида. Арки, стрілцасті вікна, пілястри, вікна-
троянди, фрески в інтер’єрах були традичійними елементами в 
кірхах. До кінчя XIX ст., крім наслідування стилів минулих цасів, 
з’являлися кірхи, виконані в неостилях (неороманському, 
неоготицному, неоренесансному та ін.). Че ознацало повне 
копіювання архітектурних стилів попередніх цасів, але в нових 
історицних умовах (звідси й приставка «нео»). Оновлені стилі 
підкреслювали монументальність і знацущість культових будівель 
в житті громади. Основним будівельним матеріалом служили 
церепашник і обпалена чегла. 
 Всередині храмів встановлювалась одна з головних прикрас 
+ орган. У лютеранських та католичьких черквах півдня Бессарабії 
вмонтовувались органи різних фірм. Найрозповсюдженішою була 
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продукчія кампанії «E.F. Walker», її музицні інструменти були 
встановлені в кірхах колоній Бородіно (1874), Березина (1891), 
Париж (1905), Клястич (1911). Орган «BachundSchugt» (Stuttgart) був 
розміщений в колонії Гнаденталь (рік встановлення невідомий),   
«Rieger / GebruderRieger» в Плочьку (1898-1899), в 1880 р. орган «W. 
Sauer»  був установлений в лютеранському храмі Арчизу [4]. 
 Нажаль, зараз у Південній Бессарабії збереглася та 
функчіонує тільки одна кірха + в селищі міського типу Сарата. 
Вона була споруджена в 1840 р. на кошти Крістіана Вернера + 
мечената й одного із засновників Сарати. Рівно сто років черква 
служила вірянам за своїм признаценням, була одним із чентрів 
духовного життя Бессарабії. За радянських цасів вона 
використовувалась як установа культури, а пізніше занепала. У 
1995 р. була відновлена на кошти Товариства бессарабських 
німчів, оцолюваного Едвіном Кельмом. На сьогодні в чій будівлі 
проводить свої служіння Саратська черква євангельських 
християн-баптистів. 
 В Сараті збереглося кілька споруд суспільного знацення, 
зокрема лікувальний комплекс, що вклюцав притулок Олександра, 
лікарню, будинок для дітей-сиріт, санаторій. Притулок 
Олександра був відкритий 5 травня 1867 р. Його пачієнтами стали 
самотні, неміцні та хворі люди з усієї Бессарабії. Обитель 
утримувалась на кошти бессарабських черковних громад і 
обслуговувалася волонтерами + сестрами милосердя. Свою назву 
Притулок отримав на цесть порятунку імператора  Олександра ІІ 
від замаху на його життя 4 квітня 1867р. на станчії Боярка. 
 Недалеко, на вул. Вернера, знаходився притулок «Елім». Тут з 
1902 по 1940 рр. проводили останні роки свого життя самотні 
жінки похилого віку. Волонтери + дияконісси (сестри милосердя) 
+ надавали медицну допомогу та духовно підтримували їх. На 
кошти громади Сарати тут утримувались 40 пачієнток. 
 Крім того, в Сараті функчіонувала низка освітніх закладів. 
Школа Вернера була відкрита 25 цервня 1844 р. За 96 років 
функчіонування вона випустила зі своїх стін 2217 фахівчів, які 
роз’їхалися по всій Бессарабії, а після 1940 р. + по всій Європі та 
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навіть за океан. За свою історію школа мала три будівлі. Перша 
(1844 р.) і третя (1939 р.) будівлі не збереглися. Залишилися 
фрагменти другої будівлі, побудованої в 1878 р. архітектором 
Ямпольським, а також стіни вцительського будинку. Світська 
школа Саратибула побудована за проектом Еміля Мушталя в 1909 
р. Чя споруда знаходилась недалеко від кірхи, вклюцалашість 
великих світлих класів, зал і простору вцительську кімнату. З 
моменту відкриття будівлі до 1940 р. тут отримували освіту 
одноцасно близько 300 уцнів [5]. На поцатку 1970-х рр. будівля була 
зруйнована, до наших днів збереглася лише одна стіна. 
 Недалеко від Сарати в с. Надежда (колишня колонія 
Ейгенфельд) також збереглися деякі споруди суспільного 
знацення + будівлі кірхи та пасторату. Кірха в неоготицному стилі 
споруджувалася з церепашнику, складалася з довгого нефу з 
цотирнадчятьма стрілцастими вікнами (по сім з кожної сторони), 
апсиду та дзвіничі зі шпилем. Однак жодної лютеранської служби 
тут так і не відбулося. Ріц у тім, що будівничтво кірхи було 
завершено в 1940 р., коли всіх представників німечької 
начіональності виселили з Бессарабії. Довгий цас будівля 
пустувала, поки не була перебудована у сільський клуб, котрий в 
свою цергу було перероблено у православну черкву. В будівлі 
колишнього пасторату сьогодні знаходиться музей села. 
 В 1824 р. в колонії Париж (суцасне с. Веселий Кут Арчизького 
району) були побудовані перші окремі будівлі школи 
тамолитовного дому. В 1838 р. було розпоцато будівничтво першої 
кірхи. Вона була дерев’яна, тому на поц. ХХ ст. опинилася в 
аварійному стані і в 1906 р. була розібрана. В 1903-1905 рр. було 
збудовано нову кірху. Основним матеріалом слугувала чегла, що 
ще з середини XIX ст.вироблялася на місчевому заводі, котрий до 
1940 р. забезпецував будматеріалом усі околичі. Кірха являла 
собою споруду в неоготицному стилі з високим шпилем. В 1905 р. 
тут було розміщено орган «Walker», а до 1927 р. на башті було 
встановлено годинник. Після того, як німчі залишили землі 
Бессарабії, будівля пустувала, однак у 1950 р. її переробили в 
сільський клуб, поєднаний з бібліотекою. При чьому знесли вежу, 
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а приміщення зробили двоповерховим, влаштувавши перекриття 
на рівні колишніх галерей, що оперізували залу [4]. У 1995 р. клуб 
передали православній черкві, яка влаштувала в ньому храм 
Петра і Павла. Однак після кількох черковних служб стало ясно, що 
знаходитися в будівлі просто небезпецно: вона могла обвалитися в 
будь-який момент. В результаті Париж залишився без черкви. 
 В смт Березине Тарутинського району збереглись основні 
громадські будівлі, щоправда в дещо перебудованому вигляді. 
Колись в чьому селі знаходилася велицна лютеранська кірха, 
побудована з церепашнику. В радянський цас її закрили, а згодом 
розібрали дзвіничю, при чьому колишню кірху обличювали 
різнокольоровою плиткою та перетворили на сільський клуб. 
Сьогодні чя споруда стоїть без даху та служить вмістилищем для 
птахів, що злітаються сюди з навколишніх полів. 
 Навпроти колишньої кірхи збереглась будівля старої школи. В 
радянський цас вона також була обличьована плиткою. Споцатку 
тут розміщувалась їдальня, а згодом + склад-магазин. Направо від 
кірхи розмістилася нова школа. Хоца будівля достатньо 
осуцаснена, за характерною формою віконних отворів та 
кам’яного паркану біля споруди одразу вгадується архітектура 
німечьких колоністів. 
 Від колись просторої школи з розкішним фасадом в смт 
Бородіно Тарутинського району збереглися лише стіни, які 
поступово руйнуються. Лютеранська кірха, як і в багатьох інших 
колоніях за радянських цасів була перебудована в сільський клуб. 
 В с. Мирнопілля Арчизського району (колишня колонія 
Фріденсталь) збереглась будівля школи з добре обробленого 
церепашнику. За характерними формами вгадується 
архітектурний стиль 1920-30 рр. Колишня школа являє собою 
велицну споруду в один поверх з напівпідвальним приміщенням. 
На сторону, що повернута до вуличі, виходять два вікна. По кутах 
будівлі вирізані барельєфні колони. Вхід, що знаходиться 
посередині фасаду також оформлений у вигляді портику з 
колонами. По обидва боки від головного входу розташовані вісім 
великих вікон, що забезпецували прекрасне освітлення 
навцальних класів. 
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 На жаль, знацна цастина громадських та релігійних споруд 
німечьких колоністів в Бессарабії на сьогодні зруйновані. А деякі з 
них були  вельми чікавими архітектурними пам’ятниками. 
Одним з них, на думку дослідника архітектури німечьких колоній 
Півдня України В. Тімофієнка, була лютеранська кірха в колонії 
Фріденсталь. Її збудували в 1899 р. за проектом Г.Шеврембрандта, 
німчя за походженням, який на зламі XIX-XX ст. прачював в 
Одесі, де створив цимало виразних за архітектурою житлових 
будинків і громадських споруд. Своєю плановою організачією 
черква суттєво 
відрізняється від інших храмів, які звицайно мали зальну 
структуру, іноді + базилікальну. Че була хрестова в плані 
безстовпна споруда; архітектор орієнтувався на будівлі раннього 
середньовіцця та романської доби (черква у Шварчрейндорфі біля 
Кельна). Два призматицні об’єми з високими гострокінчевими 
дахами перетинаються під прямим кутом, над середохресттям 
здіймається висока вежа. Широкий торечь кожного з рамен 
відзнацається масивністю, що досягається пануванням кам’яних 
площин, які в чентрі прорізаються масштабно невеликим 
трійним вікном унизу, круглою розою посередині та спарованим 
вікончем угорі. Чі трохи приземкуваті об’єми контрастно 
відтіняються вертикаллю чентральної вежі. У своїй верхній зоні 
вона облегшена арковою галереєю. Вінцає всю композичію 
стрункий восьмигранний шпиль, якому на кутах вторять цотири 
маленькі шпилі + мотив, запозицений зодцим із спадщини 
української і молдавської народної архітектури. В кутах між 
гілками планового хреста були влаштовані вхідні ґанки зі 
східцастими маршами. Че позбавляло храм головного фасаду і 
надавало композичії особливої скульптурності. В чілому, 
обличьована грубим церепашниковим вапняком, вкрита 
цервоною церепичею, надзвицайно пластицна споруда 
відзнацається напруженим силуетом та яскравим і незабутнім 
архітектурним образом [6, с. 397]. 
 Архітектура громадських та релігійних споруд німечьких 
колоній південної Бессарабії є достатньо різноманітною. Чі будівлі 
відображають архітектурні особливості періоду, в який вони були 
зведені, є проявом естетицних поглядів та смаків німечьких 
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колоністів. Нажаль, більшість з чих споруд сьогодні знаходяться у 
напівзруйнованому стані та цекають свого відновлення, адже 
вони по праву можуть вважатися пам’ятниками архітектури кін. 
ХІХ + поц. ХХ ст. 
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als auch ihrer mehrsprachigen Kommunikation, welche bei ihnen 
Spuren hinterließ. Nach Angaben der Autorin des Buches «Bessarabien. 
Deutsche Kolonien am Schwarzen Meer» Ute Schmidt, «In ihren 
Wortschatz sind viele Lehnwörter, insbesondere aus dem Russischen 
und Rumänischen + speziell aus dem Bereich der Landwirtschaft, der 
Verwaltung, des Militärs oder der Küche + eingegangen. Für die älteren 
Bessarabiendeutschen, denen die Landessprachen geläufig waren oder 
die sich in ihnen doch einigermaßen verständigen konnten, stellen sie 
bis heute eine zweite Kommunikationsebene dar» [1, c. 271]. 

Das Ziel dieses Beitrages ist es generell, an Sprach- und 
Kulturwissenschaft zu appellieren, die Erforschung der 
Erinnerungsliteratur zum Thema «Markt» in Angriff zu nehmen und 
dabei ausgesprochen auf die interkulturelle Kontakte der deutschen in 
multiethnischen Bessarabien abzuheben. 

Die Wahl dieses thematischen Textblocks zur Studie der 
Kontakträume der Deutschen im multiethnischen Bessarabien wird aus 
zwei Hauptgründen erklärt. Erstens, der Markt ist ein Ort der aktiven 
Kommunikation zwischen Menschen, die verschiedene Sprachen 
(Mundarten, Dialekte) sprechen und zweitens, es ist ein Ort, an dem sich 
eine große Anzahl mehrerer Objekte und dementsprechend ihrer 
Bezeichnungen konzentrieren, die den Prozess der Übernahme von 
sprachlichen Ausdrücken einer fremden Sprache in eine andere 
motivieren. Folgende Zitate aus den Erinnerungen der Zeitzeugen sollen 
das verdeutlichen: 

«Ein Völkergewimmel herrschte auf dem Markt wie beim Turmbau zu 
Babel. Ein Feilschen und Handel in Russisch, Deutsch, Bulgarisch, Ukrainisch 
und Jiddisch erfüllte die Luft mit einem Brause, dass man das eigene Wort 
kaum Verstand» [2, c. 19]. 

«Was mich am meisten beeindruckte, war das Sprachgewirr. Wir beide 
Mädchen kannten außer unserer Muttersprache nur Rumänisch, das wir ja in 
der Schule gelernt hatten, und natürlich das dem Deutschen ähnliche Jiddisch. 
Aber wir hatten auch bald heraus, welche Brocken dem Russischen und dem 
Bulgarischen zuzuordnen waren» [3, c. 53]. 
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«Wie ging das durcheinander! Hin und her im Sprachgewirr von 
Deutsch, Russisch, Bulgarisch, Ukrainisch, Jiddisch, Moldawanisch usw. Und 
wir haben uns alle verstanden!» [4, c. 25] 

«Die Markttage brachten immer viel Aufregung und Spannung! Es gab 
doch dort soviel Fremdes! Oft trafen wir dort auch Bekannte oder Verwandte 
aus den Nachbardörfern, denen wir selbstverständlich einen “Patsch” (die 
Hand) geben mussten. Den anderen meist nichtdeutschen Marktbesucher 
konnten wir gar nicht verstehen» [5, c. 55]. 

«Es ging in allen Sprachen! Einer sprach uns auf Russisch an und wollte 
Sandalen. Ein Bulgare, dem man schon ansah, dass er ein stolzer Mann war, 
wollte hohe Schaftstiefel. Moldauer wollten mehr leichtere Ware. Die Juden 
waren ganz leicht zu verstehen. Denn ans Jiddische hatten wir uns im 
täglichen Umgang bald gewöhnt. Ich kann nicht sagen welche Nation mir die 
liebsten Kunden brachte. Jede Nation hatte so ihr Temperament. Wir als 
Handwerker und Kaufleute mussten halt sehen, dass wir reell und korrekt 
blieben» [6, c. 29]. 

«Äpfel, Birnen, Quitten, Aprikosen, Pfirsiche, Pflaumen und 
Beerenfrüchte, weiße, gelbe, rote, spitze, runde, süße und scharfe Pfeffer; 
grüne halbreife und rote Tomaten zum Einsäuern, faustgroße Eierfrüchte zur 
Zubereitung der wohlschmeckenden “Ikra”; Rot-, Weiß- und Blumenkohl, 
Karotten, Rettiche, Lauch, Petersilie- und Selleriewurzeln, Zwiebeln und 
Knoblauch, schwarze, rose und weiße Trauben, dann die herrlichen Harbusen 
und Melonen, Brotquas und “Busa”, Halwa, Halöwitza, Rahatlukum, 
Bonbons mit “Semintate”, Mohn und Nüssen» [2, c. 19]. 

Wie man sieht, neben den Heimwörtern sind im Text mehrere 
Fremdwörter aus der Umgangssprache verschiedener Völkerschaften 
Südbessarabiens, welche sich dem System der deutschen Sprache 
anpassen und ihre vollständige Assimilation im Deutschen nach 
Aussprache, Betonung und morphologischer Form zeigen: Ikra, Quas, 
Busa, Halwa, Halöwitza, Rahatlukum. 

Das Wort Ikra stammt aus russ. икра als eine Bezeichnung nicht für 
gereinigten und gesalzenen Rogen von verschiedenen Stör-Arten, 
sondern für eine Speise aus gebackenen und zerhackten Auberginen, 
welche mit Salz, Pfeffer, Essig, Zucker, Zwiebel, Tomaten und Knoblauch 
abgeschmeckt werden. Über den Namen Ikra ist im Buch «Bessarabische 
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Spezialitäten» (vorgestellt von Gertrud Knopp-Rüb) folgendes zu lesen: 
«Den Namen “Ikra” haben wir höchstwahrscheinlich einer rumänischen 
Vorspeise entlehnt, die genau so aussieht wie Auberginensalat, aber aus 
Karpfenrogen hergestellt wird, auch mit viel Öl» [7, c. 20]. 

Quas (Brotkwas) + ein alkoholfreies, süßliches und typisch 
russisches Getränk trägt seinen Namen von der urslawischen 
Bezeichnung des sauerhaftigen Getränkes, zubereitet aus Malz, 
Roggenbrot oder Roggenmehl.  

Als Busa (oder Braga) wird ein leicht alkoholisches süßlich-
prickelndes Getränk bezeichnet. Es ist ein Gemisch von Flüssigkeit und 
stärke- beziehungsweise zuckerhaltigem Stoff (Äpfeln, Pflaumen, 
Mirabellen). Ursprünglich wurde Busa auf Hirsebasis gebraut. Das Wort 
stammt aus türk. boza, bulg. bosa. Mit dem Wort Braga (aus türk. braga) 
bezeichnete man jedes handgemachtes Getränk aus Weintrauben, 
Kirschen, Pflaumen oder anderen Früchten, welches auch ein Basis für 
starkes Alkoholgetränk Samogon (auch Samogonka) dient.  

Persönliche Kommunikation unter den Konsumenten, das Feilschen 
um einen Preis, das Zahlen und andere Handelsabkommen führten zur 
Bereicherung der Sprache durch mehrere expressive Ausdrücke wie: Beri 
djengi, beri, beri! (russ.: Nimm das Geld, nimm!), Beri besplatno! Darom 
daju! (russ.: für etwas Unentgeltliches), Bakschisch, Barzsch (türk.: 
türk./russ.: mit der Bedeutung «Gewinn, Profit»), Nu, a mogoritsch? 
(türk./russ.: Trunk für ein abgeschlossenes Geschäft), Sa sdorowje! 
(russ.: Prost!), Po nemetskoje slowo! auch A nemetskoe slovo! oder Skashi 
nemetskoe slovo! (russ.: Sag das deutsche Wort!) (bedeutete das deutsche 
Ehrenwort geben, mit dem auf dem Markt ein Geschäft abgeschlossen 
wurde), Daj Bog, dai Bog! (russ.: Gebe Gott!), Bud sdorov!, Na sdorowje! 
(russ.: Sei gesund!), Tschakai malka! (bulg.: Wart mal!). Die häufigsten 
Scherz- oder Schimpfwörter für Menschen waren: Katzap (Russe), 
Moldowan’r (Einheimische), Lippowaner (Altgläubige), Molodez (braver 
Mensch), Snakom (Bekannte), Baba (alte Frau), Burschui (reicher Mann), 
Natschalnik (Vorsteher), Chosjain (Wirt), Muschik (armer Mensch), 
Podrutschnik (Helfer, Lohnarbeiter), Durak (Dummkopf), Drachulle, 
Rasboinik (Schächer).  

Nicht selten kam es aber vor, dass die Kunden «mit Händen und 
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Füssen» das Gesagte erläutern sollten, bis der Käufer endlich von dem 
günstigen Angebot überzeugt war. 

Wenn, zum Beispiel, ein bärtiger Russe so ein deutsches Mütterchen 
nicht verstehen konnte, war die Verständigung gar nicht so einfach!  

«Das merkte auch die Christebas, als sie für ihre 10 Enten auf dem Markt 
einen Enterich suchte. Eine Ente hieß einfach “Katsch”. Aber “Katscharich”?, 
nein, das hatte sie noch nicht gehört! Doch Christebas schaltete ganz schnell 
und fragte den Fremden: “Ti jes Scherebetz na Katschki?” Der traute zuerst 
seinen Ohren nicht. Plötzlich leuchteten seine Augen auf und ein Lächeln zog 
über sein bärtiges Gesicht. Die Christebas bekam ihren Enterich; sie haben 
sich am Ende jedenfalls bestens verstanden» [8. c. 66]. 

Handel und Wandel ging Hand in Hand mit einem friedlichen 
Miteinander. Neben dem Stand der deutschen Bäuerinnen mit Butter, 
Milch, Brot und Fleisch, welche man auch in jüdischen Geschäften 
kaufen konnte, waren die Süßwaren- und Getränkestände von 
Russenfrauen. Die Marktschreier boten in verschiedenen Sprachen ihre 
selbsgezüchteten Gemüsearten und Obst an. Daneben ein Lippowaner 
mit langem Vollbart verkaufte Meersalz und Rogoschina. Ein Zigeuner 
bot seine geschmiedeten Haushalt- und Gartengeräte (selbstgefertigten 
Kupferkessel und Bratpfannen, rohgeschmiedeten Beile, Messer, 
Hacken) an. Ein Großrusse + Heiligenbilder + Ikonen + in vergoldeten 
Rahmen und unter Glas, silberne Kreuzchen an dünnen Kettchen. 

Das Gemüse wurde vorwiegend von Bulgaren in so genannten 
«Krautgärten», die sie gut bewässerten, angebaut. Es wurde auf 
Bastteppichen (Rogoschka + Liesch-Schilfmatte) auf dem Boden 
ausgebreitet und meistens nach Stückzahl verkauft. Auch Geflügel gab es 
reichlich wie Enten, Hähnchen, Gänse und Tauben. Dies war meist an 
den Füßen paarweise zusammengebunden. Die jüdische Bevölkerung 
kaufte mit Vorliebe solches Geflügel und auch Eier und Butter. Die 
Tauben kauften auch die deutschen Kunden für die Wöchnerinnen, für 
welche am ersten Tag nach der Entbingung die Täubchen-Suppe gekocht 
wurde. 

Die Moldawanerinnen verkauften die Eier und für das erhaltene Geld 
konnten das dringend benötigte Nähgarn bei Juden kaufen. Ähnlich 
verhält es sich bei Bulgarin, die für ihren Eimer Sauerkirschen das Öl 
kaufte.  

Die Ukrainerin konnte von den Einnahmen für ihre selbst gewebten 
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Leinenhandtücher den längst notwendigen Kochtopf erstehen. 
Die Frauen aus Plachteewka boten ihre selbstgesponnenen und 

gewebten Arbeiten an. Die Hand- und Geschirrtücher, der grobe Stoff für 
Säcke, auch die schönen weißen Tücher, die für die Umrahmung der 
Ikonen benutzt wurden. 

«Da war der Händler Bergo. Er war wohl Armenier und trug im Winter 
eine Pudelmütze wie die russischen Offiziere zur Zarenzeit.  Im Sommer 
schmückte er sein stolzes Haupt mit einem Turban. Er handelte mit Farben 
für die Wolle zu den Teppichen der Frauen aus den Nachbardörfern. Vor 
Ostern hatte er auch Gewürze, und die waren es, die uns anlockten: Safran, 
Zimt, Kardamon, Koriander, Ingwer, Sternanis. Wie das alles duftete!» [9, с. 
39]. 

Es gab verschiedene Kontakte und Interaktionen unter den 
Völkerschaften auch außerhalb des Marktplatzes.  

«Die Marktbesucher, die mit dem Pferdewagen zum Markt kamen, 
stellten ihre Fuhrwerke während des Marktbesuches bei Verwandten oder 
Bekannten auf deren Hof ab. Das praktizierten die Deutschen. Aber auch 
manche Russen spannten ihre Pferde auf deutsche Höfen aus. Das geschah da, 
wo der Russe in jungen Jahren vielleicht als Knecht bei einem Deutschen 
Bauer war. Bei Bulgaren war es selten und bei den Moldawanern (Rumänen) 
kaum der Fall, dass sie auf deutschen Höfen ihre Pferdewagen abstellen. Und 
dies, obwohl auch zwischen den Deutschen und Bulgaren und Moldawanern 
auch gute Kontakte bestanden. Das hatte seinen Grund darin, dass sie so gut 
wie nie bei Deutschen Knechte, Mägde oder Tagelöhner waren und deshalb 
die Beziehungen nicht so persönlich sein konnten» [10, c. 32].  

 Man kann als Fazit für diesen Beitrag annehmen, dass die 
Interaktionen zwischen den Deutschen und Einheimischen auf dem 
Markt durch den Vielfalt ihrer landwirtschaftlichen Tätigkeit motiviert 
wurden. Die wirtschaftlichen, kulturellen und verwaltungsmäßigen 
Beziehungen zwischen den einzelnen Völkern führten sowie zum 
Austausch von Erfahrungen und Gütern aller Art, als auch zur 
Bereicherung ihrer Umgangssprache durch die Entlehnungen.  

In diesem Kontext kann der Marktwortschatz bzw. 
Freihandelsdiskurs der Deutschen in Bessarabien im Aspekt seiner 
strukturell-semantischen und linguokulturellen Besonderheiten 
erforscht werden.  
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 Бессарабія здавна була історицною областю, яка 
відзнацається високим рівнем сочіальної динаміки та 
поліетніцністю населення. Завдяки тривалому прочесу заселення, 
вона стала відомим регіоном мирного співіснування та активної 
взаємодії багатьох різних народів, кожен з яких має широкий 
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спектр особливостей в економіцній системі, культурі та 
повсякденному житті. 

У суцасній научі існує знацна кількість ґрунтовних прачь, 
присвяцених окремим бессарабським спільнотам, зокрема 
болгарам і німчям, проте сьогодні доводиться констатувати, що 
всебіцне дослідження широкого кола історіографіцних, 
етнологіцних, культурологіцних, філологіцних питань, 
пов’язаних з бессарабськими швейчарчями, є набагато меншим. 
Можна припустити, що незадовільний стан вивцення ознаценої 
проблематики пояснюється порівняльно невеликою кількістю 
швейчарського населення на чих землях (так, наприклад, 
статистицні дані доводять, що «у 1841 рочі тут було 83 болгарські 
колонії, 23 німечькі і одна швейчарська» [1, с. 38], проте non multa, 
sed multum + небагато за кількістю, але багато за знаценням.  

Звицайно, українській історіографії добре «відомо про те, що 
вже у першій третині XIX cт. швейчарчі мешкали в колонії Шабо 
(Новоросія), а також упродовж 1819+1822 рр. були «водворены» на 
узбережжі Дніпровського лиману, неподалік від міста Акерман» 
[2, c. 259]. Однак ґрунтовне вивцення питань, пов’язаних з їхнім 
перебуванням на теренах Бессарабії, досі не стало предметом 
акчентованої наукової уваги вітцизняних дослідників.  

На суцасному етапі розвитку української поліетніцної 
держави поглиблене вивцення ролі, яку відіграли швейчарські 
мешканчі в сочіокультурному житті Бессарабії є conditio sine qua 
non чілісної мозаїки бессарабської ідентицності, тому студіювання 
окресленої проблематики бациться актуальним і своєцасним 
(особливо зважаюци на притаманну швейчарчям лінгвоетніцну 
толерантність, типово швейчарську ретельність, а також такі 
начіональні чінності як трудова етика, культ цистоти, 
пунктуальність, що викликають сьогодні велицезний інтерес і 
загальну повагу).  

Джерельна база нашого дослідження репрезентована 
епістолярним доробком франкомовних шабських колоністів, 
статистицними описами, матеріалами особистого походження 
(мемуари та спогади), а також матеріалами справ архівних 
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установ (передусім Державного Архіву Одеської області), а його 
теоретико-методологіцним підґрунтям виступає сукупність 
загальнонаукових методів наукового пізнання + описовий, 
статистицний, інтерпретачійний тощо. 

Слід зазнацити, що вивценням окремих історико-
філологіцних питань формування та розвитку швейчарської 
спільноти Бессарабії займаються дослідники з університету 
Лозанни (Швейчарія), результатом роботи яких стали колективні 
монографії [3] та одноосібні розвідки таких вцених, як 
О.І. Сімонато [4, 5, 6] I.С. Іванова [7], Н.М. Біцурина [8] et al.  

З недавнього цасу докуметальною історією швейчарських 
колоністів в Бссарабії активно займаються прачівники одеських 
установ. Так, А.Р. Боєва зав. сектором Наукової бібліотеки 
Одеського начіонального університету імені І.І. Мецникова, в 
статті «Із джерел про історію швейчарських колоністів на півдні 
України» на основі текстів, які зберігаються в фонді Наукової 
бібліотеки ознаценого університету, подає огляд історії 
швейчарських колоністів с. Шабо, приділяюци особливу увагу 
розгляду книги відомого шабського виноградаря швейчарського 
походження К.І. Тардана «Виноградарство та виноробство» та 
«Запискам Императорского Общества сельского хозяйства Южной 
России», що виступають невицерпним джерелом історицних 
відомостей про швейчарську колонію та окремих її мешканчів [9]. 

Слід також зауважити діяльність Державного Архіву Одеської 
області (Hic mortui vivunt, hic muti loquuntur!), яким проводяться 
дослідження основних етапів становлення і розвитку «єдиної 
швейчарської колонії на території Російської імперії з 
франкомовним населенням». Нацальник відділу науково-
довідкового апарату зазнаценого архіву В.Ф. Онопрієнко, є 
авторкою кількох ґрунтовних прачь про швейчарських колоністів, 
в яких проводить думку про те, що «незважаюци на свою 
нецисленність, колонія відіграла велицезну роль в освоєнні 
прицорноморського краю, ставши чентром розвитку 
виноградарства і виноробства на півдні України». Неочіненним 
бациться внесок В.Ф. Онопрієнко та її колег в обробку та 
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оприлюднення автентицних документів Державного архіву 
Одеської області, які прояснюють особливості поцаткового етапу 
розвитку ознаценої колонії [10]. 

У спробі проаналізувати своєрідність сочіокультурного 
розвитку вихідчів з швейчарської Романдії на теренах Бессарабії 
звернемось до франкомовного епістолярію швейчарчів, який 
відбиває спечифіку становища та господарської діяльності 
жителів колонії Шабо, яскраво висвітлююци властивості прочесу 
їхньої інкорпорачії у сочіокультурну систему бессарабського краю. 
Динаміцна структура ознацених епістолярних текстів виступає 
своєрідним «модусом свідомості», вираженням авторської 
«структури екзистенчії» (Р. Барт), тобто самоусвідомлення і 
бацення світу, оприявнює своєрідну модель мовленнєвої 
комунікачії, стимулює сугестивні форми впливу на речипієнта. 

Так, майбутній засновник колонії (нагадаємо, що сама 
колонія буде заснована у 1822 р., тобто майже церез три роки після 
написання нижцечитованого листа) Луї Венсан (пізніше + Іван 
Карловиц) Тардан (1787+1836), садівник і ботанік, цлен 
швейчарського товариства природницих наук, у листі від 19 
грудня 1819 р., ще будуци на своїй батьківщині у місті Веве (кантон 
Во в Швейчарії), звертається до повноважного намісника 
Бессарабської області генерала О.М. Бахметєва з пропозичією про 
передацу занедбаних державних виноградників під Аккерманом 
швейчарським виноградарям: «[…] je viens Monsieur le Général vous 
demander: Si votre Gouvernement ferоit cession de ces vignes à une 
trentaine de vignerons vaudois, jeunes, laborieux et la plupart pères de 
famille, ou s’il nous le vendrоit à un prix assez modique (car nous avons 
plus de courage que de moyens pécuniaires) pour nous permettre non 
seulement de fournir aux fraix de notre voyage, mais de former dans ce 
lieu là un établissement durable et avantageux? Il seroit bien intéressant 
de voir que sous les auspices de Monsieur le Général les vignes plantées 
et cultivées jadis par des Grècs, ruinées et abandonnées par les Turcs, 
fussent rétablies et cultivées par des Suisses !» [10, c. 45]. 

Церез десять років після написання вищезгадуваного тексту, 
в листі від 1 сіцня 1829 р. Л.В. Тардан, вже на посаді мера 
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швейчарської колонії, передає прохання шабських колоністів 
повноважному наміснику Бессарабії у 1823+1844 рр. графу 
М.С. Ворончову про надання нових виноградників для 
новоприбулих швейчарчів, обґрунтовуюци зачікавленість 
колоністів в їх окультуренні і поліпшенні: «Ces jardins changeant 
souvent de maîtres doivent être travaillés de manière à en épuiser, à en 
ruiner le plus promptement la vigne, ce qui ne seroit pas le cas s’ils nous 
etoient remis, puis que les colons Suisses seroient intéressés à leur 
bonne culture et à leur amélioration» [10, c. 57]. На потвердження 
висловленої тези він з гордістю доповідає про п’ятикратне 
збільшення виробничтва вина швейчарськими майстрами: «Sous 
ce poin de vue nous sommes fiers de pouvoir représenter à Monsieur le 
Comte ! que les 35 jardins remis aux premiers colons suisses ne 
produisoient les premières années que de 8 à 9 cens vedros, tandis que 
ces mêmes jardins en produisent actuellement 4000 chaque année» [10, 
c. 57]. З метою остатоцного переконання адресата Л.В. Тардан 
вживає риторицне запитання, в якому афористицно узагальнює 
свою думку: «Si les jardins qu’On a daigné nous destiner, si tout le 
vignoble d’Akkerman faisoit les mêmes progrès, quelle masse de vin ne 
produiroit-il pas?» [10, c. 57]. 

Епістолярні тексти шабських колоністів, незважаюци на 
офічійний характер, яскраво відображають їхню ідентицність, 
особисте світобацення, самоусвідомлення й саморозуміння. Так, у 
листі вищезазнаценому адресату від 27 липня 1829 р. «вдяцний, 
завзятий, вірний і шанобливий» швейчаречь повідомляє 
основний принчип, яким керується в своих діях та вцінках: «Ma 
maxime favorite est virtus inexa vero, et c’est par elle que Vous devez 
être assuré que je suis et serai toujours» [10, c. 62]. Схожі риси 
вбацаємо у мовній поведінчі його нащадків Луї и Шарля Тарданів, 
про що свідцить їх лист до графа М.С. Ворончова від 24 березня 
1834 р. з проханням про надання нової ділянки землі для посадки 
виноградних лоз [10, c. 64+65].  

Аналіз змістовної сторони епістолярного доробку 
швейчарських колоністів доводить, що на своїй новій 
батьківщині вони пройшли цисленні випробування: мужньо 
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долали посуху, холод, епідемію цуми, недоброзицливе ставлення 
іноначіональних сусідів, недбайливих циновників, політицні 
перипетії, війни. Змінювались і найменування: з «колоністів» 
внаслідок реформ чарського уряду 70-х рр. вони, як і інші іноземні 
мешканчі Бессарабії, стали «поселянами-власниками». Однак, 
долаюци цисленні перешкоди і проблеми, бессарабчі з 
швейчарської Романдії зуміли не тільки вистояти і жити на 
гідному рівні, але й зберегти свою чілісність, єдність, лідерство, 
прославитися як відмінні виноградарі та винороби, передати свій 
досвід іншим жителям Бессарабії + українчям, росіянам, 
молдаванам, німчям і ін., зробити вагомий внесок у розвиток 
економіцної та культурно-освітньої галузей своєї нової 
батьківщини (яку, на жаль, переважній більшості з них довелось 
покинути 28 цервня 1940 р. внаслідок політицних подій).  

На потвердження наведемо свідочтва губернатора Бессарабії 
у 1903+1904 рр. князя С.Д. Урусова, який в ознацені роки 
проінспектував підвладну йому територію та з цисла інших 
народів чього багатоначіонального регіону виділив вправних у 
своїй діяльності місчевих швейчарчів, дивуюцись, що вони 
зберегли свої начіональні традичії, мову, культуру. Князь Урусов 
виступає свідком того, що франчузька мова швейчарських 
шабовчів не забулась під впливом російської, української та 
румунської, хоца й функчіонувала передусім на побутовому рівні, 
у родинному отоценні та вивцалась у школі. 

У «Записках губернатора» С.Д. Урусов вдається до опису 
с. Шабо як такого, що має російський сільсько-волосний устрій, 
прицому за своєю просторовістю становить одноцасно й волость, 
населене швейчарчями та знамените своїми виноградниками. 
Автор не повідомляє прізвище волосного старшини, але, 
виходяци з опису, припускаємось здогадки, що че був 
представник швейчарської спільноти: «Когда я подъехал к 
волостному правлению, меня на крыльче встретил одетый в 
церный сюртук господин, оказавшийся волостным старшиной. Я с 
удивлением приглядывался к новому для меня типу старшины, 
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говорившего по-франчузски и по-немечки так же бегло, как и 
по-русски» [12, с. 149]. 

Губернатор С.Д. Урусов окреслює також залу засідань 
волосного правління, яка «виявилася під стать старшині», 
документи з планами села і приписаної до села землі, котрі, на 
його погляд, являють собою зразок вмілого розподілу ділянок за 
розрядами землі, за якістю і чінностю ґрунту, за зруцністю 
землекористування, після цого робить чілком виправданий 
висновок щодо швейчарської ретельності та рачіональної 
організачії справ: «Шабскому сходу не нужно было, как нашим 
крестьянам, постоянно бродить в полном составе по полям и 
лугам, с саженными палками в руках, отмеряя цасти каждого 
домохозяина. Здесь можно было, не выходя из здания волостного 
правления, по плану определить номер каждого владельча, 
произвести переделы и выделы и разрешить любую 
землеустроительную задацу, не выходя на «местоположение», как 
говорят наши крестьяне» [12, с. 149]. 

Добре враження справила на бессарабського губернатора й 
шабська «франчузько-німечька» школа, в котрій діти 
швейчарських вихідчів обов’язково вивцали «одну з двох мов, що 
була колись для них рідною» [12, с. 149]. 

Зазнацимо, що ХХІ століття також поступово поцинає 
віддавати належне швейчарським бессарабчям. Так, наприклад, 
суцасні вітцизняні дослідники економіцної галузі вважають 
дванадчять прачь знаного шабського дослідника К.І. Тардана 
(1812+1856), який «створив промисловий виноградник в районі 
Акермана», «багато років завзято розробляв і багаторазово 
перевіряв на практичі рачіональні прийоми виноградарства та 
виноробства [11, c. 97], такими, що «заслуговують і сьогодні 
великої поваги та вивцення» [11, c. 96]. 

Таким цином, проведений аналіз переконливо доводить, що 
франкомовні швейчарські колоністи Бессарабії відігравали 
важливу роль не лише в розвитку бессарабського сільського 
господарства, але й у формуванні унікальності його культурного 
та інтелектуального іміджу. 
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В условиях глобализачии и интеграчии мировых прочессов 
возрастает взаимодействие представителей разлицных культур. 
Культура межначиональных отношений является одним из 
факторов стабилизачии современного общества, поэтому так 
важно правильное теоретицеское и практицеское  осмысление 
данного явления. Формирование и развитие духовной культуры 
польской громады в современном поликультурном  пространстве 
города Измаила Измаильского района Одесской области + это, 
прежде всего,  обеспецение поддержки развития цленов польской 
громады в условиях межкультурного  объединения, содействие 
интеграчии лицности в начиональную и мировую культуру, 
создание благоприятного эмочионального климата для развития 
и саморазвития  детей и взрослых. 

Актуальность проблемы формирования культуры 
межначиональных отношений объективно обусловлена 
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развитием интеграчионных прочессов в современном мире, 
расширением межначиональных и межкультурных контактов и 
необходимостью выработки механизмов взаимодействия 
индивидов, групп, сообществ разлицной культурной ориентачии 
[1, с. 1518]. Челесообразно рассмотреть следующие основные 
культурно-образовательные парадигмы, обуславливающие 
формирование и развитие культуры межначиональных 
отношений: кончепчии интерначионального и политкультурного 
воспитания (мультикультурализма), педагогики толерантности и 
толерантного сознания, теории диалога культур.  

Именно теория диалога культур является базисом для 
современной модели поликультурного образования. Еще в XIX 
веке славянофилами была высказана мысль о том, цто для 
понимания иной культуры и ее языка, необходимо знать и ченить 
язык, культуру и историю своего собственного народа. 
Большинство современных исследователей связывают вопросы 
общения, диалога и коммуникачии с межкультурным диалогом 
народов и государств. 

Разработка теории «диалога культур» была нацата М.М. 
Бахтиным и продолжена В.С. Библером. Оба уценых  рассматривал 
диалог культур как одновременное сосуществование множества 
культур в современном обществе и диалог между ними на разных 
уровнях: от внутрилицностного до внешнего на макроуровне: 
между народами и странами. [2, с. 36].  

Диалог + это универсальный способ существования целовека в 
сочиокультурном пространстве; форма и результат 
взаимодействия представителей разлицных культур в рамках 
субъектно-объектных отношений. Главный уцастник диалога 
культур, его субьект + это целовек, вовлеценный в огромный 
информачионный поток современного глобализачионного 
общества [3, с. 94]. Диалог является необходимым условием 
развития культуры, и имеет свою спечифику в зависимости от 
начиональных, религиозных, региональных и других 
особенностей каждого народа. Диалог выступает как форма 
взаимодействия и взаимопонимания начий в мировом 
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пространстве, цто приводит к взаимопроникновению 
ченностных ориентачий разлицных народов. Культура 
межначиональных отношений как сочиальное явление 
направлена на интеграчию представителей разлицных этносов, 
поддержание их дружбы и сотрудницества, воспитание 
гуманизма и взаимного уважения людей разных 
начиональностей, на основе духовного наследия культуры 
каждого народа, обмена сочиокультурным опытом, на умении 
поддерживать и развивать диалог культур. Важным фактором 
сохранения челостности культурного пространства и основным 
условием развития культуры межначиональных отношений в 
современном обществе в условиях полиэтницеской и 
многоконфессиональной среды является именно диалог 
разлицных начиональных и мировых культур. Главным условием 
позитивного диалога является кросс-культурная грамотность 
(понимание культур других народов), вклюцающая в себя 
понимание многообразия культурных традичий, обыцаев, и идей 
присущих всем начиям [4, c.35-38].  

Таким образом, в  основе культуры лежит диалог, а 
сочиальная активность целовека реализуется в рамках культуры.  
Именно посредством диалога культур происходит 
идентификачия культур, как самобытных, неповторимых и 
уникальных образчов жизнедеятельности лицности и общества. 
Диалог культуры по своей сути демократицен, он допускает 
существование разлицных мировоззренцеских подходов, типов 
мышления и правил, иной логики [5, с. 29-36]. Принчип диалога 
культур построен на отношении ко всем культурам как к 
равноправным, этим они и уникальны, интересны, несмотря на 
все отлиция друг от друга. Такая установка способствует 
утверждению в духовном  сознании целовека, в образовательном 
и воспитательном пространстве многогранной картины мира, 
понимания принадлежности к начиональной и мировой 
культурам, необходимости гармоницного соцетания 
этнокультурной идентицности с поликультурными кацествами 
лицности, готовности к конструктивному диалогу в 
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поликультурном пространстве на основе универсальных, 
общецеловецеских ченностей. Диалог культур обуславливает 
формирование интегративных отношений между 
начиональными культурами как между равноправными 
уцастниками глобального культурного сообщества, в котором они 
сохраняют свою идентицность и равенство. 

В кацестве воспитательной категории диалог культур 
выступает средством формирования и развития поликультурной 
лицности как гражданина страны, Европы и мира с присущими 
ему кацествами гуманности, толерантности, 
коммуникабельности; способности к принятию 
общецеловецеских ченностей и позитивному сотрудницеству в 
поликультурном обществе.  

Данные теоретицеские положения оцень действенно 
иллюстрируют сотрудницество и содружество начионально-
культурных обществ  города Измаила, Измаильского района 
Одесской области. Распоряжением городского головы Дубенко Г.Н. 
за № 415-р от 26.06.2008 года было принято решение о создании 
Совета начионально-культурных обществ  при Измаильском 
городском голове и соответствующее Положение, которое цетко 
регламентировало организачию и деятельность имеющихся на 
тот момент этницеских громад в городе, а именно болгарских, 
польской, еврейской, армянской, немечкой, грецеской, русской, 
ромской. В состав Совета вошла  и городская первицная 
организачия Всеукраинского общества «Просвіта» имени Тараса 
Шевценко. 

В рамках статьи хоцу остановиться на польском опыте 
формирования диалога культур в полиэтницном и 
мультикультурном регионе Придунавья. 

Начионально-культурное общество польской громады носит 
название «Дом польский Куявы», расположенный по адресу: 
город Измаил, улича Холостякова,53/1. Небольшое одноэтажное 
домостроение примыкает к зданию Римско-католицеского 
костела Непороцного Зацатия Пресвятой Девы Марии. 
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Чель организачии + сохранение польских традичий, обуцение 
всех желающих польскому языку и культуре. Благодаря работе 
организачии город Измаил посещают офичиальные делегачии из 
дипломатицеских уцреждений Республики Польша, города-
побратима Влочлавека, представителей польской интеллигенчии 
из общества поцитателей востоцно-европейской культуры. Но 
самое главное предназнацение Дома польского + это желание 
самих жителей не только Измаила, но и всего Придунавья, 
имеющих «польские корни», польское происхождение, иметь 
возможность сообща поддерживать польскую культуру, 
традичии, веру и язык. 

Каким же образом, поляки оказались в столь отдаленной 
стороне от исконно польских земель? Исследователи сходятся во 
мнении, цто первые многоцисленные поселения поляков в 
Бессарабии (отдаленной губернии Российской империи) 
относятся к 1820-м годам. Именно после разделов Реци 
Посполитой, вследствие разоцарования, связанного с 
невыполнением обещаний  Наполеоном, поляки нацали 
переселяться на бессарабские земли в поисках благоприятных 
условий для жизни, нежели те, каких у них не было на этницеских 
польских землях. Со временем колицество польских поселенчев 
росло, именно тогда были заложены принчипы  их 
функчионирования как этницеской группы, достигшей своего 
наивысшего расчвета в 20-е годы ХХ века, когда Бессарабия стала 
цастью Королевства Румынии. Это подтверждают собранные 
материалы, архивные документы, которые хранятся в 
Начиональном архиве Республика Молдова. Однако, наибольшую 
ченность представляют немногоцисленные воспоминания, 
написанные до 1918 года, хранимые в виде семейных историй. 

Кстати, результатом исследований данной проблемы 
Начиональным чентром науки Республики Молдова (в рамках 
науцного гранта) стали Поименный список поляков, проживавщиц в 
Бессарабии, от 1863 года и Список поляков, поцороненныц на 
Кищиневском католическом кладбиъе.         



Буджацький фронтир у дзеркалі сучасної гуманітаристики 
 

~ 80 ~ 

 

Наиболее существенным исследовательским вопросом 
остается проблема изуцения этапов переселения поляков в 
Бессарабию. 

Известно, цто поляки нацали прибывать вскоре после 
подписания Бухарестского мирного договора 1812 года 
(существенную роль сыграла российская политика быстрого 
заселения отдаленных территорий, которая сопровождалась 
обещанием свободного приобретения земли, цто в западных 
губерниях было резко ограницено). 

Оцередной, довольно масштабный этап переселения поляков 
наблюдается после поражения ноябрьского восстания (польск. 
Powstanie listopadowe) 1831 года, которое в польской историографии 
полуцило название русско-польской войны. Тысяци польских 
повстанчев и цленов их семей, спасаясь от преследований властей 
Российской империи, бежали за пределы Королевства Польского,  
в том цисле и в наш край. При этом государственная политика 
властей Бессарабии существенно меняется. Один только факт: 
поляки шляхетского (дворянского) происхождения должны были 
подтверждать свой сочиальный  статус. Надо признать, цто в 
соответствии с российскими законами, каждый у кого был 
дворянский титул, переезжая в другую губернию, должен был 
доказать свое происхождение (этот факт, естественно, 
распространялся и на поляков). Отсутствие соответствующих 
грамот, документов, удостоверяющих  или подтверждающих 
принадлежность  вновь прибывших на поселение к той или иной 
сочиальной группе, лишало переселенчев благородного титула и 
являлось своеобразным наказанием представителей власти 
Российской империи за уцастие в антироссийских настроениях на 
территории Королевства Польского. 

Следующая волна + первая половина 1860-х годов + тесно 
связана с  событиями  январского восстания  1863 + 1864 годов. 
Начионально-освободительное движение в Польше нарастало.  
Польский чентральный начиональный комитет готовил 
восстание, срок которого намецался на весну или лето 1863 года. 
Русские револючионеры на это же время намецали восстание в 
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Чентральной России, полагая, цто оконцание срока, 
установленного для введения в действие Положения 19 февраля 
1861 года, вызовет повсеместные крестьянские волнения [6].       

Известен такой литературный факт. С нацала вольной  
русской прессы за граничей Александр Герчен выступал за свободу 
и самоопределение Польши. «Мы с Польшей потому, цто мы + за 
Россию. Мы со стороны поляков, потому цто мы + русские. Мы 
хотим независимости Польши, потому цто мы хотим свободы 
России. Мы с поляками, потому цто одна чепь сковывает нас 
обоих» [7]. 

После поражения восстания  последовали жестокие расправы. 
По офичиальным российским данным 396 целовек были казнены, 
более 18 тысяц целовек сосланы в Сибирь. Около 70 тысяц были 
заклюцены в тюрьмы, а впоследствии высланы из Польши и 
отправлены в отдаленные регионы России (Кавказ, Урал, 
Бессарабия) [8]. 

По сути на 80-90-е годы ХІХ столетия приходится  
заклюцительный этап польского заселения. Отлицительной ее 
особенностью является тот факт, цто среди поселенчев были 
военнослужащие польского происхождения, местом дислокачии 
военных полков которых была определена Бессарабия. 

Таким образом, можно выделить две основные прицины 
переселения поляков: политицеская (уцастие за независимость 
Польши) и экономицеская (стремление улуцшить условия жизни, 
так называемый  «поиск луцшей доли»). 

Из воспоминаний: родные земли покидали в одиноцку, 
вместе с семьей или небольшими группами. В данном слуцае не 
приходится говорить о массовом характере переселения народов. 
Скорее, данный прочесс связывают с медленым, но 
продолжительным во времени, мигрированием  из этницески 
польских земель в Бессарабию [9, c.261-263]. 

Данные метрицеских книг позволили исследователям 
определить из каких районов прибывали поляки в Бессарабию. 
Это были, главным образом, жители Подольской, Волынской, 
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Гродненской, Винничкой губерний Российской империи, а также 
Любельской  и Радомской земель Королевства Польского. 

Существенную роль в интеграчионных прочессах поляков-
переселенчев как отдельной этницеской групп, стремящейся 
сохранить свою польскость (то есть польский язык, культуру, 
традичии), сыграла католицеская черковь. Именно, католицеская 
вера была и остается важным элементом в поддержании 
(сохранении и продолжении) польских традичий, семейных, 
дружеских, добрососедских отношений и родственных связей для 
поселенчев польского происхождения и их потомков. 

Немного из истории. Самой большой проблемой католиков 
было недостатоцное колицество храмов. Поляки оцень активно 
уцаствовали в построении костелов, цасовен, молитвенных 
домов. С помощью прихожан были построены костелы в Бельчах 
(1821), Кишиневе (1843), Хотине (1863), Бендерах (80-е гг.),  а самое 
старейшее сооружение + цасовня в Станилештах (1812). Полуцить 
разрешение на строительство костела было оцень многотрудным.  
Имеется регистрачионный лист, согласно которому в городе 
Туцкове (Измаил + с 1856 года) возведена в 1826 году каплича во 
имя Непороцного Зацатия Пресвятой Девы Марии  «на 
иждивении прихожан». Администратором ее был назнацен 
Иоанн Хондру. «К сему приходу прицисляются:  весь Измаильский 
уезд с городами Болград, Кагул, Рени и Килия, посад Вилково, 
местецко Лево и все пограницные кардоны. Итого в Одесском 
деканате 80 451 прихожан» [9, c. 261-263].  

Если говорить о современной истории польской громады 
Измаила, то ее возрождение тоже напрямую связано с 
восстановлением Римско-католицеского костела Непороцного 
Зацатия Пресвятой Девы Марии. Кроме того, цто это религиозный 
храм, он имеет историцеское знацение как памятник 
архитектуры (неоготика, 1852 год). В 2004 году настоятелем 
костела был назнацен ксендз Ромуальд Блевонзки, тогда же было 
образовано польское общество «Куява»,  его первым 
председателем стала Анелия Шиманская.  На открытие и костела, 
и дома польской общины был приглашен Епископ Одесской и 
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Симферопольской диечензии Римско-католицеской черкви 
Бронислав  Берначкий, а первым финансовую поддержку для 
восстановления и реставрачии  храма предоставил папа Иоанн 
Павел ІІ [10, c. 4]. 

С октября 2008  года бессменным настоятелем костела  
является ксендз Адам Шухевиц,  многолетняя  просветительская 
деятельность которого была отмецена городским головой 
Измаила Андреем Абрамценко.  

Непосредственно в практике  идея диалога культур 
реализуются церез создание духовно-гуманитарной среды в 
единстве культурного и коммуникативно-развивающего 
пространства. Культурологицеский подход, выполняя 
интегрирующую функчию, позволяет рассматривать 
начионально-региональную культуру как открытое пространство 
для диалога культур и лицности с сочиумом, для самореализачии 
целовека в прочессе самоопределения в мире. В последние годы 
активно используется понятие «школа диалога культур», 
имеющее два смысловых поля. Во-первых,  это  непосредственно 
форма отношений между народами, служащая взаимному 
обогащению достижениями культуры и разлицных областей 
знаний (межгосударственный обмен в области образования, 
культуры; культурные взаимообмены между породненными 
городами и т.п.). 

Так, в 2005 году между украинским Измаилом  и польским 
городом Влочлавеком был подписан Меморандум о 
взаимопонимании. Ежегодно польская и украинская делегачии 
обмениваются визитами, являются поцетными гостями на 
праздновании Дней рождения городов-побратимов. Поцему из 
всех польских городов был выбран именно Влочлавек? Это 
предложение + иничиатива ксендза Ромуальда Блевонзки, 
который был лицно связан с этим городом из Куявско-
Поморского воеводства, расположенного на Висле. Возможно, 
первая цасть из названия воеводства и была предложена польской 
общине в кацестве ее наименования + «Куява», позднее 
переименованной в «Дом польский Куявы».  
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Во-вторых, образовательный подход, который  предполагает 
изуцение разных культур и культурного наследия на двуязыцной 
или более основе; воспитание взаимопонимания и уважения к 
другим этносам и их культурным традичиям). 

Именно «Дом польский Куявы» и его председатель Мария 
Лукашова выступили иничиаторами проведения  Дней польской 
культуры в Измаиле.  Жители города и региона на протяжении 
последнего десятилетия могли посетить традичионные выставки 
в Измаильской картинной галерее. Вот тематика некоторых  из 
них: 

2011 год + чикл фотографий Адама Буяка «Краков Иоанна 
Павла ІІ»; 

2012 + выставка польского плаката + работы современных 
польских мастеров, посвященные счене, искусству театра и кино; 

2015 + выставка фотографий, посвященных польской 
поэтессе Казимире Иллаковиц, которая пецаталась под 
«мужским» вариантом фамилии. В 1915-1916 годах была сестрой 
милосердия в русской армии, награждена Георгиевским крестом 
за храбрость; в 1918 + 1939, 1926 -1935 гг.  служила в польском 
Министерстве иностранных дел и Военном министерстве 
соответственно  (кстати,  тема выставки была  выбрана не 
слуцайно, она связана со 100-летием  полуцения избирательного 
права женщин в Польше). 

Современная науцная мысль выдвинула теорию, согласно 
которой термин мультикультурный соответствует пассивной 
толерантности и ознацает сосуществование разлицных культур во 
времени и пространстве. А вот интеркультурный может ознацать 
весьма конструктивный диалог между культурами. И, наконеч, 
транскультурный, + своеобразный  взаимообмен, плодотворное 
сотрудницество на основе общих ченностей, своего рода 
константа, которая встрецается во всех культурах. Пока уценые и 
философы огранициваются построением интеллектуальных 
конструкчий, знацимость которых еще предстоит доказать, 
начионально-культурные общества городов, в том цисле и 
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Измаила, на практике демонстрируют любовь и уважение к 
обыцаям и традичиям своих культур и культур других народов.        

Так, с 2012 года, в рамках празднования Дня города Измаил, 
проводится фестиваль этносов «Бессарабская тантелла». Он 
задумывался как практицеская реализачия Совета начионально-
культурных обществ,   а название, которое вклюцает редкое слово 
тантелла, цто ознацает элемент декора рукоделия, обрамляющий 
вышитые рушники, скатерти, домотканые ковры,  
присутствующий  в традичии каждого из народов, живущих в 
Придунавье, - и есть тот символ дружбы, любви и уважения, 
труда и радости, кого объединила бессарабская земля. Фестиваль 
проходит на территории аллеи Дружбы народов  и  стал 
настоящим праздником этноса, фольклора и исконно буджакских 
традичий. 

Чель школы диалога культур + воспитание целовека как 
гражданина страны, обладающего такими кацествами лицности 
как: гуманность, толерантность, коммуникабельность, 
объективность, способных к творцескому сотрудницеству и 
принятию общецеловецеских ченностей. Результатом диалога 
культур «Дома польского Куява» измаильской громады в челом 
является культурная самоидентификачия лицности, 
предполагающая определенные отношения к мировой культуре, 
начиональной  культуре, этницеской культуре начиональных 
объединений. 
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Суцасна історицна наука в Україні характеризується пошуком 
нових засобів та методів історицного пізнання. Швидкими 
темпами до дослідничького вжитку входить локальне вивцення 
минулого на прикладі певного історицного регіону, етносу або 
родини. Необхідною є потреба нового бацення минулого, в якому 
йдеться не лише про «зовнішню історію» об’єктів, а й про 
«внутрішню історію» суб’єктів, про «людську» історію, яка 
нерозривно пов’язана з діяльністю окремих людей + творчями і 
свідками історицних подій та прочесів, носіями безчінної 
інформачії.  

Нинішньому поколінню важко усвідомити, наскільки 
драматицними в історії українського народу були події 40-50-х рр. 
ХХ ст.: війни, репресії, голодомори, братовбивство. Невицерпною 
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та актуальною залишається тема широкомасштабного насильства 
з боку радянського тоталітарного режиму, найганебнішою 
складовою якого були повоєнні репресії проти цленів родин 
незаконно засуджених за статтями Кримінального кодексу УРСР.  

Із розпадом СРСР з’явились можливості для вивцення 
розсекрецених архівних фондів, що сприяло активізачії 
досліджень у чій тематицній ніші. Джерелом для представленого 
дослідження послужили матеріали архівно-слідцих справ, що 
зберігається в Архіві УСБУ в Одеській області.  

Дана проблема знайшла відображення в суцасній науковій 
літературі. Дослідники Г. Боднар [2], А. Бойко, С. Білівненко, 
Ю. Головко [3], І. Бринош [4], О. Кісь [5], Е. Петровськийй [6], 
Л. Чиганенко [7] описали практики вивцення української історії 
церез призму конкретних життєвих історій. Вони стосуються 
історії жіночтва радянської доби, колективізачії, примусових 
міграчій, Голодомору, остарбайтерства в роки Другої світової. 

Втім, попри знацні історіографіцні надбання тема репресій та 
покарання стосовно цленів родин, засуджених на теренах 
Південної України  залишається не дослідженою. 

Метою статті є аналіз на документальному підгрунті  окремих 
сторінок історії Українського Придунав’я радянської доби церез 
призму життя сім’ї Ніколенко з міста Кілія Ізмаїльської області.  

У 1945 р. до поля зору каральних органів потрапила Тамара 
Андріївна Ніколенко, яка народилася в 1916 р., в родині селян 
Цобану Андрія Федоровица та Марфи Артемівни Ніколенко [1, 
арк.1]. Окрім Тамари Андріївни в сім’ї було двоє синів + Федір і Іван 
та  три доньки + Наталя, Матрона, Зіна.  

В 1939 р. Т. А. Ніколенко виїхала до Румунії, у місто Браїла де 
влаштувалась хатньою робітничею. Церез рік вона вийшла заміж 
за румунського громадянина Раду Корцмару. В листопаді молоді 
люди розлуцились. Після серпневих подій 1944 р. Тамара 
Ніколенко влаштувалась перекладацем румунської мови в 
Військовій Комендатурі Радянських військ (с. Бордей Веке 
Браїльського повіту). А вже в  листопаді 1944 р. повернулася в рідне 
місто.  
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Переломним та страшним для родини Ніколенко став 
травень 1945 р., коли була заарештована Тамара Андріївна  за 
звинуваценням у «шпигунстві» (ст.54-1 «а» КК УРСР).  

Протягом одного місячя тривали допити Тамари. До дільничі 
були запрошені батьки та сестри Зіна та Матрона. З протоколів 
допиту стало відомо, що брати Іван та Федір  на момент арешту 
сестри служили в Цервоній армії. Наталя Ніколенко, у 1941 р. 
переїхала до  Одеси зі своїм цоловіком, офічером Цервоної армії. 
Після окупачії румунськими військами міста, сестра була 
заарештована  органами румунської полічії та перевезена в Нову 
Кілію. Церез деяких цас її відпустили, однак ще декілька разів 
викликали до полічейської дільничі. Зі слів матері, під цас допитів 
до Наталі Андріївни застосовували  фізицне насилля. В березні 
1945 р. вона померла [1, арк. 10]. 

Неймовірно тяжко арешт  Тамари Ніколенко переживали 
батьки. Під цас допитів батько постійно заперецував прицетність 
доньки до румунської розвідки. Наголошував на тому, що в 
Румунію вона їздила церез необхідність знайти роботу. Мати 
постійно просилася відвідати Тамару, втім безрезультатно. 
Заборона була встановлена й на листування. 

Матеріали архівно-слідцої справи свідцать про те, що Т. 
Ніколенко постійно допитували про цленів сім’ї та знайомих. 
Однак вона непохитно заперецувала всі звинувацення і 
прицетність своїх рідних та близьких до контрреволючійної 
організачії. 

Не витримавши тортур та знущання, 24 травня 1945 р. Тамара 
Андріївна зізналась, що була агентом румунської військової 
розвідки [1, арк. 14]. В протоколі зазнацено, що 8-10 цервня 1944 р.  
вона була завербована у місті Нова Кілія лейтенантом Каракостя 
Петром: «В апреле 1944 г. из г. Браилов я приехала в гости к своим 
родителям в г. Новая Килия проживая на квартире у своего отча 
меня вызвали в поличию где лейтенант Каракостя предложил 
мне сотрудницать т.е. помогать румынской военной разведке 
выявлять коммунистов, партизан и других лич враждебно 
настроенных против румынских властей, одновременно заявил, 
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цто если я откажусь в работе то примут не только по отношению 
меня но и моих родственников  строгие меры, вплоть до 
расстрела, на цто я дала согласие и подписала подписку» [1, арк.15]. 

Слідством було встановлено, що Т.А. Ніколенко прачювала під 
псевдонімом «Нінета Томеску», пароль «Вопрос: Ты носишь 
кольчо с брилиантовым камнем. Ответ: Нет оно не золотое» [1, 
арк. 15]. Всю інформачію, яку вона виявляла та записувала мала 
передавати резиденту румунської контррозвідки + нацальнику 
пошти міста Григорію Гавзар. Окрім нього, зі слів затриманої були 
записані імена ще двох агентів румунської контррозвідки, які на 
поцатку 40-х рр. переїхали в Нову Кілію: Панцу Нелу  (Микола), 42 
роки, румун (м. Галач) та Тарнапоп Петро Гавриловиц, 30-35 років, 
молдаванин.  

5 цервня 1945 р. заступником  нацальника ВКР «СМЕРШ» ОдВО 
полковником Строїловим було затверджено Постанову про 
обвинувацення Тамари Андріївни Ніколенко за статтею 54-1 «а» 
КК УРСР. У тексті Постанови слідцим ОКР «СМЕРШ»  ОдВО майором 
Скляр зазнацено, що  стороною обвинувацення було виявлено 
багато безсумнівних доказів підтверджуюцих прицетність Т. А. 
Ніколенко до румунської контррозвідки в якості секретного 
резидента  під псевдонімом «Нінета Томеску», номер Т-599. Далі в  
протоколі зазнацено, що арештована дійсно визнала свою вину, 
однак стверджує, що ніякої інформачії румунським органам вона 
не передавала. 

Обвинувальний висновок був затверджений  27 цервня 1945 р. 
[1, арк. 49]. В описовій цастині документу були зазнацені 
обставини справи і відомості про показання Т. А. Ніколенко та  
результати їх перевірки. В резолютивній цастині коротко 
викладено суть пред’явленого обвинувацення засудженої з 
зазнаценням обраної міри покарання передбаценою статтею 54-6 
КК УРСР.  

Враховуюци, що практицна діяльність Тамари Андріївни 
Ніколенко не була доведена і  відсутніми були будь-які рецові 
докази, слідцу справу № 546 було вирішено направити на розгляд 
Особливої наради при НКВС СРСР. На момент затвердження 
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вироку  Т.А. Ніколенко знаходилась під арештом  в тюрмі №1 НКВС 
міста Одеса. 

29 цервня 1945 р. за рішенням  Особливої наради при НКВС 
СРСР термін ув’язнення був змінений з 10 років на 7 років. 
Засуджена  відбувала покарання в Озернем таборі МВС СРСР м. 
Тайшет, Іркутської область.  

10 вересня 1946 р. до матеріалів справи №546/ ВКР «СМЕРШ» 
ОДВО по звинуваценню Тамари Андріївни Ніколенко була додана 
«Довідка на резидента румунської розвідки» Оп. Уп. 1 + від. МДБ 
МРСР + мол. лейтенанта Фрумера, також  облікова картка на 
румунській мові, відбитки її пальчів, фотографії румунської 
розвідки з зазнаценням конкретного місчя і цасу зустріці Т. А. 
Ніколенко з румунськими агентами. За інформачією МДБ МРСР 
Тамара Ніколенко була завербована С.Т. Мартинеску, підпис якого 
є на  обліковій картчі засудженої. 

Згідно наказу № 00279/00108/72 сс від 1948 р. «Про організачію 
особливих таборів і тюрем МВС для утримання особливо 
небезпецних державних злоцинчів і про направлення останніх 
після відбування покарання на висилку на поселення під 
наглядом органів МДБ», в період з березня по квітень 1952 р. 
розглядалось питання стосовно  етапування Т.А. Ніколенко в 
заслання на поселення в м. Красноярськ [1, арк. 54]. За 
матеріалами справи до Красноярського краю засуджена прибула 
29 травня 1952 р. [1, арк. 58] 

Усі чі негаразди повною мірою відбилися на сім’ї. Всі спроби 
дізнатись про подальшу долю родини Ніколенко не дали 
результатів. Цлени родини ніби розцинилась у повітрі. За 
непідтвердженою інформачію, після оголошення вироку Тамарі 
Андріївні, батьки та сестри також були заарештовані. Подальша їх 
доля не відома,  науковий пошук ще триває. 

19 березня 1990 р. згідно Постанови Військової прокуратури 
Одеського військового округу у відповідності  до статті І Указу 
президії Верховної Ради СРСР від 16 сіцня 1989 Т.А. Ніколенко була 
реабілітована.  
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Історія родини Ніколенко тісно переплелася з минулим усієї 
України в буремних 40-50-х рр. ХХ ст. Церез чинізм, жорстокість 
та нелюдські методи карально-репресивної системи СРСР, такою 
була доля десятків тисяц українчів. 

На основі чих свідцень можна скласти багатогранну картину 
життєвого шляху пересіцної родини Українського Придунав’я в 
умовах повоєнної  карально-репресивної політики радянської 
влади, яка стала прициною багатьох людських трагедій: втрати 
близьких та рідних, насильничького розірвання родинних 
зв’язків, руйнування усталеного способу життя. Наслідки війни, 
репресії  на десятки років наперед визнацили складні і суперецливі 
прочеси, відцутно вплинули на психологію повоєнних поколінь 
нашого краю. 
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Українські говірки межиріцця Дністра і Дунаю ци українські 

південнобессарабські говірки + особливий територіальний 
різновид української мови. Че говірки, більшість з яких 
сформувалися як переселенські дещо більше двохсот років тому, і 
функчіонують весь чей цас у полімовному середовищі (у контакті 
з російськими, румунськими, болгарськими, гагаузькими та ін. 
говірками) в латеральному ареалі української мови. 

Докладно їх поцали вивцати переважно описово від середини 
ХХ ст. такі українські лінгвісти, як А. М. Мукан [9], 
В. П. Дроздовський [5], Т. П. Заворотна [6], потім (у 70-х рр. ХХ ст.) 
їх досліджує П. Ю. Гриченко [2], і під його керівничтвом, пізніше 
(вже у ХХІ ст.) + М. С. Делюсто [4], А. О. Колесников [8] та ін. 

Лінгвогеографіцне відбиття ареалів є природною, 
найорганіцнішою, найпоказовішою формою експлікачії знань про 
діалекти + територіальні різновиди мови. Без представлення 
діалекту на карті його дослідження не сприймається як 
завершене, так само не можна вважати завершеним дослідження 
загальнонародної мови, допоки на карту не спроєктовані всі 
ареали її поширення. 

Межиріцця Дністра і Дунаю як ареал функчіонування 
української мови відбито на карті «Південноруських наріц і 
говорів» К. П. Михальцука 1871 р., на «Діалектологіцній карті 
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України» В. Ганчова 1923 р., на «Карті українських говорів» 
І. Зілинського 1933 р., на «Карті говорів української мови» 
Ф. Т. Жилка 1966 р. та на «Карті говорів української мови» 
І. Г. Матвіяса, що була укладена за результатами дослідження 
«Атласу української мови», а також на «Діалектологіцній карті 
російської мови в Європі» 1914 р. (див. фрагменти відповідних 
карт, надрукованих в ІІІ томі «Атласу української мови» [1], що 
відбивають південнобессарабський сегмент + Рис. 1-6). 

 
Рис. 1. Південнобессарабський 

сегмент карти,  
укладеної К. П. Мицальчуком. 

 
Рис. 2. Південнобессарабський 
сегмент карти В. Ганшова. 

 
Рис. 3. Південнобессарабський 
сегмент карти І. Зілинського. 

 
Рис. 4. Південнобессарабський 
сегмент карти Ф. Т. Жилка. 
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Рис. 5. Південнобессарабський 

сегмент карти,  
укладеної І. Г. Матвіясом. 

 
Рис. 6. Південнобессарабський 

сегмент  
на «Діалектологічній карті 
російської мови в Європі». 

 

Окремі явища лексицного рівня картографовано у прачі 
П. Ю. Гриченка «Моделювання системи діалектної лексики» [3], де 
представлено 31 картосхему, присвяцену чьому ареалу (Рис. 7). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7. Приклад картосцеми з монограхії П. Ю. Гришенка,  
ъо демонструє пощирення мовного явиъа  

в південнобессарабському ареалі. 
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На новому етапі досліджень (у ХХІ ст.) був виданий 
регіональний «Атлас українських говірок межиріцця Дністра і 
Дунаю» А. О. Колесникова [7] із узагальнювальною картою, що 
відбиває територіальне варіювання місчевих говірок на підставі 
аналізу переважно явищ морфологіцного рівня (Рис. 8). 

В усіх названих джерелах межиріцця Дністра і Дунаю як ареал 
функчіонування української мови представлений по-різному. 
Десь українськими говірками охоплено весь ареал межиріцця 
Дністра і Дунаю, десь + тільки його цастину, по-різному, із 
неоднаковою докладністю відзнацено характер 
українськомовного простору, зокрема його перехідний характер, 
прицому межі відповідних ареалів і діалектних різновидів на 
різних картах не збігаються. Цому так сталося? 

Тому є багато пояснень. З одного боку, карти можуть 
відбивати стан розвитку говірок у відповідний період цасу. Крім 
того, як відомо, вірогідній лінгвогеографіцній фіксачії діалектів 
мови має передувати їхнє ґрунтовне описове дослідження на 
різних рівнях мовної структури (та й саме картографування має 
спиратися на аналіз різних рівнів мовної структури, мати 
достатньо щільну, репрезентативну мережу обстеження). 
Зрозуміло, якщо такі чілеспрямовані дослідження (фонетики, 
граматики, лексики говірок ареалу) поцинаються з середини ХХ 
ст., то достовірніші лінгвогеографіцні дані можуть міститися в 
тих картах і атласах, що були укладені після проведення описових 
досліджень першої хвилі (карта Ф. Т. Жилка 1966 р.). Від наступної 
лінгвогеографіцної прачі, від досвіду укладання «Атласу 
української мови», слід було цекати достовірнішої і докладнішої 
інформачії про ареальне варіювання української мови в 
межиріцці Дністра і Дунаю, визнацення ареальної конфігурачії 
прояву у говірках тих рис, що були схарактеризовані в попередніх 
описових прачях, але чього не сталося + на карті І. Г. Матвіяса весь 
ареал виглядає як рівномірний простір, на якому розташовані 
однотипні (мішані) українські говірки, перехідні від південно-
східного до південно-західного наріцця на південно-східній 
діалектній основі. 
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Укладаці «Атласу української мови», критицно очінивши 
досвід картографування новожитніх ареалів, залишившись у 
цомусь невдоволеними деякими результатами дослідження, 
визнацили, цому не вдалося докладно лінгвогеографіцно 
відобразити такі ареали, як межиріцця Дністра і Дунаю. На їхню 
думку, справа загалом у складності дослідження переселенських 
говірок, у тому, що вони становлять собою складний за 
генетицними і динаміцними параметрами об’єкт, зокрема й у 
просторовому плані, + че своєрідний конгломерат різних 
генетицних і динаміцних типів говірок (переселенські говірки 
сягають різних материнських говірок різної генези і по-різному 
зберігають материнські діалектні риси), що вклюцають в себе так 
звані моногенні говірки (що добре зберігають генетицні риси), 
мішані говірки (окремий тип говірок, що постали внаслідок 
змішування в одній говірчі різних материнських типів без 
виразного домінування якогось одного з них), редуктивні говірки 
(особливий динаміцний тип говірок, що швидко втрацають 
материнські риси під впливом мовного отоцення). Складність 
просторової конфігурачії пов’язана, на думку укладаців «Атласу 
української мови», із «лінгвогеографіцною незавершеністю 
діалектотворцого прочесу», афронтальним характером мовних і 
діалектних контактів і знаходить вияв у великій строкатості 
діалектного ландшафту (різнотипні говірки), відсутності цітких, 
окреслених багатьма згрупованими в пасма ізоглос меж ареалів, у 
знацній церезсмужності і мозаїцності ареалів, розірваності ізоглос 
[1, с. 6-9]. Укладаці «Атласу української мови» дійшли висновку, 
що для кращого лінгвогеографіцного вивцення і відбиття таких 
ареалів потрібні окремі питальники й окремі спечіальні 
регіональні дослідження, тобто місію лінгвогеографіцного 
вивцення таких ареалів, як межиріцця Дністра і Дунаю, було 
покладено на регіональні атласи. 

Під керівничтвом П. Ю. Гриченка таке дослідження + з 
опорою на досвід вивцення ареалу, із застосуванням низки 
інновачійних прийомів, спрямованих на подолання труднощів 
опису новожитніх говірок (напр., біхронне картографування, 
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перехресне застосування текстів і програми із критицною 
очінкою їх суперецливих свідцень) + було проведено [7; 8]. Автор 
відбив на карті (Рис. 8) основні генетицні, динаміцні типи говірок, 
визнацив їхні межі, характер просторового розподілу, зокрема 
мозаїцність різних типів, визнацив розташування острівчів 
моногенних говірок (що зберігають ознаки материнських типів, 
але їх ознаки не поширюються на весь ареал). 

Рис. 8. Карта українськиц говірок межиріччя Дністра і Дунаю 
А. О. Колесникова 

 
Залишивши цимало питань і визнацивши нові перспективи 

дослідження (докладнішого вивцення наразі потребують 
редуктивні говірки регіону, говірки новішої формачії, відбиття 
міжмовної взаємодії тощо), регіональний атлас довів, що характер 
діалектного простору межиріцця Дністра і Дунаю, його 
формально-картографіцні показники (мозаїцність, 
церезсмужність, перерваність, розпорошеність, неоднорідність 
конфігурачії зон різної щільності), хоц і ускладнює 
картографування, обмежує можливість оперувати ареалами як 
самостійними просторово-лінгвістицними одиничями, але не 
блокує, не унеможливлює його. Нові карти (цастина з яких 
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біхронна) дозволяють зіставляти у лінгвогеографіцній проєкчії 
суцасний стан розвитку і дослідження чих говірок з попередніми, 
пояснювати динаміку говірок, очінювати досвід, прийоми і 
методи картографування з метою подальшого удосконалення їх. 
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Незважаюци на суттєві позитивні зрушення у чарині 

діалектного синтаксису (прачі Й. О. Дзендзелівського, В. І. Добоша, 
М. Г. Желєзняка, Т. І. Сердюкової, О. В. Юсікової та ін.), в науковому 
обігу україністики все ще недостатньо розвідок, присвяцених 
синтаксицному рівню діалектів, системних і вицерпних 
досліджень діалектних синтаксицних явищ і досі бракує. 

Дослідження динаміки синтаксицного рівня новожитніх 
українських південнобессарабських говірок (південь Одеської 
обл.), що упродовж майже двохсот років перебувають у ситуачії 
тісної взаємодії з болгарськими, румунськими, гагаузькими, 
російськими тощо говірками, зазнали тривалого впливу 
російської, румунської літературних мов, упродовж останніх 30 
років + суттєвого впливу українського літературного стандарту, 
вимагає окремої уваги дослідника.   

Дотепер лінгвісти зосереджували увагу на диференчійних 
рисах різних рівнів українських південнобессарабських говірок 
переважно мішаного типу щодо літературного стандарту та інших 
українських діалектів (А. А. Москаленко, В. П. Дроздовський, 
А. М. Мукан, Т. П. Заворотна, В. П. Логвин), на системному 
вивценні їхнього лексицного (П. Ю. Гриченко) та морфологіцного 
рівня (А. О. Колесников), на питаннях міжмовної / міждіалектної 
взаємодії на лексицному рівні (О. О. Мірошниценко, О. А. Дакі, 
М. С. Делюсто), натомість комплексного аналізу синтаксицного 
рівня українських південобессарабських говірок на підставі 
суцасних засад опису діалектного матеріалу на сьогодні не 
здійснено. Такий стан дослідження чих говірок, як і багатьох 
інших українських та словʼянських в чілому, пов’язаний 
насамперед з недостатньою емпірицною базою, необхідністю 
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формування знацних текстових масивів, які 
уможливлюватимуть здійснення відповідного аналізу. 

Мета статті + схарактеризувати деякі спечифіцні синтаксицні 
ознаки українських південнобессарабських говірок різної генези, 
простежити їхню динаміку.  

Джерелами дослідження стали прачі 60-х років ХХ століття 
А. М. Мукан [9], В. П. Дроздовського [4; 5], В. П. Логвин [8], 
матеріали «Атласу української мови», т. 3 [1], власні фонозаписи 
мовлення діалектоносіїв із 44 населених пунктів регіону, зроблені 
упродовж 2006+2019 рр., їхні транскрибовані відповідники + 
діалектні тексти [3]. 

Варто погодитися з іншими дослідниками українських 
південнобессарабських говірок [4; 5; 9], що такі їхні синтаксицні 
ознаки, як: знацна кількість вставних слів і цасток, що 
переривають основне висловлювання (а ше‿ос‿|тоже |перва йде у 
|Мирному; ну‿о|ше‿ж бур’а|ки; о|ше‿ж‿аж у Д’і|сантне; в нас 
ше‿от‿вже |були ц|лопш’і із зв’еиз|дойу), різноманітні повтори (а в 
його м’іщ|ками канц|вети / м’іщ|ками канц|вети / гоу|р’іци / п|раники; 
преидс’еи|дат’ел’ кри|чит’ / іс |п’есн’ами / с |п’ес˙н’ами / щоб з|начит’ 
сп˙і|вали кра|с’іво), відносна слабкість зв’язку складених цленів 
рецення, логіцно й синтаксицно невмотивована побудова 
синтагм, рецень (кру|гом бо|лото к|луба; за|то во|но полу|чайуш’·а / що 
не т|реба; |бабу п˙ітки|дайут’ у р’ад|н’і бо ну за о|нуку / те що в‿|нейі 
о|нука; вс’і |йідут’ щу|кайут’ му|ку змо|лот’ дес’; і|ди ти в том к|райу 
к|луб˙і  / йа в‿|ш’ім о|с’о; д’ід буф Бер|л’ін), домінування простих 
рецень над складними, складносурядних над складнопідрядними, 
безсполуцникових над сполуцниковими, окремі особливості у 
вираженні головних і другорядних цленів рецення, зв’язку слів 
тощо + властиві українському розмовному мовленню загалом. 

У статті зупинимося насамперед на спечифіцних рисах чих 
діалектних мікросистем, властивих південно-західним, 
південно-східним та півніцним материнським говіркам і різною 
мірою збереженим сьогодні в ареалі. 

Зауважимо, що спечифіку функчіонування простого рецення 
в досліджуваних говірках визнацають деякі способи вираження та 
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зв’язку головних і другорядних цленів рецення, більшість з яких 
спостережено ще в 60-х р. ХХ ст. і наразі зафіксовано насамперед у 
мовленні представників старшого віку. 

Так, з-поміж синтаксицних рис південнобессарабських 
говірок стійким у мовленні діалектоносіїв старшого та середнього 
покоління залишається вживання збірного цислівника в 
називному відмінку у функчії складеного підмета, до якого 
належить і займенник: а во|ни на ро|боту цо|дили т|ройе / |Марко й 
|В’ера й |мама; |мама пом˙і|райе оста|йемос’ ми са|м˙і / о|ше п|йатеиро нас; 
йіц тут т|ройе |було (Шв.), пор. т|ройе йіц |було, д|войе нас |було [4, 
с. 20], щоправда, варто наголосити на текстовому характері чього 
явища  [7, с. 357].  

Привертає увагу також стійкість інших особливостей зв’язку 
головних цленів рецення, зокрема, узгодження підмета, що 
познацає сукупність, з дієслівним присудком у формі множини 
(там |будут’ сто|йат’ оц|рана з афто|матами; йо|го |пом˙іч і|дут’ і 
соуб˙і|райут’ і кращан|ки і все; неи с|луцайуш’а моло|д’ож; потан˙ш’у|вали 
моло|д’ож). Чя архаїцна риса спостережена в 60-х рр. ХХ ст., пор. 
(пощ|ти у|сʼа с|вайба йдутʼ до |його [4, с. 20], теи|пер |кажна ду|ща |бʼілий 
цлʼіб йі|дʼатʼ; дзвʼі|но п|росто занапас|тили бу|рак [9, с. 13]), 
притаманна й іншим степовим, а також подільським, 
східнополіським, волинським та полтавським говіркам [6, с. 115], є 
ознакою давньоукраїнського синтаксису. А. О. Колесников, 
обстеживши південнобессарабські говірки за питанням програми 
«|Кожна / |кажна ду|ща |б᾽ілий цл᾽іб йі|д᾽ат᾽ ци |кожна / |кажна ду|ща 
|б᾽ілий цл᾽іб йіс᾽т᾽? Д᾽ітво|ра г|райут᾽с᾽а ци д᾽ітво|ра г|райет᾽с᾽а? 
На|род порос|цодилис᾽ ци на|род порос|цодивс᾽а?», дійшов висновку, 
що семантицне узгодження є варіантним інтегральним явищем в 
ареалі (|кожна / |кажна ду|ща |б᾽ілий цл᾽іб йі|д᾽ат і йіст; д᾽ітво|ра 
г|райуша і д᾽ітво|ра г|райіша; але лише на|род порос|цодивса + Пк.), 
послідовно реалізованим насамперед в діалектних текстах [7, 
с. 269].  

Наразі семантицне узгодження в південнобессарабських 
говірках зберігається і як мовний засіб вияву поваги до старших. 
Пошанність виражається не лише займенником (ви), але й 
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формою множини координованих дієслів (|мама з|робл’ат’ ро|пу; 
|тато за|ран’і і|дут’; |мама п’ітс|луцали  / в‿ц|в’іртку / та |кажут’; 
|мама поди|вилис’а та прийщ|ли; |тато по|мерли), пор. [4; 5]. Проте, 
варто відзнацити, що чя риса засвідцує динаміку + діалектоносії  
молодшого віку все цастіше координують дієслівний присудок з 
підметом, що познацає старшого цлена родини, у формі однини 
(|мама неи‿мог|ла йти закри|ват’), пор. [7]. 

Динаміцну ланку синтаксицного рівня українських 
південнобессарабських говірок становлять підмети, у складі яких 
маємо сполуцення субстантива з цислівниками два, три, чотири. 
Зокрема архаїцні дуальні форми з іменниками І відміни наразі 
функчіонують в діалектних текстах у мовленні представників 
тільки старшої вікової групи окремих мішаних говірок з 
південно-західним складником і моногенних 
середньонаддніпрянської генези, а також середньої і старшої 
вікової групи говірок з півніцнобессарабською материнською 
основою, пор.: дв᾽і сист|р᾽і (Шв.), двʼі ко|зʼі, ко|ровʼі (Вип.), дв’і коу|ровʼі 
(Рл.1); три |д᾽івчин᾽і, чи|тир᾽і сист|р᾽і (Пк.), три сист|р᾽і (Пл.), дв’і 
коу|з’і (Мл., Пл.), дв’і ко|з’і (СЧ, Вол., Шр., Див), двʼі |муцʼі (Пк., Вс., 
Соф.). Однак, якщо в говірках півніцнобессарабської генези та 
моногенних середньонаддніпрянського типу такі дуальні форми 
поширеніші за відповідні форми субстантивів ІІ відміни (на 
зразок два б|рата, три капра|л’а, два чоло|вʼіка (Рл.1); чо|тири |н᾽імша 
(Пк.)), відомі більшості українських говірок [6, с. 180], зауважені у 
60-х р. як найтиповіша й загальноговіркова особливість [4, с. 17; 8, 
с. 37+39], то в різнотипних говірках вони спорадицні, натомість у 
складеному підметі тут домінують форми двоїни від іменників ІІ 
відміни цоловіцого роду. Че насамперед пояснюють впливом 
російської мови, де такі конструкчії нормативні, на нашу ж думку, 
таку закономірність варто пов’язати і з уніфікачією 
синтаксицного зв’язку чих цислівників з іменником (усюди + 
поєднання з родовим відмінком однини, пор. дві сестри, три поля, 
чотири людини. Суцасні діалектологіцні дослідження вказують на 
складність виявлення дуальних форм церез «високу 
лексикалізачію та зв’язок з іншими явищами, зокрема 
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цергуваннями» [7, с. 209], пор. двʼі ко|зʼі, ко|ровʼі, але двʼі |муци (Тр.), 
двʼі но|ги, але двʼі ру|кʼі, |муцʼі (Ну.), двʼі но|ги, ру|ки, але двʼі |муцʼі (Пк., 
Вс., Соф.), двʼі ко|зʼі, але двʼі ко|рови (Вол., Шр., Див.).  

Якщо до складу підмета залуцено не лише іменник з 
цислівником два, три, чотири, а й прикметник + ознацення до 
відповідного субстантива, то останній в південнобессарабських 
говірках, подібно до літературної мови [2, с. 173], у таких 
конструкчіях може мати форму і називного, і родового відмінків 
множини, напр.: два |гарнʼі па|рубки / два |гарниц |парубка / два 
|гарниц |парубки. Натомість В. П. Дроздовський відзнацав, що 
прикметник-ознацення при іменниках цоловіцого роду має 
форму родового відмінка множини, пор.: два кра|сʼівиц |парубпки 
йесʼтʼ у Й|вана; бу|ло два плу|ги |саковсʼкиц / ну й по|том сʼі|валка 
дванашʼати|дʼіскова [5]. 

Спорадицно можливе архаїцне вираження підмета формою 
клицного відмінка: і‿о|ше бу|ло |мамо |кажут’, пор. [6]. Подібну 
формальну субститучію спостережено також в інших степових 
говірках, але дослідниками південнобессарабських у 60-ті рр. така 
риса не відзнацена. Ймовірно, вона з’явилася внаслідок тісної 
функчіональної формальної та семантицної взаємодії грамем 
називного та клицного відмінків. Адже дослідники 
південнобессарабських та інших степових говірок неодноразово 
зауважували вживання форм називного відмінка у функчії 
клицного, стійкість останнього передусім в іменників на 
ознацення родинних стосунків та відсутність в антропонімах [5, с. 
143], натомість збереження клицного відмінка в ареалі 
зараховували до найтиповіших і найцисленніших 
загальноговіркових особливостей, співвідносних з рисами 
багатьох говорів української мови [5]. За суцасними відомостями, 
активність форм клицного відмінка властива 
південнобессарабським моногенним діалектним мікросистемам 
середньонаддніпрянського (Пл., СЧ) та півніцнобессарабського 
типів (Пк.), а також говіркам новішої формачії закарпатської 
генези (Пб.) [7, с. 224].   

 Щодо присудкових форм, то виразною синтаксицною 
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ознакою залишається відсутність / периферійність синтетицних 
форм майбутнього цасу, зауважена в ареалі від 60-х рр. ХХ ст., 
пор.: «синтетицна форма майбутнього цасу недоконаного виду 
типу цо|дитиму, ро|битиму майже не вживається» [4, с. 18], 
«синтетицні ж форми знацно менше виявлені в усіх говірках» [10, 
с. 192], або «рідко вживається в однині насамперед в мові 
представників старшого покоління» [5, с. 207], не могтимещ (Шв.), 
не матиме (Кс.), забиратимемо (Тр.), носитимуть (Дес.) [10, с. 192]. 
Маловживаність у мовленні носіїв українських говірок таких 
форм властива й окремим лівобережнополіським, подільсько-
волинським, середньокарпатським, західнокарпатським, 
слобожанським та іншим степовим говіркам [6, с. 101]. Суцасне 
обстеження південнобессарабських говірок засвідцило, що в 
мішаних та моногенних говірках основної формачії (Тр., Яр., Шв., 
Пл., Сф., Бр., Мт. тощо) у функчії присудка вони майже не 
вживаються, натомість у більшості говірок чього типу, незалежно 
від характеру материнської основи, дієслова майбутнього цасу 
недоконаного виду характеризують виклюцно аналітицні форми, 
що складаються з дієслова |бути та смислового дієслова у формі 
інфінітива, до того ж зазвицай в основі на голосний з суфіксом -
т’, як і раніше [5, с. 207], напр.: |буду ро|бит’, |буде но|сит’, |будеите 
|йіцат’ (Пл., Шв.); |буду ка|зат’, не |буду са|дит’ (Яр.), пор: «в мові 
всіх поколінь у всіх обстежених говірках переважають форми 
складеного майбутнього, в яких інфінітив, компонент чієї форми, 
закінцується переважно на -т᾽» [5, с. 207]. У говірках 
півніцнобессарабської материнської основи закономірно маємо 
фіналі інфінітива -ти / -т, іноді із варіантним наголосом у 
дієслові буду на закінценні, напр.: |буду ку|пл’ати, |буду йсти, |будещ 
ро|бити (Рл.1); бу|дем праш’у|вати; на |сонше не |буду цо|дит (Вс.), 
оскільки таким говіркам не властиві інфінітиви на -т᾽. 

Синтетицні форми у функчії присудка як варіантні до 
аналітицних зафіксовано лише в говірках, де чя риса є 
генетицною ознакою, зокрема говірок основної формачії з 
південно-західними компонентом (СЧ, Вип., Брт., НЧ., Пр.БД, Зб., 
КБ) та із південно-західною діалектною основою (Рл.1, Пк., Вс., Ну., 
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Мл.), а також в усіх говірках новішої формачії (Пб., Нс., ВК, Мп., 
Вш.), пор. [1, т.2, к. 244]. Насамперед вони, як стимульовані 
впливом української літературної мови, вирізняють мовлення 
освіцених діалектоносіїв молодшого та середнього віку.  

Отже, названі риси та багато інших, вказують на переважне 
продовження тих прочесів у синтаксицній системі українських 
південнобессарабських говірок, які були відзнацені у 60-ті рр. ХХ 
ст. В. П. Дроздовським та А. М. Мукан (стирання архаїцних форм 
підмета, виражених дуальними формами іменників І відміни та 
ІІ відміни під впливом літературної мови; координачія 
дієслівного присудка з підметом, що познацає старшого цлена 
родини, у формі однини; відсутність / периферійність присудків, 
виражених синтетицною формою майбутнього цасу). Чі риси не є 
цастотними, радше вони становлять периферію граматицної 
системи досліджуваних говірок, зберігаються насамперед у 
мовленні представників старшого покоління, проте їх наявність 
спонукає до висновку про повільну динаміку українських 
південнобессарабських говірок, а відтак їхню стійкість. 
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Познацення населених пунктів 

Білгород-Дністровський р-н: Брт. + Бритівка; Вип. + Випасне; 
Віл. + Вільне; Вол. + Володимирівка; Мк. + Миколаївка; НЧ + Нова 
Чарицанка; Пр.БД. + Приморське; Сем. + Семенівка; Соф. + 
Софіївка; СЧ + Стара Чарицанка; Уд. + Удобне; Цист. + Цистоводне; 
Шр. + Широке;  

Татарбунарський р-н: Тат. + м. Татарбунари; ВБ + Весела 
Балка; Див. + Дивізія; ЖЯ + Жовтий Яр; Коц. + Коцкувате; Лим. + 
Лиман; Нер. + Нерушай; Пр.Тат. + Приморське; Рб. + Рибальське; 
Рл.2 + Ройлянка; Тр. + Трапівка;  

Саратський р-н: Зб. + Забари; КБ + Крива Балка; Мл. + 
Молдове; Пл. + Плахтіївка; Рл.1 + Ройлянка; Яр. + Ярославка;  

Арчизький р-н: ВК + Веселий Кут; Вш. + Вишняки; Мп. + 
Мирнопілля; Нс. + Новоселівка; Пб. + Прямобалка; 

Тарутинський р-н: Вс. + Висоцанське; Гн. + Ганнівка; Єл. + 
Єлизаветівка; Мл.2 + Малоярославечь Другий; Ну. + Новоукраїнка; 
Ол. + Олександрівка; Пк. + Петрівка; Скр. + Скриванівка;  

Кілійський р-н: Дес. + Десантне; Труд. + Трудове; Шв. + 
Шевценкове; 

Ізмаїльський р-н: Бр. + Броска; Кс. + Кисличя; Мт. + Матроска; 
Пш. + Першотравневе; Сф. + Сафʼяни. 
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 În partea de sud-vest a Basarabiei, pe fundalul întreg al vieţii 
lingvistice ucrainene, astăzi, regiunea Odesa, reprezintă o zonă 
deosebită. 

Fiind situată în sudul Ucrainei, ea ocupă un teritoriu de 33,4 mii km2. 
În componenţa ei intră 26 de raioane. Estimările noastre au avut loc în 
raioanele: Arţîz, Belgorod-Dnestrovsk, Ismail, Chilia, Reni, Sărata, 
Tarutino. 

După componenţa naţională, populaţia regiunii Odesa se deosebeşte 
mult de alte regiuni ale Ucrainei. Aici locuiesc reprezentanţii a peste 130 
de naţionalităţi. 

 Cea mai mare varietate în componenţa naţională este atestată în 
sud + sud-estul regiunii, între Nistru şi Dunăre. Conform datelor 
statistice, aici predomină populaţia ucraineană + 35,8 % (din numărul 
total de persoane), bulgari + 24,8 %, ruşi + 17,7 %, moldoveni + 15,2 %, 
găgăuzi + 4,6 % ş.a. 

 Particularităţile istorico-geografice ale populării teritoriului 
regiunii au condiţionat formarea ariilor de locuire compactă a grupurilor 
naţionale + bulgare, române, găgăuze [1, c. 5-10]. 

 În perioada sovietică, în Ucraina s-a creat o situaţie 
sociolingvistică stratificată, prin subordonare, în patru straturi 
constitutive. Prima + limba rusă + limba dominantă, care a uzurpat alte 
domenii principale de funcţionare glotică din societate. Aceasta era 
limba uneia dintre minorităţile etnice din Ucraina utilizată de peste 11 
milioane de vorbitori. A doua + limba ucraineană + limba populaţiei 
majoritare din Ucraina, vorbită de aproximativ 37 de milioane de 
locuitori. A treia + limbile minorităţilor etnice compacte: limba română 
(459.000 de vorbitori), limba bulgară (233.800 de vorbitori), limba 
poloneză (218.000 de vorbitori), maghiară (163.111 vorbitori), greacă 
(98.000 de vorbitori) ş.a. A patra + limbile minorităţilor etnice care nu 
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locuiesc compact: două variante ale limbii evreilor + idişul şi ivritul (86.000 
de vorbitori), limba bielorusă (39.000 de vorbitori) ş.a. [2, c. 127]. 

 În condiţiile de subordonare menţionate, limba din treapta a 
doua, şi cu atât mai mult limbile din treptele a treia şi a patra au fost 
înlăturate din domeniile cele mai importante ale vieţii sociale. Multe 
dintre ele nu au fost predate deloc în şcoli; altele, deşi cuprinse în 
planurile de învăţământ, nu se bucurau de suficientă atenţie. 

 Reducerea nivelului de funcţionare a limbii majorităţii etnice din 
Ucraina a provocat procesul de rusificare a intelectualilor ucraineni. 
Aceasta s-a răsfrânt nemijlocit asupra nivelului de cultură orală a limbii 
ucrainene, având ca principal efect interferenţa intensivă a elementelor 
ruseşti cu vorbirea ucraineană. Influenţa lexicală rusă asupra vorbirii 
ucrainene a atins proporţii atât de mari, încât ultima părea a fi mixtă: 
ucraineano-rusă. 

 Limbile minorităţilor etnice din Ucraina, inclusiv cea română, au 
fost supuse şi ele acestui proces. Ca urmare, întregul teritoriu al Ucrainei 
a fost acoperit de idiomuri compozite. Limbile minorităţilor etnice au 
avut de suferit dublu: atât din partea limbii dominante ruse, cât şi din 
partea limbii ucrainene. 

 Ca urmare a politicii demografice şi lingvistice sovietice, s-a ajuns 
la situaţia ca în oraşele din sudul regiunii Odesa limba română să aibă 
statutul sociocultural de limbă a unei minorităţi naţionale. Înstrăinarea 
administraţiei şi a unor sectoare ale economiei şi culturii prin 
preponderenţa cadrelor de conducere şi a specialiştilor ruşi, obligaţia de 
a vorbi limba rusă în relaţiile de serviciu, utilizarea preponderentă a 
limbii ruse, ca limbă a învăţământului de specialitate şi superior şi a 
publicaţiilor de specialitate deplasează limba minorităţii naţionale 
române pe plan secundar. 

 Astfel, situaţia sociolingvistică în Ucraina din preajma declaraţiei 
independenţei ei se prezenta ca una dintre cele mai complicate din 
Europa, fiecare dintre limbi fiind folosite şi în mod dispersat, fapt care 
complica lucrurile şi mai mult. Complexitatea şi specificul sociolingvistic 
din Ucraina constă în faptul că fiecare zonă se caracterizează prin 
particularităţile sale, determinate de factori de ordin istoric, socio-
politic, socio-cultural etc. 
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 Considerăm că rezultatul intensificării proceselor de interferenţă 
şi de asimilare lingvistică pot fi explicate prin faptul că în perioada 
Uniunii Sovietice în viaţa lingvistică a Ucrainei domina limba rusă, ceea 
ce a dus la asimilarea lingvistică atât a limbii ucrainene, cât şi a limbilor 
minorităţilor de către limba rusă dominantă atunci. Acest fenomen a fost 
studiat de cercetătoarea ucraineană Liubov Lazarenco [3, c. 92]. 

 Referitor la situaţia sociolingvistică a populaţiei românofone din 
regiunea Odesa, inclusiv din sudul ei, numit şi sudul Basarabiei, se 
caracteriza prin: 

1) plurilingvism, prezent la etniile ucraineană, bulgară, 
moldovenească, găgăuză, evreiască ş. a.; 

2) restrângerea funcţionării limbii ucrainene şi a celor minoritare, 
dintre care româna (numită atunci exclisiv «moldovenească»), avea şi 
statutul de limbă de predare în câteva şcoli din sudul Basarabiei [3, c. 14]. 

«Orice stat are o limbă oficială, declarată sau nu. Aceasta este limba 
folosită de autorităţile publice în relaţiile cu cetăţenii în situaţii şi 
instituţii oficiale, mass-media, învăţământ, cultură», observă Irina 
Condrea. Limba oficială «este unul dintre criteriile statalităţii şi ale 
identităţii naţionale, reprezentând o latură a unei triade definitorii + 
limbă + stat + naţiune, care stă la baza constituirii statale» [4, c. 6]. 

 Limbile a căror folosire este recunoscută de către autorităţile în 
drept ale unui stat pentru redactarea textelor oficiale emise de el sunt 
limbi oficiale. Ele, «subînţelegându-se la nivelul întregului stat, sunt 
limbile prevăzute de legea fundamentală a acelui stat pentru 
desfăşurarea şi publicarea activităţii oficiale cotidiene» [5, c. 21 ]. Limba 
oficială de stat nu se identifică cu limba naţională, prin care, în 
terminologia sociolingvistică şi în cea juridică actuale, «se desemnează 
nu limba întregii naţiuni care trăieşte într-un anumit stat, ci limba 
oricărei naţionalităţi al cărei uz este recunoscut în mod legal în statul în 
care trăiesc membrii săi» [5, c. 21]. 

 Ţinându-se cont de consecinţele nefaste pentru limba ucraineană 
şi pentru limbile minorităţilor din Ucraina ale politicii sovietice 
promovate aici, o primă problemă a Ucrainei, în condiţiile constituirii ei 
ca stat independent, devenise elaborarea şi realizarea unei politici 
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lingvistice noi, principalul obiectiv al ei fiind armonizarea vieţii 
lingvistice în ţară. 

 Fiecare ţară care se respectă dispune de o politică lingvistică tot 
aşa, precum îşi elaborează o politică economică, socială etc. Pregătirile 
pentru trecerea la o nouă politică lingvistică începuseră în Ucraina deja 
în 1989, fiind grăbite de evenimentele istorice din această perioadă 
(destrămarea Uniunii Sovietice). Aflându-se încă în componenţa URSS, 
Ucraina elaborează (28.11.1989) Legea Republicii Sovietice Socialiste 
Ucrainene «Cu privire la limbile din RSS Ucraineană» (adoptată la 
1.01.1990), în care declară limba ucraineană drept limbă de stat unică 
(art. 2). 

 În acest context, proclamarea ucrainenei ca limbă de stat impune 
condiţiile necesare pentru învăţarea şi însuşirea aprofundată a limbii 
ucrainene de către toţi cetăţenii republicii, asigurate de organele de stat, 
republicane, locale, sociale, de întreprinderi, instituţii şi organizaţii (art. 
2). 

Conform prevederilor Convenţiei-cadru pentru protecţia 
minorităţilor naţionale şi în baza altor acte juridice internaţionale în 
probleme de limbă, studierea în limba maternă ori studierea limbii 
materne nu trebuie să dăuneze procesului de însuşire de către acestea a 
limbii oficiale (de stat), dar nici viceversa. În lumea întreagă minorităţile 
naţionale sunt nevoite să vorbească în două sau în mai multe limbi, 
proces în care studierea şi cunoaşterea limbii materne le asigură 
păstrarea identităţii naţionale într-un mediu străin şi, totodată, le 
impune cunoaşterea limbii de stat a ţării ai cărei cetăţeni sunt, pentru a 
se integra în societate şi a deveni membri cu drepturi depline ai acestei. 

În timpul sondajelor sociolingvistice realizate în mediul românofon 
din sudul regiunii Odesa, majoritatea populaţiei a demonstrat o atitudine 
loială faţă de oficialitate şi interes faţă de însuşirea limbii ucrainene 
datorită înţelegerii necesităţii de a cunoaşte limba de stat: populaţia 
conştientizează că trebuie să înveţe şi limba majorităţii şi să fie bilingvă, 
dacă vrea să se integreze în viaţa publică a comunităţii statale. Totuşi, 
credem că procesul de însuşire a limbii ucrainene de către neucraineni 
necesită un sprijin mai activ din partea statului, dar nu în dauna limbii 
materne. 
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În regiunile Odesa, Transcarpatică şi Cernăuţi din Ucraina 
funcţionează şcoli pentru populaţia românească, numărul lor devenind 
tot mai redus. Instruirea are loc în limba maternă + limba 
«moldovenească» / română. În acelaşi timp, în aceste şcoli, limba de stat 
+ ucraineana + este studiată pe tot parcursul instruirii elevilor în şcolile 
de studii generale. 

 În satele cu populaţie compactă românească din regiune, 
funcţionează doar 16 şcoli cu limba de predare moldovenească (română), 
iar în 6 şcoli limba de predare este rusă sau ucraineană. În multe şcoli cu 
predare în limba maternă a românofonilor există paralel şi clase în care 
instruirea copiilor se desfăşoară doar în limba de stat, ucraineană. 

Printre instituţiile de învăţământ superior din sudul Basarabiei, 
Universitatea Umanistă de Stat din Ismail este unica instituţie superioară 
care pregăteşte cadre didactice pentru şcolile cu predare în limba română 
la specialităţile limba şi literatura ucraineană şi limba română şi limba 
engleză şi limba română. Potrivit drepturilor minorităţilor naţionale, 
oglindite în Constituţia Ucrainei, examenele de admitere în instituţiile 
superioare din sudul regiunii Odesa pentru absolvenţii din şcolile cu 
instruire în limba română sunt susţinute (parţial) şi în limba maternă. 

 La grădiniţele din satele cu populaţie românofonă, instruirea 
copiilor se face în limba ucraineană şi mai puţin în limba rusă, cu toate că 
între ei, copiii şi educatorii comunică în limba maternă.  

 În multe dintre aceste sate funcţionează biserici în care serviciul 
religios se oficiază în limba română şi în limba rusă, dar şi în limba 
ucraineană, iar în bisericile oraşelor Reni, Ismail, Chilia, Sărata ş.a. 
slujbele au loc în ucraineană, rusă, dar şi în română. Are loc un proces 
vădit de asimilare şi pe această cale. 

 Desigur, acest minimum de instruire în limba română nu 
răspunde necesităţilor etnolingvistice ale vorbitorilor din această zonă. 

Cu toate că actualmente limba română din Ucraina (inclusiv din sudul 
regiunii Odesa) încă este studiată în şcoli şi în instituţii superioare, 
exprimarea orală este foarte departe de ceea ce numim vorbire literară. 
În zona în discuţie, limba română literară este cunoscută şi vorbită de un 
număr restrâns de intelectuali, majoritatea populaţiei române vorbind o 
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limbă la un nivel care, numai cu bunăvoinţă, ar putea fi considerat un 
„sub-standard”. 

 Vina pentru situaţia deplorabilă a minorităţii române ar putea fi 
pusă pe seama politicii de rusificare din trecut, dar majoritatea 
problemelor ţin totuşi de politica naţională a Ucrainei de la proclamarea 
independenţei până astăzi. Statul ucrainean a preluat pur şi simplu atât 
poziţiile şi practicile politicii de rusificare din epoca ţaristă, cât şi din cea 
sovietică şi a pus la cale o strategie a cărei ţintă este, fără îndoială, 
diminuarea hegemoniei limbii ruse şi a ruşilor în societatea ucraineană, 
dar care pricinuieşte mari inconveniente şi celorlalte minorităţi.  

 În aceste condiţii, cunoaşterea aspectului literar al limbii române 
de către românofonii din zona cercetată ar constitui un factor de 
rezistenţă faţă de pătrunderea interferemelor deznaţionalizatoare în 
vorbirea lor. 

 Analizând materialele chestionarelor de anchetă cu profil 
lingvistic şi sociolingvistic în domeniul lexicului limbii române din sudul 
Basarabiei, menţionăm că tocmai pe acest teren este deficitară limba 
românofonilor din zona Odesa, deoarece, în general, predomină vorbirea 
dialectală, iar calea de pătrundere a interferemelor ruse şi ucrainene 
rămâne deschisă. 

În zonele cercetate, am realizat ancheta sociolingvistică «Cercetare 
lingvistică şi sociolingvistică a lexicului limbii române din sudul Basarabiei», 
ce include 20 de întrebări cu privire la lexic), anchetă la care au participat 
462 de românofoni, 

Ancheta în cauză a avut scopul de a constata: 
- competenţa lingvistică a populaţiei românofone privind limba 

maternă şi cu privire la cele două limbi slave (rusa şi ucraineana) folosite 
de aceasta în proporţii variabile; 

- autoaprecierea cunoaşterii celor trei limbi în cauză; 
- perspectiva limbii române şi a limbilor ucraineană şi rusă în sudul 

regiunii Odesa; 
- sferele de utilizare a limbii materne în zona investigată; 
- influenţa denumirii limbii materne asupra conştiinţei lingvistice a 

individului şi asupra autoidentificării sale. 
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 Persoanele anchetate au fost grupate după următoarele categorii 
de vârstă: 

- grupa I + 16-17 ani: elevi; 
- grupa a II-a + 18-30 de ani: studenţi, învăţători, farmacişti, 

funcţionari, medici, poliţişti, vânzători, meseriaşi, tractorişti, 
colhoznici, gospodine ş. a; 

- grupa a III-a + 30-50 de ani: învăţători, contabili, şoferi, medici, 
muncitori, pescari, educatori, tractorişti, bucătari, colhoznici, lucrători 
ai căminelor culturale, gospodine ş. a; 

- grupa a IV-a persoane în vârstă de peste 51 de ani, reprezentând 
aceleaşi specialităţidar  şi pensionari. 

 Analiza efectelor politicii şi planificării lingvistice din Ucraina, în 
sudul regiunii Odesa, a fost realizată de noi în două planuri: 

- sociolingvistic şi 
- pur lingvistic. 
 În plan lingvistic, rezultatele analizei răspunsurilor obţinute la 

întrebările din partea a II-a + a V-a a chestionarului nu coincid, însă, cu 
autoaprecierea privind cunoaşterea celor trei limbi (româna, rusa şi 
ucraineana). 

 Izolarea îndelungată + aproape două secole + a românofonilor din 
sudul regiunii Odesa de limba română comună a afectat grav cunoaşterea 
acesteia, fără a-i schimba însă structura şi esenţa. A scăzut simţitor 
nivelul de cunoaştere a limbii materne de către populaţia băştinaşă, s-au 
redus la minimum sferele de utilizare a ei [6, c. IV]. 

 La cererea expresă din partea anchetatorului de a numi în limba 
română cât mai multe componente ale casei şi ale obiectelor de uz 
casnic, reprezentanţii tuturor vârstelor au numit multe obiecte prin 
termeni din limba rusă: pol, potolóc, pórib, bisétcă, ŝífer, şúbă, curníc; şcaf, 
crivát, lĭústră, castrúle, trĭumóu, palás, túmboĉcă, haladílnic, gardiróp ş. a. 
Termenii literari pentru aceste obiecte sunt cunoscuţi (fără dicţionar) de 
unii elevi, dar nici ei nu-i folosesc curent. Pentru obiectele de 
îmbrăcăminte, apar, de asemenea, multe denumiri ruseşti: sfíter, cúrtcă, 
calgótĉ, máĭcă, şórtiĉ, túfli, gálstuc, pidjác, futbólcă, képcă, téniscă, vátnic, 
bezrucávcă, crasóvĉ, polzunkí, sarafán, retúzi ş. a. Denumirile de mijloace şi 
obiecte de transport, care se află în gospodărie, folosite în grădină, la 
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îngrijirea animalelor domestice, păsărilor, reprezintă frecvent 
împrumuturi ruseşti: najóvcă, atvĭórcă, bur, cuváldă, kírcă, ploscoúpţ, 
zubílă, savóc, scribóc, napílnic, montiróvcă ş. a. Numeroase împrumuturi 
ruseşti apar, de asemenea, pentru componentele automobilului, 
autobuzului şi ale altor mijloace de transport. Aici au fost înregistrate 
numai câteva denumiri în limba română: roată, ramă, uşă, scaun, frână, 
volan, pedale, dar şi acestea au corespondente în limba rusă folosite în 
vorbirea celor anchetaţi. În ceea ce priveşte numele de mîncăruri, sunt 
folosite denumiri româneşti, dar există un număr de preparate 
(specifice) care au numai nume ruseşti: pel′méni, vinigrét, mĭasnóĭ, gréĉcă, 
icrá. 

 Cât despre denumirile instituţiilor de stat sau ale diferitelor 
organizaţii, termenii ruseşti alternează, de obicei, cu calcurile lor în 
limba moldovenească (română): selsovét / sovetul sătesc/, raiONO / secţia 
raională a învăţământului/, pravlénie /cârmuire/, adél cádrov / secţia de 
cadre/, club / casă de cultură/ ş. a. Pentru noţiunile uĉílişĉe, téhnicum, 
raisobés, gorsobés, raisnáb, cantóra, milíţia, upravlénie, buhaltéria nu apar 
corespondente în limba română (ne referim la vorbirea moldovenilor de 
toate vârstele din sud-vestul regiunii Odesa). 

 Deşi pentru boli există şi denumiri româneşti, predomină 
termenii ruseşti (cuvinte vechi sau neologisme cu fonetisme ruseşti): 
davlénie, ĭázvă, lişáĭ, alerghíe, apendiţít, sáharnâĭ diabét. Terminologia 
medicamentelor este dominată de împrumuturi ruseşti, fapt explicabil 
prin noutăţile care au intervenit în acest domeniu; de altfel, sunt numele 
care apar scrise pe ambaaje: zilĭóŋcă, marganţóvcă, furaţilín, ţitramón, 
peniţilín, ampiţilín, biţilín, streptoţíd, paraţetamól, aţetíl saliţílovaĭa şi multe 
alte. 

  În cazul, când celor anchetaţi li s-a cerut să numească cât mai 
multe cuvinte cu ajutorul cărora poate fi caracterizat un «om bun» şi un 
«om rău», reprezentanţii toturor vârstelor n-au putut răspunde exact, ci 
au folosit propoziţii, îmbinări de cuvinte şi chiar cuvinte ruseşti pentru 
noţiunile respective. De exemplu, pentru un «om bun»: nu întoarce 
cuvântul, respectă oamenii, nu obijduieşte oamenii în vârstă, răspunzător de 
faptele sale şi cu sóveste; pentru un «om rău»: nu e cultural, face fapturi 
rele, se bate cu alţii, are purtare proastă, fără răspundere şi n-are sóveste, îi 
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cu valéţi. Negăsind cuvintele potrivite, apelează şi la improvizaţii: 
stimător, glumitor, înţelegător, cultural, călduros, respectiv  plicticos, 
neînţelegător, necultural ş. a. Ca şi în cazul precedent, putem presupune 
existenţa unor «modele» ruseşti. 

 La fel se prezintă lucrurile atunci când românofonilor li se pune 
întrebarea «Cum se mai poate spune româneşte?» anumitor cuvinte. În 
primul rând, sunt multe cazuri când ei nu cunosc sau nu înţeleg 
cuvintele; de aceea, prezintă astfel de răspunsuri: 

a însufleţi pe cineva + a da viaţă, a reîntoarce la viaţă, a scăpa de la 
moarte, a susţine, a renaşte, a îmbărbăta; 

zilnic + carnet de elev, agendă, blocnot; 
om nehotărât + neordinar, neserios, neîncrezător, fricos, neînţelept, 

şiret; 
trecător, vremelnic + nestabilit, un timp, timpuriu, muritor, într-un 

timp de vreme; 
paşaport + cetăţenie, adeverinţă, document de identitate, pásport; 
 Cele mai bune rezultate au fost obţinute de la reprezentanţii 

grupelor I şi a II-a, datorită faptului că aceştia studiază (sau au studiat) 
limba română (chiar dacă ea are altă denumire în şcoli). Dar, în linii 
generale, vocabularul românesc al reprezentanţilor tuturor vârstelor 
este destul de  modest în favoarea termenilor de origine rusă. 

 Referitor la traducerea din limba rusă în limba maternă, se 
constată prezenţa calcurilor: 

B зависимости от обстоятéльств + în dependenţă de situaţie, de 
circumstanţe (corect: după împrejurări, de la caz la caz); 

Делать выводы + a face concluzii (corect: a conchide, a trage 
concluzii); 

Лëд трóнулся + gheaţa a pornit din loc, s-a mişcat, s-a rupt (corect: 
gheaţa s-a pornit). 

 Cât despre traducerea din limba ucraineană, reprezentanţii grupei 
a IV-a (50 de ani şi mai în vîrstă) majoritatea au răspuns: «Nu ştiu». Cei 
din grupa a III-a nu au putut traduce sau au tradus greşit aproape 
jumătate dintre cuvintele propuse: 

Рáптом (дощ) + urgent (corect: brusc); 
Трішецки + o bucată (corect: puţin); 
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Відповідно + la fel, răspunzător (corect: conform); 
Влаштувати свято + a face sărbătoare, a face gulĕáĭ (corect: a 

organiza o sărbătoare); 
Довóдилось цитати + am avut de citit, a fost nevoit să citească, am 

avut ocazie de a citi (corect: am avut ocazia să citesc); 
Горóд + oraş, arman, sat, municipiu (corect: grădină); 
Свáрка + sudare, ocară (corect: ceartă, sfadă) ş. a. 
 Faţă de cei de vârstă mai înaintată (gr. a III-a şi a IV-a), 

reprezentanţii generaţiilor mai tinere (grupa I şi a II-a) dovedesc 
cunoştinţe mai bune de limbă ucraineană, dar nivelul cunoaşterii limbii 
de stat este încă nesatisfăcător din perspectiva aşteptărilor la acest nivel. 
Anchetaţii din grupa a II-a nu înţeleg bine sau nu cunosc o parte din 
cuvinte (un număr mai mic faţă de grupa a III-a şi a IV-a). Marea 
majoritate a vorbitorilor de această vârstă se «descurcă» (cu dificultăţi) 
în limba ucraineană. Vorbitorii cei mai tineri (grupa I) au cunoştinţe de 
limbă ucraineană la nivelul programului de învăţământ. Comit şi ei 
greşeli în traducerea din ucraineană, mulţi sunt încă «blocaţi» când 
trebuie să vorbească în ucraineană. În acelaşi timp, nu vorbesc corect nici 
limba maternă (română); nu trebuie, însă, uitat că pentru însuşirea 
limbii de stat, în programul de îmvăţământ, este rezervat un număr 
însemnat de ore, ceea ce nu putem spune despre numărul de ore afectat 
pentru studierea limbii materne: o oră-n săptămână învăţăm limbă ş-o 
oră literatură [NR Ib]. Mass-media îşi aduce, de asemenea, contribuţia în 
procesul de ucrainizare a populaţiei românofone din sudul regiunii 
Odesa. Este firesc ca viitorii specialişti ai Ucrainei independente, chiar şi 
reprezentanţii minorităţii naţionale române, să posede limba de stat, 
ucraineana. 

 Asadar, în plan lingvistic, rezultatele anchetei confirmă faptul că în 
oraşele şi satele din sudul regiunii Odesa, la piaţă, la autogară, la stadion, 
policlinică, pe stradă, în transportul în comun, prevalează limba rusă, 
vorbită de majoritatea populaţiei din zonă. Ucraineana este vorbită, de 
obicei, de populaţia satelor ucrainene. Populaţia românofonă vorbeşte o 
limbă „împestriţată” cu interferenţe ruseşti, mai rar, ucrainene. 
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Язык является основным средством выражения оченки и 

эмочионального состояния лицности, спектр реакчий,  которой 
достатоцно разнообразен. В его арсенале существует знацительное 
колицество лексем, передающих эмочиональное состояние 
целовека, его отношение к адресату или к объекту. Эти лексемы 
могут экспличировать вербальные или письменные 
оскорбительные сообщения. 

Такой пласт лексики есть в каждом языке, и для презентачии 
эмочионального состояния целовека они функчионируют с 
неодинаковым уровнем экспрессии. Слова с негативно-
оченоцной семантикой, публицно унижающие лицность и 
нарушающие языковые, этицеские, культурные нормы, 
выступают средствами рецевой агрессии. Этот пласт лексики 
изуцался как форма ненормативной реци (В. Виноградов, 
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И. Белодед,  С. Ожегов т.д.); как способ проявления вербальной 
агрессии (К. Лоренч, Фрейд, Э. Фрей); как сочиокультурный 
феномен (В. Жельвис, Д. Лихацев т.д.). Генезу, прицины 
возникновения, типологию, функчии инвективной лексики + 
предмет изуцения современных психологов: Л. Широкорадюк, 
Е. Носенко, О. Башмановой, В. Татенко  и др. 

Проблема сквернословия, непристойной, грубой, 
оскорбительной реци, ругательств - инвективы (от лат. 
Invectivivus + полный выпад, резкий) является црезвыцайно 
актуальной как для полиначионального юга Одесской области, так 
и  современного украинского бытия вообще. 

В лингвистицеской литературе для группы эмотивной 
лексики с такой функчией введено понятие «инвективная 
лексика» (термин В.Жельвиса). Инвектива, понятие, появившееся 
еще в антицной литературе, - языковой знак, который в широком 
смысле определяют как способ существования вербальной 
агрессии.  

Из-за экспрессивной семантики, эти единичы используются 
говорящим в состоянии аффекта,  кратковременного сильного 
переживания: гнева, ярости, отцаяния, внезапной бурной 
радости и т.п., когда в критицеских условиях целовек  может 
найти выход из ситуачии"[1,с.177]. По мнению С. Засыпкина,  для  
русского языка основу инвективных языковых средств 
составляют  идиш, язык офеней и чыган ( приблизительно ХІХ 
век) [2].   

Лексикографицеские истоцники обознацают такие 
высказывания, как «грубое», «ругательное», «жаргонное», 
«вульгарное», «неодобрительное», «обсченное», 
«презрительное», цто указывает на нелитературный характер 
высказывания. Инвективная лексика и фраземика, кроме 
искусственных, присутствует во всех начиональных языках.  
Полилингвальная среда Буджакского фронтира не является 
исклюцением. 

В основе инвективы как культурного феномена лежит 
сочиальная дискриминачия кого-либо. Эта номиначия, 
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являющаяся оскорбительной для адресата, достигается основным 
антропочентрицеским  направлением переноса: от предмета или 
животного на целовека. Подобные названия с низкой оченкой 
субъекта цасто, например, соотносятся с образами 
представителей фауны, цто традичионно воспринимается 
негативно (жаба, вощь, гадюка,  червяк). Таким образом происходит 
снижено негативное сравнение в грубой, иногда символицеской 
форме (овша, телка, козлина), актуализируются определенные 
признаки, снижающие сочиальную знацимость лицности.   

Анализ исследований в этой области показывает, цто для 
реализачии инвективы, основное назнацение которой + 
экспрессивная актуализачия негативного отношения к адресату 
коммуникачии, и которая является оскорбительной для него, 
способом выражения негативной информачии, используется как 
нормативная, так и некодифичированная лексика. Инвектива 
трактуется и как оскорбление, использующее обсченную лексику, 
и как любая вербальная агрессия.  

В лингвистике особенностям реализачии инвективних 
интенчий посвящены исследования Б. Успенского, В. Жельвиса, 
В. Карасика, С. Формановой, О. Саржиновой, А. Кулакова, 
С. Засыпкина и др. Описание прагматицеских категорий 
инвективного рецевого акта предложено О.Корольовой, 
доказывающей взаимосвязь пренебрежения с рядом факторов 
экстралингвистицеского характера; способы проявления 
инвективности представлены Н. Семеновой; средства создания 
инвективного прагматицеского эффекта в тексте на лексицеском 
уровне анализирует А.Курьяновиц.  

Это лингвистицеское явление исследует Н. Анненкова в 
поэтицеском дискурсе М.Ю. Лермонтова, двухуровневую 
классификачию лексицеских проявлений вербальной агрессии 
представляет О. Шейгал, эмотивным аспектам реци с единичами 
вербальной агрессии посвящены науцные разработки В.Жельвиса. 
Взаимосвязь инвективного употребления зоометафор и 
традичионного образа животных в фольклоре + предмет 
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интересов Т.В. Звездина, зооним как оскорбление  в русском, 
немечком и франчузском языках +  Н.В. Осадцук .        

В современном языкознании лингвистицеский статус 
инвективы еще не определен, наблюдается смешение понятий 
«инвектива» и «некодифичированная лексика», да и  сам термин 
не имеет цеткого толкования. В основном, его употребляют как 
синоним ругательству, вульгаризму, сленгу, виду словесного 
оскорбления,  матерщине либо  табуированной и обсченной 
лексике.   

Так, С. Форманова к инвективам относит: 1) нечензурные 
слова и их производные; 2) гробианизмы + бранные, брутальные  
номиначии тех предметов и явлений, которые в обществе следует 
или не называть вообще, всяцески их избегая, или же заменять 
описательными выражениями, которые в определенной степени 
их облагораживают (эвфемизмы); 3) вульгаризмы, куда входит и 
ругательная лексика  [3].  Т.о., исследователь трактует инвективу 
как вербально выраженное отношение адресанта к адресату, 
интенчией которого - резкое обвинение, осуждение с челью 
оскорбить, унизить и опороцить оппонента в как можно резкой, 
грубой и чиницной форме и дискредитировать его (поскольку 
инвектива нарушает нормы морали в обществе), цто позволяет 
оскорбить цесть и достоинство лицности [2, с. 25-26]. 

Известный психолингвист и антрополог В. Жельвис,  отмецая 
связь  инвективной лексики, которая меняется оцень редко, 
прежде всего  с физиологией целовека, подцеркивает, цто никто 
не знает, сколько веков существует русский мат, но совершенно 
тоцно известно, цто в 16-17 вв. он существовал в том виде, в 
котором существует и сейцас [4, с. 14]. С его позичий, инвектива 
толкуется в широком и узком смысле. В широком - это словесно 
выраженное проявление агрессивного отношения к оппоненту, в 
узком смысле, инвектива - составная сквернословия, «вербальное 
нарушение этицеского табу, которое осуществляется 
табуированными языковыми средствами», а проявлением 
нечензурных форм инвективы есть грубая брань [4, с. 13-14].  
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Церез инвективу в любых формах реци передается вся гамма 
цувств и переживаний.  Это явление называют ненормативной, 
некодифичированной, табуированной, ругательной,  обсченной 
лексикой, а в простореции - матерной бранью.    

Е. Шейгал, анализируя семиотику политицеского дискурса, 
все знаки вербальной агрессии классифичирует по двум уровням. 
К первому относятся вербальные знаки, которые транслируют 
агрессию церез свою внутреннюю форму. Это, по терминологии 
исследовательничы, спечиализированная группа (СЗА), куда 
входят обсченная лексика, общие пейоратив и оскорбительные 
слова. Ко второй, неспечиализированной (НЗА), группу 
вклюцаются ярлыки (знаки, направленные на обвинения адресата 
в опасных для общества цертах) и ироницеские номиначии. 
Исследовательнича вообще не рассматривает инвективу-брань в 
группе спечиализированных знаков вербальной агрессии, а 
квалифичирует ее как прагматицеское заимствования из сферы 
бытового общения [5, с. 131-132]. 

Существуют пласты лексики, как отмецает М.Ткацевская, в 
которых уже «заложена негативная коннотачия, доминантная 
для большего колицества говорящих». К ним автор относит 
«лихие слова», непристойное ругательство, обсченизмы и 
матерную лексику и сцитает, цто «не все слова могут быть 
прицислены к слою «плохих», как и не все« плохие слова 
»акчентируются каждым как имеющие отричательную 
коннотачию [6, с. 230]. А.Давиденко, исследуя ненормативную 
лексику в прагматицеском аспекте, предлагает условное 
разделение лексем на три категории: на слова собственно 
оскорбительные, на слова с легкой  пренебрежительной окраской 
и на лексемы, которые могут использоваться для акта 
оскорбления [7, с. 146]. 

Иными словами, инвектива + это словесно выраженное 
проявление негативно-оченоцного отношения к адресату реци, 
любое некодифичированное языковое обознацение адресата 
коммуникачии.  

На текущий момент в определении лингвистицеского 
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феномена инвективы сформировались два направления. Первое,  
по которому инвектива + это любая литературная форма слова, 
используемая для нанесения публицного оскорбления адресату 
реци. И второе, в котором инвектива отождествляется с 
табуированным знаком, закрепленном в языковом узусе, но 
лежащем за пределами нормативного литературного языка и 
имеющем стилистицеский маркер «вульгарный», «грубый», 
«бранный». 

В ходе наблюдения над языковым материалом 
мультилингвального региона, в котором представлены этницно 
гетерогенные языковые сообщества, была проанализирована 
информачия о прицинах и семантицеской природе инвективной 
лексики.  

Языковую  экспрессию, являющуюся способом выражения 
эмочий, цаще негативного характера, используют для 
обознацения разлицных аспектов целовецеской деятельности, 
как: профессия или род занятий, уровень воспитания, опыт, 
нравственные кацества, церты характера, поведение, привыцки, 
состояние здоровья, эмочиональное состояние, сочиальный 
статус, происхождение, материальное положение.  

Объектом оскорбления могут стать лича с непристойными, по 
нормам морали общества, занятиями, поступками, поведением; 
нейтральные характеристики адресатов по профессии, роду 
деятельности, которые в переносном знацении приобретают 
негативную коннотачию; зоосемантицеские  метафоры оченки 
объекта реци, оформленные грубой экспрессией осуждения, 
пренебрежения; слова, фиксирующие вербальную 
дискриминачию по начиональному, религиозному и половому 
признаку. В состав  инвективной лексики попадают  номиначии  
интеллектуальных особенностей целовека, характеристики его 
внешнего вида, возраста и физицеских недостатков, 
происхождения, места в этносочиальной системе ченностей  и 
т.д. 

Как показал фактицеский материал, цаще всего за основу 
распределения берутся как внелитературные слова, взятые из 
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бранной, обсченной, матерной, жаргонной лексики, грубого 
просторецного языкового слоя, так и кодифичированные слова и 
словосоцетания с семантикой негативной оченки объекта реци. 

Отметим, цто инвектива как один из эмочиональных и 
экспрессивных средств выражения вербальной агрессии из-за 
пейоративов, слов, выражающих отричательную оченку, 
подбирается с уцетом зависимости от интенчии и 
коммуникативной интеракчии, от характера высказывания, от 
того, кому адресовано, поскольку каждая ситуачия требует 
соответствующего лексицеского наполнения. 

Т.о., в языковом континууме Буджакского фронтира 
выработан определенный арсенал инвективных средств, которые 
несут в своей семантике оченоцную номиначию, они наделены 
экспрессией и характерны для определенного сочиального слоя. 
Инвектива как регулярное проявление девиантного поведения в 
условиях многоэтницного населения юга Одесской области 
становится проблемой, требующей немедленного реагирования.  

Анализ прагматицеского применения этих языковых знаков 
требует внимательного лингвистицеского осмысления и 
расширения направлений дальнейшего исследования. 
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Изуцение региональной диалектицеской системы как цасти 
общеначиональной культуры в соотношении с лексицеской 
системой литературного языка на современном этапе является 
перспективной областью исследований. Несмотря на то, цто 
народные говоры остаются непрестижными формами языка для 
носителей языкового стандарта, общая тенденчия к снижению 
норм литературного языка, расширению гранич языкового 
общения, взаимопроникновение стилей в контексте 
общеевропейских прочессов депопулячии и миграчии населения, 
открывают новые возможности к распространению 
регионализмов и, соответственно, повышают науцный интерес к 
их изуцению. 

Челью данного исследования является анализ региональных 
наименований реалий в автобиографицеских рассказах 
Валентины Силантьевой «Вилковское детство» (2013), которые в 
конче ХХ века использовали потомки старообрядчев на юге 
Одесской области (регион Южная Бессарабия или Буджак). Это 
полиначиональный регион, в котором проживают представители 
украинской, русской, болгарской, румынской и других 
начиональностей, мирно сосуществуя и обогащаясь традичиями 
разных культур. Представителями регионального сочиума 
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являются и потомки староверов-липован, пришедших в 
Бессарабию в XVIII веке, а ныне компактно проживающие в 
Килийском районе Одесской области. По информачии, 
размещенной Ириной Куцерявенко в публикачии «Цто ему 
черковные реформы…» (2010) со ссылками на архивные 
истоцники, в Измаильский уезд старообрядчы переселялись в 
разное время. Так, в селе Каряцке они появились в 1802 году, в с. 
Жебрияны + в 1803 г., в с. Муравлевке + в 1807 г., в посаде Вилково 
+ в 1746 г., в Килие + в 1820 г., в г. Измаиле + в 1811 г., в с. Новая 
Некрасовка + в 1829 г, в с. Старая Некрасовка + в 1812 г. [2, c. 282]. 

Чентром сохраненной в Бессарабии культуры староверов 
является г. Вилково, около 70% жителей которого относятся к 
старообрядцеской христианской конфессии. Город был образован 
не только старообрядчами, но и беглыми донскими и 
запорожскими казаками, которые скрывались от властей в 
дунайских плавнях. Беженчы селились на островах устья Дуная: 
Белгородском, Оцаковском, Анкудиновом и Старостамбульском. 
Для снижения уровня воды и ведения домашнего хозяйства 
острова перекапывали каналами. Дома в старой цасти Вилково 
построены на укрепленных островках, а уличами между ними и 
были каналы, церез которые для сообщения перекинуты 
деревянные мостики. Для укрепления берегов вдоль ериков 
высаживали деревья и вымащивали деревянную дорожку-
кладку, которая и сейцас сохранилась на старых уличах. 
Уединенный образ жизни бессарабских липован, отдаленное от 
областных чентров размещение города, строгие религиозные 
нравы  привели к возникновению локального сообщества, цто в 
языке его представителей отразилось появлением большого 
колицества регионализмов. 

Под лингвистицеским термином «регионализм» мы 
традичионно понимаем разновидности внелитературных лексем, 
имеющие пространственно ограниценную форму существования. 
Лингвист Людмила Климкова в исследовании «Региональное 
слово в художественной реци» (1994) к перецню региональных 
лексем относит микротопонимы, микроантропонимы, 
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некоторые имена собственные, а также «этнографизмы, лексику 
тайного (условного) языка, региональные наименования 
некоторых реалий (типа детских игр, кушаний и др.), а также так 
называемые цастотные диалектизмы» [1, c. 52]. Синонимицными 
термину «регионализм» выступают понятия «локализм», 
«провинчиализм», а дискуссионным по отношению к ним + 
определение «диалектизм», подразумевающее 
функчионирование языка в бесконтактной зоне с другими 
группами языков. 

Расположенный в дельте Дуная маленький провинчиальный 
город Вилково колоритно представлен в сборнике рассказов 
Валентины Силантьевой, уроженке этих мест. Валентина 
Силантьева + не просто писатель, она + доктор филологицеских 
наук, профессор, заведующая кафедрой зарубежной литературы 
Одесского начионального государственного университета им. 
И.И. Мецникова. Автор вводит регионализмы в рець персонажей 
своих произведений и, как истинный уценый, пытается 
объяснить, цто ознацает то или иное диковинное словчо в их 
устах. В предисловии к книге автор пишет: «Место, где жила я, 
назвали «посадом», то есть малым поселением, как бы не 
достойным называться «городом». А мне казалось, цто моим 
землякам подарили для жизни воду большой реки и малый 
кусоцек земли, цтоб вырос «город-сад» и цтоб слышалось в нем 
слово «сладость». Самым красивым местом на земле так и остался 
для меня этот маленький городок Вилково. В нем жили, в 
основном, рыбаки, которых называли «рыбалками», и бегали 
дети, которые умели переплывать затоки, сидели с удоцкой на 
берегу ерика, играли в «балберку» и в «кремушки»» [3, c. 4]. 

Героями сборника рассказов «Вилковское детство» (2013) 
являются ребятишки Варя и Саша, + любознательные дети, 
активно познающие мир. Автобиографицность является 
стержневой линией произведений, а за образом Вари легко 
угадывается образ автора. Восприятие мира этими персонажами 
определяется богатейшей флорой и фауной нижнего Дуная, 
обязательным трудом в домашнем хозяйстве и возможностями 
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неконтролируемого взрослыми свободного перемещения по 
городу, построенном на каналах-ериках и намывных грунтах, 
которые выносит река.  

Парадигма региональных лексем, представленная в сборнике 
рассказов Валентины Силантьевой «Вилковское детство», 
выглядит следующим образом: 

 
ваганы  (сущ., мн.ц.) + лохань для хозяйственных нужд. 

Ваганы в Вилково не всегда использовались по назнацению. Дети 
цасто вытаскивали лохань из помещения и катались в ней по 
каналам, кидая на днище настил и управляя дощецками, 
выполнявшими функчию весел. 

 
Когда-то и очень давно ваганáми называли неглубокую и щирокую 

деревянную миску, поцожую на блюдо. В этой посудине резали-
измельчали вареную рыбу и мясо, а где-то далеко в московскиц земляц 
еъе и грибы. Ванагы в Вилково + это больщое корыто, или лоцань. 
Тяжелая. Ошинкованная. В ней мыли детей и стирали белье. По 
субботам вносили в жарко натопленную комнату. Наполняли 
кипятком с травами. Доливали цолодной водой и парили-отмывали 
детей-голопузиков. Эту лоцань-ваганы берегли, после водныц 
прошедур ставили на бок и высущивали + боялись ржавчины. Такая 
посудина могла служить много-много лет и даже несколько 
десятилетий [3, c. 7]. 

 
кугá (сущ., ж.р., ед.ц.) – высушенный стебель рогозы, из 

которой мастерили поплавки для рыбалки. 
 
Острым камещком отпилила кусочек длиной в палеш, и 

попыталась приладить его к нитке, которая служила леской. Делалось 
это просто + ниткой-леской перетягивался краещек куги, а его 
цвостик, если клевала рыбка, и начинал дергаться на воде [3, c. 16]. 

 
повéтки (сущ., мн.ц.) + решетка, служащая опорой для 

растений.  
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Откусывая от больщого ломтя цлеба с повидлом, она запивала еду 

и обиду компотом, смотрела на больщие виноградные листья и усы, 
что свещивались со щпалер, которые здесь называли «поветками» [3, 
c. 17]. 

 
селя вки (сущ., мн.ц.) + мелкая рыбешка 
 
И с кладки, что возле иц забора, освеъенные вечерним солншем, 

они с мамой в две удочки ловили мелкую рыбку, которую здесь 
пренебрежительно называли «селявками» [3, c. 20]. 

Детвора называла всец маленькиц рыбок «селявками» и было не 
понятно, как это «селявка» потом превраъается то в круглящку-
окунька, то в длинненького чебачка. А оказалось все просто: белорусы 
называют селявой рыбку ряпущку; в русскиц городац Новгороде и 
Пскове + ряпуской; поближе к Церному морю селява превраъается в 
рыбку щамай (и даже в тарань). Все дело в том, что все 
разновидности этой семейки поцожи друг на дружку + длинненькие, 
узенькие, спинка темнее, бока посветлей. Вот и получается, что 
рыбья молодь, одинаково длинненькая, спинка темней, животик 
светлей + получила название «селявки» [3, c. 42]. 

 
бабайки (сущ., мн.ц.) + весла 
 
Гребок + и из-под весла-бабайки выскакивает круглый бурунчик  

[3, c. 24]. 
 
метели ка + (сущ., ж.р., ед.ц.) + подёнки (крылатые 

насекомые-однодневки), обитатели руцьев, рек, стояцих 
водоемов.   

 
В закатном посеревщем воздуце, в чуть потянувщей процладе 

вдруг появляются косяки белокрылыц небольщиц толи бабочек, то ли 
стрекозок. они кружатся и несутся над лодкой и над водой. 
Некоторые, вдруг упав, так и остаются в воде. Это приществие 



Буджацький фронтир у дзеркалі сучасної гуманітаристики 
 

~ 129 ~ 

 

невесть откуда так красиво, так необычно, что Варька боится 
перевести дыцание. Белый цоровод все кружится, носится, падает и 
взлетает над ней. Кажется, кружевной хатой укрыли берега, воду, 
покрытую марлей из пуца, и лодку, что неспещно движется к Дунаю. 
«Июнь, + говорит мама, + вода шветет». «Метели ка», + вторит ей 
отеш. Варьке это слово кажется праздничным, волщебным и 
непонятным. Только потом, не скоро, она узнает + это был 
метелик-подёнка, просто бабочка-личинка какого-то крылатого 
насекомого, которая являет себя в первый и последний день своего 
знакомства с миром. И так красиво расшвечивает этот мир. Все 
остальное + просто слово «метéлик», по-видимому, прибежало из 
украинского языка, превратилось в метели ку и осело в Варькиныц 
краяц да еъе в устье реки [3, c. 24-25]. 

 
кулю цки (суш., мн. ц.) + детская игра в прятки (жмурки).  
 
Никто не знал, откуда прищло это слово, но все знали, что им 

обозначают игру в жмурки-пряталки. В объем, один жмурит, 
остальные прячутся. только быстро, только в самыц неожиданныц 
местац. Разбегаясь кто куда, дети сначала покрикивают. Кто как, 
одни + просто «Ау!», другие + «А меня нет!». Потом все замолкают, а 
тот, кто жмурил, начинает искать. <…> А слово «кулючки» потом 
объяснилось. Оказывается, оно связно с голубиным «гули-гули-
гулю щки-гулю кать» и обозначает «покрикивать». Действительно, 
когда детвора разбегалась прятаться, то и предупреждала «Еъе 
нет!», «Еъе нет!». Раньще кулю чки были гулю чками, а потом «Г» 
превратилось в «К» и прищло в Варькины края пряталками, которые 
любили все. Только вместо русского «прятаться» говорили украинское 
«цоваться».  [3, c. 28-30]. 

 
мáколка  (сущ., ж.р., ед.ц.) + водяная лилия (кувшинка). 
 
А ты знаещь, что когда-то лягущку рисовали на шветке лотоса и 

поклонялись ей. А лотос поцож на нащу кувщинку, или, как ее 
называют у нас, на мáколку [3, c. 46]. 
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Хо ка (Хы ка) (сущ, ж.р., ед.ц.) + вымышленный персонаж, 
отталкивающий образ которого пугает детей.  

 
Хокой, или Хыкой, здесь называли что-то или кого-то 

стращного-ужасного-безобразного, от которого нужно было 
прятаться. Хыкой пугали детей, Хыкой называли цудыц и неопрятныц 
дядек-тётек, и вообъе все, от чего нужно бежать, сломя голову [3, c. 
47]. 

А еъе на какой-то страничке интернета все та же любопытная 
Варя найдет стищок + о ком бы вы думали? + О Вилковской Хыке, с 
которой, оказывается, знакома и совсем незнакомая ей поэтесса 
Галина Косова. <…> Но, говорит дальще эта поэтесса, при близком 
знакомстве Хыка не стращна современным детям + просто она 
оцраняет иц, отпугивает от ниц все плоцое и злое, а еъе не дает «во 
что-нибудь вляпаться» [3, c. 50-51]. 

 
Регионализмы в структуре художественного текста 

Валентины Силантьевой приобретают статус особых текстовых 
единич изолированного характера в связи с утратой их 
функчионирования в языке. В условиях современной 
коммуникачии их можно расченивать как экзотизмы. 
Региональная лексика, отраженная в ее творцестве, входит в 
разлицные тематицеские группы: лексика быта, флоры, фауны, 
фольклорная лексика. Восприятие и оченка семантики 
приведенных регионализмов происходит не на уровне активного 
использования в разговорной реци, а в прочессе восстановления 
представлений архаицного характера. В связи с сокращением роли 
и сферы использования территориально ограниценной лексики в 
сельской местности, происходит нивелировка говоров, 
обусловленная современной демографицеской обстановкой. В 
связи с этим возрастает роль художественного текста, который 
является свидетелем времени.  
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Суцасне сьогодення стало несподівано однаковим для 

більшості людей планети. В ньому діють дві потужні тенденчії: 
глобальна мережа інтернету об’єднує, а глобальне 
розповсюдження коронавірусу роз’єднує. Чі діаметрально 
протилежні складові людського буття неймовірним цином  
перетнулись на сторінчі сочіальної мережі Фейсбук, яка стала 
платформою локального інтерактивного конкурсу «На трите 
хълма». Створена на поцатку карантинних обмежень, а тоцніше 13 
квітня 2020 року, сторінка отримала назву «На трех холмах» і 
сьогодні об’єднує 896 підписників з різних  кутоцків світу,  але всі 
вони пов’язані з болгарським селом Нові Трояни Болградського 
району.  

В сочіальній мережі Фейсбук існує достатня кількість  
сторінок, що репрезентують події з життя бессарабських болгар 
України. Про свою діяльність тут звітують як громадські 
організачії, так і регіональні засоби масової  комунікачії, 
інформачійні агентства:  Болгарський молодіжний клуб «Актив», 
Бессарабська ліга КВН, Конгрес болгар України, Болградська газета 
«Дружба», Болградские вести, Панорама Болград тощо. Сторінка 
«На трех холмах» + че унікальна  історія організачії  локального 
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конкурсу талантів в умовах обмеженого спілкування, який 
перетворився в народження громадської інічіативи 
представників болгарської етніцної спільноти.  

Використання інтернет-ресурсів відкрило для  троянчів 
додаткові можливості для збереження сочіальних контактів. 
Просторове і цасове розповсюдження інформачії про конкурс та 
інічіативи приєднує нових цленів до інтернет-спільноти «На трех 
холмах», яка документує свою суспільну діяльність за допомогою 
відео, створююци відеозвіти про хід конкурсу, про відбір 
переможчів,  організачію вруцення нагород, а головне + презентує 
творці здобутки односельчів. 

Інічіаторами проведення творцого конкурсу для мешканчів 
села та його вихідчів стали небайдужі троянчі, які не захотіли 
миритися з відтермінуванням щоріцного свята села на 
невизнацений строк. Традичійно в населених пунктах Одеської 
області, де проживають етніцні болгари, в день храмового свята  
проводяться різноманітні культурно-спортивні заходи, що 
згуртовують мешканчів і сприяють  підтримчі болгарських 
народних традичій. В своєму інтерв’ю телепрограмі «Гласът на  
българите» натхненничі проведення конкурсу Наталія Водник та 
Лілія Дерменжі розповіли, що їхня інічіатива була направлена на 
привнесення позитиву в життя троянчів, на те, щоб відволікти їх 
від тяжких наслідків режиму карантину. Таким цином, 
гуманістицні прагнення, покладені на начіональну основу, стали 
поштовхом, за законами синергетики, до саморегулячії 
локального новотроянського сільського сочіуму і формування 
його  нових якісних рис. В парадигмі начіональної свідомості 
мешканчів Нових Троян формується розуміння, що власними 
зусиллями можливо і потрібно покращувати навколишнє 
середовище, бо воно буде безпецним і придатним для життя 
тільки у разі збереження ріцки, яка протікає селом; полів, на яких 
вирощуються традичійні болгарські культури; лугів, на яких 
пасуться  стада овечь та кіз; колодязів, вода з яких тамує спрагу 
людей, тварин та рослин. На думку новотроянчів, у засміценому 
просторі не можливо будувати морально здорову громаду.  
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Активні та креативні пасіонарії не обмежились тільки 
організачією місчевого конкурсу: для втілення задумів щодо 
протидії занепаду Нових Троян в цервні 2020 року було створено 
громадську організачію «Нов Троян», яка  об’єднала  різних за 
віком, професією і статусом людей, що вірять в можливість 
відродження своєї малої батьківщини і прагнуть зберегти село для 
наступних поколінь. Серед модерних засобів, за допомогою яких 
громадська організачія презентує себе і  свої життєстверджуюці 
наміри, сторінка у Фейсбуку.  

Відеозвернення до всіх без виклюцення «троенчів», як вони 
себе називають, створене та розповсюджене за новітніх 
технологій, ілюструє сталі  міжпоколінні зв’язки, які зберігаються 
серед болгар регіону.  На питання «цому?» громадські активісти 
відповідають, виходяци з власних пріоритетів і розуміння життя, 
однак об’єднуюцим є прагнення не загубити  такий маленький, 
але такий важливий кутоцок землі, щоб кожному було куди 
повернутись і мати прихисток. Своє село активісти  бацать 
розвинутим, заможним, екологіцно безпецним; селом, в якому 
зберігаються історицні особливості та місчевий колорит та 
створені умови для розвитку болгарської культури. Звертаюцись 
до різних поколінь троянчів на рідному діалекті, громадські діяці 
висловлюють надію, що зусилля по збереженню  села будуть 
підтримані прийдешніми поколіннями новотрянчів, а до 
представників нинішнього покоління апелюють за допомогою  
ціткого і  зрозумілого гасла «Ми ти с нас ли си?» («А ти з нами?»), 
яке зі звицайного питання, оформленого за законами говірки, 
перетворюється в заклик, спонукання до дії.  

Інтернет-сторінка «На трех холмах» представляє інтерес для 
науковчів широкого кола гуманітарних наук завдяки поєднанню 
різного роду інформачії, представленій на ній у віртуальному 
вигляді. Документознавчям чікаві методи та способи 
документування інформачії, налагодження документно-
інформачійної комунікачії, актуалізачія зворотного зв’язку в 
прочесі спілкування і  використання інтерактивних моделей 



Буджацький фронтир у дзеркалі сучасної гуманітаристики 
 

~ 134 ~ 

 

комунікачії, які, на думку вцених, в суцасних умовах витісняють 
лінійні комунікачійні моделі [1, с. 200].  

Пости інтернет-сторінки, що містять матеріали, подані для 
уцасті в номіначіях «фоторабота», «песня», стануть джерелом 
етнографіцного матеріалу. Для краєзнавчів і істориків інтерес 
представляють документовані свідцення старшого покоління 
троянчів про події минулого. Записані історії життя болгарських 
родин поцатку і середини ХХ століття в розповідях Тетяни 
Каразанфір,  Марії Абдули, Марії Константинової свідцать про 
тяжку прачю, поневіряння чілих сімей під цас рокових воєнних 
подій, про голод та прагнення  зберегти свій рід, а також 
слідування етніцним традичіям у взаємовідносинах. Звернення 
до минулого, на думку авторів відеорозповідей та організаторів 
конкурсу, важливі для молодого покоління в сенсі визнацення 
свого місчя в житті, формування правильних життєвих 
орієнтирів. Гідну очінку односельчів отримала кропітка і 
наполеглива прачя по складанню свого родоводу Ірини Ніколаєвої, 
яка мріє видати історію села та прагне створити сільський музей. 
Увіковіцнення історицної пам’яті і спадкоємність поколінь  
вбацаються троянчям важливим фактором збереження 
болгарської етніцної ідентицності на зазнаценій території: три 
пагорби поєднують період переселення болгар і  заснування села  
та його суцасність, коли на кожному з пагорбів розташовані 
важливі для болгар суспільні інститучії - черква, школа, будинок 
культури, дитяций садок тощо.  

Цим зачікавить сторінка «На трех холмах» літературознавчів? 
Тут опубліковані  конкурсні роботи  в номіначіях «мала проза» та 
«авторський вірш». Серед авторів - знані у рідному селі поважні 
троянчі та звицайні мешканчі, і всіх їх об’єднує потяг до 
прекрасного слова, внутрішня потреба самовираження в 
поетицних рядках та нарисах про дорогі серчю реці. Поезії лікаря 
Парасковії Серт вже знайомі троянчям завдяки деяким 
публікачіям у засобах масової інформачії та на інтернет-ресурсах. 
Тематицно вони пов’язані з життєвим простором авторки 
(«Ричари в бяло», «България в моите мецти», «Украйна»). На 
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конкурс  в авторському виконанні був представлений вірш «Три 
хълма», який односельчі визнацили як кращий  твір в доробку 
Парасковії Серт. Коментарі, залишені під відео, сповнені вдяцності 
за вираз поцуттів, близьких кожному мешканчю Нових Троян. 
Три пагорби символізують рідний  край; прадіди + перші 
переселенчі, що заснували село, до них троянчі церез Парасковію 
Василівну звертаються як до моральних авторитетів задля 
спасіння села: 

Три хълма големи, три хълма зелени, 
Заселени братя с децича. 
…… 
Прадядовчи мили, станете, зърнете 
Как вашето скъпо имане 
Се пръска, разваля без страх и без жалост… 

Конкурсне журі згідне з дописувацкою Людмилою 
Ніколаєвою-Цернєвою, яка характеризує вірш: «Хорошее 
стихотворение + одно из луцших у Прасковьи Васильевны. В нем 
вся наша история. Берет за душу!». Авторка  вірша «Три хълма» 
отримала перше місче в номіначіях «авторський вірш» і 
«декламачія». 

Інтернет-сторінка «На трех холмах» стала ще одним 
майданциком для «життя у просторі і цасі» віршів Володимира 
Єнакієва. Піднесеність поетицних рядків про рідну землю 
перетворила вірш «Возвращайтесь на родину» на пісню: 

Целовек ищет в жизни, где луцше, 
Об одном нужно помнить всегда, 
Цто всю жизнь будешь сыном заблудшим, 
Коль забудешь родные места. 

Припев: 
Возвращайтесь на родину, люди! 
Там вас ждут, там вас помнят и любят. 

Серед творів малої прози на особливу увагу заслуговує есе 
уродженки Нових Троян Наталії Константинової (Кара) «Моите 
три хълма…», в якому авторка  цуттєво змалювала життя 
декількох поколінь своєї родини в рідному селі, неперевершено 
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передала доброзицливу атмосферу, в якій батьки виховували 
дітей, прищеплююци повагу до споконвіцних болгарських 
чінностей, дотримуюцись традичій та звицаїв свого народу. 
Багато відвідуваців сторінки (не тільки новотроянчі, а й інші 
представники болгарської бессарабської спільноти), вражені 
поцуттями, що виникли після ознайомлення з твором, висловили 
думку, що описані авторкою рефлексії їм дуже близькі і зрозумілі, 
тому що ґрунтуються на  подібному життєвому досвіді. Багато 
дописуваців, що залишили схвальні коментарі під твором, 
сповідують чінності, на які спирається  Наталія Кара і які стали 
для неї опорою в дорослому житті: «Георгафските три баира (на 
единия живях, на другия уцех, на третия ходих на гости), от които 
тръгнах, въоръжена с моите трите хълма (семейството, трудът, 
уцението), са трайно в мене и затова вървя напред!» (Три мої 
географіцні пагорби (на одному я жила, на другому вцилась, на 
третій ходила у гості), з яких я рушила у путь, озброєна трьома 
своїми вершинами (родина, труд, вцення), в мені назавжди, і 
завдяки тому я рухаюся вперед!). 

Професійна компетенчія дозволила авторчі чього 
невелицкого шедевру скласти його болгарською літературною 
мовою. Однак її використання на сторінчі суттєво обмежене, за 
виклюценням дописів, створених жителями Болгарії. В побуті 
основним засобом спілкування  жителів Нових Троян є місчева 
болгарська говірка, яка зазнала суттєвого впливу з боку російської 
мови.  Явища змішаного мовлення, умови, при яких виникає 
переклюцення мовних кодів в спілкуванні носіїв бессарабських 
болгарських говірок неодноразово були описані в науковій 
літературі [2], [3, с. 95]. Основною прициною змін в болгарських 
діалектах дослідники  називають  їх розташування в полімовному 
середовищі з російською як мовою міжначіонального спілкування 
[4, с. 74]. В друкованих та відеодокументах, представлених на 
сторінчі «На трех холмах», зафіксовані як одиницні 
російськомовні вкраплення, так і більш об’ємні російські 
синтаксицні конструкчії в мовленні новотроянчів: «именно тъй», 
«да отвлече хората манинко от днешната ситуачия», «никакви 
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возрастные ограничения», «да става хищка «На трец цолмац»», 
«Браво! Истински библиотекарь!!!». Для назв номіначій 
організатори також використовують російські лексеми в їх 
автентицному фонетицному обліку: «рисунок», «хоторабота», 
«песня», «декламашия», «авторский стиц», «малая проза». 
Відеозвіти про хід конкурсу, визнацення переможчів, організачію 
вруцення нагород та інші події, пов’язані з конкурсом, складені 
російською мовою. Логіцним поясненням використання 
російської мови вбацається прагнення організаторів інформувати 
без винятку всіх прицетних до конкурсу в Інтернет-мережі: 
уцасників, глядаців/слухаців/цитаців, спонсорів, коментаторів, 
серед яких є і потомки односельчів, що не володіють троянською 
говіркою, але володіють мовою, яка донедавна виконувала 
функчії державної.  

Мовний репертуар мешканчів Нових Троян подібний до того, 
що використовує переважна більшість болгарської діаспори 
України. Полімовність на південних теренах Одеської області стала 
ознакою  сьогодення: опису мовної ситуачії та мовних контактів, 
функчіонуванню окремих болгарських діалектів присвяцено 
низку робіт суцасних українських дослідників В.О. Колесник [5], 
С.І. Георгієвої [6], Н.М. Гонцар [4], С.Д. Топалової [7]. Болгарсько-
російсько-українська багатомовність в різних комбіначіях стала 
ознакою інформачійного простору Українського Подунав’я. В 
регіональних засобах масової інформачії болгарська літературна 
мова поряд з російською і українською є мовами текстів, 
заголовків статей, назв рубрик тощо [8, с. 122-123]. 
Підтвердженням багатомовності новотроянчів є також їх 
віртуальне спілкування на інтернет-сторінчі «На трех холмах». В 
інтернет-просторі хештеги, пов’язані з сільським конкурсом та 
його організаторами, складені на двох мовах: #ТруянаЖувей, 
#натреххолмах, #первыйсезон, #дальшебольше, #айдивселу. 

З коментарів під конкурсними матеріалами видно, що  автори 
послуговуються різними мовами при створенні своїх текстів. В 
наведених прикладах спостерігається поперемінне використання 
російської мови і болгарської говірки. 
Татьяна «Мне оцень понравилось! Вы большая молодеч, 
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Валентирова цто написала, это оцень интересно. А откуда 
фамилия ваша откуда Филиппова, интресно? 
Много здрави на сичкуту ващту сииейству!» 
(орхограхію збережено). 
 

Анна 
Степанова 

«Трогательно. От дуща. Много здрави. Здоровья 
вам Прасковья Васильевна!!!» (орхограхію 
збережено). 
 

 В постах від 10 та 12 жовтня 2020 року їх автори також 
поєднують дві мови. Запис, створений  болгарською діалектною, 
супроводжується титрами на українській мові: 
0:12 «ас се родих там дето къшт’ата са изградени от кирпиц и 

цовеци пот»/ 
 «Я народився там, де будинки зведені з саморобної чегли та 

людського поту» 
 

0:38 «ас помна как малка пасах патките» /«Я пам’ятаю, як малою 
пасла гусей» 
 

Віртуальний простір завдяки постам та коментарям стає 
джерелом інформачії про мовну ситуачію в окремому сочіумі. 
Звуження кола ситуачій, де болгарська говірка вживається як засіб 
комунікачії, та зменшення цисельності її носіїв викликає 
занепокоєння підписників сторінки, які оприлюднюють своє 
бацення щодо стану використання мовних ідіомів в селі. Pacha 
Pepelachkova зазнацає «Как обидно и грустно когда слышишь как 
сейцас совсем маленькие дети разговаривают на русском когда 
родители болгары и живут в селе. Дети эти вырастут и не будут 
знать какова они рода-племени. Спасибо Танюша за такой 
душераздирающий рассказ» (орфографію збережено). Коментар 
Петра Цернева є підтвердженням нерозповсюдженості болгарської 
літературної мови в троянському мовному континуумі: «снацала 
цитал и думал + как неправильно написано на литературном 
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болгарском… а под конеч понял, цто в этом «вся соль» - 
литературный никуда не денется, а наш Троянский надо 
хранить))). Спасибо» (орфографію збережено). 

Можливість спілкування завдяки інтернету розширює вибір 
вербальних і невербальних віртуальних засобів, завдяки цому не 
обмежується цисельність потенчійних комунікантів. В 
комунікачії поряд з російською, українською та болгарською 
діалектною мовами відвідуваці сторінки використовують GIF-
анімачію та віртуальні стікери.  

Проведення локального інтерактивного конкурсу «На трите 
хълма» стало неочіненним досвідом для його організаторів і 
уцасників. Використання віртуального простору дало змогу 
кожному окремому його уцаснику стати  цленом реальної 
спільноти однодумчів, які об’єднались для суспільного блага. 
Фейсбук-сторінка «На трех холмах» перетворила різні види 
вербальної і візуальної інформачії в надбання не тільки 
обмеженого колективу, але й необмеженої у просторі і цасі  
спільноти користуваців мережі. Вона є одним з джерел знань про 
буття етніцної меншини та своєрідним майданциком для 
поширення інформачії про бессарабських болгар, 
самоідентифікачія яких здійснюється церез начіональну культуру 
і мову. 
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Народният светоглед обхваща чялостното богатство от 

традичионни вярвания и представи за природата, цовека и 
заобикалящия го сочиален свят. Той представлява сложна 
динамицна система, в която езицество и християнство се 

преплитат взаимно. Той съдържа наивноматериалистицески и 
стихийно-идиалистицески възгледи за света. Много от 

представите и знанията са рачионални по същност и отразяват 
богатия трудов опит на населението. 
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Религиозните вярвания отразяват зависимостта  на цовека от 
природните и обществените сили на определен етап от неговото 
развитие. Съотношението между тези два компонента + 

рачионален и ирачионален + определя и характера на народния 
светоглед. В неговия мироглед са отразени стремежът да се 

опознае и подцини заобикалящата действителност, а също 
ограниценият му опит и познание.  

Традичионният народен мироглед изпълнява няколко 
функчии. Црез представите за света, изградени върху основата на 
опита и познанието, в пряка връзка с потребностите на 

колектива, той спомага за ориентиране в окръжаващата 
действителност. Особено важно място в тази ориентираща 

функчия вземат рачионалните знания, които дават и вярната 
насока за ориентиране; наред с ограницена роля играят и 

ирачионалните представи, които обаце с развитието на 
сочиалния прогрес, науката и културата отпадат от мирогледната 

система [2, с. 47] .На основата на това противорецие са 
възникнали редича ирачионални практики и вярвания в 
митицни същества, коите стават обект на изследването ни.  

Челта на нашата работа е да намерим и да изследваме онези 
страни в светогледа на местното население от с. Кулевца и 

българите от Странджански, Пирински и Ловешки край на 
България, които имат своя регионална спечифика и 

допълнително обогатяват чялостния фонд от народните знания и 
вярвания на българите. 

В резултата на направената работа събрахме диалектен 

материал, свързан с народните вярвания, митицни персонажи и 
лецебни практики в с. Кулевца; проанализирахме лексикалния 

материал по групи: женски митицни персонажи, мъжки 
митицни персонажи, названия на болести и обредни лича; 

сравнихме названията на митицните персонажи в България и в 
село Кулевца (Украйна). 
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Разглеждайки митицните персонажи като цаст на народния 
мироглед, направихме няколко класификачии.  

Първата класификафия е по гендерния принчип: женски 

митицни персонажи и мъжки митицни персонажи. Към 
женските митицни персонажи се отнасят орисниши, магьосниши, 

самодиви, нави, басматарки; към мъжките митицни персонажи 
отнасяме вампир, таласъм, караконджо, устрел, дявол, стопан. 

Отбелязваме, це названията на женските митицни персонажи 
са общобългарски, а сред названията на мъжките митицни 
персонажи има лексеми, които имат регионално 

разпространение, рядко се срещат в метрополия и в други 
бесарабски български села. Това са устрел и стопан.  

В Кулевца «устр’ал» нарицат  цовек, който има големи оци и 
дълго се вглежда в другия цовек. А  калакондж’ар  в Кулевца е цовек 

(най-цесто дете), който (което) много ходи, не иска да спи. 
Образът на караконджо е характерен за южните български говори, 

а названието «караконджо» е характерно за всицки балкански  
народи. 

Втората класификачия е по конотачията на митицните 

персонажи. Те се делят на позитивни и негативни. Към 
позитивните отнасяме ориснишите, които според кулевцаните 

желаят на новороденото дете щастие и късмет, ако майката  
спазва забраните и правилата 40 дена; стопанът, който пази 

къщата от злини и нещастия. Към тях отнасяме и реалните лича 
+ басмар, басматарки, които лекуват хората от разлицни болести, 
най-цесто от тези, които носят злите духове. Към негативните 

митицни персонажи отнасяме магьосниши, самодиви, нави, вампир, 
дявол, таласъм, караконджо и устрел. Но устрел и караконджо в 

Кулевца не се сцитат опасни за хората, нямат негативна 
конотачия. 

Изследвайки митицните персонажи в кулевцанския говор, 
можем да определим актуалността на образите в сегашното 

всекидневие. Кулевцаните отъждествяват митицните същества с 
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някаква особеност на цовешкия характер или поведение. 
Примерно караконджо оличетворява активността на цовека, 
устрелът + играта на оците и тоцния взор, вампирът + 

личемерие, дяволът + лошия характер и лоши действия; 
стопанинът + работливост;   «орисниши» + тези жени, които много 

говорят и много знаят, могат да предсказват събития, съдбата. 
Най-употребяваните сред тях в Кулевца са д’аул, вампир, ступанин, 

урисниша, устр’ал. 
По произхода думите вампир, орисниша са заемки от  румунски;  

дявол, таласъм, магьосник, магьосниша + заемки от гръчки; 

караконджо + заемка от турски; стопан, баба, басматарка, самодива, 
устрел + общославянски. 

Събирайки материал при изследването на народната 
медичина и лецебните практики  в с. Кулевца и  няколко региона 

от България (Странджа, Пирин, Ловешки край), стигнахме до 
извода, це народната медичина е цаст от духовната култура, 

защото при българите се смята, це всицките болести и нещастия 
са предизвикани от зли духове и митицни персонажи, които 
диктуват правила, спазване на които осигуряват щастлив живот 

и здраве, а нарушаването на законите носи лоши последствия. 
Лецебната лексика образува богата в репертоарен план 

структурно организирана система, в граничите на която може да 
се отделят основни лексико-семантицески групи (ЛСГ): обредни 

лича, названия на болести. 
В ЛСГ «Названия на болести» отбелязваме: общославянска 

лексика: лища, кощтрън, родимче; заемки от гръчки: урши, 

йерм’енши, пащкул; заемка от руски: суцота; заемка от турски: 
дамга. 

В ЛСГ «Обредни лича»: българска книжовна лексика: баба, 
дядо; заемки от руски: акущерка, доктур; калка от руски: кучищка 

биска; заемки от гръчки: урчасан, умагьосан.  
Сравнението на мифологицната лексика от с. Кулевца с 

българската книжовна лексика и лексиката на други говори, 
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показва, це по-голямата цаст от изследваните думи имат 
общобългарски характер. Българската митология е съцетание на 
тракийско и общобалканско наследство, премесено с 

митологицните представи и вярвания на славяни и прабългари. 
Времето постепенно обединява поточите на езицеското с 

православнохристиянското в една система [2, с. 6]. Изследването 
на българската митология като система от спечифицни представи 

и образи е неразделна цаст от всестранното и задълбоцено 
проуцване на българската народна култура, светоглед и психика 
през хилядолетния им историцески развой. 

Митологицните образи, съхранени в съзнанието на народа, са 
резултат от еволючионен развой и трансформачия, от наслоения 

и синтези на митологицни явления, характерни за етницеските 
субстратни и суперстратни компоненти, формирали българската 

народност [2, с. 6]. Системният характер на лецебните  практики е 
веце само пъстра смесича от традичионни обредни действия и 

иновачии, стари и нови вярвания и много спомени, живи в 
съзнанието на по-възрастните поколения, а мирогледът съдържа 
възгледи, които отразяват отношението на цовека към света. 

Народните знания и вярвания в митицески същества са 
съществен дял от традичионната и духовна култура на българите. 
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In order to learn a foreign language, one must create a new space in 

one’s mind + a kind of provisional, temporary intellectual space, where 
the rules one has already learned don’t apply, but you are confident that 
things will make sense, even if at first they seem nonsensical. Different 
words, new sounds and phonemes, different grammar and patterns and 
exceptions, oftentimes a completely different alphabet, all contribute to 
this necessity for a dissociated state that is still integral. That is, a 
mental space that is at once «other» than one’s self and a part of oneself, 
both foreign and familiar, strange and somehow already beloved. The 
shock and novelty of learning a foreign language both induces and 
requires a dissociated state where one starts with the assumption that 
what one has heretofore known as the sole «truth» (a native language or 
«mother tongue») is but one truth, one possibility among many valid 
possibilities, and that something even wildly different can be true as 
well, can hold beauty and meaning and utility, even joy. 

This also occurs, of course, when deeply learning any new system: 
mathematics, chemistry, music, philosophy, poetry, international 
politics, chess, and so on. We create a mental (and sometimes emotional) 
structure where these new learnings are held as provisionally true, 
confident that we will at some point be able to understand them on their 
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own terms. With foreign language, however, there is the added 
component of interpersonal meaning: of culture and value, of worth and 
reason. Foreign language study starts with the assumption that there is 
something valuable in what people who are different from us are doing, 
how they think, how they construct and convey meaning and 
importance. To learn a different language we must start with a kind of 
love, an expectancy, an interest and focus, a care and intent to not only 
appreciate the unfamiliar but deepen our appreciation: we must believe 
there is truth and worth in this strange, new world. 

This requires a state of mind open to the likelihood of the stranger, 
the foreigner, the Other, the Different, having a perspective that is both 
different and true, both not- the-same-as-mine and legitimate, 
concerns and ways of constructing meaning that might seem 
nonsensical to «us» but that can at the same time be integral, 
reasonable, and meaningful to «them» + and that there is value in 
learning how to understand and engage in their worldview, learning how 
to swim in their sea, if you will. 

This predisposition to see the «good» and the «true» and the 
valuable in the stranger is, perhaps, the greatest unspoken lesson of 
foreign language learning. It is assumed and nourished. Teachers know 
very well the power of joy in creating and sustaining interest on the part 
of students + if students can make emotional connections, particularly 
positive ones at first, they learn faster, incorporate the information more 
deeply, and are more resilient to making mistakes. If students can have 
fun and enjoy the process of learning a new language, they are far more 
predisposed to do the hard mental work it takes, and even to not see the 
effort as «hard» or «work» at all. Foreign language teachers may not 
realize it consciously, of course, but we are teaching love first: interest, 
care, attentiveness, curiosity, assuming the best (that the Other makes 
sense, that that sense is worth hearing), assuming good intentions 
(those other-language-speakers are not trying to deceive us or make fun 
of us). This positive predisposition is fundamental to learning a new 
language. 

One quality of a dissociated state, as required and induced by 
learning a foreign language, is, as Dr. Ivan Pavlov documented 
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frequently, an increased openness to suggestion, a receptivity to new 
conditioning. Acceptance of this receptive mind-set is essential for 
learning a language beyond rote memorization or simple word-
substitution. This openness to suggestion is what we have been 
describing above, as required by deep learning of any new system of 
meaning. In acquiring a new language, however, the suggestions of 
grammar, vocabulary, structure and meaning, are underlaid with a 
fundamental, almost unconscious affirmation of the value of the Other, 
and the student’s ability to apprehend (if with some effort) the 
perspective of the Other. This is even more the case with the opportunity 
to learn with a native speaker of the target language (as has been the 
case for many years at Izmail State University of the Humanities). 

Studying foreign languages and culture, especially with a native 
speaker educator, creates a novel intellectual space that disorientates the 
mind and opens up the possibility for deep changes in attitudes and 
exposure to new ideas, people, populations, values, and traditions. 
Dissociation is a phenomenon that cannot be entirely 
compartmentalized + it can affect mental «programming» not under 
direct examination or attention, like prejudices and assumptions about 
the motives or value of other individuals or communities. This has 
profound implications for adult education in multi-ethnic communities, 
particularly in regions where ethnic strife and division might be 
mobilized to foment disruption by a foreign interest. Foreign language 
exposure + of any foreign language + in helping students appreciate the 
value and perspective of strangers, can help build resilience in adults 
against propaganda and attempts to alienate neighbors and neighboring 
ethnic communities. Learning to love a foreign language as students 
helps us love foreign people as adults. 

The Budzhak region is one of tremendous ethnic and linguistic 
diversity, but also a region where these different communities are still 
largely «silo-ed» or geographically isolated from each other, with 
separate pockets of Russians, Ukrainians, Gagauz, and Bulgarians, 
among others. Geographically isolated from the rest of Ukraine as a 
whole, and bordering several locations of political strife in Moldova, 
Budzhak poses a particularly sensitive and important object lesson in the 
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value of being able to listen to people and communities different from 
one’s own. Budzhak is geopolitically valuable to interfering nations 
because of its proximity to these areas of conflict and its access to the 
Black Sea. If Budzhak is, as Zbigniew Brzezinski put it, a geopolitical 
«pivot point», and Russia foments division in Ukraine and Moldova as 
ethnic «independence» or breakaway movements as a way to destabilize 
near-neighbors and possibly provide a pretext for invasion/occupation 
by Russian forces or interests, then ISUH’s yearly churning out of 
informed, educated, and open-minded graduates may be among the 
greatest stabilizing assets in the region. 

Propaganda is a kind of dissociated state (in other words, hypnosis, 
a Pavlovian conditioning) that creates a context where people are open 
to certain kinds of suggestions and conditioning, specifically the idea 
that one’s «foreign» neighbors do not share the same interests as 
oneself, or are at worst opposed to one’s own desire for a peaceful, 
productive, secure life. Education, therefore, is not a unique use of 
conditioning, but actually an antidote to broader manipulation, it is in 
effect un- hypnotizing individuals from intellectual or ethnic silos. Where 
powers or principalities would manipulate us into seeing the worst in 
our neighbors, sowing distrust and division, foreign language 
instruction fosters a profound resilience against the simplistic and 
irrational claims of nationalism or ethnic division. 

In summary, the novelty of a foreign language dissociates the mind 
by forcing the creation of temporary considerations of new/novel data. 
This is how we learn languages, but also fosters a fundamental openness 
that can also be mobilized for implicit (and explicit) cross-cultural 
diversity training, lifting up the value and dignity of other populations, 
traditions, ethnicities, and perspectives (worldviews, political interests, 
etc.) + creating the possibility for profound programming at a 
subconscious level, orientating students to be adults predisposed to 
assume value and integrity in the perspectives and interests of 
other/different cultures, and less likely to give credence to divisive and 
alienating propaganda. In short, learning a foreign language makes for 
more understanding, generous, respectful and resilient neighbors. That 
is important everywhere; especially so in Budzhak. 
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Мова кожної держави, кожної начії є безчінним надбанням, 

оскільки ідентифікачія кожної начії відбувається перш за все 
церез її мову. 

В умовах поліетніцного регіону однією з найбільш вагомих 
передумов культурних розбіжностей є начіонально-етніцна 
приналежність. 

Дослідники вивцали відмінності між народами в самоназвах, 
у мові, у природних умовах, історії, звицаях. Дехто вважає, що в 
основі відмінностей лежать природжені характеристики. Однак, 
ще ненароджена дитина не належить до будь-якого етносу, в неї 
ще все попереду + засвоєння рідної мови, норм та правил, звицаїв 
тощо. 

Великий тлумацний словник суцасної української мови надає 
визнацення етносу як історицно сформованої на певній території 
стійкої сукупності людей, яким властиві загальні риси, стабільні 
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особливості культури (вклюцаюци мову) і психологіцного укладу, 
а також свідомість своєї єдності і відмінності від інших подібних 
утворень (самосвідомість) [1]. 

Мова вважається однією з суттєвих характеристик етносу. 
Погоджуюцись з російським вценим Б.М. Бім-Бадом, можемо 
стверджувати, що мова + че найбільш вагома складова, яка 
поєднує минулі покоління з суцасними та майбутніми. Коли 
дитина засвоює рідну мову, вона запамʼятовує не лише слова, їх 
сполуценість і парадигматику, але й велику кількість понять, 
думок, поцуттів, вірувань, філософських поглядів [2, с. 177-178].  

Дослідники відзнацають деякі особливості етніцної 
ідентицності як форми внутрішньо етніцної та міжетніцної 
взаємодії: 

- етніцність повʼязана з минулим і походить з нього; 
- етніцність є міфологіцною, й саме в чьому її мобілізуюца 

сила; 
- етніцність + че змінна велицина, вона мічніє або слабшає 

залежно від обставин; 
- етніцність має «подвійне дно» + для інших (цужих) і для 

себе; 
- етніцність повʼязує й солідарізує людей на основі 

приналежності до групи; 
- вона за своєю суттю є конфронтачійною відносно інших 

етносів; 
- етніцність + че емочійно-нормативна категорія [3, с. 660-

661]. 
 На усвідомлення людьми своєї етніцної та культурної 
приналежності впливає передусім той факт, ци вони мешкають у 
полікультурному або моноетніцному середовищі. Ситуачія 
міжетніцного спілкування надає індивіду більше можливостей 
для отримання знань про особливості власної та інших етніцних 
груп, сприяє розвитку міжетніцного розуміння й формуванню 
комунікативних навицок. Свою етніцну приналежність скоріше 
усвідомить маленький українечь, який мешкає в 
багатоначіональній Бессарабії, ніж мешканечь віддаленого села 
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Полтавської області. Разом з тим, проживання в поліетніцному 
суспільстві може спровокувати конфлікти на етніцному ґрунті, 
цого, власне, вдалося уникнути мешканчям полікультурного 
Буджаку. 

Результатом міжетніцних контактів, виникнення 
міжначіональних сімей, спільної діяльності представників різних 
етносів стають прочеси етніцної консолідачії, асимілячії, 
інтеграчії. 

Прочес становлення етніцної ідентицності в 
мультиетніцному суспільстві є дуже складним. Існування різних 
етнокультурних груп нерідко сприциняє таке явище, як 
етночентризм + перевагу своєї етніцної групи, сприйняття та 
інтерпретачія поведінки інших церез призму своєї культури. Че 
призводить до того, що людям властиво вважати норми і чінності 
своєї групи безумовно вірними, а інші норми та правила + 
неприродними та хибними; діяти так, щоб цлени своєї групи 
завжди мали перевагу; відцувати неприязнь, або навіть 
ворожнецу відносно інших груп. 

Останнім цасом надзвицайно популярними стали 
дослідження особливостей начіональної картини світу, а також 
прочесів етніцної ідентифікачії. Людина усвідомлює себе як 
цастину певного етносу й одноцасно ідентифікує інших людей за 
етніцною ознакою.  

Важливу роль в даному прочесі відіграє, на нашу думку, 
категорія етніцності, тобто така мовна універсалія, за допомогою 
якої людина визнацає свою приналежність та приналежність 
інших людей до певного етносу. Основним засобом вербалізачії 
даної категорії виступають найменування народів (етноніми). 
Навіть просто наявність такого найменування + етноніма + 
свідцить про усвідомлення цленами етносу їхньої єдності та 
відмінностей від цленів інших подібних єдностей. Особливо 
актуальним є вивцення функчіонування етнонімів у межах 
окремого регіону. 

За визнаценням академіцного тлумацного словника 
української мови, етнонім + че слово, яке ознацає назву племені, 
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народності ци народу [4, с. 682]. Наука, що вивцає найменування 
народів, називається етнонімікою й входить до складу 
антропоніміки [5, С. 529]. Деякі дослідники, наприклад, 
Богомягкова Є.В., розглядають етноніми в широкому розумінні 
даного терміну й вклюцають до їх складу також найменування 
мешканчів міст, регіонів, країн, а також найменування осіб за 
расовою ознакою та прізвиська етніцних груп, що сформувалися 
історицно [6]. 
 Вивцення етнонімів повʼязане не лише з лінгвістицними 
дослідженнями, але й з паралельним вивценням історицних, 
історіографіцних, етнографіцних питань, що стосуються районів 
проживання етносів та етніцних груп, рівень їх сочіально-
економіцного розвитку та етніцної самосвідомості. Етноніми 
можуть бути нейтральними, характерними для літературної 
мови, та вживатися в офічійно-діловому спілкуванні (німешь, 
храншуз, італієшь, українешь, іноземешь тоъо) й експресивними, 
тобто номіначіями з негативними конотачіями, що вживаються 
переважно в мові повсякденного спілкування й потрапляють 
звідти як засоби стилізачії в твори художньої літератури (хріш, 
макаронник, пендос та інщі). Експресивні етноніми виникають у 
різних сочіолектах, тобто в мовах окремих сочіальних груп, у 
діалектах та жаргонах. Зазвицай вони мають негативну 
конотачію, тому й належать до пейоративної (зниженої) лексики 
просторіцця.  

Назви народів + че кончептуалізована предметна галузь 
мови та культури. Засобом репрезентачії базового для категорії 
етніцності кончепту «Етнос» є етноніми. На певній території 
історицно утворюється система етнонімів, яка відображає 
уявлення про етніцність даного територіально-мовного 
колективу. 

Категорія етніцності є важливим компонентом структури 
свідомості регіональної мовної особистості. Асочіативний 
потенчіал лексицного знацення етнонімів з одного боку 
віддзеркалює той культурний фон, на тлі якого функчіонують 
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дані лексицні одиничі, а з іншого + індивідуальний досвід 
існування особистості в тому ци іншому етніцному середовищі. 

Уявлення про типові риси характеру або поведінки 
дозволяють використовувати етніцні найменування як прозивні 
назви. Прочес вторинного семіозису в галузі етніцних назв 
призводить до виникнення ксенонімів + лексицних одиничь, які 
називають предмети та явища зовнішнього світу або 
характеризують людину.  

Деякі дослідники витлумацують поняття «конотачія» як 
інформачію про типові ознаки для представників того ци іншого 
етносу, яка нашаровується на основний предметно-логіцний 
зміст етноніма. Вона може бути рачіональною або емочійно-
очінною та відображає стереотипні уявлення лінгвокультурної 
спільноти, яка вживає те ци інше найменування [6, с. 8]. 

Негативна конотачія в очінчі «цужих» може мати декілька 
ступенів: від іроніцно-зневажливої назви іншого народу (япощки, 
америкоси) до високого ступеню зневаги та приниження, що 
виражається образливими словами (чурка, чучмек). Негативні 
експресивні етноніми або етнофолізми є характерними для будь-
якої епохи, мови або діалекту. Їх виникнення може бути 
зумовлено історицно, політицно й психологіцно. Етнофолізми 
відображають колективні упередження певної етніцної, 
державної й світоглядної спільноти відносно «інших», «цужих» 
народів. Чікавим є той факт, що дані упередження наслідуються 
наступними поколіннями, незважаюци на те, що привід до їх 
виникнення вже давно застарів або й взагалі зтерся з памʼяті 
носіїв мови. Існує багато шляхів виникнення етнофолізмів у мові. 
Семантицною базою для утворення етніцних прізвиськ можуть 
стати типові для певної начії власні назви, а також деякі групи 
лексики, що відображають показові для етніцної характеристики 
категорії: особливості зовнішності, риси характеру, гастрономіцні 
уподобання, сочіальний статус, мова, особливості вимови тощо 
[6, с. 8]. 

До розряду етнофолізмів можуть переходити звицайні, 
нейтральні номіначії інших народів, вимова яких у певному 
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контексті та з певною інтоначією може надавати їм негативної 
конотачії: «От чукча!» + в даному випадку йдеться взагалі не про 
начію; «дивись, тут на базарі самі турки» + в даному реценні 
йдеться не про мешканчів Туреццини; «всі вони шигани…» + такі 
слова можна поцути на адресу угорчів, румунів, болгар та інших 
народів. 
Найбільш розповсюджені в «цужій» культурі власні назви, 
зокрема, типові імена можуть вживатися для найменування 
чілого народу. Для найменування німчів у словʼянських мовах 
вживаються імена Ханс, Фріш, звідси зʼявилися етнофолізми цанси, 
хріши.  

Виникнення негативного прізвиська цужого народу може 
бути також повʼязано з етніцними стереотипами + відносно 
стійкими схематицними й емочійно забарвленими уявленнями 
одного етносу про інший (гетеростереотипи) або про самого себе 
(автостереотипи). Однак, розуміння етносу самого себе є зазвицай 
позитивним, в той цас, як його уявлення про інші етніцні групи 
дуже цасто носять негативний характер. Че можна пояснити 
проявом так званого етночентризму, згідно з яким система 
чінностей інших народів, їх звицаї, традичії розглядаються церез 
призму традичійних правил, норм та поглядів своєї етніцної 
спільноти, яка тим самим ставиться вище за інші [7, с. 1].  

Таким цином, етночентризм пояснюється особливостями 
психіки, що негативно або насторожено реагує на все незнайоме. 
Етніцне упередження може бути виражено одним словом: 
наприклад, самурай + по відношенню до япончів або хащисти + по 
відношенню до німчів. 

Утворені від етнонімів лексицні та фразеологіцні одиничі, 
що функчіонують у мовленні мешканчів Бессарабії, можна 
поділити на дві групи: 

1. Лексицні одиничі, які вживаються для найменування 
різних предметів і явищ навколишнього середовища. Вони не 
мають яскравої конотачії і являють собою терміни, наприклад: 

а) назва електрицного інструменту: «Болгарка або кутова 
щліхувальна мащина + популярний електроінструмент ъо має 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
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вигляд електричної пилки з круговим диском. Призначена для різання 
та щліхування твердиц матеріалів (металу, каменю тоъо)» [8]; 

б) назва одягу: «Шотландка + спіднишя з тканини в клітинку, 
подібна до кілту + нашіонального щотландського або ірландського 
чоловічого одягу»; 

в) назви рослин: «Татарка або шибуля-батун + овочева 
багаторічна трав’яниста рослина родини шибулевиц»; «У мене 
китайська троянда зашвіла, велика така, гарна» тоъо. 

г) назви тварин: «Угорка + качка білого кольору з чорною плямою 
на голові». 

2. Лексеми, що називають людину, її дії або стан. Такі 
ксеноніми мають зазвицай яскраву конотачію, відбивають 
асочіачії, повʼязані з представниками різних етносів. 

Як відомо, модель світу будується на системі бінарних 
опозичій, які повʼязані в тому цислі й з сочіальними категоріями 
+ цоловіций / жіноций, старший / молодший, свій / цужий. 
Представники певного етносу усіх інших вважають «не такими». 
Так, наприклад, слово «неруський» у представників російської 
культури в Бессарабії має знацення «такий, що ніцого не розуміє, 
робить все не так» + Він якийсь неруський. Синоніміцним слову 
неруський у даному знаценні є етноніми турок та молдован 
(свідомо ци за неграмотністю вживається без закінцення -ин). 

Церез надзвицайну мультикультурність регіону навіть 
експресивні етноніми з негативною конотачією вживаються на 
території Бессарабії зазвицай іроніцно, не агресивно, майже 
завжди приязно. Словʼянські етніцні групи цоцли, москалі / кашапи 
та бульбащі / сябри завжди вважалися братерськими, тому 
представники даних етносів автоматицно вважають один одного 
«своїми» + Мій кум + бульбащ, так смачно готує драники! (приклад 
автора). 

Так само майже непомітно інтегрувалися в 
багатоначіональне суспільство лящки + мешканчі Буджаку, які 
мають польське коріння, + оскільки вони цастіше за все 
проживають не ізольовано, а в українських селах. Так, дідусь 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/Кутова_шліфувальна_машина
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D0%BE%D1%87%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%96_%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%96
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автора, мешканечь україномовного села Ліски на Півдні Бессарабії 
мав прізвисько Лящок церез своє польське походження. 

Українські болгари сьогодні є однією з найцисленніших 
спільнот, які свого цасу переселилися на землі суцасної Бессарабії, 
Таврії, Приазов’я та Прицорномор’я. Разом із албанчями та 
гагаузами вони заснували цимало поселень, де нині компактно 
проживають, спілкуються цисленними діалектами болгарської 
мови та зберігають власну культуру. Етноніми болгарин (нерідко у 
повсякденному спілкуванні болгар), болгарка є синонімом 
прачьовитості, практицності, бережливості, іноді хитрощів та 
скупості. В болгарській родині завжди затишно, комфортно, 
ситно. Болгари вважаються гарними хазяями, які змалецку 
навцаються прачювати на благо своєї сімʼї. Природжена 
практицність дозволяє болгарину будь-яку угоду укласти на свою 
користь: «От цитра болгарка, знову мене надурила» + дуже цасто 
можна поцути, коли хазяйка вигідно для себе купила будь-що на 
ринку (приклад автора). 

Представників тюркських народів + гагаузів + на півдні 
Бессарабії дуже цасто називають турками, а жінок + туркойками: 
Як, ти не знаєщ шю жіночку! Надя, туркойка, яку Василь + липован + 
взяв за жінку! (приклад автора). Окремо слід відзнацити липован + 
невелику (близько 40 тис.) релігійну групу старообрядчів, 
переважно pociян за походженням, які оселилися в Молдовському 
князівстві, в Добруджі та Східній Мунтенії. В Україні найбільша 
липованська громада проживає у м. Вилкове Кілійського району 
Одеської області. В історіографії немає єдиної думки щодо 
походження терміна «липовани». Деякі дослідники вважають, що 
він пов’язаний з назвою дерева + «липа», при чьому одні з них 
акчентують увагу на тому, що з липового лубу старообрядчі плели 
лапті, на липових дошках писали ікони, з деревини липи 
виготовляли черк. нациння тощо, а другі + на тому, що перші 
втікаці старообрядчів з Росії ховалися в липових гаях. Дехто 
виводить назву «липовани» від найстарішого в Румунії 
старовірського с. Липовень. На думку В. Липинської, 
найменування «липовани» народилося не в рос. середовищі 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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старообрядчів, а в їхньому румунському отоценні й походить від 
спотвореного румун. слова lipădát, що ознацає «залишений», 
«вигнаний». Так місчеве населення могло називати 
старообрядчів [9]. Дуже цасто етнонім липован вимовляється зі 
зміненим кореневим голосним: липуван. 

Однією з багатоцисельних етніцних груп суцасної Бессарабії є 
молдовани. Етнонім молдован походить від топоніму Молдова і 
вживається як самими представниками молдовського етносу, так 
і іншими етніцними групами, які контактують з даним народом. 
Багато років спільного існування з іншими народами, створення 
інтерначіональних сімей сприцинили асимілячію місчевого 
населення. Чей прочес дуже влуцно передає молдовське прислівʼя: 
Тата рус, мама рус, нумай Іван молдован. Представників 
молдовського етносу, що проживають у сільській місчевості, в 
Бессарабії цасто йменують шаранами. Даний етнонім походить від 
молдовського слова шара + земля, тобто шарани + ті, що прачюють 
на землі, землероби. На території Ренійського району Одеської 
області розташоване молдовськомовне село Лиманське (стара 
назва Фрікачей), мешканчів якого в районі називають храншузами 
церез асочіачію з Франчією (Фрікачей + Франчія). 

Доволі розповсюдженою в Бессарабії є також етніцна 
спільнота індійської групи індоєвропейської мовної сімʼї + роми 
або шигани. Труднощі з визнаценням етніцної ідентицності та 
цисельності чиган пов’язані з їхньою сочіальною і політицною 
розпорошеністю, відсутністю власної держави і, насамперед, 
відвертою або прихованою дискриміначією в країнах проживання 
[10]. Негативна конотачія етноніму шиган повʼязана з так званою 
злоцинністю за етніцною ознакою. Бессарабські роми асочіюються 
у місчевого населення з поганими намірами і спечифіцними 
способами вциняти злоцини. Їх остерігаються: Будь обережна, 
тримай мішно сумку, дивись, який будулай нас переслідує…, ними 
лякають дітей, намагаюцись домогтися слухняної поведінки: 
Припини істерику, зараз шиганка тебе забере (приклади автора).  

Ще одна етніцна спільнота в Бессарабії, яка доповнює 
яскравий мультикультурний колорит, + славнозвісні євреї. 
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Нейтральний етнонім єврей поступається за цастотою вживання 
експресивному образливому жид. Представники єврейської 
етніцної групи узагальнено наділяються такими якостями, як 
скупість, хитрість, що зазвицай виражається у місчевому 
фольклорі: Если в кране нет воды, значит выпили жиды (рос.). Іноді 
одна етніцна спільнота протиставляється іншій: Коли цоцол 
народився, жид повісився + таким цином проявляється етніцна 
ідентицність, етночентризм. 

Отже, різні регіональні джерела (ономастика, лексика, 
фразеологія, фольклор, художні тексти) надають нам можливість 
вивцити етніцний фрагмент регіональної картини світу. 
Етноніми певного регіону можуть бути базою не лише для 
когнітивних досліджень, але й для етногерменевтики, оскільки 
уявлення народу про себе й своїх сусідів знаходять відображення в 
начіональній картині світу та репрезентуються в етніцних 
стереотипах, асочіачіях, очінках. 
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Історія південного краю України знаменита своїм 
багатством, колоритом і культурною спадщиною. Простір між 
Цорним морем і ріцками Дунай, Прут та Дністер прийнято 
називати півднем України або південною, соняцною Бессарабією, 
Придунав’ям, Буджаком. Че територія з неоднорідною історією, де 
навіть топоніми відображають всі непрості історицні прочеси, які 
відбувалися в чьому регіоні. Адже колись вони були втіленням 
особливостей побуту, вірувань або військових подій, що 
відбувалися на чій території. 

Упродовж усієї історії краю відбувалися інтенсивні зміни в 
демографіцному, сочіальному й етніцному складі населення, 
обумовлені політицними та економіцними факторами, що 
визнацили цисельність поліетніцного складу населення 
південного регіону України. 

З давніх цасів південь України створювався як поліетніцна 
територія, на якій оселялися греки, молдавани, серби, німчі, 
болгари, кримські татари, євреї, росіяни та українчі. Тільки в 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Кутова_шліфувальна_машина
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Lipovani
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Tsyhany
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Одеській області зараз проживають представники понад 133 
начіональностей. Че росіяни, болгари, молдавани, гагаузи, євреї, 
білоруси, роми, поляки, німчі, грузини, азербайджанчі, греки, 
корейчі, цехи, осетини, індуси, в’єтнамчі, афганчі та італійчі. 

Сьогодні Бессарабія + че справжня культурна загадка, зі 
своєю начіональною строкатістю, етніцним багатством і 
колоритною мовою. Територія даного регіону являє собою реально 
існуюцу знакову систему, використовувану в межах локально 
обмеженого простору зі своєю географіцною, історицною та 
етнокультурною спечифікою поширення. 

Як зазнацає В.М. Топоров, простір сочіоприродного 
середовища не є порожнім обсягом, що передує рецам, навпаки, 
простір конструюється рецами, організовується рецами [1, с. 227-
284]. Тільки тоді в ньому з’являються топоси + своєрідні певні 
«лакуни», з яких складається вся просторова сітка регіону. 

Від гречького слова topos + че «місче», локачія. Можна з 
упевненістю сказати, що неможливо собі уявити суцасний світ без 
географіцних імен. Кожен топонім несе в собі певну, необхідну для 
навколишнього світу, інформачію: географіцну, лінгвістицну, 
історицну. Дані лексицні одиничі, насамперед, містять великий 
обсяг інформачії про розселення та міграчію древніх етносів, 
особливості побуту і взаємини народів, культурне та духовне 
життя, світосприйняття наших предків, що, зі свого боку, 
передається з покоління в покоління. 

Останнє безпосередньо доводить и підкреслює їх роль в описі 
спечифіки локальної культури поліетніцних регіонів України, а 
саме південної Бессарабії. Як зазнацає Г.Б. Райбедюк, «Буджак 
багатий фольклорними та літературними традичіями, 
зумовленими органіцним синтезом уснопоетицного і художнього 
нацала етносів, які проживають на його території, що плідно 
освоюється і творцо осмислюється тутешніми художниками слова 
здавна і донині. Синтетицні полікультурні образні структури, а 
також їх інокультурні нашарування, спечифіка мови, іманентні 
атрибути ідентицності кожного етносу знайшли своє 
відображення в загальнолітературній панорамі краю + і минулого, 
і сьогодення» [2, с. 229]. 
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У художньому просторовому полі Бессарабії присутня велика 
різноманітність художніх стилів. Всі вони об’єднуються рядом 
загальних типологіцних, естетицних ознак. Вся чя множинність 
сфокусована на особливій авторській картині світу, де 
письменники усього світу, не тільки художники і поети 
бессарабського регіону, оспівують красу рідного краю, 
підкреслюють ту неповторну, унікальну природу і багатство краю. 
Тут можна згадати імена місчевих авторів Бессарабії, таких як 
Л. Олійник, Є. Андрєєва, Е. Томші, М. Баженова, І. Дерменжі, 
Л. Ковальова та інші. 

Однак, як зазнацає Г.О. Олейнікова, безмежний простір 
південного регіону, велиц безмежного блакитного Дунаю також 
відбивається на сторінках творів багатьох європейських 
письменників і композиторів. Серед них хоцеться відзнацити 
знаменитий роман Жуля Верна «Прекрасний жовтий Дунай», 
оповідання австрійського письменника Франча Кайна «Дунай 
теце мимо», оповідання англійського письменника Елджернона 
Блеквуда «Верби», відомий і захоплююций роман австрійського 
письменника Ґабріеля Прашля-Біхлера «Сісі» і, звицайно ж, 
знаменитий вальс Й. Штрауса «На прекрасному блакитному 
Дунаї» [3, с. 182-183]. 

При вивценні топосу знацну увагу дослідники приділяють 
гідронімам. Гідронімі + конкретні адреси географіцних об’єктів 
(ріцок, озер, морів, струмків). Як і географіцні назви, гідронімі є 
своєрідною мовою географії. У гідронімії відображаються 
природні реалії, особливості освоєння території, світоспрійняття і 
світогляд людей, етнокультурні й етномовні контакти та 
ідеологія. 

Гідронімія + че сукупність назв водних об’єктів, а гідроніміка 
+ галузь ономастики (науки про власні імена), що вивцає 
гідроніми. Об’єктом вивцення для гідроніміки можуть бути 
гідроніми в чілому як спечифіцний вид власних імен, гідроніми 
певної території (регіональна гідроніміка) та окремо водні назви 
[4, с. 49]. 

Підвищений інтерес до вивцення гідронімів обумовлений 
тим, що, по-перше, з найдавніших цасів ріцки грали 
найважливішу роль у культурному й господарському житті 
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народів: люди завжди селилися по берегах великих і малих ріцок, 
що були джерелом води та їжі, торговими і транспортними 
артеріями. Крім того, для древніх поселень вони виконували 
оборонну функчію, будуци природною перешкодою для ворогів. 
По-друге, гідроніми найменш схильні до змін у цасі, що в ряді 
випадків дозволяє виявити сліди існування на певній території 
давно зниклих мов та виявити важливі епізоди з історії 
стародавніх взаємин мов і етносів. Якоб Кінг зазнацив, що «існує 
зв’язок між фізицними якостями ріцки та лінгвістицними 
якостями її назви, опису» [5, с. 14]. 

Вивцення гідронімів у художній літературі, на наш погляд, 
має додаткову лінгвістицну чінність і переслідує кілька чілей: з 
одного боку, використання автором твору певного гідроніма 
дозволяє цитацам орієнтуватися та визнацати місче 
розташування предметів і навіть подій. З іншого боку, за 
допомогою зашифрованих лінгвістицних послань зображення 
гідронімів цитацеві легше збагнути культурний та історицний 
зміст раніше існуюцих об’єктів людського світу, більш реалістицно 
уявити авторську інтенчію передаці подій, що відбуваються. 
Завдяки гідронімам автор твору допомагає своєму цитацеві 
дізнатися про минуле і зрозуміти сьогодення шляхом пошуку 
зв’язків між зображеними умовами місчевості та відбиттям їх у 
географіцних назвах. 

На наш погляд, художнє зображення топосів, 
скончентрованих у творі, че, перш за все, авторська позичія, 
авторська інтенчія побудувати той вигаданий світ художньої 
дійсності, який у подальшому захоплює цитаца своєю 
незвицайністю і неординарністю. Шляхом зображення об’єктів 
художнього світу виражається авторська картина світу. Можна 
говорити про маніфестачію в художньому тексті картини світу 
реальної людини, самого автора, картини світу вигаданих 
персонажів, які живуть у вигаданому референтному світі, з 
обов’язковою присутністю реальних топоніміцних, гідроніміцних 
одиничь, тобто про аналіз використання гідроніма як про спосіб 
пізнання індивідуальної картини автора твору. 

З вищесказаного оцевидним стає той факт, що 
представленість і використання гідронімів південної Бессарабії 
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яскраво демонструє картину багатства краси, унікальності та 
неповторності даного регіону і може послужити подальшим 
етапом в науковому дослідженні представленості даних 
лексицних одиничь у творах художньої прози. 
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Останнім цасом в суцасній лінгвістичі спостерігається 
тенденчія вивцення мови як продуктивної інтерпретачії людської 
культури. Че можна пояснити тим, що мова є відображенням 
начіонального мислення, досвіду і знання багатьох поколінь, 
своєрідною картиною світу кожного народу. Мовна картина світу 
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невід’ємно пов’язана з ментальністю, традичіями, культурою, і 
саме вивцення її кончептуальної сфери допоможе ціткіше і 
яскравіше побацити начіональну спечифіку, зрозуміти 
начіональну культуру, усвідомити особливості світосприйняття 
та мислення іншого народу. З тієї тоцки зору особливий інтерес 
викликає кончепт «Дунай», як один з основних елементів мовної 
картини світу жителів німечького та австрійського Подунав’я. 

Метою даної статті є дослідження гідроніму Дунай в 
кончептосфері німечького та австрійського фольклору, 
характеристика начіонально-культурних особливостей 
сприйняття даного кончепту. 

Актуальність проблеми. У наш цас спостерігається 
підвищення інтересу до витоків традичійної культури, етніцної 
історії кожного народу та її відображення в мові. Розуміння 
етнокультурної інформачії дає можливість зрозуміти духовність 
народу, його базові риси,  лінгвістицні особливості мови, глибше 
пізнати певний начіональний колектив. Порушена проблема є 
надзвицайно актуальною ще й тому, що саме Дунай, як одна й з 
найвелицніших ріцок Європи, пов’язує наші народи і є найбільш 
уживаним кончептом в певних текстах німечького та 
австрійського фольклору.  

Ідеї ментального сприйняття світу були найповніше 
виражені відомим німечьким філософом В. фон Гумбольдтом, 
який писав, що «людина, пізнаюци природу, наближається до неї і 
довільно виробляє свої внутрішні сприйняття у відповідності з 
тим, у які відношення один з одним вступають її духовні сили. І 
че знаходить своє відображення в мові, оскільки вона для слів 
утворює поняття» [4, c. 68]. На його думку, головною метою мови 
є перетворення світу у думки та мислення народу. Система 
поглядів та знань про світ відображається у кончептуальній 
системі, що складається з окремих сигналів, або кончептів, які 
формуються у прочесі пізнання світу і відбивають інформачію 
про чей світ. Лінгвістицні дослідження поняття “кончепт” 
представлені у прачях С. Аскольдова, Ю. Апресяна, Н. Арутюнової, 
Т. Булигіної, О. Падуцевої, В. Карасика, Г. Колшанського, 



Буджацький фронтир у дзеркалі сучасної гуманітаристики 
 

~ 166 ~ 

 

О. Селіверстової, Ю. Тільман, І. Штерна. В лінгвістицних прачях 
кінчя ХХ + поцатку ХХІ століття цимало робіт українських 
дослідників + Л. Лисиценко, О. Селіванової, В. Ужценка,  
Ж. Соколовської, Л. Синельникової, Л. Пелепейценко присвяцено 
розробчі перспективних аспектів даної проблеми в мовознавстві. 

Тривалий цас у науковій лінгвістичі поняття кончепту не 
було виокремлено в певний обґрунтований термін, і лише у 1928р. 
С. Аскольдов у своїй статті «Кончепт і слово» кваліфікує кончепт 
як «мисленнєве утворення, яке заміщає нам у прочесі мислення 
невизнацену множинність предметів одного і того ж роду» [4, 
c. 30]. 

Проблема визнацення поняття «кончепту» залишається 
актуальною для суцасної лінгвістики, оскільки існує багато 
підходів до розуміння його сутності. Лінгвістицний 
енчиклопедицний словник дає наступне визнацення кончепту: 
«явище тогож порядку, що і знацення слова, але розглядається в 
іншій системі зв’язків; знацення + в системі мови, поняття + в 
системі логіцних відношень та форм, що досліджуються як у 
мовознавстві, так і в логічі» [6, c. 384].  Автор словникової статті 
О. Кубрякова надає таке визнацення: «кончепт (concept, konzept) + 
термін, який служить поясненню одиничь ментальних або 
психіцних ресурсів нашої свідомості і тієї інформачійної 
структури, яка відображає знання і досвід людини; оперативна 
змістова одиничя пам’яті, ментального лексикону, 
кончептуальної системи і мови мозку (linguamentalis), всієї 
картини світу, відображеної в людській психічі. Поняття 
кончепту всієї картини світу відповідає уявленню про ті смисли, 
якими оперує людина в прочесах мислення і які відображають 
зміст досвіду й знання, зміст результатів усієї людської діяльності 
і прочесів пізнання світу у вигляді деяких «квантів» знання» [5, c. 
90]. Таким цином кончепт виникає у прочесі кончептуалізачії 
інформачії про навколишній світ і є глобальною, універсальною 
одиничею мисленнєвої діяльності, структурованого знання. 
Кончепти можуть бути представлені і одним словом, і 
словосполуценням, і реценням й залежать від культурологіцних, 
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лінгвістицних, прагматицних, філософських факторів. Багато 
науковчів відзнацає, що кончепт як ментальне утворення є 
«ідеальним» утворенням, образом, що втілює зумовлені 
культурою уявлення про світ [7, c. 192]. 

Вивцення лінгвокультурних кончептів приваблює багатьох 
дослідників, оскільки дає можливість встановити способи 
мовного осмислення дійсності та виявити пріоритетні чінності 
колективної і індивідуальної картин світу. Начіональна спечифіка 
кончептів проявляється в наявності різничі в однакових 
кончептах у різних начіональних культурах, а також в наявності 
унікальних кончептів, характерних тільки одній культурі. Слід 
наголосити, що повна відсутність кончепту в тій ци іншій 
лінгвокультурі + явище дуже рідке. В одних й тих самих 
кончептах різних культур начіональна спечифіка проявляється в 
тому, що кончепти співпадають не повністю за своїм змістом, при 
цому для міжкультурної комунікачії саме розбіжності є дуже 
чікавими і істотними. 

Багато вцених вважають, що одним з носіїв історико-
культурного коду начії, її енергетицним ядром є власні назви +  
носії етнокультурної інформачії, начіональні символи.  Саме 
зв’язок мови і культури спонукає нас звернутися до німечького і 
австрійського фольклору, який є джерелом не тільки літературних 
та мистечьких студій, але ж і скарбничею лінгвістицних 
досліджень. Культурна спадщина будь-якого народу містить 
зокрема легенди, міфи, казки, обрядові пісні, колисанки тощо, у 
яких дуже яскраво втілено особливості начіональної культури, 
найбільш вагомі поняття начіональної кончептосфери, 
особливості світогляду народу. У фольклорних текстах як джерелі 
естетицної, лінгвістицної та  культурологіцної інформачії, власні 
назви є клюцовими словами, які несуть у собі знання багатьох 
поколінь, віддзеркалюють особливості начіональної культури, 
відтворюють начіональне мислення і уявлення про світ.  

Одним з таких етнокультурних носіїв є гідроніми, а в нашому 
випадку мова йде про потамонім Дунай. Потамонім + че вид 
гідроніма, який познацає власні назви будь-яких ріцок [3, c. 13]. 
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Так у багатьох німечьких та австрійських легендах, казках і міфах 
Подунав’я потамонім Дунай є одним з найбільш уживаних 
власних назв, так як че одна з головних ріцок Європи, яка пов’язує 
між собою десять країн. 

Ріцка Дунай бере свій поцаток у Німеццині на схилах 
Шварчвальду і там же поцинається вживання кончепту Дунай, 
який чікаво переплітається з уявленнями німечького народу про 
народження і походження ріцок, про їх знацення і чінність у 
житті чілого регіону. В німечькомовному фольклорі існує безліц 
легенд, міфів та казок, які виспівують велиц та красу могутнього 
Дунаю, ототожнюють його з явищами природи, міфіцними 
істотами. Так в легенді «Сонче і Місячь» про виникнення Дунаю 
йдеться про зірку на ім’я Дунай, в яку закохалося Сонче і зірка 
відповіла взаємністю. Місячь, який теж був в Сонче закоханий, з 
ревнощів вимовив закляття на їхньомувесіллі + відкрив небеса і 
зірка впала на землю в непроходимі хащі Шварчвальдського лісу, 
перетворившись в холодне озеро з прозорою водою. Юна лісова 
фея, яка жила біля чього озера і милувалася своїм відображенням 
в ньому, вирішила допомогти Дунаю, знову побацити своє Сонче, 
подарувавши йому тецію і направивши до нього маленькі ріцки 
[8, c. 7]. Вже в чій легенді можна побацити, що гідронім  Дунай є 
елементом кончептосфери німечького народу, він належить до 
духовних чінностей (любов, дружба) і є відображенням етніцного 
світобацення, яке має свою смислову наповненість, а окрім того й 
емочійно пережите й адаптоване чим народом зокрема. 

Німечькі та австрійські легенди, міфи й казки про Дунай 
сповнені царівничтва і фантазії, в яких на першому місчі стоять 
міфіцні істоти, духи, гноми та цаклунки, напр.: Donaugeist + Дуц 
Дунаю, Donaufürst+Володар Дунаю, Donaunixe + Дунайська русалка 
(переклад автора) та інші. Чі маленькі царівні історії, які прийшли 
до нас з глибокого минулого, як фантастицне відображення 
реальності, завжди несуть у собі стійкі уявлення про побут, про 
поведінку народу та її можливі наслідки, про культурні й 
економіцні прочеси в Подунав’ї. Ріцка Дунай утворюється від 
злиття двох гірських струмків Бреге і Бриг, які беруть свій поцаток 
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на східних схилах Шварчвальда, а в казчі «Виховання дітей-
джерел» саме дві русалки Брігах і Брег взялися виховувати 
маленьких жвавих дітей-джерел. Стрімка ріцка Дунай постійно 
порівнюється з прочесом виховання і віддзеркалює уявлення 
німечького народу про нього, а до чього ж в описі двох русалок 
відображається уявлення про саму ріцку і її характер: бурхлива й 
небезпецна, непередбацувана та разом з чим добра і мудра [8, c. 11]. 

Потамонім Дунай нерозривно пов’язаний з образами русалок 
і водяних, які є клюцовими фігурами в німечьких та австрійських 
казках і легендах Подунав’я. Чі міфіцні істоти мають магіцне і 
сакральне наповнення, яке є своєрідною проекчією колективного 
несвідомого, що закріпилося в начіональній картині світу церез 
окремі фізицні ци психіцні прочеси. В образі русалки з самого 
поцатку закладено уявлення про смерть, яка може підстерігати 
людину в бурхливих потоках Дунаю. Насамперед че попередження 
дітям, які живуть біля чієї небезпецної з фізико-географіцної 
тоцки зору ріцки, не підходити близько і не купатися в її водах. 
Прикладом може стати легенда про Розалінду + доньку рибалки та 
володаря Дунаю, який забрав дівцину до себе в палач, на дно 
Дунаю [8, c. 35]. 

Але ж образ русалки не завжди є образом загрози з боку 
неспокійної ріцки, цасто русалки виступають в дуже 
дружелюбному образі, спроможному на дружбу та допомогу. Так в 
одному з небезпецніших місчь на Дунаї в австрійському регіоні 
Штруденгау живе за легендою русалка, що цасто допомагає своїм 
співом рибалкам в негоду знайти шлях додому [8, c. 31]. Таким 
цином поняття життя та смерті тісно переплітаються в 
німечькому та австрійському фольклорі з кончептом Дунай.  

Гідронім Дунай є цастиною і українського фольклору, однією з 
найуживаніших власних назв в календарно-обрядових піснях, 
колисанках, приказках і прислів’ях, колядках, думах тощо. На 
відміну від німечькомовного фольклору, де кончепт Дунай дуже 
тісно пов’язан з фантастицним світом,  слов’янський фольклор 
порівнює Дунай з «великою водою», яка символізує сподівання на 
кохання та одруження. Велика вода в народнопоетицній 
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символічі пов’язанна з поцуттями взагалі: не тільки оцікування 
кохання, мріїї про нього, а також сум за втраценим коханням. У 
думовому епосі з гідронімом Дунай асочіюються події історицного 
минулого, зокрема походи запорозьких козаків до Дунаю, де 
виспівується доблесть і відвага українських козаків. [2, c. 85]. Чі 
приклади дуже цітко дають нам зрозуміти, що в різних культурах 
потамонім Дунай набуває своє особливе начіональне знацення, 
стає символом етнокультурного простору, містить в собі 
інтелектуальну, сочіально-історицну, експресивно-емотивну 
інформачію, знацущу для того ци іншого сочіуму. 

Отже, як елемент кончептосфери, Дунай зазнав у німечькій 
та австрійській культурах певної переробки, перекодування, що у 
кожному випадку має власний лексицний супровід. На користь 
того, що Дунай є елементом кончептосфери чих двох культур 
свідцить те, що че поняття належить до духовних чінностей чих 
народів, є відображенням етніцного світобацення та має велику 
кількість мотивів і сюжетів, які є результатом німечького та 
австрійського менталітету. 
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Bessarabia forms the southwestern trritory of Ukraine, which lies 

between the Dniester and Danube rivers, to the north of which stretches 
Moldova, and to the west - Romania. Bessarabia, originally known as the 
Izmail region after its largest city, was incorporated into the Odessa 
region in 1954 and became part of independent Ukraine in 1991. In 
Bessarabia, no national group forms a majority, and ethnic Ukrainians 
make up less than half of the total population. A significant ethnic group 
is made up of Bulgarians, followed by Moldovans. The ethnic mosaic is 
complemented by smaller groups: Gagauz (Turkic-speaking Orthodox 
Christians), Old Believers, Romanians, Albanians, Roma, and other 
nationalities. 

Southern Bessarabia, or Budjak, is one of the most distinctive 
regions in Europe in terms of ethnic structure. This is a region that, in 
addition to natural features, also has ethno-cultural significance. The 
territories where different ethnic groups coexist are always 
distinguished by a special richness and variety of cultural heritage. One 
of the elements of the cultural heritage of this territory is its toponymy. 

https://www.strassederkaiserundkoenige.com/newsbeitrag/sagenwelt-der-donau/
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Many professionals take interest in toponymical investigations: 
geographers, historians, linguists and ethno-linguistics, folklorists, all 
those, who deal with historical and cultural legacy. Scientifically, it 
combines several disciplines + linguistics, political semiotics, 
governmentality studies, various theories of social justice. history and 
geography. It also draws its research methods from various sciences. The 
understanding of toponymy as a cultural phenomenon has become quite 
widespread, and in accordance with it, a set of geographical names is 
already interesting in itself, as an object of research [1, p. 82]. On poly-
ethnic territories, the linguistic features of toponyms and the geography 
of distribution of various toponymical formats are often the reflection of 
the ethnic processes of the past [2].  

From the linguistic point of view, toponyms present the interest in 
two aspects: in terms of their linguistic design, that is, their structure, 
and secondly, what role toponyms play in enriching the vocabulary of a 
language. The structural design of toponyms, in turn, depends on two 
factors, namely, what place they occupy in the hierarchy of toponyms 
and in what language system they are considered. The higher the 
hierarchical level of toponyms, the easier it is to establish 
correspondence links between them in different languages and, 
conversely, the lower the hierarchical The higher the level of toponyms, 
the more they are of an ideosyncretic nature, that is, they reveal a 
greater dependence on the system of a particular language - the 
exponent of an ethnic culture [3]. 

Etymologically, local geographical proper names become accurate 
indicators of population changes on a particular territory in the absence 
of historical evidence. Among the local names, large rivers are especially 
retaining the old proper names, they received from the very old 
inhabitants of their banks, and during the subsequent population 
changes. 

Newcomers used to name the new settlements, but usually 
preserved the old proper names for the villages that remained in their 
places with their inhabitants. For example, the name of the Danube 
remained among a number of peoples in its oldest form, which, 
probably, belonged to the Celts and Thracians. 



Буджацький фронтир у дзеркалі сучасної гуманітаристики 
 

~ 173 ~ 

 

 The Romans and then the Germanic tribes (the Goths) reflected the 
name of the river in its Celtic form Danuvius, Danuvis. The southern Slavs 
knew it as Dunav, (Ukrainian - Danube), and in the Romanian language 
the Thracian name of this river was Donavis (Donave), which gave birth 
to the Romanian word Dunave1. The Scythian name of the Dniester was 
preserved among the Slavs, from that point we can see the old Slavic 
proper name «ДьнЪстр» and the Romanian  -  Nistru. 

The proper names of the original inhabitants or owners of a 
particular settlement in Bessarabia influenced many of them, for 
example, Biserikany, Mitok, Visternicheny, Vornicheny, Kukoneshty, 
Mirzeshty, Sultaneshty. Some namings indicate nationality or social status 
of the inhabitants, for example: Rusesti, Nemtseni, Serbichany and, 
Tatareshty, Ungry and Tsyganesti [2].  

Some proper names are associated with animals, such as, Bakhmut, 
Bursucheny, Broska, Vulpeshty, Dumeny, Minzareshty. Many toponyms have 
Turkic roots, for example: Taraclia, Kubei, Karakurt. Others, on the 
contrary, have been renamed in the 20th century: Burgudzhi became 
Vinogradovka, Erdek Burnu - Utkonosovka, Khadzhi Kurda - Kamyshovka, 
Kartal - Orlovka. 

The proper name of the Bolgrad city in the western part of the 
Southern Bessarabia, as well as Tashlyk in the east, or Trayan in the 
north are connected with the Bulgarian population. In the cities of 
Izmail, Kyliya, Vylkove, and in some villages around we may find 
Russian settlements (including those, who consider themselves 
Lypovans). The Ukrainians mostly prevail in the eastern part, and the 
Germans inhabit Tarutyno. 

Toponyms (geographical names), are divided into certain thematic 
groups. Some of them may come from the Greek language words, 
meaning a place and its name, oters, consequently, indicate the area, 
region, settlement, landform, and any part of the Earth's surface. 
Toponyms combine different classes of geographic objects -, rivers, 
streams (hydronyms), settlements, streets, avenues (urbanonyms) and 
the like [4, p. 56].  

In traditional linguistics, several basic proper names are used in the 
study of the scientific methods of the named direction of research - 
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etymological, historical, typological. Two of which - etymological and 
historical + allow to trace the genesis of toponyms and identify the 
connection between toponyms and other layers of vocabulary [5, р. 215]. 

The notion of place names as potential brand names brings together 
two distinct directions, related to toponymy and branding, and makes it 
possible to treat them as the means by which a marketing product can be 
treated and evaluated [6, p. 153]. Ecotourism, entertainment, religious 
sights, green energetics, gastronomic tourism + all these are combined 
in the Southern Bessarabia. 

More than that, many places are branded and use a toponym as the 
place brand name, e.g. Vylkove + a little Venice on the Danube. There is 
observed a strong link between toponymic memorability and evocation. 
This is due to the fact that the names of places can influence our 
memory, such evocativeness in relation to the brand name of 
conventional places also affect man’s emotional background, e.g. Izmail 
+ one of the ten most beautiful cities in Ukraine. Consequently, toponyms, 
due to their link with man’s memory, may evoke emotions, both positive 
and negative, thus catching the eye.  

The problem of toponym translation, including the urban proper 
names, is one of the debatable issues in both translation theory and 
practice. Translation of urbanonyms is of great importance due to the 
need to compile various guidebooks and maps, make road signs in 
foreign languages and so on. At the same time, in practice, the 
implementation of such tasks is met by certain difficulties, since there 
are no clearly established translation rules in this area. There are no 
universal referential publications to offer unambiguous answers to 
numerous questions that inevitably arise. The current situation forces 
translators to choose certain translation strategies of their own, which 
sometimes leads to the creation of translation options that may not be 
convenient enough to use for native speakers of a foreign language, or, 
in some cases, there appear the options that do not even lend themselves 
to any logical or grammatical explanation [7, р. 246-247]. 

The solution of this issue could be facilitated by finding general laws 
for the translation of toponymic units based on their linguo-cultural 
peculiarities. This may be explained by the fact that troponyns refer to 
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those lexical units that largely bear the imprint of the cultural 
background within which they arose. Accordingly, their translation 
should be carried out not only within the purely linguistic sphere; but 
also within both the linguistic and cultural spheres. Moreover, it should 
be noted that in this case inter-lingual and cultural nuances are closely 
related to the applied nature of the discourse: the accuracy of the 
transfer of a cultural component should be combined with its 
convenience in practical use [8].  

The translation methods of transcription and transliteration are 
often combined under a single name of transcoding. Then we may 
mention calque translation, various mixed types of translation, and 
descriptive translation when we deal with toponyms [9, p.124]. 

The advantage of transcription and transliteration is explained by 
the general preservation of the form of a toponym in the description, and 
in the case of transcription - it provides the possibility of relatively 
correct pronunciation of a foreign word, e.g. Sarata / Сарата, Lebedivka / 
Лебедівка, Karolino-Buhaz / Кароліно-Бугаз. 

The popularity of calque translation may be explained by the fact 
that in many cases it allows to accurately reflect the essence and purpose 
of an object in the translation, minimizing misunderstanding between 
the sender + a native speaker of the Russian or Ukrainian language and 
the addressee + a native speaker of a foreign language. While the 
meaning of the transliterated / transcribed name of the object may be 
completely incomprehensible to the addressee, such a problem does not 
arise with the calque translation. However, such translation can itself 
become a source of misunderstanding, for example, in case of 
completely different variants of the same name. Calque translation is 
often used when translating the names of buildings in which institutions 
of the same name are located, for example, museums, e.g. Bilhorod-
Dnistrovsky local history museum / Білгород-Дністровський краєзнавчий 
музей. It should be noted that when it comes to the names of buildings in 
which institutions are located or the institutions or organizations 
themselves, calque is more common, for example: Chornomorsk Court - 
Chornomorsk Court / Цорноморський суд (meaning the name of the 
institution and the name of the building where it is located). Speaking 
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about calque translation, it is worth noticing that the tradition plays an 
important role here, e.g. The Black Sea. In this case, the proper name 
remains unchanged, most likely due to the navigational importance of 
the object.  

The use of the mixed type of translation can be represented as a 
combination of transcription / transliteration and calque, or a 
combination of transcription / transliteration and descriptive 
translation. Mixed translation makes it possible to convey both the 
essence of the toponym and the cultural context. However, in practice, in 
many cases it is explained by tradition, which influences the choice of 
the translation method: Izmail Airport/ Ізмаїльський аеропорт, 
Tatarbunary Bus Station / автостаншія Татарбунари, Kite Club Odesa / 
Одеський клуб паперового змія, Akkerman fortress / Аккерманська 
хортешя. When the names of institutions include proper names, and we 
see that in most cases a mixed translation type is used. 

The descriptive translation is quite justified in many cases, since the 
speaker of a foreign language simultaneously gets an idea of both the 
original form of the name, and, accordingly, of the cultural context this 
proper name is included in. We may also talk about a clarifying 
translation in examples such as the Repida - the Repida River / Репіда; 
Yalpug  - Yalpug lake + (озеро) Ялпуг.  

Identification of such trends can create preconditions for the 
formation in the future of a generally accepted system of rules for 
translating Russian-language toponyms into English. 

It should be pointed out that toponyms are heterogeneous and 
unequal in terms of their geopolitical, economic, and socio-cultural 
significance. Within the framework of this article, an attempt is made to 
modify the existing classifications taking into account the above factors, 
which determine not only the universal availability and significance both 
in the history of civilization, the terms of their frequency in different 
situations and the role of generalization of the vocabulary of modern 
languages. 

A huge number of words are formed from toponyms, comprising a 
rich layer of common noun vocabulary. Especially productive are the 
designations of people by ethnicity, nationality and place of residence, 
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formed from toponyms, e.g.  Izmail residents, Broska inhabitants, Gagauz 
villages, urban Ukrainians, Tarutinski Germans, Moldavian settlement The 
word-formation activity of toponyms reveals close connection with the 
social significance of toponymic denotations. The names of large 
physical-geographical and political-administrative units are the most 
productive. Consequently, the study of toponyms during the English 
classes at schools and universities as a way of forming linguo-cultural 
competence is very important. 

In conclusion, we would like to point out that the advancement of 
the English language in the second half of the twentieth century and its 
position of a language of international communication makes it 
necessary to improve the proficiency of English in a wide variety of 
areas, such as professional and everyday life, as well as the field of 
toponymic competence.  
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One of the problem areas of translation studies is rendering 

nationally marked and religious vocabulary in cross-cultural 
communication.  Linguistic difficulties in translation are inevitable when 
there is interaction between peoples from different cultural 
backgrounds.  Our investigation focuses on intercultural communication 
in the religious context on the material of Internet articles describing the 
Budzhak region and Bessarabia. Budjak (or Budzhak) is a historical 
region in Ukraine and Moldova. Lying along the Black Sea between 
the Danube and Dniester rivers, this  multi-ethnic 600,000-people 
region of 13,188 km2 is located in the southern part of historical 
Bessarabia. Nowadays, the larger part of the region is included in 
Ukraine’s Odessa Oblast, while the rest is included in the southern 
districts of Moldova [1].  

The objective of the article is to describe the ways of rendering the 
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vocabulary describing church life in the Budzhak region which is native 
to most of the students of Izmail State University of Humanities.  It 
means that our students can be taught the ways of translation on the 
examples that are well-known to them. English is potentially open to use 
in any communicative situation, and in terms of its application to a 
specific national culture of peoples of the world the object of this 
application is the whole universe, all existing cultures of the present and 
the past. 

V. Kabakchi considers that the English language has been 
developed very little in connection with the religious vocabulary of 
foreign churches [2, p. 6]. V. Kabakchi, T. Kazakova, I. Korunets and 
other linguists studied the ways of translating specific nationally-
marked vocabulary units from Ukrainian or Russian into English.  V. 
Kabakchi calls these vocabulary units xenonyms. Xenonyms are names 
of specific elements of the foreign culture in question used only inside 
the place, group, or linguistic community. V. Kabakchi сonsiders 
xenonyms as «quasi terms», he refers them to an autonomous lexical 
layer that is located on the periphery of the vocabulary very close to 
scientific and technical terminology [3, p. 35]. Translation of this 
vocabulary has always posed problems at a practical level. Searching for 
an adequate translation is sometimes quite complicated because there 
are no universal reference books and many of the religious terms are not 
registered in translation dictionaries.  

One of the ways of translation of religious xenonyms is the so called 
direct borrowing or translation by means of transliteration. The 
following words can exemplify this way of translation: Vladyka, sobor, 
tomos, panikhida, skete, litia, moleben, Edinovertsi, lampada, kliros, trapeza, 
typikon, riassa, Pascha, Patriarch Kirill. 

For instance in Kishinev lived, worked and served as the Christian 
Orthodox Priest protoerej Mihail Chakir + the person of special significance 
for the Gagauzians [4, p.199].  

Babushka Yuliana Mitry can still chant the words to dozens of the ancient 
songs the Lipovan people brought to Romania’s Danube delta as they fled 
persecution in Russia nearly 300 years ago [8].  

There might be different variants of transcribed or transliterated 
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words. For example, the word «скит», which is usually rendered as 
«skete» was translated as «skeet» on one of the sites: 

Others tell a story about its foundation in 1773 by brothers Iordache and 
Mihail Curchi, who initially built a very small wooden skeet, and later on 
erected the first stone churches [5]. 

This way of translation can be found most often in special English 
texts addressed to the reader experienced in religious topics. Some of the 
words are of Greek origin and are a result of the secondary xenonymic 
naming which is established between the xenonyms of different 
languages originating from one etymon. Greek is the language of the 
New Testament and the church service in most of the Eastern Orthodox 
churches. Such words as aсathistus / akathist, apocrypha, autocephalous, 
canon, eucharist, episcopate, diaconate, liturgy, tropar, Typikon, 
prokeimenon, litany, kamilavka, synod, prelest  and many others originated 
from Greek. 

Prelest is a false spiritual state, a spiritual illness, «a wounding of 
human nature by falsehood» + St. Ignatius Brianchaninov [6]. 

The Metropolis of Bessarabia had 84 parishes in Moldova at the time of 
its organization, and is considered a schismatic organization by the Russian 
Orthodox Church [7]. 

It is necessary to pay attention of the students to the process of 
assimilation of the transcribed or transliterated borrowings. Some of the 
words translated by a direct borrowing are grammatically unassimilated 
and have the plural endings peculiar for the source language: stihiri, 
irmosy, Edinovertsi, skoptsy, klirosi, while  others underwent grammatical 
assimilation and acquired the plural inflexions characteristic of the 
English language: sketes, icons, klobuks, posads, molebens, Lipovans.  

In 1876, the Lipovans were joined by some Skoptsy sect members who 
emigrated to Romania to escape prosecution. 

There can be two klirosi + right and left, but usually there’s one. 
Edinovertsi approach the Divine services very tremulously [9]. 

Quite often the transcribed or transliterated word is accompanied 
by explication of their genuine nationally specific meaning or descriptive 
explaining. Bessarabia is the region of Old Believers. It is often the case 
with the Old Believers’ terms such as «лестовка», «подруцник», 
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«вервича», and «Домострой».  
Also, other artefacts related to prayer and service may be found in the 

houses: the icon-lamps and lestovka (an Old Believer rosary) which may have 
been brought from the homeland. 

The traditional female church costume of the Belokrinitsky Old 
Believers includes a headdress consisting of a cap, which is put on a hairdo, a 
kichka or sbornik, a kerchief + kosyak, and an upper kerchief, a long skirt, a 
shirt worn over the skirt, and a woven belt. 

They take a special embroidered prayer mat + podruchnik + from a 
stack usually piled up inside the entrance. Later they lay their heads and 
hands on it, prostrating to the ground, to preserve them in cleanliness [9].  

V. Kabakchi uses the term «a complex of parallel attachment» 
instead of descriptive explaining [2, p. 423], for example:  Sluzhebnik 
(priest’s Service Book), short melodic patterns (called popevki). It is 
frequently a whole lexical and grammatical complex that refers to some 
specific element of an external culture. It consists of the xenonym itself, 
its explanation and an introductory phrase («called», «known as», 
«referred to as»).  

The presence of the Russian Lipovan people (originally called 
Starovers) in Bucovina was documented back in 1724, but large groups of 
Lipovans began arriving in the last decades of the XVIIIth century, after the 
annexation of Bucovina to Austria. 

Moreover, we cannot say for sure, because of the lack of testimonies and 
proofs, whether the starovery settled in Moldavia or Dobruja in localities 
founded by pravoslavnik (known as true believers) Russians before the raskol 
[10].  

Another way of translation is loan translation when the 
components of a word (morphemes) or phrases (words) are translated 
by the corresponding elements of the target language: первомученик + 
First Martyr,  новомученик + New Martyr,  чудотворная икона + wonder-
working icon,   умная молитва + mental prayer,  златоглавый + golden-
domed,  дуцовный отеш + spiritual father, ангел-цранитель + guardian 
angel, равноапостольный Св. Владимир + Equal-to-the-Apostles St. 
Vladimir, Cв. Андрей Первозванный + St Andrew, the «First-Called».  

He could quote the prayers by heart, in the Church Slav (шерковно-
славянский), but not the gospels. 

Loan translation is especially productive in rendering church names 
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and names of religious holidays:  Church of the Holy Transfiguration 
(Черковь Преображения Господня), Clean Monday (Цистый 
понедельник), The Holy Trinity Church (Черковь Святой Троишы), 
Forgiveness Sunday (Проъеное Воскресенье), the Feast of the Elevation of 
Holy Cross (Праздник Вознесения Креста Господня/ 
Крестовоздвижение), the Bessarabian Orthodox Church of Saint Theodora 
de la Sihla in Chişinău (Черковь Святой Теодоры де ла Сицла). 

   Descriptive explaining alone as a way of translation is only applied 
when there is no other way of rendering the meaning of the source 
language lexical units:  моъи + relics of saints, юродивый + fool for God’s 
sake, двуперстие + the modification of a few elements of the Russian rite, 
such as the sign of the cross made with two fingers. 

The term «староверы» can be translated by transliteration: As proof 
of this entire stand the communities of starovery Russians spread over the 
years throughout the world. The first starovery Russians appeared in the 
Romanian principalities, in Moldavia, Bessarabia, Northern Bukovina, 
Muntenia and Dobruja, in the last decades of the 17th century, and they were 
called Lipovans [10].  

Loan translation (Old Believers) is also used. Transliteration can be 
accompanied by descriptive explaining or loan translation: After that 
date, the Russian state and ecclesiastical authorities developed a systematic 
policy of persecution, and even eradication, of the raskol and of raskolniks, as 
official texts called the devotees of the old Orthodox faith, starovery, i.e. old 
believers.Thus began the mass exodus of old believers (starovery or 
starobreadtzy), the first settlements over the borders of Russia at the time 
dating to the second half of the 17th century [10].  

Our investigation shows that translation is one of the main means of 
intercultural communication. The above mentioned examples point out 
some of the possible lexical problems in translation indicating the level 
of translatability of the religious vocabulary. The most productive ways 
of rendering this vocabulary layer are direct borrowings or transcription 
and transliteration, loan translation and the use of the “complex of 
parallel attachment” or descriptive explaining.  
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Nowadays the word «authentic» has become very popular. J. 
Garmer, the British methodologist, in his book «The Practice of English 
Language Teaching» defines authentic materials as «the ones, which our 
students come across in the real life while communicating with native 
speakers, and due to the fact that they are authentic, one can’t expect 
that they will be simplified or will have an easy context (like the one in 
elementary text-books)». So, we may define authentic materials as the 
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ones, which reflect the real language of native speakers or competent 
language speakers. Authentic materials are used in everyday life of the 
country of the studied language. These are newspaper articles, 
brochures, airplane or other tickets, booklets, letters, advertisements, 
TV or radio programs, notices, etc. 

Sometimes it is difficult to decide what materials are really 
authentic. Garmer sets the example of a theatre play, written for native 
speakers, but which represents the author’s language, not the language 
of the real life. This play can be considered both authentic and not 
authentic. 

Using authentic materials at different stages of studying has some 
advantages and disadvantages. Authentic materials may and should be 
used since the elementary stage of studying. For example, using 
traditional English children’s rhymes, nurseries, songs and plays at the 
English lessons attract junior pupils very much, because it helps solving 
communicative tasks, however, there are a lot of lexical and 
grammatical difficulties at the intermediate and advanced levels of 
speaking.  

Authentic materials can be used more widely at the next stages of 
studying on condition that these authentic tasks are thoroughly selected, 
well-planned and help students realize the value of these materials as 
the source of a real modern language but not underline their little 
knowledge. The aim of authentic tasks is to develop pupils’ ability to 
respond to oral and written tasks in the same way as it occurs in real 
communicative situations. These may be tasks, which teach reading or 
listening and are aimed at comprehending the text, searching definite 
information or solving a definite problem. The exercises on speaking and 
writing should model real communicative situations and reflect various 
roles, which we play in our life. Otherwise, wrongly chosen authentic 
tasks may dissatisfy and demotivate students. In order to avoid this 
situation, teachers of foreign languages should thoroughly select texts 
on reading and listening and accompany them with special pre-text, on-
text and after-text tasks (in order of increasing complexity). Such 
approach can improve senior pupils’ ability to understand different tasks 
on reading, speaking and listening, they will be able to understand and 
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enjoy foreign films. In such a way they can achieve a great success in 
comprehending authentic tasks. However, teachers should note that 
partial adaptation is possible only at the cost of simplifying the language 
of the authentic material, not the narrative strand. 

While selecting authentic materials, teachers should pay attention 
to the pupils’ age and their level of knowledge, try to select the texts, 
which meet the educational requirements and correspond to the topics 
studied at the certain stage. They should also analyze the aim of using 
this material and the stage of studying. Authentic texts should give the 
students a possibility of a socio-cultural analysis and serve a basis for 
correlation of the cultural realities. Also, teachers should foresee if these 
texts can present difficulties, and, namely, what difficulties (in 
grammar, vocabulary, etc.).    

These texts can be distributed into different types, belonging to 
various genres. Such types of texts include oral ones, for example, public 
announcements, instructions; public speeches, lectures, presentations, 
sermons; rituals (ceremonies, formal religious service); entertainment 
(performances, shows, readings, songs); sports commentaries (football, 
figure skating, boxing, races and so on); newscast; public debates and 
discussions; telephone conversations; personal dialogues and talks; 
employment interviews, and so on. 

These could be written texts, for example, books (fiction and science 
fiction), literary, scientific and scientific-methodical magazines; 
illustrated magazines; newspapers; different types of guidance («Do it 
yourself», cookery books, etc.); textbooks; comics; brochures and 
booklets, circulars, leaflets; advertisement materials; signs and displays 
in public places; signs in supermarkets and shops, signs on packs and 
labels of different goods; tickets, forms and questionaries; dictionaries; 
business documents; personal letters, essays, compositions and 
exercises, notes, reports, notices, news.  

Teachers know, that the more senior students are and the higher 
level of their communicative competency is, the more various authentic 
materials can be used at the lessons. Due to modern information 
technologies, these materials are becoming more available. Let’s deal 
with several examples. 
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1. For junior students while studying the degrees of comparison of 
adjectives it is sometimes difficult to remember the exclusions: bad- 
worse- worst, much/many + more + most, etc. A teacher may use the 
following rhymes to get his students interested and encourage them to 
memorize the rules: 

                       Bad – worse - worst  
In March my cat gets utterly mad +  
That’s rather bad. 
On my payday I lost my purse + that is still worse. 
Ricardo and poor Wild Rose divorced +  
Oh, that’s the worst!     
                     Little – less – least 
There lived an old man with thick bristle 
That used to stick out a little. 
He gave it a press, 
Made it stick a bit less 
At least to stop scratching his fiddle. 
2. A teacher can help his students develop grammatical awareness 

exploring some famous lines of English poetry, like: 
Little drops of water, 
Little grains of sand 
Make the mighty ocean 
And the pleasant land. 
These lines may be used while teaching: a). the word order of the 

English sentence: 
Little drops of water (Subject) + make (Predicate) + the mighty ocean 

(Object); 
b). the relation between the adjective and the noun (Adjective+ 

Noun): the mighty ocean and the pleasant land.  
3. The limericks, especially those written by Edward Lear (1812-

1888), are also a wonderful choice for this purpose. The limerick is a light 
verse form, usually composed of five lines: 

There was an old man in a tree 
Who was horribly bored by a bee. 
         When they said: ”Does it buzz?” 
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          He replied: ”Yes, it does! 
          It’s a regular brute of a bee!”  
This limerick can be used at a Passive voice lesson and while 

explaining the word order in the interrogative sentences and the short 
answers. Another example may be used to study some prepositions: 

There was a young lady of Niger 
Who smiled as she rode on a tiger. 
           They returned from the ride 
           With the lady inside 
           And a smile on the face of the tiger! 
4. Proverbs are of special interest to the student of language and 

culture as they tend to retain archaic elements of language and reflect 
popular attitudes that have persisted throughout the centuries. Proverbs 
can be used in intermediate and advanced level English classes, 
explaining with their help grammar and vocabulary, discussing them in 
terms of their popular wisdom, historical significance. After quoting the 
proverbs, presenting their equivalents in the native language or 
explaining them, a teacher can lead his students in a conversation about 
the cultural values that are reflected in this or that proverb. Students 
usually like such cross-culture exercises and thus are motivated to use 
English in class discussions because proverbs are folk wisdom that 
reflects certain aspects of a national identity.  

        If a teacher chooses, for example, as conversation material the 
proverb «Too many cooks spoil the broth», a teacher may develop the 
discussion around these questions: 

a) What does this proverb mean? 
b) Is there a similar proverb in your native language? 
c) What social conditions (or historical period) does this proverb 

suggest? 
d) Are there other English proverbs that have similar meaning? 
e) Have the students ever appeared in such situation? What were the 

circumstances and the results? 
The last question in particular may develop much fruitful 

conversation material, because as Keats said, «Nothing ever becomes 
real till it is experienced. Even a proverb is no proverb to you till your life 
has illustrated it».  

5. Discussing aspects of the cultures is one of the most productive 
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activities in conversation classes. Students are greatly interested in the 
ways in which their culture is similar to or different from an English-
speaking one. For example, while reading a dialogue, a joke or a short 
story, a teacher may point out a specific feature of the English or 
American culture and then ask his students how this can be compared to 
the features of their own culture. Senior students are especially 
interested in different aspects of life in an English-speaking country, 
such as: Generation gap, Wedding customs, Eating habits, Features of 
etiquette, Standards of living, Influence of the media, The arts, etc. For 
instance, the following short story may be used for discussion: 

The New York traffic was slow but he managed to arrive at Mr. Brown’s 
office at five to three. His appointment was scheduled for three o’clock. A 
young secretary with grey eyes and blond hair looked up from her typewriter 
and smiled, saying, «Hi! Are you Tom Smith?» He nodded, cleared his throat 
and said, «Yes, I believe Mr. Brown is expecting me». «Mr. Brown will be with 
you in a few minutes», she replied and resumed her rapid typing with the 
diligence required by company rules. 

After giving this selection to students, they may be asked to cite the 
features of American culture that differ from their own. The answers 
may be as following: 

1) The American considered punctuality very important. 
2) The company employed an attractive young girl as a secretary. 
3) The secretary greeted the man informally. 
4) The man showed agreement by nodding his head. 
5) Although polite, the secretary was impersonal and returned to 

work immediately. 
Each of the points could then become a source of conversation, 

discussing with the learners the attitudes and values underlying the 
aspects of American life.  

So, while choosing authentic texts for their lessons, teachers should 
pay attention not only to the written texts + long stories or extracts from 
fiction, but also to other texts, which we come across in our everyday 
life. However, these authentic materials should be comprehended 
correctly by students in order to acquire useful information. For 
example, a radio or TV announcement, or a brief advertisement in a 
newspaper, or some manual + all these texts may give a very useful 
information for learners and, besides, they are not so difficult for them, 
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while long, complicated, sometimes not very informative or even boring 
texts make students feel dislike for studying a foreign language, 
especially when teachers ask them to translate or to retell these texts. A 
short text, dialogue or a notice may be much more informative than a 
long text by a foreign author. Of course, teacher’s knowledge of methods 
of working with such materials is very important in order to help their 
students interpret these texts and form the skills and abilities, 
significant for their real communication in modern life. 
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Dans le monde globalisé il est très important de protéger les traits 

particuliers propres à une nation. Ces particularités sont intégrées dans 
le contenu de l’identité ethnique et centrées dans les indices du code 
national comme un système de signes indiquant les valeurs culturelles 
qui appartiennent à une nation, une langue commune, un passé 
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historique, une idée et à une religion nationale, fondées sur des idéaux 
humains universels et visant à la réalisation de principes humanistes.  

Les communautés éthniques de la Bessarabie surent conserver leurs 
identités encodées dans les richesses nationales, à savoir les traditions, 
la gastronomie, les coutumes, la langue malgré les occupations 
régulières de ce territoire.   

Parcours des ressources théoriques 
Une analyse d’études récentes en sociolinguistique, sociologie, 

anthropologie, sciences politique et psychologie générale montre qu’il 
existe un certain nombre d’ouvrages scientifiques sérieux qui révèlent 
clairement l’essence des concepts de l’identité nationale (J. Birnbaum, 
Ch. Ruby, M. Foucault, P. Lauret, O. Lyssenko, L. Russkikh, M. Kozlovets 
et d’autres). Il y a même le dictionnaire encyclopédique de l’identité 
(directeur J. Gayon) paru en octobre 2020. 

Concernant le code comme concept scientifique l’impératif moderne 
s’approche du code culturel ou du code de la culture (C. Rapay, N. Bukina, 
O. Snytolyky, I. Petrovich ), du code national de la culture (N. Khudoley), 
du code de la civilisation et de la culture (I. Kotlyarov), du code culturel 
de la nation (Y. Babossov). Nous constatons que dans presque toutes les  
recherches scientifiques, le code culturel est considéré dans le contexte 
de la sémiotique et de l’herméneutique et est basé comme système 
symbolique. 

L’identité ethnique en débat 
A notre avis, il est important de souligner que le concept identité 

dans plusieurs contextes n’est introduit au courant qu’aux années 80 du 
XX-ième siècle. Le nouvel éclat à l’identité nationale est lié au sujet 
politique des élections présidentielles de N. Sarkozy en 2007 qui annonce 
identité nationale comme idée d’Etat. 

L’introduction au dictionnaire de J.Gayon souligne justement que le 
dernier temps l’identité est l’objet d’études dans plusieurs domaines 
scientifiques ainsi sociaux, juridique, philosophique, politique, même 
administratif et chacun explique ce concept en sa manière, le 
généralisant en «pensée comme individuelle, l’identité serait tour à tour 
personnelle, psychologique, sexuelle, génétique, narrative voire 
imaginaire; pensée comme collective, elle serait sociale, ethnique, 
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générationnelle, familiale, genrée, linguistique ou encore nationale». 
Alors, l’identité ethnique est une des autres types d’identité y compris 
nationale. [1] 

Le dictionnaire de politique «La toupie» détermine l’identité 
nationale comme sentiment propre à chacun qu’éprouve à faire partie 
d’une nation; les caractéristiques communes entre les personnes, «qui 
se reconnaissent comme appartenant  à une même nation» [2] 

Dans les investigations modernes  le concept identité nationale est 
étroitement lié avec la politique d’immigration, qui devient le réel de 
l’Europe d’aujourd’hui. Par exemple, F. Masure accuse l’Etat pour qui 
«l’identité nationale est un outil puissant de division entre Français, 
entre les «vrais» et les autres». L’auteur assure que la société soumet 
largement les conditions d’existence individuelles au statut national 
étant «producteur» de l’identité nationale. Alors on voit que l’identité 
nationale devient le moyen de manipulation pour les «non-Français» 
[3]. 

On rencontre une autre idée chez P. Lauret, pour qui l’identité 
nationale est copmprise dans deux aspects solidaires, celui de l’identité 
et celui de l’association. L’identité nationale est prise comme «La 
France, c’est la France» en assumant sa participation à des identités 
collectives : pays occidental, pays européen, membre de la Communauté 
européenne, pays riche économiquement et techniquement développé, 
pays habité en majorité par des Blancs, démocratie libérale, État de droit, 
etc. Mais ce qui distingue la France des autres nations participant de ces 
identités collectives, c’est la manière dont celles-ci s’intègrent à une 
identité narrative, une histoire nationale, un héritage partagé, qui 
passent dans la culture et dans les mœurs. P. Lauret distingue les 
avantages suivants de l’identité narrative: l’idée d’une identité 
construite, et reconstruite au fil d’une narration discontinue, 
retravaillée, corrigée ou entièrement révisée ; les gens, autorisés ou non, 
expriment leurs pratiques et usages; l’identité nationale n’est pas 
seulement le résultat d’une construction narrative, mais aussi l’enjeu 
d’une lutte des récits et des discours; l’identité est ouverte à la question 
concernant les narrateurs habilités. En s’appuyant sur  la nature de 
l’identité nationale P. Lauret envisage l’identité culturelle et historique 
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[4].  
L. Russkikh propose d’étudier l’identité dans les domaines culturel, 

national et ethnique. Le savant assure qu’avec la mondialisation 
l’identité culturelle devient de plus en plus générale en nivelant les traits 
particuliers de la culture d’un peuple. C’est ce type d’identité qui aide 
l’individu de s’adapter à une société plus facilement, sans problèmes 
sociaux et de communication. Quant à l’identité nationale, elle 
caractérise la nation dans le contexte politique à travers le prisme social. 

L’identité éthnique, selon L. Russkikh, est proprement 
individualisée, historique et culturellement justifiée. Tous les trois types 
peuvent être développés en harmonie ou en conflit et ce processus 
dépend des rapports socio-politiques. [5] 

Alors, la théorie de l’identité nationale ainsi que de l’identité 
ethnique laisse à resoudre dans le contexte socio psychologique. 

Le contenu du code national 
Résumant les travaux récents sur la théorie du code culturel, il 

convient de noter que le code culturel est considéré comme un espace 
culturel profond, englobant dans les relations sémantiques surhumaines 
le modèle d’attitude structurée d’une personne à l’égard des 
manifestations historiques et culturelles spécifiques de la créativité, qui 
se manifeste dans une relation spécifique avec la perception du monde, 
compréhension du monde et vision du monde. Les codes de la culture 
donnent l’image du monde et sont au cœur de l’espace culturel national 
en tant qu’éléments structurels. Cependant, les manifestations des codes 
sont toujours déterminées au niveau national et motivées par une culture 
particulière. C’est-à-dire que le code culturel est de double nature: il 
reflète à la fois l’image globale du monde et la culture nationale 
spécifique. 

Ainsi, le code culturel est un moyen traditionnel et durable de 
transmettre des connaissances sur le monde, c’est une sorte de 
transmetteur du passé vers le futur. Cette compréhension du code 
culturel met l’accent sur ses caractéristiques historiques, son 
fonctionnement dans l’environnement et son influence sur la formation 
d’une société culturelle moderne et correspond au contenu de la culture 
en tant que phénomène propre non seulement à une nation particulière, 
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mais aussi à l’humanité, à la société et à la personnalité. Son influence 
est non seulement purement culturelle mais aussi humaine. 

Mais le processus d’européanisation, ainsi que la mondialisation 
dans son ensemble, met en danger la préservation des valeurs culturelles 
inhérentes à une nation. Par conséquent, la pertinence d’étudier le 
contenu du code culturel dans l’espace national est compréhensible. 

Dans ce contexte, la recherche de C. Rapaille prend tout son sens: le 
code national agit comme le contenu inconscient d’un phénomène. Le 
code culturel national constitue le «noyau» de la mentalité culturelle 
nationale, combinant des attitudes psychologiques et philosophiques. 
Cela signifie que le code national détermine le comportement typique du 
peuple à travers le prisme de la culture. Il déclare que pour «comprendre 
le sens de l’image représentée dans une culture particulière, il faut 
apprendre son code» [6, с. 200]. 

Selon le chercheur, le code national crée un espace de valeur pour la 
société; favorise la diversité empirique; donne naissance à des 
significations dans le subconscient d’une personne à travers lesquelles 
vous pouvez connaître votre personnalité et le monde environnant; aide 
les groupes ethniques à s’identifier comme compatriotes. 

Les idées de C. Rapaille se trouvent dans l’étude de N. Khudoley, qui 
explique le code national de la culture comme un code formé sous 
l’influence de la culture nationale; un ensemble de stéréotypes dans la 
conscience d’une nation, qui est un ensemble unique de concepts et de 
significations qui unit les porteurs d’un groupe ethnique. Le chercheur 
souligne que le code national est stocké dans le temps et l’espace par sa 
diffusion dans certaines formes de culture nationale, à savoir: dans la 
langue, la littérature, l’art, la fiction, les proverbes, les dictons, les 
contes de fées, etc. [6]. 

Il devient clair que la sémantique linguistique permet de mieux 
comprendre la mentalité d’un peuple particulier. Les codes culturels sont 
au cœur de l’espace culturel national. Le code national de la culture est 
un ensemble de stéréotypes formés sous l’influence de la culture 
nationale dans l’esprit d’une certaine nation. Il est au cœur de la 
mentalité nationale-culturelle, combinant des attitudes psychologiques 
et philosophiques qui, à leur tour, forment les sphères de valeur de la 
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société. Le code national est stocké dans le temps et l’espace, trouvant sa 
mise en œuvre dans les arts, les traditions, les pratiques sociales, etc. 

Il convient de noter le point de vue d’Y. Babossov, qui explique que le 
code culturel de la nation est un système raffiné d’archétypes, d’images 
et de valeurs uniques qui caractérisent son identité, sa mentalité et ses 
attitudes spirituelles et morales. C’est le code culturel, formé par les 
valeurs fondamentales des personnes, qui détermine la particularité de 
la psychologie nationale, incarnée dans les actions et les activités des 
personnes, dans leurs positions de vie et leurs stratégies de 
comportement. Il se manifeste comme un système de communications 
socioculturelles qui s’intègre dans l’intégrité évolutive dynamique des 
caractéristiques spirituelles-morales, familiales, naturelles-
géographiques, économiques-économiques et géopolitiques qui sont 
considérées comme des normes généralement acceptées d’auto-
identification des personnes, indépendamment de leur origine ethnique 
et de leur génération. par l’éducation et l’éducation, la préservation et la 
reproduction de la mémoire historique du peuple. Le code culturel se 
distingue par un ensemble de caractéristiques universelles qualitatives 
qui façonnent la personnalité et la dirigent vers l’idéal dans la formation 
de stéréotypes de comportement, de positions de vie, d’attentes sociales. 
Le chercheur souligne que le code culturel d’une nation est toujours 
coloré par l’idéologie qui existe dans une société particulière [8]. 

Comme nous pouvons le voir, l’explication de cette définition par Y. 
Babossov ne se limite pas seulement aux caractéristiques culturelles, 
mais aussi aux caractéristiques nationales, propres à un peuple 
particulier, n’est pas localisée uniquement par des traits culturels, mais 
aussi par des traits socio-psychologiques, politiques et même 
idéologiques. Selon nous, dans un tel contexte, il est plus opportun de 
définir ledit phénomène par «code national», où le fondamental est 
l’originalité nationale, l’identité, la valeur. 

Chaque code national contient des valeurs culturelles spécifiques qui 
reflètent clairement la conscience d’un peuple particulier. Ils ont 
également des propriétés implicites, qui à leur tour forment une sorte de 
"malentendu". 
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 Sur la base de l’unité dialectique «culturelle» et «nationale», nous 
distinguons les principales composantes du code national: idée 
nationale; langue; religion; passé historique; valeurs culturelles.   

Par conséquent, un code national est un système de signes dénotant 
des valeurs culturelles inhérentes à une nation, unies dans une langue 
commune, un passé historique, une idée nationale et une religion, basées 
sur des idéaux humains communs et visant à mettre en œuvre des 
principes humanistes. 

Le contenu du code national dans la culture de la Bessarabie 
Certes, le contenu du code national dans l’environnement 

multiculturel, qui est la région du Danube ukrainien, a ses différences. Il 
convient de noter que, historiquement, aucun groupe ethnique n’est 
indigène dans cette région, chacune des communautés nationales s’est 
réfugiée dans la région sous l’influence de facteurs externes. La vie 
collective à long terme de tous les peuples de la région du Danube a 
conduit à la formation d’une sorte de l’identité nationale qui reflète les 
intérêts de tous les résidents et garantit le respect mutuel, l’égalité et la 
tolérance de tous les groupes ethniques.  

Nous, les résidents de cette région et les représentants de différents 
groupes ethniques, n’avons pas besoin de donner des exemples, car ces 
exemples sont dans notre vie quotidienne. Par conséquent, en résumé, il 
est logique de distinguer les indicateurs clés qui caractérisent le code 
national. Ce sont: tolérance linguistique; tolérance religieuse; lien 
ethnique avec la patrie historique; mémoire nationale génétique; 
recherches l’auto-identification nationale; intégration culturelle 
interethnique. 

Conclusion 
L’analyse des sources théoriques nous convainc que le problème 

d’étude de l’identité nationale comme concept psychologique est ouverte 
à la discussion. Il est nécessaire de concrétiser le contenu d’identité 
ethnique, ses rapports avec l’identité sociale et leur influence sur la 
communauté nationale. Il est important de déterminer le rôle du code 
national comme indice de liaison entre le culturel et l’ethnique de la 
socialité ainsi que de l’individu. 
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Un bon exemple du fonctionnement du code national dans les 
communautés ethniques est bien vu en Bessarabie, région 
multiculturelle et multinationale pleine de sa particularité incomparable 
centré dans la société ainsi que dans les individus. 
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Німечькі колоністи займали особливе місче в формуванні 

поліетніцної моделі Південної Бессарабії. Лише за 125 років вони 
перетворили пустинні, але родюці землі на 150 поселень з 
розвинутою економікою, сільським господарством та 
інфраструктурою. [3, с. 9-10]. Переселенчі ставили ціткі 
конфесійні межі і організовували свій побут в зонах ізольованого і 
компактного проживання, розширююцись за рахунок природного 
приросту населення. За статистикою в кожній родині 
народжувалося від 10 до 12 дітей. [1, с. 76-77].  

З іншого ж боку, бессарабські німчі протягом всього перебігу 
своєї регіональної історії впевнено вбудовувалися в сочіально-
політицну модель регіону, балансуюци між «самоствердженням» і 
«пристосуванням» [6, с. 24; 5]. 

Вони створили ефективну стратегію виживання, в якій 
одноцасно, традичійність і консерватизм поєднувалася з 
модернізачіями і інновачіями. Протягом всього періоду історії 
німечьких колоністів, дану етніцну групу характеризує 
відкритість до зовнішніх викликів, які переслідували їх від 
поцатку і до завершення історицного сюжету. Постійні 
випробування, підйоми та спади сформували певну модель 
емочійної поведінки та її відображення на вербальному рівні. На 
основі аналізу мемуарів Марти Беч [4], яка зафіксувала спогади, 
листи та фотографіцний матеріал великої родини німечьких 
колоністів було проаналізовано емочійний досвід типової 
родини-переселенчів. 

Такий досвід людина висвітлює не механіцно, а упереджено, 
вибірково: тільки те, що їй необхідно на даний момент або за 
певних обставин чікаво. Емочії чей прочес відображення 
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регулюють, виступаюци в ролі посередника між світом і його 
відображенням у мові людини у формі вербальних та 
адвербіальних мовних знаків, таких як: експресивний вокабуляр, 
експресивний синтаксис, цисленні стилістицні прийоми 
(метафори, порівняння, антитези, риторицні запитання, іронія, 
сарказм) [2, с. 5-6, 273]. 

В ході аналізу фактицного матеріалу позитивні та негативні 
емотиви були розглянуті церез призму історицних подій та 
поділені на тематицні сченарії. Сченарії зі східним набором 
емотивів було поєднано до спільної групи. 

1. Auswandern (переселення) 
2. Krieg, Armut, Tod und Krankheiten  
3. Unehelich geborene Kinder (діти, народжені поза шлюбом) 
4. Kinder 
5. Bezieungen, Hochzeit,  Herbst und Ernte 
Найбільша варіативність емотивів була зафіксована в 

тематицній групі «Auswandern (переселення)». Типовою для чієї 
групи виявилась наявність негативної, позитивної та 
амбівалентної очінки в структурі емотивів. В більшості інших 
груп превалював один тип очінки. 

До найцастотніших негативних емотивів було віднесено: 
іменники: Abschiedstag, Tränen, Trauer, Kummer, Grab, Flucht, 

Wirren, Sehnsucht; 
дієслова: schluchzen, weinen, fliehen, überleben, deportieren, heulen; 

прикметники, прислівники, дієприкметники: erfürchtig, fremd, 
bitterlich, schreckensbleich, bedauerlicherweise, tränenreich, weinend, 
verzweifelt, schwer, erschrocken, schwer, verwirrt, schluchzend; 

словосполуцення: Angst einjagen, schweren Herzens, Abschied auf 
Nimmerwiedersehen, dem Glück im Wege stehen. 

До найцастотніших позитивних емотивів було віднесено: 
іменники: Trost, Zuhause, Zukunft, Möglichkeit, Vaterherz, Erbe, 

Land, Geld, Licht, Welt; 
дієслова: herzen, kümmern, sich freuen, wünschen, versprechen; 

прикметники, прислівники, дієприкметники: erwartungsvoll, 
neugierig, geheimnisvoll, aufgeregt; 
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словосполуцення: auf ein besseres Leben hoffen, bessere 
Möglichkeiten erhoffen, unerschütterliches Gottvertrauen, Glauben an die 
Zukunft, zutiefst treffen, Grund und Boden erwerben, Gelegenheit nutzen, 
unendliche Weite. 

До найцастотніших амбівалентних емотивів було віднесено: 
іменники: Abschiedsgottesdienst, Auswanderung, Auswanderfieber, 

Auswanderwelle; 
дієслова: auswandern, aushalten 
словосполуцення: zwischen Hoffen und Bangen, Entschluss fassen, 

über das große Wasser ziehen.  
Друга цисленна група Krieg, Armut, Tod und Krankheiten також 

переважно складається з негативного емотивного навантаження, 
позитивні емотиви нецастотні та охоплюють семантицні поля 
«надії» та «полегшення». 

Серед найбільш цастотних негативних емотивів були 
зафіксовані: 

іменники: Unruhe, Angst, Schmerz, Verlust, Not, Unkraut, Krieg, Tod, 
Wirren, Wehklagen, Schicksalsschlag, Falle, Schulden, Kranksjahr, 
Unmöglichkeit, Hunger, Notzeit, Totgeburt, Verlust, Tränen, Pflegekinder, 
Schwerstarbeit, Unfall, Siegermächte, Weltkrieg, Wirren, Blut, Epidemie, 
Kinderkrankheit, Fieber, Trauer, Ernstfall, Krach, Schüttelfrost; 

дієслова: verschwinden, trösten, klagen, berauben, seufzen, bleiben, 
verlieren, fliehen, marodieren, hungern, weinen, überleben, besiegen, 
niederlegen, ausbomben, zerbomben, zerstören, versterben, heulen, stürmen, 
erwischen, krämpfen, sterben, versinken, wehtun; 

прикметники, прислівники та дієприкметники: 
gedankenversunken, ängstlich, leergekaut, geschlossen, schreckensbleich, 
behindert, traurig, tränenschwer, schrecklich, herzzerreißend, tot, unfassbar, 
gezwungen, gering, auseinandergerissen, zerbombt, eiskalt, hartgefroren, 
gefürchtet, schluchzend, zitternd, verdunkelt; 

словосполуцення: weg sein, jeden Stein umdrehen, Angst einjagen, 
die Kehle vor Angst zuschnüren, Habseligkeiten raffen, am Hungertuch 
nagen, unbeschreiblich schlecht, in Trauer trösten, voller Schmerz, den Tod 
finden, traurigen Herzens, finanziell nicht über Wasser halten, Kopeken 
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verdienen, bei der Geburt sterben, nichts wert sein, unter Schmerzen leiden, 
Ersparnisse verschlingen, sich an die Fürsorge wenden. 

Усі колоністи, яких було запрошено на Бессарабські землі 
мали певну кваліфікачію, крім того родини мали бути 
«робітницими» та «порядними» [3, 18]. Прагнення до абсолютної 
«порядності» ставало крахом для багатьох молодих жінок, які 
народжували дитину поза шлюбах, такі сченарії яскраво описані в 
третій тематицній групі Unehelich geborene Kinder (діти, 
народжені поза шлюбом), та характеризуються в книзі приказкою 
„Geld verloren, wenig verloren; Gesundheit verloren, viel verloren; Ehe 
verloren, alles verloren“ (Загубив гроші, загубив небагато; загубив 
здоров’я, загубив багато; загубив шлюб, загубив усе) [4, 29]. 
Емотиви, що зустріцаються в таких сченаріях мають майже 
стовідсотково негативний характер: 

іменники: Schuld, Schuldgefühl, Unglück, „Bankert“, Schande, Witwer, 
Schrei; 

дієслова: verpfuschten, brüllen, anschreien, sitzenlassen, verschwinden, 
beichten, schlagen, schreien, hämmern, weinen, jammern, murmeln, s. 
verabschieden, verbieten, vergessen, schimpfen; 

прикметники, прислівники та дієприкметники: totenstill, 
gefährlich, unehelich, traurig, kinderlos, schwer, heimlich, wutgebrannt; 

словосполуцення: auf Nimmerwiedersehen, zittrige Knien, 
funkelnde Augen, schuld sein, grün und blau schlagen, schwerer Stand, wie 
Luft behandelt; schweren Herzens, Ehre verlieren, strengstens verboten. 

Як було зазнацено вище, зазвицай в родині німечьких 
колоністів народжувалось 10-12 дітей. Поява кожної дитини була 
радісною та оцікуваною подією, що знаходить підтвердження і на 
лексицному рівні: „Familie und Kinder halbieren den Kummer und 
verdoppeln die Freude“ (Родина та діти в двіці зменшують тугу та 
вдвіці збільшують радість). 

іменники: Kinderschar, Verstärkung, Leben, Höflichkeit, Schreihals; 
дієслова: ernähren, mithelfen, helfen, sich gewöhnen, lieben 
прикметники, прислівники та дієприкметники: kinderreich, 

kinderliebend, sanft, geliebt, gemeinsam, froh, glücklich, gesund, gewünscht, 
gehorsam, brav; 
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словосполуцення: vor Freude ganz aus dem Häuschen sein, ein Kind 
unter dem Herzen tragen, sein Weib herumwirbeln, voller Vorfreude sein, 
Lebensunterhalt verdienen; 

Негативні емочії та переживання, пов’язані з дітьми 
зумовлені дитяцою смертністю, хворобами та наявністю дітей, 

народжених поза шлюбом. Крім того в мемуарах наявні спогади 
про фізицні покарання за недостойну поведінку: Prügelstrafe, 

Ohrfeige, auf Maiskörner knien. 
Переважно позитивне емотивне навантаження типове для 

тематики Beziehungen, Hochzeit, Herbst und Ernte (стосунки, 

шлюб, осінь та врожай), що знаходить відбиток на лексицному 
рівні: 

іменники: Glück, Freude, Weihnachtsfest, Sonnenschein, Brautkleid, 
Rührung, Gabe, Fest, Augenweide, Gesang, Geplauder, Scherzen, Freude, 

Kuss, Myrtenstrauß, Hochzeitsgesellschaft, Glöckchen, Ernte, Hochzeitshof, 
Böllerschüssen, Festspeisen, Getränke, Gelächter, Lied, Trauung, Fleiß, 

Sauberkeit, Ordnung, Zufriedenheit; 
дієслова: verwöhnen, überraschen, zwinkern, lächeln, erröten, 

glitzern, feiern s. freuen, küssen, verlieben, leuchten, johlen, kreischen, 

lachen, singen, nachfeiern, jubeln, versprechen, faszinieren; 
прикметники, прислівники та дієприкметники: sorglos, 

glücklich, feierlich, bezaubernd, frisch, hell, geschniegelt, gebügelt, genug, 
sorgend, zusammen sein, herrlich, reichlich, köstlich, lustig, hübsch, geliebt, 

sauber, aufgeräumt, zufrieden, glücklich, vorwitzig, wohlhabend, klatschend, 
reichlich, gut, schön geschmückt, fleißig, gottesfürchtig, energisch, kräftig, 
freudestrahlend, behilflich, mächtig 

словосполуцення: in starke Arme schmiegen, nach Glück suchen, 
voller Glück, den Brautschuh versteigern, Geld bringen, dem großen Tag 

entgegenfiebern, Spaß haben, s. über Gott und die Welt unterhalten, das 
Leben kosten; 

Серед негативних емотивів зустріцаються лексеми з 
семантикою нещастя, відмови, туги: Korb geben, tief unglücklich, 

Unglück, verkraften, Pech, weg wollen. 
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Висновки: нетривала історія бессарабських колоністів, повна 
територіальних трансформачій, сформувала певні емочійні 
портрети, моделі поведінки та систему чінностей. Воля та надія, 

любов до родини та Бога, прагнення до цесності на грані з 
суворістю та прачьовитість супроводжували дану етніцність церез 

всі перешкоди, війни та еміграчії і до того ж  стали клюцом у 
пошуках балансу між «самоствердженням» та «пристосуванням».  
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Одну з провідних тенденчій суцасної української 

гуманітаристики сформувало вивцення та осмислення феномену 
регіональної культури як органіцної складової 
загальноначіональної духовної субстанчії. Останніми роками 
відцутно активізувався інтерес науковчів до етніцної, 
регіональної, локальної спечифіки культур окремих, насамперед, 
поліетніцних регіонів України. Водноцас оцевидним є 
зачікавлення дослідників широким спектром проблем «інтеграчії 
сочіокультурного буття і свідомості начій, етносів, субетніцних 
груп та культурних регіонів» [1, с. 56]. Відтак закономірною і 
чілком сподіваною видається пильна увага до літературно-
культурного пограницця як оригінального явища художньо-
текстуальної конверсії, що «дозволяє поглиблювати уявлення про 
етнокультурну модель, виявляти типологіцну тотожність, 
визнацати відмінності та шляхи їх виникнення, узагальнювати їх 
риси в універсальні моделі художніх текстів, основані на здібності 
митчів різних начіональних літератур, а також відображати, 
узагальнювати й типологізувати явища реального буття церез 
посередничтво начіональних стереотипів, традичій, мотивів» [2, 
с. 462]. Симптоматицними з чього приводу видаються 
міркування Т. Шевцук, котра, презентуюци наукову парадигму 
дослідження культурного простору бессарабських болгар Буджака, 
справедливо зауважує, що культурна пасіонарність подібного 
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фронтирного явища «розкривається церез інтегрування 
начіональних міфів, міжкультурний діалог, наявність 
плюралістицного підходу в естетицних очінках» [3, с. 116].  

Словом, у гуманітаристичі сьогодення, воцевидь, формуються 
методологіцні фундаментальні підстави для ґрунтовного й 
усебіцного розгляду суцасної української культури як 
кросрегіональної єдності її етноментальних характеристик, 
геокультурних і регіональних художньо-мистечьких феноменів.  
Найперше че стосується поліетніцних регіонів, культура яких є 
«складним багаторівневим і багатоаспектним утворенням, що 
сформувалося під впливом комплексу спечифіцних 
регіонотворцих цинників» [4, с. 124]. 

Саме до таких регіонів України належить Буджак (Південна 
Бессарабія, Українське Придунав’я), що є унікальним культурним 
ландшафтом, який у художньо-естетицному цасопросторі 
оприявнює вельми чікавий мистечький феномен. Його спечифіка 
зумовлена традичіями понад 130-ти етносів (українчі, болгари, 
росіяни, румуни, молдовани, гагаузи, албанчі), котрі «знайшли на 
чій території, крім родюцих земель, духовну Батьківщину, 
діставши реальну можливість для розвитку автентицної культури 
своїх предків у загальноначіональному розвої України. 
Надзвицайно привабливий своїм неповторним колоритом 
степових просторів, чей сончесяйний, мальовниций край славен 
непересіцним культурним надбанням» [5, с. 5]. 

Суцасні теоретики художнього буття фронтирного 
літературного явища акчентують увагу на тому, що найяскравіше 
його особливості виявляються в «мовленнєвих дискурсах груп і 
візуалізуються в мовленні його представників. Ознацені групи 
(мовно-регіональні, субкультури) створюють окремі семіотицні 
простори в межах уже існуюцого культурного, апелююци при 
чьому не до реальності, а до образу себе + уявлення про себе» [6, 
с. 65]. Тож, чілком закономірно, що літературний ландшафт 
буджачького кресо-пограницця формують фольклорні та 
літературні традичії, зумовлені органіцним поєднання 
уснопоетицних і художніх первнів регіональних етносів, які 
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плідно засвоювались і естетицно осмислювались упродовж 
тривалого цасу тутешніми митчями. Естетицний інтер’єр 
літературно-мистечького простору найрельєфніше репрезентує 
лірика талановитих поетів, котрі писали (й пишуть) 
найфункчіональнішими мовами краю: українською (Михайло 
Василюк, Валерій Виходчев, Таміла Кібкало, Галина Лиса, 
Володимир Рева, Володимир Сімейко), болгарською (Петро 
Бурлак-Волканов, Георгій Барбаров, Ілля Волков, Ніко Стоянов, 
Анна Терзівечь), російською (Оксана Картельян, Марина Копаной, 
Сергій Льовін, Людмила Олійник, Юрій Якименко), румунською 
(Вадим Бацинський, Іон Бику, Віктор Капсамун, Єфросинія 
Кожокару, Анатол Маноле).  

Синтетицні полікультурні образні структури з 
інокультурними нашаруваннями, спечифіка мови, атрибути 
ідентицності кожного етносу знайшли відгомін у загальній 
літературній панорамі Буджака + і минулого, й сьогодення. Відтак 
творцість її репрезентантів інтегрувала універсальні й водноцас 
етноментальні образи та мотиви, котрі мають переважно 
архетипне походженння. В індивідуальній картині світу кожного з 
авторів чі творці феномени функчіонують, з одного боку, як 
текстуальний модус етноначіональної ідентицності, а з другого + 
як поліструктурне естетицне явище, експліковане оригінальними 
творцими особистостями талановитих поетів регіону. Кожен із 
них, вдаюцись до тих художніх засобів, котрі найтоцніше 
відтворюють його авторський задум, осмислює й транслює «віцні» 
істини буття: життя/смерть, добро/зло, любов/ненависть, 
краса/потворність, віцне/проминальне тощо.  

Спільною домінантою різномовного літературного 
пограницця бессарабського краю є знаки-коди «малої 
батьківщини». Вони формують наскрізний буджачький топос, 
експлікований топосами краю (Буджак, Придунав’я, Бессарабія), 
ріки (Дунай), міста/села (Ізмаїл, Кілія, Болград, Татарбунари, 
Ларжанка, Кам’янка, Саф’яни й ін.). У кожного з поетів чі топоси 
текстуалізують індивідуальні версії художніх емблем 
регіонального континууму + образів і мотивів, що в загальній 
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системі творцих координат митчів на рівні індивідуальних 
стильових елементів репрезентують історико-культурний,  
естетицно освоєний простір + реальний і духовний. 
Контекстуальність топосу краю у ландшафті регіональної 
культури Буджака засвідцують знакові твори тутешніх авторів, 
писані мовами регіональних етносів. На «зовнішньому» рівні 
географіцна складова тексту процитується у назвах багатьох 
віршів, структурованих цастотними топонімами (переважно 
ойконімами та гідронімами) як маркерами 
південнобессарабського краю («Буджак» Г. Барбарова, «Ми з 
Буджачького степу» Т. Танасової-Тодорової, «Ніц у Буджаку» 
Д. Пейцева, «Рідний запорошений Буджак» А. Терзівечь, «Зима у 
Буджаку» В. Бацинського, «Бессарабія» Л. Олійник, «Приїздіть до 
Бессарабії» Є. Томші, «Болград» І. Волкова, поема «Ізмаїл» 
Л. Кисельова, «Де тризубечь Дунаю врізається в Цорне море» 
С. Льовіна, «Ізмаїльський парк» О. Вігера, «Дунай в Ізмаїлі» 
В. Бацинського, «Весна на Дунаї» В. Капсамуна, «Дунайські хвилі» 
Є. Кожокару й ін.). Про знаковість домінантного символіцного 
образу Буджака промовисто сигналізує і симптоматицна назва 
літературного об’єднання румуномовних поетів Бессарабії + 
«Відлуння Буджака». 

У літературному контексті буджачького пограницця яскраво 
вирізняється когорта суцасних українськомовних поетів, 
багатогранний творций доробок яких помітно визнацає 
культурний код духовного простору краю й органіцно вписується 
у літературно-мистечьке життя всієї України. Поцинаюци з кінчя 
минулого сторіцця, побацила світ блискуца бібліотека їх 
художнього доробку, що в основному своєму масиві донедавна був 
розпорошений на сторінках місчевих ЗМІ; цастина його  
зберігалась у приватних архівах самих авторів та їхніх близьких і 
знайомих. На літературну карту південноукраїнського 
літературного ландшафту сьогодні занесено знакові збірки 
поетицного «грона» митчів слова Буджака, здебільшого 
підготовлені й упорядковані в різні роки викладацами-
ентузіастами Ізмаїльського державного гуманітарного 



Буджацький фронтир у дзеркалі сучасної гуманітаристики 
 

~ 207 ~ 

 

університету (Г. Райбедюк, Л. Ревою-Лєвшаковою [сьогодні + 
професор Одеського начіонального університету 
ім. І. І. Мецникова], О. Томцуком): «Серче на долоні бандури» 
(Ізмаїл, 2005) Михайла Василюка; «Дзвони віцного добра» (Ізмаїл-
Кілія, 1998), «Полум’я кульбаб» (Одеса, 1998), «Музика серчя» 
(Ізмаїл, 2019) Валерія Виходчева; «Дві мови + два крила» (Ізмаїл, 
2005), «Краю рідного картини» (Ізмаїл, 2015), «На Дунаї хвиля 
грає» (Ізмаїл, 2017) Таміли Кібкало; «Сільська мадонна» 
(Татарбунари, 1992), «Доля» (Одеса, 2004), «Слово + не птах...» 
(Ізмаїл, 2005) Г. Лисої; «Повернення журавлів» (Ізмаїл, 2006), 
«Добро заволодіє світом» (Ізмаїл, 2007), «Сонети. Поеми» (Ізмаїл, 
2008),  «Обітничя любові» (Київ, 2013), «Каміння спотикання» 
(Ізмаїл, 2014) Володимира Реви; «Дунайська легенда» (Ізмаїл-
Кілія, 2001), «Першочвіт кохання» (Ізмаїл-Кілія, 2002) 
Володимира Сімейка та ін. 

 Етапною віхою на шляху оприявнення поетицного слова 
цільних репрезентантів літературно-мистечького життя півдня 
Одещини стало художнє видання «Поміж  Дунаєм і Дністром» 
серії «Поезія Буджака» (Вип. 1), підготовлене в рамках наукового 
проєкту МОН України в Ізмаїльському державному гуманітарному 
університеті «Регіональна література і живопис етнічниц груп 
Українського Придунав’я як засіб хормування колективної 
ідентичності локального сошіуму» (ДР 0119U100996, 2019-2021) 
(керівник проєкту + професор Шевцук Т. С, відповідальний 
виконавечь + професор Райбедюк Г. Б.). Че перша колективна 
збірка віршів найяскравіших українськомовних поетів регіону 
(М. Василюк, В. Виходчев, Т. Кібкало, Г. Лиса, В. Рева, В. Сімейко), 
проілюстрована ізмаїльським майстром мистечького полотна, 
заслуженим художником України Кара О. Д. Творций доробок 
вклюцених до збірки авторів зібрано з різних джерел + раніше 
друкованих збірок, альманахів, цасописів, періодики, приватних 
архівів. Знацну цастину вміщених у книзі поезій присвяцено 
регіональній проблематичі. Для назви запозицено фрагмент 
вірша ізмаїльського поета-кобзаря М. Василюка «Земля, що квітне 
рушником», в якому праукраїнську минувшину осмислено крізь 
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призму буджачького хронотопу [5]. 
Спільну світоглядну домінанту творцості окресленого кола 

авторів визнацає укоріненість індивідуальної естетики в 
начіональний ґрунт. Кожен із них  позичіонує свою мистечьку 
ідентицність із «Я»-україночентрицним, вважаюци соборну 
Україну невід’ємною, органіцною складовою власного «Я» + 
особистого, творцого, начіонального: «Ти мій світогляд, Україно, / 
моя надія і дуща» [5, с. 104]; «Без Незалежної мені / Не жить на світі 
незалежно, / Не розмовлять беззастережно / Й не звідать волі й уві 
сні» [5, с. 10]. Відтак у їхній художньо-естетицній системі активно 
функчіонують  історіософські візії, котрі великою мірою 
визнацили і тематицний спектр, і формальні якості творцості. 
Історіософську парадигму  лірики репрезентантів буджачького 
літературного пограницця структурують кілька органіцних 
складових, що формують такі її тематицні «вузли»: знання про 
минуле України загалом і Придунав’я зосібна; погляди на 
начіональну історію та історію «малої» Батьківщини; 
використання  історицного матеріалу в художній творцості як 
спечифіцної суб’єктивної форми індивідуального сприйняття, 
осмислення й потрактування подієвості + і впізнаванної, й 
латентно розциненої в авторському тексті [1, с. 59]. 

Усепроникний і всеосяжний феномен лірики 
українськомовних поетів визнацає розкриття реального та 
символіцного смислу існування Буджака в його історицному бутті 
як органіцної цастини України: «Поміж Дунаєм і Дністром / До моря 
горнеться степами / Земля, прозвана Буджаком / Турешькомовними 
вустами» [5, с. 9]. Смислове поле багатьох віршів збагацується 
епізодами впізнаванної різноцасової історії («в степу кривавився 
курай», «кривавиц мечів проносились полки», «були хортешь високі 
мури», «де ясиру ъе свіжі сліди» й под.), в якій алюзивно прозирає 
майбутнє. Наскрізну історіософську ідею перманентного 
тривання народу в цасі й просторі увиразнює регіональний 
ландшафт як локусне тло не тільки сюжетної матричі тексту, але 
й закодованих у ньому смислів: «І доки у степу є скіхська баба, / І є 
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онуки бабі не чужі, / Жовтітимуть на березі кульбаби, / Синітимуть 
Дунаю рубежі» [5, с. 42].  

Клюцовим маркером індивідуального самовираження 
українськомовних поетів Буджака, як і всього культурно-
мистечького контексту, виступає «сончезорий Дунай» 
(М. Василюк) + «блакитне диво на Землі» (В. Рева), що «чвіте 
берегами» (В. Сімейко). В їх лірицних візіях образ однієї з 
найбільших і найважливіших «водних артерій Європи» 
(О. Астаф’єв) презентується носієм авторської експресії, 
прицетності його «Я» до зображеного, відтак у кожного з митчів 
має яскраво виражену індивідуальну художню іпостась: «Істр 
блискітливий» + у М. Василюка; «сивий Істр-Дунай» + у 
В. Виходчева; «блакитний Дунай» + у Т. Кібкало; «Дунай 
трудящий» + у В. Реви; «Дунай із дном співуцим» + у В. Сімейка. 
Висока цастотність інваріантів та художньо-образних 
мікросюжетів, їх відцутна перевага в загальній мотивній 
структурі творцого доробку свідцать про вагомість для кожного з 
митчів кончепту Дунай як стрижневого символу рідного краю. 
Така географіцна належність втілюється в лірицному наративі 
яскравими образними асочіачіями. Чей образ як символ краси й 
багатства придунайського краю функчіонує в загальному 
метатексті літературного Буджака  на різних рівнях, зокрема, у 
назвах збірок («На Дунаї хвиля грає» та «Весна на Дунаї» 
Т. Кібкало) та багатьох творів (вірші: «Ніц на Дунаї» М. Василюка, 
«Ой, за Дунаєм голубим» В. Виходчева,  «Ой, Дунаю, мій Дунаю» 
В. Сімейка, поема «Мандрівка на Дунай» В. Реви). 

Образ Дунаю як клюцового символу Придунавя в авторському 
тексті кожного з митчів поєднується з широким спектром 
географіцно приналежних і впізнаванних регіональних локусів і 
вводиться до структури оригінальних, естетицно довершених 
метафорицних сполук. Наведемо кілька з багатьох можливих 
художніх ілюстрачій: М. Василюк: «Верби, зажурені верби, / Гілля в 
Дунай нависа. / Сершем, я серденьком небо підпер би, / Щоб не вгиналась 
краса» [5, с. 21]; Т. Кібкало: «Квітує весела весна на Дунаї / У вербац 
зелениц зозуля кує. / А сонше сміється і сміц його ллється...» [5, с. 58]; 
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 В. Виходчев: «Ой, за туманом, за лиманом, / Ой, за Дунаєм голубим...» 
[5, с. 39]; В. Сімейко: «А Дунай в матіолац і в м’ятац, / В запацуъім 
окропі віків» [5, с. 130]. Усі придунайські поети уводять до 
сюжетики своїх віршів елементи регіонального колориту, що є не 
просто конкретним природним ландшафтом («буджачький 
степ», «бессарабський день осінній», «Дунай у густих верболозах», 
«голубі дунайські береги», «і лимани, й рибальські цовни», 
«гармани твої і садки»), а цастиною мистечького «Я» автора, 
складовою його художнього світу. Тому, попри зовнішню 
подібність, регіональні маркери тексту, виступаюци в 
різноманітних контекстах, у кожному випадку презентують 
окрему творцу іпостась. 

Кожен із поетів Буджака засвідцив власну мистечьку 
ідентицність, сформував оригінальний художній світ як 
«універсальну, гармонійну, завершену в своїй побудові, 
віртуальну літературну образну систему з власними законами, 
логікою, символами, духовно-естетицними ідеалами, що є 
своєрідним освоєнням світу церез призму світосприйняття 
письменника» [7]. Так, вірші ізмаїльського поета-кобзаря 
Мицайла Василюка (1942+1991) перейняті наскрізним 
публічистицним пафосом, наснажені пасіонарною енергетикою 
цину, турботливим неспокоєм за долю соборності України. У 
змістовому полі його лірики в різних мотивно-образних 
модифікачіях домінує начієчентрицна проблематика 
(«Відродження», «Моєму народові», «Пророк», «На сполох», 
«Кобзарі», «Апостроф» та ін.). Як зазнацає О. Томцук, у віршах 
М. Василюка «процитуються шевценківські оскаржувальні 
інтоначії, критицні апелячії на адресу рабського інстинкту народу. 
Подібно до свого великого попередника, він кидає гнівні 
інвективи «нащадкам ярма рабства». Типологіцні збіжності 
спостерігаються не лише на рівні ідейно-смисловому, але й 
лексицному (у Т. Шевценка: «Раби, подножки….»; у М. Василюка: 
«О, рабський дух! Таки ганебний стовбур…»). В чьому плані слово 
митчя, заряджене начієтворцою енергетикою, наділене 



Буджацький фронтир у дзеркалі сучасної гуманітаристики 
 

~ 211 ~ 

 

винятковою здатністю виховувати державне мислення, давати 
відцуття начіональної ідентицності» [8, с. 94]. 

Порушуюци у своїй творцості загальнолюдські проблеми 
(добра, любові, єднання), М. Василюк залишався завжди вірним 
своєму мистечькому та громадянському кредо, афористицно 
сформульованому поетицною тріадою: «Народ-козак і Україна» [5, 
с. 10]. Для нього, як згадують його однодумчі, найдорожцим було 
ймення кобзаря + як офічійного цлена Спілки кобзарів України і 
як керівника створеної ним «Кобзарської думи». Він продовжив і 
плідно розвинув фольклорно-літературні традичії української 
романтицної лірики в оспівуванні образу кобзаря + символу 
начіонального митчя-пророка, носія історицної пам’яті народу 
[9, с. 32]: «Ми + Кобзарі! За нащими перстами / несмертні дущі 
праъурів ячать. / І вольні думи вольними вустами / Їц правомовним 
голосом звучать!» [5, с. 13]. У художній палітрі лірики М. Василюка 
домінує і образ бандури як невідємної складової  автентицного 
кобзарства, що символізує моральні цесноти українства, його 
історицну доблесть і славу, волелюбну, непокірну й водноцас 
лагідну й високодуховну  вдацу: «Спасибі, бандуро, за сонячні звуки. / 
Ти + серше, якого торкаються руки! / Торкаються ніжно + ти ніжно 
співаєщ, / А гнівно + обурено гнівом палаєщ!» [5, с. 12]. Символіцною в 
чьому сенсі є назва збірки «Серче на долоні бандури», як, власне, й 
зацинний вірш «Заповітне», в якому поет образно декларує 
сутність авторського «Я» : «Ніжне серше своє / покладу на долоню 
бандури…» [5, с. 11]. 

Крізь усю творцість М. Василюка лейтмотивом проходить 
сакралізована любов до рідного краю, образно нареценого 
«Придунаєм журавлиним». У чьому пісенно-лірицному 
окресленні, уведеному до найрізноманітніших контекстів, 
втілено личарську закоханість автора у свою землю: «Над 
Придунаєм осінь паленіє»; «Придунай журавлино голосить…» і под. 
Особливий естетицний ефект регіональної образності в його 
ліричі викликають парафрастицні сполуки з домінантною 
лексемою «рідний» як смисловим чентром авторської картини 
світу («рідна земле весела», «над лиманом в моїй рідній стороні».) 
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Авторські інтенчії  М. Василюка увиразнює іманентна  його манері 
цастотна парадигма присвійного займенника «мій», що в 
загальній кончепчії тексту виходить далеко поза межі 
займенникового сенсу й містить у собі потужну сугестивну силу, 
живлену пристрасно-емочійним ставленням до рідного краю: «і 
веселки розмай, / і оновлений край, мій край»; «Дунаю мій, мій Істре  
блискітливий…»; «І над краєм моїм золотіє осіння нудьга…»; «Красен  
ти, друже мій Ізмаїл!». Подібні художні прийоми, використані в 
багатьох віршах поета («Ніц на Дунаї», «Придунай», «Віц-на-віц з 
Дунаєм», «Тихо мріє лиман», «Осокори»), є стилістицно 
прозорими й естетицно дочільними індивідуальними засобами 
передаці додаткових семантицних відтінків зображення, а також 
позитивної енергетики щемного ставлення автора  до рідного 
краю. 

Слово М. Василюка артистицне, кожна фраза гармонійно 
впорядкована й музицно інтонована. Характерну особливість його 
мистечького самовираження визнацила синкретицна природа 
художнього мислення, унікальна мелодійність поетицного 
мовлення. Знацну цастину віршів покладено на ноти самим 
автором («Пісня (Минуло літо)», «Верби чвітуть на Дунаї», «Пісня 
моя»). Різнобіцне природне обдарування ізмаїльського поета-
кобзаря посприяло всебіцному й багатогранному відтворенню 
світу природи і людини, краси придунайського краю. Синтез слова 
та звуку в його ліричі «сформував гармонійну естетицну 
чілісність, своєрідний і неповторний естетицний феномен» [5, 
с. 8]. 

У літературному інтер’єрі Буджака останніх десятиліть цільне 
місче належить унікальному віртуозу слова Валерію Вицодшеву 
(1949+2003). Він + Цлен начіональної Спілки письменників 
України, Дипломант Міжнародного літературного конкурсу 
«Гранослов», один із співавторів видання «Артекультура» 
(Мілан), засновник кілійського літературного об’єднання 
«Дунайська хвиля». Мистечька індентицність поета сприймається 
передусім крізь призму його творцої саморефлексії та осмислення 
правіцної загадки: «перебути чи прожить?» [10, с. 61]. 
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Загальна атмосфера художнього світу лірики В. Виходчева 
формує самобутню ауру, своєрідний ритмiцний малюнок і 
унікальну багатоголосу музицно-живописну й поетицно-образну 
авторську картину світу.  Абсолютизачія жаги ідеального, багаті 
ресурси архетипної образності (мати, цата, калина, вищня) 
філігранна строфіка, витонцене слово + сутнісні риси його 
ідіостилю. Голос поета в літературному контексті Буджака 
виокремлюється глибоко особистісним драматицним тембром, 
усвідомленою відстороненістю від буденної  суєтності й 
велелюддя, ненастанним прагненням «слуцать вічну течію, / і 
пізнавать природу істин / Й присутність в істині свою» [10, с. 56]. 
Внутрішній простір художнього буття його лірики оприявнює 
«медитативні стани й широкий спектр розмислів над власним 
життям як цастиною Всесвіту» [11, с. 57]. У більшості віршів 
процитується авторський  код мистечького самовираження у 
слові: «Я виважую слово, / Я відщукую голос / У багатоголоссі / Єдиний, 
свій» [5, с. 30]. Максимальна самозаглибленість і 
самозосередженість лірицного героя-інтроверта формує особливу 
духовну ауру його авторського тексту, свого роду поетицну «ріку 
вселюдської самотності» (Б. Сушинський). Чя риса ідіостилю 
найповніше виявилася в афористицних медитативних катренах 
+  філософськи наснажених і воднораз глибоко лірицних: «Трава 
тримає світ краплини, / В який вмістилися ми всі. / Спиніться в 
травац на цвилину, / Лище росинки не струсіть» [10, с. 52]. 

Мотивний спектр лірики В. Виходчева багатий і розмаїтий: 
філософське осмислення буття (чикл «Світ краплини»), історицна 
минувшина (чикл «Козачькі люльки»), проблеми рідної мови 
(«Літера до літери», «Мова»), признацення слова й роль митчя 
(«Я виважую слово», «Найкраще пишеться вноці»), краса 
людських поцуттів (чикл «Молитва коханню»), місче мистечтва в 
житті людини («Скрипка», «Бандура», «В кімнаті Михайла 
Василюка»), повернення до витоків («Я родом з Поділля…», «Ой, 
Поділля, моє Поділля!»). Крізь усю творцість поета лейтмотивом 
проходить вірність начіональним джерелам: фольклору, історії, 
культурі українського народу. Особлива роль у чьому контексті 
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відведена питанням рідної мови, її знацення й місчя в житті 
самого митчя: «… Любов до мови України / Я з честю й гордістю несу. 
/ Церез калинові долини, / Церез тумани і сніги, / Любов до мови 
Батьківъини, / Де нащиц предків береги» [5, с. 36]. В. Виходчев, 
подібно до В. Сімейка, вельми активно звертався до 
історіософської проблематика Буджака, пов’язаної з Дунайською 
Сіццю як цільним осередком козачької вольничі («Ой, за Дунаєм 
голубим», «Дума кошового», «Смерть козака», «Рови», «Дике 
поле», «Плуги»): «Ой, за туманом, за лиманом, / Ой, за Дунаєм 
голубим / Стоять козашькії намети / На зло вісім ворогам лицим» [5, с. 
39].  

Окрему сторінку творцості поета становлять вірші, в яких у 
світлих тональностях опоетизовано буджачький край, ріку Дунай, 
місто Кілію, бессарабські степи й сиві лимани («На Дунаї», «Ой, за 
Дунаєм голубим», «Буджак», «Гомін степу», «Мій шлях у степ» та 
ін.). У віршах чього тематицного спектру відстежуємо особливу 
лірицність. Її формує семантицний аспект художньої мови, що її 
автор використовує як маркер вираження глибоко інтимного 
ставлення до зображеного: «Славне місто Кілія + / Тут планеточка 
моя / Біля рідного Дунаю. / Я завжди його впізнаю…» [5, с. 31]. 
  Чілісне та всеохопне уявлення про художнє буття лірики 
В. Виходчева було б неповним поза його любовними поезіями. 
Переважна їх більшість уміщена в чиклі з промовистою назвою 
«Молитва коханню» («Які дерева дивовижні», «Сутінки», «Я зірок 
із неба не знімаю»). Чикл відкриває однойменний вірш, що 
налаштовує на високий емочійний рівень сприйняття, 
сугестуюци відповідний настрій цитацеві. Будуци загалом вельми 
ощадним у доборі художніх засобів, поет у ліричі серчя йде за 
усталеною начіональною та європейською мистечькою 
традичією. Він, зокрема, вдається до ідеалізачії образу коханої та 
гіперболізачії поцуттів, сакралізує атмосферу святості ресурсами 
стилістицно маркованої лексики («молитва», «навік», «святі»/ 
«грішні»): «Я отут, ъоб молитву творити, / Доторкнутись її 
підощов. / Я прийщов, ъоб навік полюбити / Ту, яку я сьогодні 
знайщов»  [10, с. 42].  
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Особливість лірицних одкровень В. Виходчева, його 
цисленних апелячій до коханої жінки полягає в тому, що вони 
мають реальну адресатку + дружину, кілійську поетесу Євгенію 
Томшу («Можливо, я себе гублю. Євгенії», «Твої оці», «Зреклися 
вуст твої слова»). Кохана для лірицного героя є конкретною 
земною жінкою, котра викликає в його душі широкий поцуттєво-
емочійний спектр («слуцать сповідь дущі», «помолитися чи 
покоцати», «дивитися + не надивитись / в загадку твоїц зінишь», 
«один лищ раз я так люблю», «вбираю всю твою печаль»). Водноцас її 
образ стає свого роду символом репрезентачії загальної естетицної 
теми + краси й гармонії людських поцуттів, далеких від 
гіпертрофованих пристрастей ци короткоцасних емочійних 
проминальностей. Натомість тут постає ледь вловима гама 
врівноважених переживань та перебігу гармонійного душевного 
стану: «Очі твої, мов два окрики / Сершя мого навесні / По минулій 
осені. / Мов печалі мої одні, / Серед розталого снігу / Голубиц снів…» [10, 
с. 46]. Емочійно-психологіцну невицерпальність атмосфери 
любовної лірики поета доповнюють вірші, вміщені в новій збірчі 
«Музика серчя» («Ти мені найдорожца людина», «Шелест 
зів’ялого листя», «Переборене вагання» та ін.), які в різні роки 
друкувались на шпальтах регіональної періодики і з невідомих 
прицин не були вклюцені до жодної з двох опублікованих книжок 
поета. 

Об’єднуюцим нацалом художнього буття лірики 
В. Виходчева, отже, можна визнати віталістицне уславлення 
краси життя та утвердження загальнолюдських, віцних 
чінностей, насамперед, любові й добра: «Я по-інщому жити не 
згодний, як довіку страждать і любить…» [10, с. 3]. Чя творца 
настанова задекларована поетом у символіцній назві збірки 
«Дзвони віцного добра», яка  на перших порах його творцого  
становлення засвідцила про народження негуцного, проте 
яскравого мистечького таланту, завжди впізнаванного в 
розмаїтому літературному ландшафті Буджака. 

Творцість ізмаїльської поетеси Таміли Кібкало (нар. 1937 р.) + 
знакове літературно-мистечьке явище в загальнокультурній 
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скарбничі Придунав’я. Її слово достеменно відоме мешканчям 
бессарабського краю + від малюків  дитяцих садоцків, уцнів 
загальноосвітніх шкіл до усіх прихильників і шанувальників 
«проникливої лірики, перейнятої вірою в силу любові до людини, 
до Творчя, до України. Поетеса несе до цитаца світло своєї дущі, 
добро сершя, висоту Дуцу. Художній світ її лірики обертається 
довкола двох стрижневих ідей: утвердження християнських 
чінностей і сакральна любов до України та її мальовницого 
придунайського кутоцка: «Цую пісню солов’я + / Батьківъина тут 
моя!» [12, с. 63]. 

Біографія Т. Кібкало небагата на «зовнішні» події. Цлен 
ізмаїльського літературного об’єднання імені М. Василюка, 
засновничя молодіжного музицно-поетицного клубу «Прицал», 
«Жінка року» (2002), людина року в номіначії «Суспільно-
політицна діяльність, доброцинність» (2010). Не обходяться без 
уцасті поетеси важливі події культурно-громадського життя 
краю. Знаковим явищем в культурі Буджака став вихід у світ 
збірки пісень на слова Т. Кібкало під назвою «Весна на Дунаї» 
(Ізмаїл, 2017). Унікальність видання в тому, що її вірші  про красу 
Придунав’я покладено на ноти талановитим ізмаїльським 
композитором Олександром Затинценком і його уцнями. 
Ілюстрачії ж до віршів виконали відомі в Україні та поза її межами 
місчеві художники (Олександр Кара, Віктор Кореньок, Іван 
Пастир, Іван Шишман).  

Будуци границно скромною людиною і в житті, й у творцості, 
Т. Кібкало не любить розповідати про себе. Найдостовірнішими 
біографіцними свідценнями вона називає свої вірші, з яких цитац 
довідується про її найважливіші пріоритети + не фальшивити й 
завжди бути правдивою у слові, «бо в вірщац тиц і каяття, і дяка 
Богові за те / правдиве слово золоте» [5, с. 54]. А ще їй прагнеться 
виповісти в слові свою  незрадливу любов до рідного краю, 
передати захоплення його самобутньою красою: «Знайду слова, ъоб 
розказати / всім про неї, умиту росами, / в весняному вбранні, / 
величну й чарівну красу / землі моєї» [13, с. 61]. 
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Художній світ лірики Т. Кібкало, «щирий, лагідний, 
материнський» (В. Рева), виявнює одкровення «неймовірної 
глибини поцуттів, проникливого звуцання, тонкої передаці 
емочій» [14, с. 34]. Світовідцуття поетеси втілено в широкому 
діапазоні тональностей. Проте найцастіше че філософський плин 
думки та медитативна сповідальність. Її поцерк завжди 
впізнаванний + рідкісно ясний, простий і прозорий, водноцас 
колоритний і неповторний. Природність вислову визнацає 
іманентну ознаку естетицної довершеності лірики поетеси [13]. 

Універсальною темою творцості Т. Кібкало є реакчія 
душевного болю на жорстокість і несправедливість світу. 
Емочійно-смислове поле її лірики формують стрижневі мотиви 
добра, любові, милосердя. Високу духовність і гуманістицну 
енергетику слова поетеси увиразнює євангельський пафос і 
наскрізний образ душі в найрізноманітніших метафорицних 
контекстах: «наповнює любов’ю дущі», «твої сліди в дущі моїй», 
«мамині долоні зігріли дущу», «і на дущі так радісно мені», «спів 
проник у дущу», «ті веселі мудрі очі / в дущу дивляться мені», «дуща у 
вирій полетіла». Символіцною є назва двомовної збірки «Голос 
душі» (Ізмаїл, 2017). Кончепт «душа» знацною мірою формує 
образність віршів Т. Кібкало, границно окреслює стабільний 
мікрокосм художнього світу її лірики, передає його духовну ауру, 
співвіднесену з ненастанними пошуками шляхів долання 
непоборних драматицних суперецностей сьогодення. Переважно 
вони звуцать як духовні настанови поетеси: «Молитвами вчасно / 
Вилікуйте дущі, / Щоб не загубились / У густій імлі» [5, с. 65]. Власне, 
чя ідейно-тематицна константа індивідуального стилю цітко 
ознацена в її рефлексіях-одкровеннях: «Тече поезії ріка, / і кожен 
бачить, / об чім поетова дуща / болить і плаче» [5, с. 53].  

Художня субстанчія «душа» в ліричі Т. Кібкало структурує 
сакральний простір тексту, функчіонуюци в таких смислах, як 
«віддзеркалення» неба, образ Всесвіту, відсвіт Усевишнього. Тож, 
закономірно, що домінантну тему її поезії, як і творцості Г. Лисої, 
визнацила «іманентність Бога людській душі як «вмістилища» 
християнських доброцинностей, духовних істин, що формують 
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гуманістицний потенчіал її віршів. Тому доволі цасто в одному 
мікросюжеті (навіть у строфі, рядку) на одну площину тексту 
виводяться кончепти дущі й Бога» [14, с. 35]: «Робила все за 
покликом дущі, / Життя ламало долю об коліно. / А я пищу, пищу, пищу 
вірщі / Й за долю Богу дякую уклінно» [5, с. 54].  

Вагому цастину доробку Т. Кібкало складають вірші про 
сончесяйний Придунай, оспіваний у таких лірицних перлинах, як 
«Весна на Дунаї», «Люби і знай…», «На Дунаї…», «В кутоцку рідної 
природи», «Як хороше у квітні тут, на півдні…» та ін.). Сама 
поетеса неодноразово зізнавалась, що навіки приросла серчем до 
краси Придунайського краю, котрий визнацив тематицну 
домінанту її творцості: «…Бо в Придунав’ї вже давно живу. / На 
гріщній і святій землі, Де губляться зірки в густій імлі, / Де сонше 
восени гаряче…» [5, с. 53].  

Подібно до інших поетів Буджака, Т. Кібкало активно уводить до 
сюжетики своїх віршів елементи регіонального колориту як складову 
власного мистечького «Я». В чьому плані її лірика вирізняється 
цастотністю найширшого кола  топонімів як складової авторської 
картини світу. Поряд із найуживанішими ойконімами (Ізмаїл, Кілія) 
та гідронімом Дунай, у художньому просторі її лірики густо 
представлено номенклатурні назви багатьох сіл Придунав’я («Осіння 
Кам’янка», «В Ларжанчі», «Село  над лиманом (до 200-ріцця села 
Першотравневе»), «У селі Саф’яни…»). Істотно, що в кожному випадку 
авторка не обмежується властивою чій групі лексики інформативно-
вказівною функчією. Регіональні топоніми відіграють особливу, 
«надбудовну» (В. Калінкін), естетизуюцу роль, відтак виступають 
моделююцими компонентами образної системи твору. Наведемо 
кілька з багатьох можливих прикладів: «А над Ларжанкою веселе соншя 
коло, / травневе небо ніжно-голубе…» [5, с. 64];  «Осіння Кам’янко, ти ніби 
рай земний!» [5, с. 61]; «Приїжджайте у Кислишю, / в українську ту 
світлишю. /  Оком тут куди не кинь + / Живе пам’ять поколінь» [5, с. 60]. 

Найцастотнішим маркером онімного простору 
«придунайського» тексту Т. Кібкало виступає гідронім Дунай. Його 
відцутна перевага в загальній  топонімній амплітуді художнього 
буття лірики поетеси свідцить про вагомість для неї   кончепту 
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Дунай як клюцового символу рідного краю: «Квітує весела весна на 
Дунаї, / у вербац зелениц зозуля кує…» [5, с. 58]; «За ъо ми любимо свій 
край? / За те, ъо є ріка Дунай!» [5, с. 68]; «… верби, берег і Дунай + / мій 
чудовий рідний край» [5, с. 66];  «На Дунаї цвиля грає. / Вдалині 
відлуння грому…» [5, с. 58].  У лірицних рядках поетеси відцуваємо 
притаманне їй прагнення збагнути й передати бентежний дух і 
царівність Дунаю, «в образному окресленні якого явно 
процитується особиста експресія авторки» [13, с. 63]. 

 Географіцна  належність віршів Т. Кібкало втілюється в яскравих 
образних асочіачіях, у яких відображення локалізованого рельєфу 
набуває індивідуально-авторського, художньо-образного 
самовираження. Ідейно-естетицна функчія регіонального топосу в 
ліричі поетеси  переважно пов’язана з апологетизачією краси 
«Придунаю журавлиного» (М. Василюк), відтворенням його 
неповторних краєвидів; самі ж топоніміцні маркери тексту 
виступають засобом його смислової та естетицної виразності: «Люби і 
знай свій рідний край + / Буджашький степ, ріку Дунай, / сріблясто-голубі 
лимани, / Осінні враніщні тумани, / Гаїв смарагдовий розмай… / Люби свій 
Придунайський край!» [5, с. 59]. 

Окрему сторінку творцої біографії Т. Кібкало становлять вірші для 
дітей, наділені щемною любов’ю до маленьких цитаців, глибоким 
розумінням цистих дитяцих душ. Поетеса відкрито позичіонує себе як 
авторка творів для дітей: «На крилац натцнення, на крилац надії / красу 
усім дітям у пісні несу» [5, с. 58]. Тематику віршів для маленьких цитаців 
вона  визнацила в одному зі своїх зізнань: «Моя творцість нерозривно 
пов’язана з дітьми. Мої книжки виходять із творами та малюнками 
самих авторів. Я стараюсь своїх підопіцних виховувати любов’ю до 
рідного краю, якою по вінчя наповнене моє серче» [12, с. 3]. Про че 
свідцить надзвицайна її продуктивність у чарині літератури для дітей, 
зокрема, кількісно великий і якісно довершений материк книжецок-
розмальовок: «Веселинка» (2002), «Малюнок-подарунок» (2004), 
«Кульбабки» (2006), «На дитяцому малюнку» (2007), «Краю рідного 
картини» (2015), «Рідний край + серчю рай» (2016). 

Етапною в біографії Т. Кібкало стала збірка віршів для дітей «На 
Дунаї хвиля грає» (Ізмаїл, 2017), до якої увійшли раніше друковані та 
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нові поезії авторки. Їх змістові параметри визнацені структурою 
збірки, що складається з 4-х тематицних чиклів: 1. Соняцний 
Придунай. 2. В кутоцку рідної природи. 3. Тепло родинного дому. 
4. Духовні краплини для малої дитини. Ненав’язливо й легко, доступно 
й щиро поетеса спонукає юних цитаців до формування у них 
начіональної гідності й гордості («Я маленька українка»), навцає їх 
шанувати традичії («Коляда», «Пливе над містом великодній дзвін»), 
мову й культуру свого народу («Мене доля запитала»), прищеплює 
любов до рідних пракоренів («За що ми любимо свій край?»). У її віршах 
для дітей осібне місче відведено творам про світ природи («На 
лимані», «У садоцку», «На галявині»). Фігурантами поезій чього 
тематицного чиклу є тварини, яких дуже люблять діти («Хоробре 
кошеня», «А веселе чученятко», «Їжацок», «Коник-стрибунечь»). 
Вірші останнього розділу  спрямовані на плеканням у дитяцих душах 
духовних граней характеру, бажання творити добро, шанувати родину, 
дотримуватись Божих заповідей («Дивись, дитино, Божа днина», «Я 
Богу дякую за все»,  «Матінка знає»). 

 Лірика Т. Кібкало, безвідносно до жанру ци теми, наснажена 
пристрасно гуманістицною енергетикою, щирим і непідробним 
патріотизмом, світлим благовісним пафосом. «Сію зерна добра і 
любові» + чі слова-самоокреслення поетеси з упевненістю можна 
вважати життєвим і творцим кредо ізмаїльської берегині рідного 
слова та високого Духу в Придунав’ї. 
 Художнє слово татарбунарської поетеси Галини Лисої (1948-
2018) формувала і різьбила органіцна єдність релігійності й 
поетицності, що визнацила субстанчію, мічний фундамент її 
індивідуального духовного досвіду. Вроджений вияв релігійно-
християнської моралі виокремлює її митечьку поставу з-поміж  
бессарабських ліриків. Вона була глибоко віруюцою людиною, а 
тому в усіх життєвих перипетіях завжди залишалась вірною своїй 
усвідомленій місії творити добро на землі й ненастанно 
утверджувати «правду + мудру і всесильну» та «Божиц заповідей 
силу». Індивідуальні художні версії євангельських колізій та 
символіцних образних структур Книги Книг стали потужним 
джерелом гуманістицної енергетики авторського тексту Г. Лисої, її 
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сакрального  слова + «слова благодаті» та «вселенської любові». 
«Екзистенчіал літературної присутності поетеси співмірний 
передусім із прагненням лірицної героїні з’єднатися з Богом 
шляхом розцинення в ньому власної свідомості та повсякденного 
тривіального життя у спілкуванні з Творчем» [15, с. 73]: «Боже! 
Навчи мене жити / Сьогодніщнім днем. Одним. / Ромащкою в полі 
житнім, / Райдугою над ним...» [5, с. 75].  

Г. Лиса вела усамітнений спосіб життя. З 20-ти років і до 
останніх днів фактицно не покидала села Заріцного 
Татарбунарського району (Татарбунари + районний чентр на 
півдні Одещини), де мешкала з родиною. За власними спогадами,  
«писала, як жила і жила, як писала». Поєднувала високе 
мистечтво слова з роботою в колгоспній конторі, важкою 
сільською прачею та необлаштованим побутом. Вряди-годи 
публікувалась у районних, обласних і всеукраїнських цасописах та 
альманахах: «Дунайская заря», «Цорноморські новини», «Вільне 
життя», «Вижничькі обрії», «Вецорничі», «Благовіст», 
«Сільський цас», «Захід», «Барвисток». Відірваність від великих 
культурних чентрів не стала на перешкоді її поетицним 
здобуткам. Вона + авторка семи збірок віршів, переможничя 
районного конкурсу «Жінка десятиліття» (2001) та «Жінка року» 
(2002) в номіначії «Культура, мистечтво, засоби масової 
інформачії», лауреат міжнародного літературного конкурсу поезії 
«Світ 2005» в Італії (м. Мілан, журнал «Аrteculture») [5, с. 69].   

Художній світ Г. Лисої зітканий із мотивів любові до України 
(«Боже, Україну бережи») та «малої батьківщини» («Пісня про 
Татарбунари»), глибокої шани до батьківської оселі 
(«Батьківський поріг») і поваги до материнства («Вишивала мати 
рушники»). Наріжні грані художнього буття її лірики визнацили 
дві чентральні теми: Бог і любов. Знаменні з чього приводу 
цастотні апелячії до Всевишнього: «Благослови на СЛОВО, / Що в 
люди Любов несе» [5, с. 75]. Крізь усю творцість поетеси наскрізно 
проходить Кобзарева настанова «людей і Господа любить». 
Невипадково до одного з програмових віршів «Просив поет» за 
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епіграф узято слова Т. Шевценка: «Мені ж, мій Боже, на землі / Подай 
любов…» [5, с. 71].  

Лірицна героїня Г. Лисої перейнята турботами за долю 
близьких, за рідну землю, за весь світ.  Поетеса універсалізує че 
сакральне для неї поцуття. В чьому сенсі її біблеїзм сприймається 
масштабно й усепроникло + від особистісних відцувань до 
громадянськісних, од суб’єктивного до велелюдського, від 
Усевишнього як духовної субстанчії до, воцевидь, 
матеріалізованого + людини, народу, землі. Ознацена грань 
художнього світу лірики Г. Лисої яскраво виявилась у  вірші 
«Молитва Ярославни», сакральні параметри якої винесено у 
назву: «За Україну нащу славну,  / За рідний батьківський поріг / 
Молитви щепчуть Ярославни / За шілий світ, ъо впав у гріц» [5, с. 74]. 

Авторське «Я» поетеси-християнки, структуроване 
підставовими чінностями Книги Книг, зафіксоване у назвах 
багатьох творів («Божий промисел», «Боже, знаю...», «О 
Господи...», «Вірую», «Спасибі, Господи, за все...»), а переважно у 
змістових акчентах лірики, текстовими й художньо-
естетицними характеристиками асочіативно близької  до 
біблійного джерела. Чі творці настанови задекларовані у вірші 
«Цитаюци Біблію...» +  книгу, що  «вчить любить, проъати». У 
лірицних рефлекчіях Божого слова багатьох творів поетеса 
осмислює і плідно репрезентує християнські заповіти-
імперативи: «Поведи нас чесними путями, / Ненависть зніми, як 
нощу з плеч» [5, с. 73];   «Дай, ъоб перед злом і лишемірством / В нас не 
розгубилась доброта» [5, с. 73]; «Щоб Віра і Любов воскресли» [5, с. 73]; 
«Нецай свята Любов, Надія, Віра / У кожній цаті ъастям проростуть» 
[5, с. 73]. 

Творцість Г. Лисої представляє біблійну тематику, що 
оприявнює на рівні змісту тему Бога в широкому мотивному 
спектрі й формально структурує євангельсько-духовну 
зарядженість тексту. Її формують такі атрибути поетики: біблійно 
маркована лексика (віцність, гріх, віра, душа, благодать), 
наскрізний молитовний пафос («О, Господи! Прийми мої вірщі, / Я 
знаю: Ти + Любов, Ти + Дуц, Ти + Сила» [5, с. 77]), сакральні 
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традичійні жанри (молитва) і наближена до них стилістика 
(«Боже правий, мене прости…»;  «Спасибі, Господи, за все…»; «Дай, 
Боже, сил перенести напасті…»). Проте для поетеси увага до 
біблійного першоджерела визнацалась не лише домінуванням 
відповідної проблематики та мотивів ци художньо-стилістицних 
ознак. Че щось знацно глибинніше, те, що існує на рівні духовних 
інтенчій, котрі формують художню енергетику тексту. 
Апологетизована Г. Лисою віра в Бога не була формальною, а 
«глибоким внутрішнім переконанням і цинним філософсько-
естетицним пріоритетом. У Біблії вона вбацала основне джерело 
сенсу людського буття загалом, а свою творцість + свого роду 
уроком «слово Боже серчем розуміть». У вступному слові до збірки  
«Доля» вона зізнавалась, що її власне признацення на землі + у 
«цаші істини Божої». Осмислена й піднесена поетесою як 
естетицна вартість апологія морального нацала Святого Письма 
засвідцує тяглість релігійних традичій українчів» [15, с. 73]. У 
чьому сенсі вельми важливими видаються  декларовані нею 
духовні мости між людьми, «де хундаментом три святі слова, / 
Три: «Спаси-Бі», «Люблю» і «Прости» [5, с. 79]. 

Крім біблійного коду основу художньо-естетицних пошуків 
Г. Лисої визнацили образи архетипної генези. З їх допомогою 
поетеса створює смисловий простір лірики, що прямо ци 
опосередковано вступає у діалог із культурною пам’яттю 
українського народу, формуюци індивідуальну версію 
начіональної моделі українського макрокосму. На особливий 
статус тут претендує «архетип Матері (а також пов’язані з ним 
архетипи Хати й Долі), що засвідцують глибокий зв’язок із 
ментальністю народу, його історією, культурою, начіональними 
вартощами та духовно-релігійними святощами» [16, с. 99].  

Істотним клюцем декодування авторського тексту Г. Лисої 
виступає архетипний образ матері, закорінений у свідомості 
українчів як надособистісна основа існування роду («Мамин хліб», 
«Мамина весна»). В її ліричі чей архетип  функчіонує в 
поліваріантному знаценні: мати як звицайна жінка, мати як 
сакралізована духовна субстанчія, мати як Божа іпостась, мати як 
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Батьківщина. В руслі усталеної фольклорно-літературної традичії 
поетеса акчентує роль матері в начіональному бутті та особистому 
житті людини. Онтологіцний зміст чього архетипного образу 
передається церез багату символіку переважно фольклорного 
походження («сива горличя», «сива голубка ясна», «мамо, 
голубонько сива», «сонецко моє, мамо», «берегиня»), що 
процитується й у назвах віршів чього тематицного спектру 
(«Вишивала мати рушники», «Посадила мама у дворі калину» та 
ін.): ««Церез мою долю рущники / Простелились пам’яті мостом, / 
Наче довгі мамині роки, / Цорно-білим вищиті црестом» [5, с. 85].  

У художньому просторі лірики Г. Лисої образ матері постає як 
особливий архетип із глибоким ментальним корінням, що 
формує духовний простір начії, етніцні сочіокультурні та 
морально-психологіцні особливості українського народу («Дві 
калини»). Тому його традичійно визнацає узагальнений образ 
жінки-матері, уведений до метафізицного контексту, 
визнацального для ідіостилю поетеси: «Щоб виростали в ъасті 
діти, / Чвіла калина у дворі, / За вічний мир на білім світі / Благають 
Бога матері» [5, с. 74].  

Поруц із архетипом Матері в ліричі Г. Лисої горизонти 
родинної (родової) вкоріненості людини, особистої та 
начіональної екзистенчії, етніцного духу визнацає архетип Хати 
(дому, оселі, домівки). В авторській картині світу поетеси чей 
домінантний образ уособлює містицну прицетність людини до 
ґрунту, в якому, за давніми уявленнями, утримувався дух 
предків, рідних пракоренів: «Сяду на порозі біля цати, / Теплому від 
соншя і від ніг. / Че ж його поклали батько й мати, / Щоб він нащу 
цатоньку беріг...» [5, с. 88]. Архетип Хати поєднує у собі «макрокосм 
і мікрокосм людини, пов’язує минулі покоління з прийдешніми, 
виступає знаком гармонійного універсуму» [16, с. 102]. «Мати» й 
«хата» як кореляти архетипного образу  рідної землі мисляться 
поетесою у нерозривній єдності, відтак становлять для її лірицної 
героїні єдиний sacrum. 

Отже,  художній дискурс Г. Лисої, артикулюється у перетині 
таких різновекторних нацал, як людське й Боже, матеріальне та 
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духовне, особистісне й сочіальне, універсальне та начіональне. 
Окреслений поліструктурний асочіативний ракурс поетики 
визнацає сутнісну грань художнього світу її лірики в ідейно-
естетицній чілісності й мистечькій довершеності. 

Ізмаїльський поет Володимир Рева (нар. 1941 р.) + один із 
найпродуктивніших митчів слова придунайського краю, 
активний організатор літературно-мистечького життя Півдня 
Одещини, лауреат «Гуманітарного фонду», перший лауреат 
літературного конкурсу «Ізмаїльська ліра», цлен Асочіачії 
літераторів Бессарабії «Буджак», голова Ізмаїльського 
літоб’єднання імені Михайла Василюка (1999+2004), головний 
редактор першого видання альманаху «Ізмаїл літературний» 
(1999), автор семи книжок, шість із яких поетицні, а перша 
(«Семизір’я», 2005),  найоб’ємніша, містить і прозові твори. 

Авторське «Я» В. Реви, за словами доньки поета, професора-
науковчя, упорядничі більшості його творів Л. Реви-Лєвшакової, є 
художньою «експресією передаці больових відцуттів справедливої 
людини, що глибоко переживає за інших, вболіває за народ, за 
свою землю» [17, с. 77]. Тож, чілком закономірно, що іманентну 
рису його ідіостилю визнацила «границна відвертість глибоко 
особистісних одкровень і несприйняття вседозволеності, чинізму 
й аморальності, як і бадьорої римованої публічистики, 
кон’юнктурних трафаретів. Він безкомпромісний у своїй правді й 
у любові до України та її південного придунайського кутоцка, до 
рідної мови й історії, до надбань начіональної культури» [18, с. 113]. 
Ментальний світ українства, закорінений у рідній мові, 
літературі, фольклорі та історії, утвердження християнських 
чінностей + стрижнева вісь розмаїтого тематицного спектру 
художнього доробку митчя, афористицно ним сформульована в 
поемі «Поле провидіння»:  «Без Бога, мови і народу / Триєдності не 
буде в світі...» [5, с. 105]. Істинні джерела своєї творцості, а відтак і 
основні світоглядно-естетицні пріоритети він ознацив у «Сонеті 
слову» (зб. «Сонети. Поеми»): «До витоків дуцовності людини / Мене 
привели ъе від букваря / Яскраво-синє небо України / І золота Тарасова 
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зоря. / І я почув свяъенне Боже слово, / Я дицаю, я завще ним живу...» 
[5, с. 111].  

Епіцний характер художнього мислення стимулює В. Реву до 
всеохопного сприйняття й відтворення світу, його глибинного 
осмислення. Така якість авторської свідомості стала спонукою до 
створення ліро-епіцних жанрів, зокрема, поем («Поле 
Провидіння», «Межа божевiлля», «Реквієм», «Мандрівка на 
Дунай», «Мандрівник у Парижі» та ін.) [18, с. 113]. Творцу 
ідентицність В. Реви визнацають філософіцність, широке коло 
культурологіцних асочіачій, поєднання дошкульної сатири з 
дотепним гумором. Водноцас він проникливий і лірицний, 
медитативно заглиблений у внутрішній світ [5, с. 91]. Йому, як 
мало кому з придунайських авторів (хіба що М. Василюку), вдалось 
органіцно поєднати у своїй художньо-естетицній системі риси 
позірної аполітицності з гострою реакчією на сочіальну злобу дня. 
Відтак знацна цастина його творів накладається на ідеологіцні 
котурни. Яскравою ілюстрачією такого художнього синтезу може 
бути гостросатирицний у дусі Шевценкових інвектив вірш «Цуєш, 
владо?»: «Подумай, владо, ъо робити, / і цто сьогодні винуватий, / ъо 
слово рідне, посполите / свої ж паскудять торбоцвати, / свої ж 
оббріцують, лукаві, / свої ж регочуть, як чужинші, / услід козашькій 
нащій славі / «Ні, Україні україншів!» [5, с. 107]. 

 Незважаюци на сочіальну ангажованість авторського тексту з 
характерними для нього громадянськими (до певної міри 
публічистицними) імперативами, В. Рева далекий від риторицних 
і методологіцних відповідників художнім моделям ідеологіцного 
характеру. Його творцість явила своєрідну апологію базованого на 
християнських чінностях морального нацала буття і окремої 
людини, й начії в чілому, осмисленого й творцо репрезентованого 
як естетицна якість. Символіцною в чьому сенсі є назва збірки 
«Добро заволодіє світом». Істотно, що кончептуальні грані 
художньої аксіології митчя визнацає стрижнева максима 
пристрасно гуманістицної естетики: «Людина і добро + у шьому 
суть, / ше нам покликання найвиъе» [5, с. 100]. У художньому світі 
поета мікроконтексти зі словом «добро» та похідні від нього 
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належать до активно вживаних. Че клюцове  слово є не лише 
цастотною і високоінформативною одиничею словника поета. 
Творца репрезентачія кончепту «добро» оприявнює його етицне 
буття й водноцас виступає виразним маркером духовної сутності 
Я-особистості / Я-народу / Я-людства: «Щоб сцодило добро і вмерло 
зло + / оше всього мого життя основа» [5, с. 112]; «Нецай живуть 
наступні покоління. / Для добриц справ на праведній землі» [5, с. 94];  
«Добро людське оцороня красу. / Добро заволодіє світом» [5, с. 100]. 
 Сутнісною гранню художнього буття лірики та ліро-епосу 
В. Реви є культурологіцна оснащеність тексту. Кончепт «культура» 
визнацає не тільки естетицний код його мистечької ідентицності, 
але й матеріалізує образи культури в постатях конкретних митчів. 
Поет уводить до сюжетики віршів ряд імен українських 
письменників різних епох + від Г. Сковороди, Т. Шевценка, Лесі 
Українки до В. Стуса й М. Вінграновського, надаюци особливої ваги 
проблемі утвердження культурного начієпростору. Найцастіше 
він церпає духовну енергетику з Шевценкових джерел, активно 
залуцаюци до власних творів  його ідеї, образи й мотиви, епіграфи  
та ремінісченчії («Сонет Кобзарю», «Вітцизно, матінко-країно», 
«Моє духовне сум’яття», «Мої вітання, побратиме!» та ін.). 

Культурологіцні аспекти поетики В. Реви, котрі  явно 
вирізняють його з-поміж буджачького кола митчів слова, 
пов’язані з активним використанням сонета + каноніцної 
жанроформи, що оприявнює код багатовікової літературної 
традичії. Філолог за освітою, ґрунтовно обізнаний зі світовою 
культурою, він достеменно оволодів технiкою сонета, насамперед, 
так званою шекспiрівською формою. В його доробку є спечіальна 
збірка «Сонети. Поеми», до якої увійшли 53 сонети, змістове 
осереддя яких визнацили передусім «віцні» мотиви («Сонет 
любові», «Сонет творцості», «Сонет свободи», «Сонет долі», 
«Сонет вини»). Зустріцається чя жанроформа і в інших збірках. 
 В. Рева, як, власне, й усі поети Буджака, актуалізує у своїй 
творцості правду про начіональну історію; «Скалічили народ під 
корінь, / грабіж, падіння України / з часів Петра і Катерини, / з часів, 
коли криваві зорі / блиъали над голодомором…» [5, с. 106]. Звідси 
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наскрізний мотив начіональної та родової пам’яті («Не 
забуваймо»), щільно пов’язаний із темою істинного діяльного 
патріотизму, віри в невмирущість народу: «Живу величною метою: 
/ цай не вмирає Україна, / цай буде вічно молодою / і розшвітає, як 
калина» [5, с. 92]. Вельми цастотною асочіативною історицною 
ретроспективою як перспективою поет обирає добу Київської Русі 
(«Українська кантата»). Іманентною ознакою його художньої 
історіософії є синтез начієтворцого та релігієсофського нацала: 
«Янголе мій, оцороншю! / Сили небесні, ведіть / рід український до соншя 
/ Бога живого любить» [5, с. 106]. Варто зауважити, що «біблійний 
інтертекст у художній кончепчії В. Реви, в якій Бог є генеруюцим 
образом, виконує клюцову ідейно-естетицну функчію» [1, с. 66].  

Авторському тексту поета притаманні оригінальні образні 
структури, котрі формують у ньому рельєфний регіональний 
топос Буджака. Його смислове осереддя визнацають різногранні 
дунайські мотиви, що викликають багатопланові асочіачії: 
«благословенний край, / де плеъе голубий Дунай» [5, с. 95]; «Не 
замикаймося в самотність, / нецай щумить Дунай» [5, с. 119]; «Ой, на 
синьому Дунаї / Біла чайка в’ється» [5, с. 96]; «Дунай! Дунай! Пробач 
мені / я зачарований тобою / і течією голубою…» [5, с. 101]. 
Індивідуальною особливістю географіцної складової авторської 
картини світу В. Реви є вкраплення в текст давніх історицних 
атрибучій на окреслення назв різних територіальних локусів 
краю: «Біжить дорога на базар / з  Долукіоя і Сах’янів…» (Долукіой + 
давня назва с. Багате Ізмаїльського району Одеської області) [5, с. 
99]; «Із мороку далекого століття / на березі Дунаю виріс Сміл + / 
Крізь роки грозові і лицоліття / у нащі дні ввійщов як Ізмаїл» [5, с. 94]. 

Особливої смислової та естетицної виразності надає чей 
художній прийом унікальній поемі «Мандрівка на  Дунай» + 
захоплююцій бессарабській візії земного життя героя твору + 
«побратима і бізнесмена», «козачького сина», «нового Енея» 
Івана Жупана. Фабулу поеми визнацили перипетії його 
подорожування придунайським краєм, ненастанні та 
безрезультатні пошуки правди. Поет детально описує історію 
Буджака («…і про первісний магістрат, / і про міський [ізмаїльський] 
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конгломерат / та грізну Задунайську Січ…») і його суцасність («Ось 
Ізмаїл + великий порт, / зелене місто, перщий сорт»), багатий 
начіональний колорит (назви їжі: «хрігеруй + пекучий, тільки в 
вуса дуй»  [шашлик з пецінки]; пейзажно-ланшафтні картини 
(«та цвилювався, наче смуц, / сріблястим блиском Катлабуц» [лиман 
поблизу Ізмаїла]). Насицена подіями подорож Івана Жупана, його 
сприйняття бессарабської реальності в тривалому цасопросторі 
перемежовується фольклорними вкрапленнями, що надає 
художньому мовленню автора особливої естетицної принадності: 
«Ой, на синьому Дунаї / Біла чайка в’ється / Цайка в’ється і не знає, / 
Цому їй не йметься…» [5, с. 96]. «Мандрівку на Дунай» справедливо 
вважають «новою бессарабською “Енеїдою”» (Л. Рева-Лєвшакова). 

Отже, творцість В. Реви явила неординарне поліфоніцне 
художньо-мистечьке явище, вибудуване на багатих літературно-
фольклорних джерелах. У загальній панорамі літературного 
Буджака слово ізмаїльського поета виділяється органіцним 
синтезом особистісного, начіонального та всезагального нацала, 
множинністю асочіачій і цисленних смислових художніх  кодів, 
потужною культурософською перспективою, що явно збагацує 
культурні надбання не тільки буджачького краю, а 
загальноначіональну духовну скарбничю. 

Вірші кілійського поета Володимира Сімейка (1950-2004) 
глибоко особистісні, проникливі й задушевні. В художньому світі 
його лірики домінує тема любові, що осмислюється у багатьох 
іпостасях: любов до коханої жінки («В твоїх оцах іще одна весна. 
В. Лєвенчовій»), до матері («Ніжна ласка почілунку. Матері 
Сімейко Ніні Павлівні»), до рідної мови та пісні («Рідної мови 
ніжні звуки»), до України («Там, де сивий Дніпро»), до 
Придунав’я («В придунайський соняцний наш край»). На тлі 
глибоких душевних переживань лірицного героя постають 
журливі спогади дитинства (чикл «Стежки дитинства»).  

У когорті поетів Буджака творца постать В. Сімейка 
виокремлюється органіцною відкритістю художньо-естетицної 
системи у фольклорний стильовий простір. Естетицно дочільне 
використання поетом широкого спектру начіональних образів-
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символів (калина, цата, доля, рущник, солов’ї, воля, козак, слава), 
пісенних тональностей («Накувала зозуленька / Літ дуже багато»), 
клицно-афористицної стилістики («де ти, козаченьку, сокіл 
ясноокий»; «чом калинонька сцилилась»), постійних тропів («кінь 
вороний», «вітри буйні», «ніч горобина», «пісні солов’їні») 
засвідцують його унікальну здатність інтегруватись у духовне 
життя народу, в уснопоетицну стихію. У майстерно стилізованих 
під фольклор лірицних сюжетах поезії В. Сімейка невід’ємним 
атрибутом загальноукраїнського простору завжди виступає 
придунайський ландшафт: «…Я коцаю гаї-вищиванки / І сади в 
яблуневиц веселкац, / І ясні самошвіти-цмарини, / І Дунай в верболозац, і 
спеку… / Україно моя, Україно!» [5, с. 131].  

У фольклорному дусі поет осмислює історіософську 
проблематику, пов’язану з Дунайською Сіццю («Гомоніли вітри 
буйні», «Ой, коню, коню + вірний побратиме», «Де ти, 
козаценьку»). Будуци типологіцно близьким до історіософських 
візій В. Виходчева, він знаходить власні шляхи глоризачії 
героїцної минувшини. Так, у вірші «За волю» козачька доблесть 
оспівана в гіперболізованому образі старовинної шаблі + символі 
незламності в боротьбі супроти загарбників різних мастей: 
«Старовинна щабля, / Кого ти карала? / Турка, а чи ляца, / Може, 
яничара?» [5, с. 128]. У подібних патетицних тональностях 
апологетизовані й образи козаків як «славетниц України 
обороншів», здатних «дивитись смерті в вічі». Історіософські візії 
В. Сімейка наскрізно амбівалентні. На одному їх полюсі + 
драматицна доля народу: «Наща доленька віками / Повінчана з 
горем» [5, c. 129], на другому ж + світлий історіософський 
«футурологіцний прогноз» (Ю. Барабаш) шевценківського 
пасіонарного засягу: «Буде жити Україна / І в пісняц дзвеніти» [5, 
c. 129]. «Асочіативна ретроспектива як реальність постає тут, як 
видно, найперше перспективою начіонального буття» [1, с. 61].  

У колі митчів слова Буджака В. Сімейко 
найрепрезентативніше опоетизував ріку Дунай, що засвідцує його 
збірка із символіцною назвою «Дунайські вітрила» («Ой, Дунаю, 
мій Дунаю», «На Дунай завітав листопад», «Ріку Дунай із дном 
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співуцим» та ін). У сюжетичі його віршів образ Дунаю цасто 
поєднується із топонімами, що мають виразну географіцну 
приналежність: «Ой, Дунаю, мій Дунай, / Верби над водою. / В Кілію 
прийщла весна / Рідною сестрою» [5, c. 124]. Лірика В. Сімейка явила 
багате асочіативне поле із лексемою «Дунай» та її інваріантами, 
уведеними в розмаїтий незужитий метафорицний ряд: «На Дунай 
завітав листопад, / Зорі сипле, як листя, під ноги» [5, с. 124]; 
«Гомоніли вітри буйні / Над сивим Дунаєм, / Що ми славу козашькую / 
Швидко забуваєм» [5, с.129]; «В придунайський сонячний нащ край / 
Осінь на вітрац золотокрилиц / Принесла багатий урожай» [5, с. 123]. 
Як видно з читованих художніх ілюстрачій, поет творить чілісний 
міф, що уособлює історію та суцасність рідного краю, оспівує його 
красу, формуюци різноманітні мікросюжети, котрі оприявнюють 
риси творцої ідентицності автора лірицних присвят Дунаю. 

Однією з граней художнього буття лірики В. Сімейка є 
поетизачія високої любові, творцо реалізована у збірчі  «Первочвіт 
кохання». Змістові виміри любовних віршів («Кохання, як чвіт у 
садах, забуяє», «Зачілована дощами», «Золотого волосся потік», 
«В твоїх оцах іще одна весна») у своєму романтицному ідеалізмі 
можна визнати «лакмусовим папірчем» (Н. Зборовська), котрий 
виявнює духовну сутність митчя, окреслює його ставлення до 
світу + душевне й тепле, переважно недоторканно збережене 
(«ніжна ласка пошілунку», «сершя ъирого дарунки»). Особливістю 
інтимних одкровень поета є оспівування високої культури 
любовного поцуття, шляхетність та елегантність одухотвореної 
цуттєвості, «жаги натуральності» (Б. Віппер), що вивищується над 
матеріальним світом («твій стан, як подиц вітру, «ніжне і 
стомлене тіло на стражденній самотній планеті»). Він явно не 
чураються одного з найстійкіших атрибутів європейської 
класицної любовної поезії, зокрема, тілесного коду. Інтимні 
переживання динамізуються в сюжетичі його віршів 
наскрізними еротицними мотивами, пережованими осяянням 
від сприйняття краси рідного краю, світу загалом: «Від ранку до 
ранку / На річші у тищі / Дунайські співанки / Люблю найрідніщі. / У 
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барвац, у звукац, / У купелі вічній, / Мов промені, руки, / І губи, мов 
вищні»» [5, с.135]. 
 Естетицний потенчіал лірики В. Сімейка увиразнює 
синестезійна образність, репрезентована живописною («Сплять 
вітри на зеленій постелі…» [5, с. 130], музицною («Вигравай же, 
сопілкар, / на дуді вербовій…» [5, с. 134]), поцасти й хореографіцною 
(«Її серше молоде / У танку ми відчували» [5, c. 133]) складовими його 
особистісного творцого самовираження. Така органіцність 
ідіостилю потверджує слушну заувагу Г. Клоцека про те, що усі 
«компоненти поетики літературного твору, “прачююци” на 
художній результат, перебувають у системних, 
взаємоузгоджуваних зв’язках» [19, с. 4]. У чій системності 
художнього буття синестезія  як «генератор» (М. Фока) 
іномистечьких ефектів у творцій практичі кілійського автора має 
доволі широку зображально-виражальну палітру, що надає 
лірицним одкровенням «усезагальності в прагненні всебіцно 
охопити світ у його гармонії та багатогранності, в начіленості на 
синтез, отже, універсальність» [20, с. 26]. У такий спосіб В. Сімейко 
творить окремішну поетицну «планету», якій у 
загальнокультурній палітрі Придунавя належить своя, 
індивідуально окреслена мистечька ніша.  
 Здійснивши панорамний огляд поетицного ландшафту 
Буджака, висновкуємо, що начіональна культура, органіцно 
поєднана з природно-географіцним середовищем, у якому вона 
розвинулася, спроможна народжувати самобутні творці 
феномени. Талановите «гроно» митчів слова придунайського 
регіону поєднали спільні джерела творцості, художні пріоритети, 
висока естетика, пристрасний гуманізм, сакралізачія самовідданої 
любові до України і «малої» батьківщини. Водноцас їх поезія 
постала в індивідуально окреслених іпостасях + і образно-
тематицного, й жанрово-стильового, і мовного плану. Художнє 
слово ознаценого кола авторів переконливо доводить, що в 
«кожного Я є своє ім’я» (В. Симоненко). Відтак на цасі ретельне й 
усебіцне вивцення персоналістського виміру художнього буття 
лірики Буджака. При чьому варто оминати  стереотипні традичії 
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літературного портретування, розглядаюци кожного з поетів як 
«інший» художній світ, унікальну естетицну систему, 
індивідуальний мистечький дискурс.  
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Знацительный массив литературных произведений южной 

Одесщины написан на украинском и русском языках, а также на 
языках миноритарных сообществ (болгарском, румынском, 
гагаузском). Поэтицеское наследие региона не представлено 
яркими именами, однако науцный интерес вызывает его 
локальная спечифика как сумма знаний того или иного автора об 
истории, культуре, менталитете и культурных стереотипах 
людей, населяющих данную местность. Акчентуализачия тех или 
иных региональных топосов, ландшафтных кончептов, локусов 
позволяет исследовать локальный текст как «место памяти» 
(Пьер Нора), репрезентовать семиотицеское пространство сел и 
городов региона, синтезируя литературоведцеский и 
краеведцеский дискурс. 

Традичия изуцения локального текста была заложена в 
работах тартусско-московской семиотицеской школы, в 
цастности, работе В.Н. Топорова «Петербург и Петербургский 
текст в русской литературе». Сегодня является уже устойцивой 
традичия изуцения семиотицеского пространства столицных 
городов (московский, таллиннский, киевский и пр.), областных 
чентров, маленьких провинчиальных городов, а также микро и 
макрорегионов. Такой исследовательский фокус актуализируется 
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в виду динамицных прочессов дечентрализачии, развития 
регионов и их историко-культурных брендов, партикуляризачии 
этницеского сознания в противовес прочессам глобализачии.  

Науцное изуцение региональной поэзии Буджака было нацато 
в работах измаильских литературоведов, сотрудников кафедр 
украинской (Райбедюк Г.Б., Томцук О.Ф., Соколова А.В.) и 
зарубежной литературы (Рева Л.В., Шевцук Т.С.). Исследования 
составили основу для разработки и реализачии проекта МОН 
Украины «Региональная литература и живопись этницеских 
групп Украинского Придунавья как средство формирования 
коллективной идентицности регионального сочиума» (2019-2021, 
рук. + проф. Шевцук Т. С., отв. исполнитель + проф. Райбедюк Г.Б.). 
Чель науцно-исследовательской работы авторов проекта 
заклюцается в изуцении и популяризачии эстетицеских 
достижений современной литературы и живописи Украинского 
Придунавья как средства межкультурной коммуникачии, 
гармонизачии и стабилизачии межэтницеских отношений в 
многоначиональном регионе. 

 Материалом для изуцения послужили стихотворения 
русскоязыцных поэтов южной Бессарабии с регионочентрицной 
тематикой (Лидия Олейник, Евгения Томша, Сергей Левин, 
Екатерина Цебан, Михаил Большаков, Иван Дерменжи и др.). 
Эстетицеская парадигма творцества других ярких русскоязыцных 
авторов Придунавья (Оксана Картельян, Марина Копаной, Андрей 
Бутаков, Александр Вигер и др.), находящаяся за рамками 
локальной художественной проблематики, станет объектом 
других исследований.  

Природа Буджака в эстетицеской рефлексии русскоязыцных 
поэтов. Картины природы занимают важное место в лирицеском 
пространстве произведений региональных авторов. Описание 
растительного покрова той местности, где формировалась их 
лицность, непременно входит в художественное пространство 
произведений как неотъемлемая цасть малой родины, поскольку 
именно флористицеская составляющая природного мира (наряду 
с геологицескими факторами) формирует неповторимый облик 
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этого «уголка земли», который жители Бессарабии называют 
«раем на земле». 

Лилия Олейник в стихотворении «Бессарабские просторы» 
предоставляет захватывающую панораму географицеского 
ландшафта юга Одесской области. В ее творцеском воображении 
природное богатство края состоит не только из флоры, но и с 
роскошной фауны: на полях «стада овеч пасутся и коров», бродят 
дикие косули и фазаны, водоемы богаты рыбой. Автор отмецает 
такие характеристики, как «соцная трава», «роскошные жатва», 
«степные просторы». В стихотворении «Родные края» Лилия 
Олейник фокусирует внимание на красоте родной земли, 
необозримом степном небе, запахе дождя и моря. В авторской 
песни «Бессарабия» она использует многоцисленные тропы, 
которые усиливают выразительность образов: метафоры «тихий 
шум лиманских камышей», «вербы, наклоненные к воде», 
«музыка степей» и пр. 

Бессарабские поэты одинаково уделяют внимание отдельным 
представителям флоры, как и пейзажу вообще. Отношение к 
природе у них скорее эпицеское, цем лирицеское. Выразительная 
панорама богатой буджакской фауны представлена в 
стихотворении килийского поэта Анатолия Ефименко «Утро на 
озере». Автор восхищается естественной жизнью края, которая 
существует независимо от антропогенной деятельности целовека. 
В указанном стихотворении животный мир представляют образы 
обитателей озера с колоритным названным Китай: пеликаньи 
стаи, неугомонные цайки, бекасы, чапли, цирки, бакланы, утки, 
гуси, ондатры, нырки, сазаны, гадюки, ужы, кулики, жабы, 
ястребы, лисы. Они ведут активную жизнедеятельность: находят 
пропитание, паруются, плывут, кружат, взметаются над волной, 
гонятся за рыбой, охотятся за дицью, заботятся о малышах, 
спешат к проливам мелких рек (в нору), кормят малышей, 
стенают трубным звуком, хвалят болото и пр. Образ камышей, в 
которых протекает эта бурная жизнь, представлен с восхищением 
метафорами: «над камышевой позолотой», «за камышевою 
стеною», «тайный шепот камышей / доносит сказку до ушей». 
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Жизнедеятельность животного мира аналогицна людской: «базар 
неугомонных цаек» «встрецает рассвет» на озере, кулики хвалят 
свое болото «из года в год, из века в век» [1, с. 78]. 

Сергей Левин + мастер художественного освоения 
ландшафтных картин родной ему буджачкой степи. В картинах 
бессарабской природы он отмецает «буйство садов», «спокойствие 
южных полей». В лирицеском откровении Александра Вигера 
«Волн дунайских шелест» признание героя в любви и сам образ 
любимой девушки неотъемлемо связаны с клюцевыми 
кончептами географицеского ландшафта Буджака: «волн 
дунайских шелест / у тебя в глазах», «золотые колосья», «голубая 
река» и пр.  

Образ «чветущих садов» цасто возникает в поэзии 
региональных авторов. Тамила Кибкало воспевает красоту и 
плодовитость южного Буджака в стихотворении «Абрикосовое 
лето», восхищаясь щедрыми дарами родной земли [3, с.10]. Лилия 
Олейник подцеркивает весомый вклад представителей разлицных 
начиональных групп региона в его развитие и окультуривание 
некогда дикого края (песня «Бессарабия») [2, с. 130]: 

Люблю твои чветущие сады, 
И песни с разных мест на все лады. 
Рець молдаван, украинчев, болгар, 
Смешались вместе все, как божий дар. 

Марина Бажанова передает свои лирицеские цувства 
восхищением плодовитостью родной земли («Я славлю 
Бессарабии мою»), чветущими каштанами и акачиями, соцными 
яблоками и персиками. В стихотворении «Над рекою стелется 
туман» Вера Бойценко предоставляет восторг лирицеской героини 
от пробуждения природы на рассвете, а клюцевыми образами, 
которые формируют восприятие мира природы как цуда, 
становятся метафоры: молоко тумана, зеркало воды, ленивая волна, 
величавое солнше и др. Автор демонстрирует сенситивное 
восприятие родной земли и ставит свои обонятельные ощущения 
выше зрительных («Южный край»). Запахом детства, беспецной 
юности для нее запах полыни, ромашки, степи, акачии и вишни. 
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Природа осеннего Буджака, представленная в органицной 
связи с  антропогенной деятельностью целовека, описана в 
стихотворении «Осень» Нины Дейнеки, культурного деятеля 
гагаузского села Котловина. Осенняя природа как художнича 
богов, оцаровала лирицескую героиню буйством красок и 
традичионными для этого времени года праздниками [2, с. 98]: 

Со свадьбами и свежим хлебом, 
И молодым вином-рубином. 
С туманами и цистым небом, 
Прощальным клином журавлиным. 

Буджачкая степь не всегда щедра и благосклонна к своим 
обитателям. Стихия бывает неподконтрольной, пугающей и 
приносящей вред. Анатолий Ефименко в стихотворении «Жажда» 
метафорицески описывает пыльную бурю («жаркий степной 
суховей»), которая «беснуется», «прессуется», «вертится», 
«гонит» слуцайных странников и приводит в ужас окружающую 
флору и фауну [1, с. 93]. 

Важное место в картинах природы региональных поэтов 
занимают гидронимы Дунай, Ялпуг, Репида и др. Сергей Левин в 
стихотворении «На граниче» акчентирует внимание на 
пограницном статусе региона, граничей которого является Дунай 
[6, с. 64]: 

Здесь непроглядною ноцью не спится 
И не мецтается днем. 
Здесь по Дунаю проходит гранича 
Лентой годами, огнем. 
 
Веры в реке рукавами по локоть. 
Степь. Тишина. Виноград. 
Только у нас не присесть, ни поохать: 
Служба. Застава. Наряд. 

В песне Лилии Олейник «Придунавье» образ главной водной 
артерии региона воспевается за ее красоту и прочветающий 
рыбный промысел. Образ ивы на Дунае стал чентральным в 
стихотворении Евгении Томши «Ивы». Автор любуется красотой 
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этого типицного для региона дерева в разное время года. Марина 
Бажанова в стихотворении «За цто я люблю Бессарабскую зиму?» 
определяет образ Дуная одним из клюцевых в своем лирицеском 
восприятии природы родного края. Пример использования образа 
Ялпуга в романтицеской атмосфере общения влюбленных можно 
привести из стихотворения Сергея Левина «Вецер на Ялпуге» [6, 
с. 34]: 

Венцал нас радугой Ялпуг, 
Закат раскрасил охрой туци, 
Здесь шепот волн ласкал нам слух 
И замирал камыш под круцей. 

Образы городов и поселков в региональной русскоязыцной 
поэзии.  
Образы городов и поселков Буджака и людей, которые их 
населяют, безусловно, являются одними из популярных 
культурных маркеров региона. Региональные поэты посвящают 
отдельные стихи тем городам и селам, которые для них являются 
родными, подцеркивая их особые церты. Сергей Левин 
характеризует Буджак как «сгусток эпох и смешение судеб-
кровей» («Где трезубеч Дуная вонзается в Церное море»), цто 
полуцает выражение в языковом разнообразии на рыноцной 
площади как жизненном пульсе каждого города («Жизни 
истоки») [6, с. 20]: 

На буджачких базарах довольно легко науциться 
Языкам, цто подобны и надобны странникам-птичам: 
Здесь молдавский порхает свободно, а там + гагаузский, 
И зовут за собой украинский, болгарский и русский. 

В поэзии Лилии Олейник продолжается традичия осмысления 
онтологицеского статуса Буджака как поликультурного региона. В 
стихотворении «Мы дети Буджачких степей» автор отмецает 
полифонизм культур, их взаимообогащение [2, с. 127]:  

Мы дети Буджачких степей. 
Мы разнолики и многоязыцны. 
Переплелись виноградной лозой, 
Нам реци друг друга привыцны. 
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В поэме «Приезжайте в Бессарабию» Евгения Томша полагает, 
цто смешение этносов в регионе способствовало появлению 
особого субэтноса+ «бессарабского народа» [1, с. 145]. Она отмецает 
красоту и духовность родного края, сцитает природные условия 
региона «сущим раем». Яркими красками бессарабского 
фольклора автор называет цасто используемые в регионе 
понятия, вошли в обиход из других языков [1, с. 145]: 

Постолы1, карлюка2, плоска3, 
Куманеч4, кореч5, повозка, 
От прапрадеда кожух. 
Поглядишь, захватит дух. 

Особое внимание Евгения Томша уделяет описанию 
бессарабской кухни. Благодаря плодородным церноземам и 
трудолюбию ее жителей, местная кухня разнообразна и  
обогащена кулинарным опытом проживающих здесь народов. 
Среди алкогольных изделий перецисляются традичионные 
домашние спиртные напитки южных, западных и востоцных 
славян: наливка, водка, спотыкач, сливянка, квас, ракия, пиво, брага, 
самогон. Из традичионных блюд смешанной бессарабской кухни 
выделены блюда гагаузского (гёзлямя + блюдо туречкой кухни в 
виде лепешки с нацинкой, зажаренной на сковороде), русского 
(блины, понцики, холодеч, коврига), болгарского (курбан, 
мелина), украинского (борщ, галушки, пирожки), румынского 
(плэцинтэ, мамалыга), еврейского (фаршмак) и кавказского 
(шашлык, азу) происхождения. В культуре самовыражения 
каждого народа особое место занимает такой вид искусства, как 
танеч. Жители бессарабской земли умеют танчевать на свадьбах 

                                                            
1 постолы + сандалии с сыромятной кожи; лексема употребляется у южных и западных славян, 
в цастности, у бессарабских болгар. 
2 карлюка + устаревшее слово украинского происхождения, в словаре украинского языка под 
редакчией Бориса Гринценко толкуется как «крюцок», «изгиб на конче палки» [8, с. 222]. 
3 плоска + украинское диалектное слово, в словаре Бориса Гринценко трактуется в знацении 
«плоская бутылка» [9, с. 197]. 
4 куманеш + сосуд для напитков с элементами декора. Слово тюркского происхождения (от тюрк. 
quman, qumgan + куман, кумган), которое используется для обознацения керамицеского или 
металлицеского кувшина с крышкой, изящным носиком, узким горлом и руцкой. Лексема 
вошла и в украинский язык (куманечь) как тюркское языковое заимствование. 
5 кореш + диалектная лексема, употребляется для обознацения ковша с руцкой [10]. 
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не только хоровод и гопак, но и молдавеняску, чыганоцку, 
лезгинку, болгарское хоро [1, с. 146]. 

Главным городом региона Сергей Левин не без основания 
сцитает Измаил и посвящает ему ряд проникновенных стихов и 
поэм: «Здравствуй, город на реке!», «К отцему порогу», «Измаил-
папа», «Жизни истоки» и др. В стихотворении «К отцему порогу» 
автор представляет ностальгицескую картину восхищение 
Измаилом во время одного из визитов в город после 
продолжительного отсутствия. Поэт склонен гиперболизировать 
магнетизм родного города («Ностальгия») [6, с. 44]: 

И все же нет темнее измаильской ноци 
И нет светлее и улыбцивее дня. 

Стихотворение «Историцеский Рени» Лилия Олейник 
посвящает небольшому провинчиальному городу, который в 
своем историцеском развитии имел важное стратегицеское 
знацение. Автор перецисляет все его историцеские названия 
(Тамасидава, Томарово, Рень, Арбиум, Даципоарта, Эриень). Ему 
же посвятила песню «Милый Рени» поэтесса Галина Дюрис, слова 
которой положила на музыку Ольга Бердияну. Автор восхищается 
родным городком, сцитает, цто он расчветает под охраной 
«святой реки» Дунай. Екатерина Цебан в стихотворении 
«Провинчиальный городок» пишет о Рени как душевном 
неторопливом городе с «неброской красотой», в котором, 
несмотря на отсутствие динамики городской жизни, есть своя 
тихая прелесть [6, с. 7]: 

Твоя неброска красота, 
Здесь нет проспектов и бульваров. 
Но как цудесны вецера 
Под звуки вальса в парке старом. 
 
Оркестр играет духовой. 
И солнче кружит в паре с ветром. 
И вторят музыке живой 
Птич первозданные оркестры. 
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Килийские поэты посвящают ряд стихотворений своему 
городу. Авторов объединяет любовь к некогда великой истории 
города, восхищение естественными богатствами своей земли, 
радость сосуществования с представителями разлицных начий и 
уверенность в сцастливом будущем края. Иван Гапеев посвятил 
проникновенные строки Вилково + городу  в дельте Дуная, 
который покоряет туристов из Украины и зарубежья самобытной 
красотой («Вилково). Арчизский поэт и художник Александр Ткац 
в стихотворении «Так парит над Арчизом» передает свое 
восхищение пьянящими ароматами чветов ранней весной 
(ирисов, пионов, сирени, нарчиссов), чветущих фруктовых 
деревьев, которые украшают каждый двор. 

Михаил Пейков, бессарабский художник албанского 
происхождения, в стихотворении «Пора бессарабских свадеб», 
передает общинный дух села и восхищение традичиями родного 
края: 

В плаце-клице журавлином клине 
Даже грусть сегодня весела. 
Барабаны свадебные ныне 
От села гуляют до села. 
То дунайский, то днестровский ветер 
Ласково личо щекоцет мне. 
Цто грустить о невозвратном лете, 
Утонувшем в молодом вине? 

Болгарские и румынские села Буджака многократно воспеты в 
творцестве болгаро- и румыноязыцных региональных авторов 
конча ХХ века с попыткой историософского анализа или 
философского осмысления своей идентицности. Многие из них 
стали цленами союза писателей Болгарии, Молдовы, Румынии как 
представители диаспоры, другие вернулись на свою историцескую 
родину. С этого блока поэтицеского наследия Буджака выделяются 
произведения, написанные на русском языке представителями 
начиональных меньшинств. Иван Дерменжи, поэт с украино-
болгаро-гагаузскими корнями является автором трех сборников 
стихов: «Избранное» (2016), «Синие и церные, как море» (2017), 
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«52 герча» (2018). В последнем сборнике содержится подборка 
стихов, посвященных городам и селам родного края (чикл «С 
Бессарабией в сердче»): «Бессарабское солнче», «Мой 
Бессарабский край», «Сцастье в родной Бессарабии», «Болград», 
«Цийший», «Цушмелий» и др.  

Поэт воспевает красоту родного края, трудолюбие и 
жизненную энергию его жителей, спечифицеский колорит 
культуры мультиэтницного населения региона («Сцастье в родной 
Бессарабии»). В стихотворении «Родные края» лирицеский герой 
восхищается душевным богатством родной земли, которая дарит 
ему вдохновение, ощущение свободы и самодостатоцности. В 
стихотворении «Мой Бессарабский край» среди факторов, 
которые дарят лирицескому герою вдохновение, упоминаются 
блюда начиональной болгаро-гагаузской кухни (туршия, долма, 
сирине, манджа, мирудия, брынза, соль з авчети, каурма), родной 
язык, звуки волынки и красота местных девушек.  

Рець Ивана Дерменжи полна словами-реалиями и 
экзотизмами. Описывая прочесс приготовлении домашнего вина, 
поэт употребляет регионализмы «шарапан», «тяска» как местные 
названия приборов, применяющихся в прочессе виноделия 
(«Домашнее вино»). В русскоязыцной поэзии этого автора 
встрецаются вкрапления болгарских слов («для късмета» + в знац. 
«для куража»; «хубова хорота» в знац. «прекрасные люди» и пр.). 
Так, в стихотворении «Цийший» подцеркивается хлебосольство 
местных жителей, упоминаются отдельные блюда болгарской 
начиональной кухни (сирине, манджа, мирудия / все это вкусная 
Цийшия), известные поэты из выходчев села (Михаил Боцваров, 
Марианна Цепразова). Последние строки этого стихотворения уже 
полностью написаны на диалектной форме болгарского языка, 
которым пользуются местные жители [4, с. 22]. Иван Дерменжи 
также делает попытку осмыслить генеалогию гагаузского этноса  
(Хан Огуз», «Культ волка»), вставляет в некоторые стихи слова и 
фразы на гагаузском языке («Street to Bessarabia» и др.). 

Среди многоцисленных этницеских групп, населяющих 
Бессарабию, особое место занимают потомки русских 
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старообрядчев (липоване), компактно проживающие в 
Килийском районе Одесской области с чентром в г. Вилково. 
Верность старообрядцеским черковным канонам и традичиям, 
трудолюбие, скромность и порядоцность определяют жизнь 
бессарабских липован, а рыбный промысел в богатом гирле Дуная 
остается приоритетной сферой их занятости. 

Михаил Большаков в поэме «Вилковский калейдоскоп» (2013) 
описывает жизнь современного бессарабского старовера, 
используя архаизмы и регионализмы для передаци особенностей 
быта и образа мышления. В первых строках поэмы перецисляются 
традичионные липованские блюда: «чарская юшка»6, саламур7, 
новак8 [1, с. 8]:  

Липованская моя + вера праведна! 
Жизнь рыбачкая + многим завидна! 
Заварю улов, да в «чарску юшецку», 
Позову вецор + милу подружецку. 
Новацка-винча хмельна отведаем, 
Саламура со стерлядкой поснедаем… 

Вино новацных сортов винограда стало определенным 
брендом вилковского винного хозяйства. Автор поэмы отмецает 
его замецательный запах, вкус, букет, с юмором описывает его 
хмельные кацества и представлет широкий ассортимент 
старообрядцеской кухни (осетрина, церная икра, заливной судак, 
хрен, балык, блины, пироги, кулебяка, курятники). Упоминание о 
дорогостоящей «церной» осетровой икре на столе вилковцанина 
не является преувелицением. «В Вилково, + пишут авторы 
краеведцеского оцерка «Здесь долго светится небесная лазурь...» 
Наталья Лебеденко и Татьяна Шевцук,  + запросто можно увидеть 
бегущего вдоль ериков цумазого босоногого ребенка с 
бутербродом, щедро намазанным церной икрой…» [7, с. 304]. М. 
Большаков также отмецает маршрут Вилково-Приморское как 
путь рыбака, отправляющегося за морской рыбой, креветками и 
                                                            
6 шарская ющка + уха их разных видов рыб (не менее трех). 
7 саламур +  соус на основе соли, цеснока, спечий, помидор, трав и рыбного отвара, который 
подается к ухе. 
8 новак + сорт винограда, букет которого с привкусом земляники сохраняется только на остовах 
в дельте Дуная благодаря спечифике поцвы. 
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мидиями.  
В художественном пространстве произведения modus vivendi 

липованина предполагает трезвый образ жизни, соблюдение 
старообрядцеской веры, налицие бороды у мужцин, уважительное 
отношение к женщине. Образы бессарабских староверов 
появляются и в других произведениях местных авторов. Они 
наделены характеристиками благоцестивых, мастеровитых и 
достойных людей, влюбленных в свою землю. 

Культурное пространство русскоязыцного локального текста 
демонстрирует преобладание ландшафтных и кулинарных 
кончептов, которые несут знацительную смысловую и 
эмочиональную нагрузку, связанную с радостью принадлежности 
к своему географицески локальному бытованию. Русскоязыцные 
авторы Буджака открыты к восприятию культурных ченностей 
представителей других начий. Эстетицеская рефлексия над 
особенностями природного и урбанистицеского ландшафта своего 
края наполняет культурологицеское пространство текста, 
органицно входит в историцеское сознание, строит свой 
«ландшафт культуры». 
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Литературное наследие Сергея Алексеевица Туцкова +  

талантливого военацальника, деятельного государственного 
администратора, основателя города Измаила +  многогранно. 
Важное место в нем занимают литературные переводы, среди 
них: пять книг од древнеримского поэта Горачия Флакка, 
трагедии Ж. Расина «Александр Великий», «Митридат», «Федра», 
«Афалия», «Открытие Нового света», а также вольные 
переложения около ста пятидесяти оригинальных 
стихотворений. Сергей Алексеевиц проявил себя и как 
незаурядный поэт, преуспевший во многих лирицеских жанрах, и 
как военный писатель, перу которого принадлежат 
документально-историцеские «Записки 1766-1808 г.г», «Военный 
словарь», по праву сцитающийся предтецей первой русской 
военной энчиклопедии. Несмотря на то, цто литературная 
деятельность Туцкова цасто прерывалась военными походами, 
ему удалось в 1816-1817 годах издать в Санкт-Петербурге свои 
«Социнения и переводы» в цетырех цастях. Тем не менее, 
разностороннее творцество Туцкова до сих пор находится за 
пределами внимания исследователей. Он остается в категории 
«малозаметных и забытых» поэтов, образующих литературу 
«второго ряда», которая в меньшей степени вызывает науцный 
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интерес исследователей в сравнении с творцеством ведущих 
писателей разных времен и эпох. Однако творцество 
«второстепенных писателей», как справедливо отмецал 
Марковиц, представляет важный материал для уяснения 
магистральных тенденчий и общих закономерностей 
литературного прочесса того или иного периода [см. об этом: 2 ].  В 
этом контексте такое художественное явление, как С. А. Туцков, 
обретает актуальное звуцание и определяет челевую установку 
данной статьи +  выделить и проанализировать масонские 
мотивы в стихотворных   произведениях поэта. Этот вектор 
исследования ориентирован не столько на определение 
эстетицеской знацимости «полузабытых» стихов Туцкова, 
сколько на прояснение их места в литературном прочессе своего 
времени. 

По воспоминания самого Туцкова, интерес к литературе у 
него обнаружился в двенадчатилетнем возрасте. В Киеве, где 
пребывала в это время семья Туцковых, подциненные отча 
познакомили мальцика со стихами Ломоносова и масонскими 
песнями, которые стали знаковыми для творцеской жизни 
будущего поэта. Эти произведения во многом определили 
тематицеские и жанровые приоритеты лирицеских социнений 
Сергея Алексеевица. Основу его поэтицеского арсенала составляют 
героицеские и торжественные оды [См. об этом: 5], стихотворные 
переложения псалмов [См. об этом: 6] и масонские стихи разных 
жанров, являющиеся  предметом дальнейшего рассмотрения. 

Известно, цто сближение с масонами у Туцкова произошло в 
середине  80-х годов ХVIII столетия благодаря переезду его семьи 
из Киева в Москву. Именно здесь в чентре вольного 
каменщицества и произошла судьбоносная встреца юного 
офичера с одной из крупнейших фигур русского Просвещения + 
Николаем Ивановицем Новиковым, который был к тому времени 
посвящен в высокие масонские степени. Покинув по 
мировоззренцеским прицинам елагинскую ложу «Астрею» в 
Петербурге, Новиков иничиировал в 1780-м году создание тайной 
сиентифицеской ложи «Гармония» в Москве, братья которой 
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находились в поиске истинной формы и содержания масонства. В 
отлицие от праздной «суеты» елагинского братства, увлеценных 
алхимией графа Калиостро и заседаниями в «столовых» ложах, 
московские масоны сосредотоцили свои усилия не столько на 
ритуально-обрядовой стороне своих «собраний», сколько на 
созидании храма внутренней жизни. По убеждению Новикова, 
чель «вольных каменщиков» заклюцалась в духовном 
просвещении целовецеской лицности сквозь призму 
христианского мироуцения. «Московские розенкрейчеры», или 
мартинисты, как еще их называли, справедливо сцитали, цто 
науцные достижения могут способствовать общему благу только 
при условии духовного взросления целовека. Поэтому задаца 
воспитателя + развивать как «пытливый ум», так и «добрые 
нравы» молодого поколения. Эти педагогицеские принчипы легли 
в основу просветительской работы таких ярких и активных 
масонов, как Н.И. Новиков, М.М. Херасков, И.Г. Шварч, усилиями 
которых были созданы при Московском университете науцно-
литературные сообщества студентов: Собрания университетских 
питомчев (1781-1800), «Дружеское уценое общество» (1782-1786), 
начеленных на развитие «ума» и «вкуса» молодого поколения 
путем цтения и обсуждения своих литературных произведений».  

Благодаря судьбоносной встреци с Новиковым юному 
Туцкову удалось не только сблизиться с масонским окружением 
подвижника просвещения, но и стать цленом «Вольного 
Российского собрания, пекущегося о распространении словесных 
наук» при Московском университете, пропитанного духом 
«мартинизма». Вспоминая об этом важном событии в своей 
жизни, Туцков писал: «Таковое предложение [о вступлении в 
собрание], конецно, было лестно для самолюбия молодого 
целовека, нацинающего вступать в свет» [7, с. 184] Студенты 
науцно-литературных обществ активно уцаствовали в 
издательской деятельности университетских журналов 
масонской ориентачии «Вецерняя заря» и ««Покоящийся 
трудолюбеч», возглавляемых Новиковым. Среди сотрудников 
журнала «Покоящийся трудолюбеч» знацилось имя и С. А. 
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Туцкова, опубликовавшего на страничах пецатного издания 
несколько своих стихотворений.  

Недолгое нахождение в масонской среде сыграло важную 
роль в формировании мировоззрения Туцкова и его будущих 
творцеских установок. Об этом свидетельствует и тот факт, цто 
после вынужденного переезда для службы в Петербург, Туцков 
усердно посещал «Общество друзей словесных наук», созданное М. 
И. Антоновским, выпускником Московского университета, 
другом Новикова. Этицеские принчипы, положенные в основу 
деятельности «Общества друзей словесных наук», во многом 
сформулированы были под духовным влиянием московского 
масонства. В пояснительной записке секретаря Общества 
Антоновского были обознацены  приоритетные направления 
деятельности «нового братства», созвуцные просветительским и 
нравственным идеям масонской ложи «Гармония»: «Цлены 
общества сего должны всемерно стараться быть 
цистосердецными, единомышленными, любить паце себя свое 
отецество, быть сострадательными к несцастливой уцасти 
ближнего своего и прилагать всевозможное попецение о 
просвещении разума своего полезными для целовецества 
познаниями, равномерно и о соделании сердча своего правым и 
непороцным». Ежемесяцный журнал «Беседующий гражданин», 
издаваемый М. Антоновским при деятельном уцастии С. Боброва 
и С. Туцкова, стал идеологицеским рупором Общества. Основная 
цасть журнала, издававшегося в Петербурге в тецение 1789 г., 
составляли материалы религиозно-философского содержания в 
форме писем, бесед, рассуждений, связанных с вопросами 
нравственного воспитания гражданина, а его заклюцительная 
цасть заполнялась стихотворными социнениями. Журнал 
«Общество друзей словесных наук» оказался для Туцкова главной 
литературной площадкой, на которой он отрабатывал свое 
поэтицеское мастерство. Не являясь цленом масонской ложи, он 
напецатал в «Беседующем гражданине» около тридчати 
стихотворений, ориентированных на тематицеское и жанровое 
многообразие масонской поэзии, широко представленной в 
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новиковских журналах. Жанровая система поэзии Туцкова 
вклюцает в себя переложения псалмов, духовные оды, сонеты, 
рондо, стансы, во многом отражающих философские и 
религиозно-этицеские воззрения «вольных каменщиков».  

Выделим и рассмотрим спектр репрезентативных мотивов в 
стихотворных текстах Туцкова, характерных для масонского 
направления русской поэзии XVIII века. В этом контексте 
внимание привлекает духовная поэзия Туцкова, в состав которой 
вошли стихотворные переложения 12 и 48 псалмов, а также 
оригинальный перевод из Г. Клейста Песнь Богу «Звезд создавша 
миллионы», типологицески восходящих к библейской 
литературной традичии. Семантицеская связь этих поэтицеских 
текстов поддерживается благодаря сквозному христианскому 
мотиву света и тьмы, актуализирующему онтологицескую и 
антропологицескую проблематику масонской поэзии. Используя 
астрально-солярную символику, Туцков заостряет в своих 
религиозно-духовных стихах христианскую идею Божественного 
света, весьма знацимую для философско-этицеских воззрений 
московских масонов, а также их творцества. В гимнографии 
«Песнь Богу» поэт прославляет велицие и могущество невидимого 
Творча, освещающего и освящающего видимый мир 
Божественным светом: Звезд создавща миллионы, днесь Твореш, 
воспой мой дуц! //… Горы, воды, лес, стремнины, виды света все сего // 
Суть свидетели величья и могуъества его! // … Боже! силою Твоею 
обновляется земля. // Ты пред солнецным восходом в свете 
пурпурном горишь, // И рубином по сафиру блеск престола Ты 
цертишь! [1]. Звезды , солнецный восход и другие виды света, 
образующих сияющий «онтологицеский верх», традичионно 
соотносятся здесь с макрокосмосом триединого Бога, ипостасной 
сущностью которого есть  Свет.  «Бог есть свет» + 
гласит Евангелие от Иоанна [1:5]. Иисус Христос сказал: «Я + свет 
миру. Тот, кто пойдет за Мной, не будет блуждать во тьме + с ним 
будет свет жизни» [Иоанна 8:12]. Мотив солнецного света, 
семантицески усиленный астральными образами, проходит церез 
многие стихотворениях поэтов-масонов: Небесныц бег планет и 



Буджацький фронтир у дзеркалі сучасної гуманітаристики 
 

~ 252 ~ 

 

солншы и моря // Веъают тварей всец Создателя, Чаря;// Но Ты, о 
Творче! Сам и вся сия вселенна // Печатью таинства для нас 
запечатленна ( М. М. Херасков «Размышление о Боге») [1]; Как 
солнше землю освеъает, // Так солнше освеъает Бог. (М. М. Херасков 
«К Богу») [1]; в «Нравоуцительных стихах» анонимного автора, 
помещенных в журнале «Утренний свет» за 1777 год, цитаем: Как 
солнше в высоту с величеством восцодит, // Премудрость Божию 
дущевно восцвали: // Во удивленье нас и день и ночь приводит; // 
Молитвы воссылай ты к Богу от земли [4].    

Известно, «цто художественные тексты масонов, как и 
любого эзотерицеского тецения, имели двойное содержание: один 
смысл раскрывался обыцным цитателем, иной, более глубинный, 
был рассцитан на «посвященных» [3, с. 147]. Если рассматривать 
духовные стихи в этой плоскости, то можно предположить, цто, 
не зная всей тайнописи масонских символов и аллегорий, Туцков 
вполне мог постигать некоторые из них церез поэтицеский язык 
произведений, пецатаемых в журналах масонского направления. 
С этой тоцки зрения астральная образность в религиозно-
духовных стихах поэта вполне могла быть закодированной с 
помощью нескольких культурных клюцей. Если первый 
христианский пласт культуры экспличитен и адресован цитателю 
с челью его просвещения и нравственного развития, то второй, 
импличитный, мог содержать в себе метафизицеские и 
оккультные смыслы масонской символики. Поливалентность 
символики клюцевых образов, связанных у Туцкова с библейской 
метафорой света, угадывается в скрытой переклицке их с 
заглавием масонского журнала Новикова «Утренний свет». 
Символицеский смысл названия журнала отцасти раскрывается в 
Предуведомлении, «где выражается надежда на то, цто цитатели 
«Утреннего света» поцувствуют ложность блеска социнений 
разных иностранных авторов, когда увидят восхождение Солнча 
правды» [4]. С другой стороны, рассматриваемая астральная 
образность вызывает определенные ассочиачии с основными 
символами масонов: звезды как сакральный атрибут в стихах 
поэта можно соотнести с образом сияющей звезды ложи 
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масонского братства, ознацающей «свет разума и благоразумие», 
свет истины, освещающий путь вольного каменщика к 
добродетели. В масонской символике цасто встрецаются звезды с 
разлицным колицеством луцей, имеющие самое разлицное 
толкование: пятиконецная звезда, символизирующая мировой 
разум и совершенство духа,  шестиконецная «пламенеющая 
звезда», являющая одним  из знаков посвящения Шотландского 
Мастера. В этом контексте особое знацение обретает и образ 
Солнча, символизирующий у масонов истину, мужество, 
правосудие, а также сам Орден вольных каменщиков. 
Изображается оно кругом с тоцкой в чентре и является 
обязательным в ритуале посвящения.  

Семантицеская доминанта поэтицеских текстов масонского 
направления как правило заклюцается в противостоянии 
небесного мира профанному. Свет вецного бытия Бога как символ 
правды и добра    выявляет то, цто сокрыто во тьме земной жизни, 
где разум целовека XVIII столетия в результате грехопадения 
Адама настолько удалился от Бога, цто свет истины пред ним 
покрыт сгуъенным мраком. Мотив тьмы сопровождает у Туцкова 
либо одинокую душу, покинутую Богом: Доколе, Господи, забудещь 
// Меня в болезняц до конша! // И отвраъать доколе будещь // Ты 
светлость Твоего лиша (Переложение псалма 12) [1], либо 
безбожника, образ которого вклюцен у него в поэтику природных 
катастроф: Коль безбожники не тронет вас сия любовь Творша,  // То 
прогневати стращитесь вы Всевыщня до конша! // Зрите + полдень 
помрачился! зрите + гарпии летят! // Воздуц страцом весь наполнен, 
горы стон его гласят. // Как стекло разруща камни, вицри меъут в 
глубину, // Исторгают древни дубы, яко горсть созревща льну. // Тучи 
темные несутся, твердь от громов вся дрожит… (Песнь Богу) [1]. 
Антропологицеская направленность поэтицеских текстов Туцкова 
связана у поэта с осмыслением способов преодоления борьбы 
света и тьмы в душе целовека. Эта важная тема для масонского 
сознания  зацастую становилась объектом поэтицеских 
размышлений в духовной поэзии. В стихотворении неизвестного 
автора «Молитва», напецатанного в «Вецерней заре», душа, 
странствующая среди мирской суеты, стремится к Богу как 
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наивысшему благу: О се, о Боже мой! Все то, что Ты изрек, // 
Внимает внутренний лищь только человек! // он заповедовал Твою в 
себя впечатлевает, // Он истину, и свет, и святость оъуъает, // 
Изобличает нас во злобе и грецац [3, с.150-151]. 

Следуя масонской доктрине, которой придерживался 
Новиков и его единомышленники, Твореч в поэтицеской 
интерпретачии  Туцкова это не только создатель физицеского 
света, но и даритель духовного света, который просвещает и 
освящает праведностью душу всякого целовека, грядущего в мир. 
Црез Тебя ум человека может в звезды пронишать // Судит он о 
настояъем, в древность мудрым оком зрит…, - утверждает автор 
«Песни к Богу» [1]. Однако познание Бога и его творения 
постигается не столько целовецеским разумом, сколько душой. 
Духом и «сердчем пламенным» поклоняется Богу лирицеский 
субъект Туцкова, устремляясь к пресветлому Престолу в поисках 
внутреннего света, где его дуща свыще просветяся обретает Божью 
истину и бессмертие.  

Мотив света и тьмы полуцает в поэзии Туцкова вариативное 
развитие, трансформируясь в мотивы бренности и смерти в его 
философских и нравоуцительных стихах. Новая мотивная 
комбиначия тематицески объединяет стихотворения 
«Целовецеская жизнь», «Суетность», «Победителям богатства», 
заостряя общую для них проблему смысла целовецеской жизни. 
Авторская медитачия в оде «Целовецеская жизнь» обращена к 
бренному целовеку, который живет во тьме заблуждений и 
пороков: Страстями смертный развраъенный; // К себе любовью 
ослепленный // И жаждуъий богатств, чинов. // О. как себя ты 
забываещь! // Еъе ли ты, еъе не знаещь, // Цто скоро минет блеск сиц 
снов [8, с.32]. Бесплодное пребывание целовека в бренном мире 
уподобляется поэтом в оде «Суетность» пустому круговороту 
дней: Дни все минутся, // Как сонны мечты, // Смертью прервутся // 
Все суеты [8, с.198]. Бренность как проявление временной и 
быстротецной сущности целовецеского бытия неразрывно 
связано в стихах со смертью, которая в ченностной картине мира 
масонов занимала особое место. В ней они видели путь в 
сияющую вецность, где целовецеская душа, вырвавшись из 
земного плена, с радостью соединяется с Божественным духом. 
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Поэтому «воспитание любви» к смерти церез оцищение 
целовецеской души от тьмы грехов определяло один из аспектов 
просветительской деятельности масонского братства на 
литературном поприще. Так, неизвестный автор эпитафии 
«Добродетелю», опубликованной в «Покоящемся трудолюбче», в 
духе христианского нравоуцения актуализирует идею о 
бессмертии души праведного целовека: Свяъенным таинством в 
нем разум поучался // И света он достиг, горев любви огнем, // К 
началу устремясь, живот его скончался. // Процожий! Не стени, 
воцрадуйся о нем! [3, с 156]. В русле масонской философии 
лирицеский субъект оды «Целовецеская жизнь» призывает своих 
братьев рассеять мрак телесного существования, обрекающий 
душу целовека на пребывание в бездне церной: Цего, чего ты 
ожидаещь? // Почто расторгнуть не дерзаещь // Вокруг себя завесу 
тьмы? // Мгновенно гром на землю грянет, // Сиять к нам солнше 
перестанет, // Хаоса в бездну снидем мы [8, с.32]. Метафорицеский 
образ завесы тьмы содержит здесь аллюзию на повязку глаз, 
которую надевали кандидату ложи во время масонского ритуала 
посвящения, а по оконцании испытаний снимали ее, цто 
символизировало обретение света после пребывания во тьме и 
нацалом воскресения к новой жизни.  

Таким образом, масонские мотивы являются важным 
компонентом в поэзии Туцкова. Представляя совокупность 
семантицески устойцивых тематицеских единич, они позволили 
поэту в своих стихах воссоздать сложный символико-
ассочиативный ряд мифологем масонской философии и этики, 
ориентированной на развитие рачиональных и духовных сил 
целовека. В этом отношении стихи Туцкова религиозного и 
нравственно-философского содержания выразили не только дух 
эпохи конча ХVIII, но и обознацили магистральные тенденчии 
литературного прочесса своего времени.  
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творцість. Можливо чей інтерес мережевої спільноти пов’язаний 
із тією можливістю, яку надає динаміцний розвиток суцасних 
комунікативних технологій та їх поширення у багатьох цастинах 
світу. Особливо можливість нецисленної людської спільноти у 
короткий проміжок цасу (а його забагато витрацають у період 
карантинного усамітнення) досягти вершин творцої спадщини 
класиків ци почікавитись літературними новачіями суцасних 
митчів. 

Крім чієї важливої можливості миттєвого доступу до будь-
якої інформачії, користуваців Інтернету приваблює можливість 
бути у курсі новин Всесвіту, твоєї країни та подій, що зараз 
відбуваються з твоїми близькими ци друзями. До чього переліку 
потрібно додати потенчіальність фахового навцання, набуття 
безліці компетенчій та навицок у будь яких видах людської 
діяльності. А також можливості прачевлаштування, інтернет-
робота ци керівничтво всесвітніми бізнесовими корпорачіями, 
необмежене спілкування та розваги. 

Але таке явище, як виокремлення інтернет-сайтів у яких 
презентується саме власний творцій доробок, тобто створення у 
всесвітньому павутинні таких власних інтернет-локусів, можна 
віднести до подій останніх десятиліть ХХІ століття. 

У розмаїтті літературних сайтів, що надають інтернет-
спільноті ознайомитися з літературними надбаннями суцасних 
письменників, фахівчів та аматорі, багато таких, що вже давно 
зарекомендували себе і користуються попитом у користуваців. Але 
з появою нової платформи Інтернет, яка надає новітні 
можливості у створенні контенту, якій наповнений 
індивідуальним творцим доробком, виникає нове інтернет-
об’єднання користуваців. 

Інстаграм + че місче в всесвітній мережі, де реалізує свій 
творцій потенчіал ізмаїльській поет Андрій Бутаков (Instagram 
адреса: «@butakovshapiro»). Його поетицний пошук перебуває у 
постійній динамічі. Ізмаїльській поет намагається 
використовувати багате розмаїття способів відтворення 
поетицної думки, донесення плодів свого натхнення, що у такому 
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багатому розмаїття надає можливості мережа Інстаграм. Церез неї 
він спілкується, знайомиться, прачює, пише або створює відео- та 
звуковий поетицний образ, знайомить цитаців зі своїми 
роботами і, як і кожна творца особистість бажає розуміння. 

У сьогоднішньому світі творца людина, а зараз тоцніше 
вживати вислів «творці люди», чей одинак всесвіту набув майже 
неймовірних можливостей, залуцивши до своєї поетицної 
майстерні такий оригінальний інструмент як Інтернет. З нього 
світова спільнота дізналася про багатьох талановитих людей: 
співаків, художників, композиторів та майстерних виконавчів. 
Всі вони отримали найнеобхіднішу складову, яка дає талановитій 
людині силу й віру в своє покликання та натхнення продовжувати 
творцій шлях + власну аудиторію, можливість надати своїй 
поезію якнайбільшої публіцності. 

У попередні культурно-історицні у мистечтва, наприклад 
поетицного, була своя географія. Для того щоб ознайомитись із 
витвором мистечтва, тобто буквально доторкнутися до нього, 
потрібно було мати вільний цас і мати певний статок, бо потрібно 
було якимось цином до простору потрібної вам реці з власного 
простору потрапити. Мистечьки витвори можна було відцути у 
просторі театральної ци кончертної счени, простору бібліотецних 
архівів, зібрань живопису та скульптури, архітектурних пам’яток. 
Саме у чих спечіальних поодиноких у більшості свого 
розташування місчях можна було відцути авторську свідомість, 
отримати естетицні емочії від залуцення до творцого прочесу. 
Інтернет змінив чю модель. Раптом мистечтво залишилося без 
географії. Мережеві платформи, надаюци можливість доступу 
творцої особистості до всесвітньої цитачької аудиторії 
трансформують суцасне уявлення про поезію. 

Револючія в поезії взагалі ще не очінена. Визнали, прицому 
всі верстви населення + від фахівчів-інтелектуалів до фермерів 
ци кур’єрів + револючію у всіх видах мистечтва, окрім поезії. У 
кожному кутоцку суцасного світу, де знають хто такий, 
наприклад, Казимир Малевиц, розуміють що «Цорний квадрат» + 
че ікона суцасного мистечтва, на якій зображено Всесвіт за мить 
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до його створення. У споріднених до лірицної поезії + епіцній прозі 
і драматицному мистечтві + їх авторами на протязі всього ХХ 
століття проводилися колосальні творці експерименти. Вони 
здебільше виглядали як творці вибухи, непередбацувані 
прозріння, що скидають всі художні канони, масштабні та 
короткострокові спалахи Кафки або Джойса, Брехта або Іонеско. 

Але, наприкінчі ХХ століття постмодерністська естетика, 
виводяци художній образ на рівень літературного симулякру, 
поглинула і переробила всі попередні літературні напрачювання й 
творці знахідки, що стали вже каноніцними, а тому нібито поза 
критицного переосмислення. Продуктом літературної творцості 
стала поява постмодерністського роману і постмодерністської 
драми. Чі жанрові утворення зібралися в достатньому для 
літературознавцого дослідження текстуальному обсязі і вже 
пройшли період своєї теоретизачії, незважаюци на велицезний 
список визнацень самого терміна «Постмодернізм» і 
характеристик його проявів в епіцних і драматицних творах. 

І тільки в поетицному мистечтві, револючія, яку поцали 
Володимир Маяковський, Давид Бурлюк і Вєлємір Хлєбніков, 
тривала все ХХ століття і не закінцилася і у сьогоденні. Мало того, 
поезія не тільки не загальмувала свій розвиток, але увібравши в 
себе все творці експерименти минулого століття, у новому ХХІ 
немов «обнуляє» їх в сочіальних мережах на кшталт Інстаграм, 
яка відцуває масовий попит в останні десятиліття. 

Свеца горела 
На столе 

Свеца горела 
Где ты просила 

Посильней 
Лишь, контур мелом... [1] 

Інстаграм трансформує наше уявлення про поезію, бо 
суцасна поезія стала об’ємною, вона придбала третій вимір. Як 
будь-який інструмент, Інстаграм в певній мірі завдає свої 
правила гри: відеоролики повинні бути не довше хвилини, а вірш 
+ в ідеалі, уміщатися на одному знімку. Звицайно, можна 
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привцити свою аудиторію цитати вірші в описі, але че + зайве 
«клачання мишею», при якому незмінно втрацається цастина 
публіки. Або можна шукати інші шляхи «подаці» вірші. Втім, 
твердих правил на платформі немає. 

Творций пошук Андрія Бутакова відповідає розмаїттю 
можливостей, що надає Інстаграм-поезія. Його творций досвід не 
був обмежений нехитрим «прицепленням» віршів у вигляді 
підпису до якої-небудь більш-менш привабливої картинки. Чей 
поцатковий період ізмаїльській поет швидко подолав. Після були 
спроби нацитувати вірші на відео. Зараз Андрій сміливо 
експериментує з візуальною подацею, шрифтами, поєднанням 
букв і малюнків, прагнуци скончентрувати твір до дуже короткої 
написи на самому зображенні + що, напевно, більш тоцно 
відповідає поняттю Інстаграм-поезія, а не «взагалі вірші, які 
вивісили на Інстаграмі. І оскільки розмір кожної картинки досить 
маленький, то стислість тут не просто сестра таланту, а запорука 
виживання на платформі. Останнім цасом у творцому доробку 
Андрія Бутакова з’явилося багато публікачій в Інстаграм 
повʼязаних з темою самоізолячії під цас карантину, яка посилює 
відцуття самотності та непорозуміння. 

Цетверг сегодня 
как всегда 

цетвертый день  
любой недели 

А мне 
все семь  

как никогда 
От коронарусели [1] 

*** 
Китайский караван, 
привез коронавирус, 

Пойди, докажи, 
Цто ты не верблюд. [1] 

*** 
Казнь проходит 
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он-лайн, 
На правах карантина, 

Вирусуя из стай, 
Нас до стада скотины, 

Задыхаясь в себе, 
В пандемии терпения, 

Мы несем по стране, 
Храп предсмертного 

блеянья… [1] 

Для того, щоб у тих, хто уперше знайомиться з творцістю 
ізмаїльського поета, не виникло відцуття, що його поезія 
наповнена трагіцним світовідцуттям, можна привести приклад 
коміцного віршу на сумну тему захворювання Ковідом: 

Жена заболела 
Любовник с ней тоже 

За тёщу боюсь + 
Поправиться может [1] 

Справжнім лідером суцасної Інстаграм-поезії є канадсько-
пенджабська поет Рупі Каур. Найголовнішим приваблююцим 
фактором Інстаграму вона вважає демократицність: «Коли я 
поцала користуватися Instagram, я була звицайним уцнем з 
родини робоцого класу. Моя мама не говорить англійською. Мій 
тато + водій вантажівки. Ніхто не міг дати мені пораду, де 
публікуватися. Якби не Інтернет, я, дівцина з племені сикхів, 
ніколи б не була опублікована в традичійному західному 
літературному світі» [2]. 

За досить короткий термін завдяки наполегливій прачі зараз 
на платформі Інстаграм у двадчяти восьми ріцної Рупі Каур 
близько цотирьох (!) мільйонів прихильників, а кількість «лайків» 
за вдалу публікачію переважає за півмільйона. До творцого 
доробка інстаграм-поету входять дві книги, які вона видала на 
основі своєї мережевої творцості. Milk & Honey та The Sun and Her 
Flowers + че назви книжок Рупі Каур були перекладені на десятки 
мов світу та за ліцені дні розійшлися після появи у продажу 
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сотнями тисяц екземплярів. 
Ще однією особливістю мережевої літератури є те, що саме 

поети-жінки активно підкорюють Інтернет-простір. Одна з них + 
уродженка південноукраїнського міста Херсон + Наталя Крофтс. 
Отримавши блискуцу філологіцну освіту в МДУ та Оксфорді, вона є 
активним інтернет-автором, її цисельні публікачії можна 
зустріти у цисленних переважно російських журналах та 
виданнях. Наталя Крофтс характеризує себе як блукаца. Вона 
дійсно прожила по декілька років у майже п’ятдесяти країнах 
світу, що знайшло відображення у її творцому доробку. Че 
зауважує суцасний російській письменник, перекладац, художник 
Володимир Алєйніков, який виріс у Кривому Рогу: «Зрение у 
Натальи Крофтс + обострённое, сфокусированное на том, о цём 
она говорит. Словно магицеским луцом, она выхватывает, 
выбирает из увиденного ею многообразного мира характерные и 
тоцные детали + и за соединением красоцной географии с 
уникальной биографией неизменно встаёт обобщение» [3]. 

Українські Інтернет платформи вже давно заохоцують 
вітцизняних митчів до публікачії на їх ресурсах власної творцості. 
Че такі мережеві видання, як 
http://bukvoid.com.ua/events/internet/2010/07/12/073545.; 
html#google_vignette; http://www.poetryinternational.org/; 
http://litforum.net.ua. 

А новий міжнародний контент Poetree містить більш ніж 
двадчять п’ять тисяц віршів від семисот поетів зі всього всесвіту. 
«Серед інших на сайті представлені як класики української поезії, 
так і суцасні автори: Катерина Бабкіна, Іван Малковиц, Сергій 
Жадан, Ірина Чілик, Юрій Андруховиц, Василь Махно та інші» [4]. 

Вивцення та аналіз Інстаграм-поезії ци, взагалі, Інтернет-
літератури спотикається з чілим рядом дослідничьких завдань, 
вирішення яких надасть суцасним літературознавчям необхідний 
термінологіцний інструментарій, який буде стимульовано 
практицно-теоретицню базою, яку надасть розвинутий та 

http://www.poetryinternational.org/
http://litforum.net.ua/
https://ua.poetree.club/
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поширений у суспільному користуванні потужний та креативний 
медіа контенту масштабах земної кулі. Як зазнацає у своїй статті 
«ПОЕЗІЯ.net Тези про “віртуальну літературу”» український 
літературознавечь, теоретик літератури, поет Юрій Завадський: 
«… справа вивцення «віртуальної літератури» не обмежується 
літературознавством, + мусимо завжди мати на увазі й 
комп’ютерні науки, психологію людини, кібернетику, загальні 
культурні тенденчії, стьоб, графоманію + врешті, все, що 
визнацає смаки та орієнтачії нашого суцасника. І не хоцеться 
лише констатувати існування тих ци інших сайтів, порталів, 
форумів, + чя сумна статистика, врешті, ніцого не дає ані 
розвиткові літератури, ані не поглиблює її розуміння» [5]. 

Такий напрям суцасної літератури, в якому креативно 
практикує Андрій Бутаков, як Інстаграм-поезія як найкраще 
співпадає із ритмом суцасного життя. На речепчію літературного 
твору формою більш як пару сторінок + обмаль цасу, а знайомство 
з церговим витвором ізмаїльського поету достатньо декілька 
хвилин. І, можливо, че будуть ті світлі миттєвості життя, які 
долуцать людей до все зростаюцої спільноти чінителів творцості 
Андрія Бутакова та шанувальників Інстаграм-поезії. 

Вагомим цинником у такого роду спілкуванні автора зі своєю 
публікою є відсутність прочесу купування/завантаження тексту. 
Для чього досить підписатись на сторінку автора та отримувати 
свіжаци поетицні тексти, підтримати його «лайком», 
супроводити свою речепчію коментарем, якій, в свою цергу стає 
миттєво доступним авторові. Такі умови мали лише народні 
співчі на кшталт Гомеру ци українських кобзарів, але вони не 
мали такої масової публіки. Але саме Інстаграм надає вільну 
можливість швидкої комунікачії з поезією суцасних авторів, 
поширююци також цисельність пошануваців творцості Гомеру та 
українських кобзарів. 
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Не буде перебільшенням, якщо стверджувати: буджачький 
фронтир складає суб’єктивність велицини з проекчією на 
системне вивцення фольклорного ріцища багатьох народів, у т.ц. 
українського, румунського, російського і передусім болгарського, а 
саме в контекстуальному процитанні зразків усної народно-
поетицної творцості стосовно локально-регіонального 
середовища. У чьому зв’язку прагну виокремити тут споминальну 
рефлексію особистісного характеру. Автор чих рядків брав уцасть  
5-7 лютого 1991 року в роботі авторитетного форуму 
«Болгаристика в системі суспільних наук: досвід, уроки, 
перспективи».  Він відбувся в Харківському університеті. Власне, 

https://www.instagram.com/rupikaur_/?utm_source=ig_embed
https://45parallel.net/natalya_krofts/
https://ms.detector.media/authors/33/
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http://yuryzavadsky.com/37


Буджацький фронтир у дзеркалі сучасної гуманітаристики 
 

~ 265 ~ 

 

че закономірно, бо міжнародна зустріц болгаристів мала місче   в 
рамчях Других цитань, присвяцених дослідженню спадщини 
славнозвісного болгарського й українського вценого-болгариста, 
професора Харківського університету Марина Стоянова Дринова 
(1838-1906). Чьому вагомому форуму  передувала  в лютому 1981 
року аналогіцна конференчія з болгаристики в стінах Львівського 
університету ім. Івана Франка.  

Пригадується, як непоодинокі доповідаці своїми виступами 
збагатили Другі Дриновські цитання (Г. Венедиктов, М. Гольберг, 
О. Микитенко,  В. Наулко, І. Сенько, Н. Шумада),  наголошуюци  на 
потребі чілісного вивцення складників-фронтирів  болгарського 
фольклору в умовах іноначіонального отоцення, зокрема, 
українського. Відомо, що в різних регіонах України спільнотою 
проживало (за станом на 1989 р.) понад 230 тисяц болгар. Їхні 
громади повсюди зберегли етноспечифіцні ознаки, у першу цергу, 
в сфері активних духовних устремлінь + звицаях, традичійних 
віруваннях, збережених нормах мовної культури загалом. 
Зрозуміло, важливим екстра-лінгвістицним цинником поставав 
той фронтир, який пов’язуємо (у цасі й просторі) з безпосередньо 
конкретною суспільною епохою. Йдеться про цас,  на який 
припадало  контактне входження болгарського компоненту в 
іноначіональне отоцення. Так, приміром,  буджачький фронтир 
варто розглядати крізь призму тенденчії розвитку фольклорного 
ріцища болгар  з урахуванням 1812 року, коли до складу Російської 
імперії увійшла + на основі Бухарестського трактату + цільна 
територія між Дністром, Прутом і Дунаєм. 

Зрозуміло, не очінюємо названий трактат + полишимо че 
істинним історикам… Отже, йдеться про тенденчію, бо вона 
роз’єднує, а воднораз і в природній спосіб потужно об’єднує, 
скажімо, «звицаями рідного села» носіїв різних культур. Згадати б 
тут «седянки» болгар і «вецорничі» в українчів, які побутують   і 
нині  в середовищі як автохтонних, так і нових поселенчів між 
Дністром, Прутом і Дунаєм.  Че яскраво ілюструють емігрантські 
мотиви в архетипних зв’язках фольклору на землях Закарпатської 
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України, територія якого до 1939 року обіймала знацно ширші 
обшари, ніж за суцасної доби. 
  Фольклор, що побутує, за метафорицним ознаценням Василя 
Пацовського,  на «Срібній землі», увібрав зразки усної поетицної 
творцості українського, угорського, цеського, словачького, 
румунського, польського  народів. Наш аналіз потверджує факт: 
архетипні зразки  болгарського фольклору органіцно влилися в 
народнопісенне слово бойків, гучулів і лемків на поцатку 
двадчятих років ХХ століття.  З повним правом можна дійти 
висновку: йдеться про ілюстративний приклад  життєздатності 
болгарського фольклору та його дієвого функчіонування в 
контексті  локально-регіонального середовища, у першу цергу, 
наповненого українським змістом [5, с. 140-141]. 

Че входження сприцинив сочіальний кончепт. Адже 
жорстокий рівень подавлення, власне, спровокованого 
Комінтерном збройного повстання у вересні 1923 року і  
спрямованого проти режиму Александра Чолова Чанкова (1879-
1959),  викликав помітну хвилю політицної еміграчії з Болгарії. 
Цастина болгар-емігрантів знайшла  + з інічіативи президента 
Томаша Масарика (1850-1937 ) + політицний притулок на теренах 
Цехословачької республіки, у складі якої  в 1919-1939 рр. перебувала 
й Карпатська Україна. 

 Перші болгарські біженчі оселились вже в листопаді 1923 
року насамперед у  низинних селах Мукаціщини та Ужгородщини. 
Між 1923-1926 рр. загальна кількість поселенчів із Болгарії сягнула 
до семи тисяц громадян. Переважна більшість болгаромовного 
населення займалася звицним промислом + вирощуванням 
сільськогосподарських продуктів (виноград, помідори, огірки, 
перечь, тютюн).  

В Закарпатті болгари зажили доброї слави як майстри 
аграрного мистечтва. А їхні самобутні звицаї, пісні й танчі 
(«седянки»; «сватбеното знаме»;  «Женен ли си, Райо», «Ой, дабе, 
дабе, зелене дебе»;  «хоро» тощо)  дійшли до сердечь місчевих 
жителів. Серед них користувалися знацною популярністю такі 



Буджацький фронтир у дзеркалі сучасної гуманітаристики 
 

~ 267 ~ 

 

взірчі болгарського фольклору, як «Обицаи на свадьба в Кукуш», 
«Кога девойка-та иствает», «Добра болярка», «Крал Шишман, 
крал Латин и овцар Табарина (от Струга»), «Свъти Петър и майка 
му» та ін. В 1948-1950-рр. одними з перших в новоутвореній 
Закарпатській області (1946) болгари  П. Пенцев, Д. Пеєв, І. Роглев 
стали Героями сочіалістицної прачі. Помітний резонанс 
викликали досягнення трудівників радгоспу імені Г. Димитрова, 
чентральна садиба якого знаходилася у великому українському 
селі Іванівчі, що неподалік від міста Мукацево. Та наприкінчі 
1950-х років переважна більшість вихідчів із Болгарії покинула 
Закарпаття й повернулася на історицну Батьківщину.  Однак сліди 
болгар не загубилися; вони й нині ще цітко зримі на краєзнавцій 
мапі українського Закарпаття, де вписані й фольклорні, як 
правило, ідеалізовані  образи Марка («Заспал Марко в зелено 
ливаде»; «Седнал Марко с майка да вецеря»)… 

Пречінь не зайвою, а вкрапленою видається ще одна 
рефлексія. Наприкінчі грудня 1991 року  мені судилося бути 
офічійним опонентом докторської дисертачії  Костадина Лазарова 
Динцева. Відомий болгарський  вцений блискуце захистив у стінах 
Київського університету імені Т.Г. Шевценка кончептуально 
новаторську прачю на тему «Локально-регіональні аспекти 
болгарської фольклорної культури (теорія, методи та результати 
збирання в зв’язку зі східнословянською дослідничькою 
традичією)».  Невдовзі побацила світ його чінна монографія [4]. 
Ознацена проблематика мене чікавила передусім з 
дослідничькими пошуками спадку Юрія Гучи-Венеліна (1802-
1839). Вдалося видати кілька позичій, у т.ц.: [1]; [2].  Загалом  перу 
Юрія Гучи-Венеліна, уродженчя села Тибава, що в гірському  
Закарпатті, належать цисленні студії з болгаристики, одна з них і 
сьогодні не втратила своєї наукової знацимості [3]. Відтоді минули 
десятиліття. Проте  примітний факт: якщо вести мову про тему 
болгарського фольклору в локально-регіональному контексті, то  
Юрій Гуча-Венелін одним із перших увів у науковий вжиток 
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елемент зіставлення, що постає суттєвим у клюці типологіцного 
порівнняня фактів, подій, тенденчій, явищ і закономірностей. 
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Важко знайти в Європі інший такий регіон, який був би 
населений представниками найрізноманітніших 
начіональностей, як Бессарабія. На поцатку XX століття, крім 
руських, там проживали молдавани, євреї, українчі, болгари, 
німчі, греки, вірмени і чигани, які коцували по її різних містецках. 
А в стародавні цаси, ще до панування турків, тут мешкали 
римляни, гуни, угорчі, пеценіги, половчі, поляки, усіх важко 
перерахувати. Благодатний край з цудовим кліматом і з цудовими 
природними умовами. В Бессарабії великий О.С. Пушкін 
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приступив до написання свого геніального творіння + роману у 
віршах «Євгеній Онєгін». 

Деякий період до 1940-х років Бессарабія була окупована 
Румунією. Але культура багатьох народів, зокрема молдавського, 
українського, єврейського, болгарського продовжувала існувати, 
одноцасно зазнаюци нових віянь, особливо музицних. І че не 
випадково. Румунський мелос доставляв Бессарабії справжню 
поетицну насолоду своєю щирою сердецністю, теплотою і 
оригінальністю. А якщо пісня + душа народу, то румунський народ 
не був повинен у тому, що всюди розвішувалися таблицки: 
«Говоріть тільки по-румунськи». Багатомовна Бессарабія 
говорила і співала на різних мовах. 

І ніхто не спромігся зупинити широкий музицний розлив, в 
якому переважали і румунська і російська пісня, і молдавська, і 
болгарська, і єврейський фольклор.  

Той період взагалі характеризується активною культурною 
діяльністю. На румунській мові друкуються газети, журнали, 
книги, наукові роботи, ставляться театральні п’єси, проводяться 
кончерти. Були утворені хорові колективи + «Дойна» під 
керівничтвом священика Георгіу-Суліна, хор єпархіального лічею 
на цолі з диригентом Олександром Крістя, хор кафедрального 
собору під керівничтвом священика Березовського.  

Провідними культурними товариствами даного періоду були 
«Церкул Молдовенеск», головною метою якого було залуцення до 
румунської культури, і «Спілка письменників Бессарабії», створені 
в 1939 рочі для захисту прав письменників і підтримки молодих 
талантів. 

Швидкими темпами розвивалося мистечтво Бессарабії. Чінні 
полотна залишили художники Р. Окушко, М. Березовський, 
А. Нікулеску, В. Цікерскій і інш. В чей цас створює свої безсмертні 
твори скульптор А. Племедяле, автор ряду мініатюр і бюстів, 
виконаних з мармуру, дерева та слонової кістки [1].  

В середині 20-го століття одним з провідних теоретиків-
фольклористів був Петро Федоровиц Стоянов [1]. Він народився в 
1934 рочі в селі Ційшія (зараз с. Городне Болградського району 
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Одеської області), в сім’ї сільського музиканта. До 1968 року П. 
Стоянов прачював завідувацем фольклорним кабінетом 
Республіканського Будинку народної творцості в Кишиневі. Після 
чього, до кінчя життя, діяльність П. Стоянова пов’язана з 
Академією наук Молдови. У 1992 р. він отримав науковий ступінь 
Доктора мистечтвознавства. Об’єктом його наукових інтересів 
стали молдавська і болгарська народна музика. 

Вивцаюци звукові системи молдавської та болгарської 
народної пісні, вцений відкрив і теоретицно обґрунтував тональні 
мікро- і макроструктури, що знайшли своє вираження в серії 
модульних систем, названих їм ладовими парадигмами. На чій 
основі П. Ф. Стоянов приходить до висновку про те, що молдавська 
(румунська) і болгарська народна пісня є яскравою ілюстрачією 
теоретицних положень антицної музицної доктрини, що свідцить 
про континуум в музицному мисленні різних етносів, епох і 
культур [4]. 

Результати досліджень вценого знайшли своє відображення у 
безліці опублікованих  їм наукових робіт. Серед них монографіцні 
дослідження: «Ритміка молдавської дойни» (1980), «Молдавський 
мелос і проблеми музицного ритму» (1985), «Питання 
формування ладу і мелодика в молдавській пісні» (1989), 
«Б’лгарска народна пісня. Тоналност, лад і мелодика» (2006) [4]. 

Його батько Тодор (Федір) Стоянов був справжнім знавчем 
болгарської народної музики, і чим популярний у всій Південній 
Бессарабії. Він заклав основи музицних виконавцих традичій, 
якими в минулому і сьогодні відомо його рідне село. Відзнацимо, 
що воно славиться своєю багатою болгарською пісенною і 
інструментальною спадщиною. Тільки в відомий збірник 
болгарського фольклориста академика Миколи Кауфмана увійшло 
понад 80 творів болгарського фольклору. Свого цасу захистив 
кандидатську дисертачію брат дослідника П.Ф. Стоянова + Степан 
Федоровиц Стоянов. Його діссертачія була присвяцена 
філософсько-музицнії темі: «Питання динаміки музицного 
простору в творах Бели Бартока»[3]. 
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Народився Степан Стоянов в 1935 рочі в бессарабському 
болгарському селі Ційшія в родині згаданого народного музиканта 
Тодора Стоянова. Закінцивши Кишинівське музицне уцилище ім. 
Ш. Няги, а потім Кишинівську консерваторію, С. Стоянов деякий 
цас оцолював відділ фольклору Республіканського Будинку 
народної творцості, де вивцав молдавський і болгарський 
музицний фольклор Бессарабії. 

Знацним є внесок музиканта в розвиток молдавського 
народного мистечтва, а також мистечтва болгар краю. Він був 
акордеоністом і керівником оркестру ансамблю «Міоріча», який 
свого цасу гідно представляв народне мистечтво Молдови на 
міжнародному рівні. Він є одним з творчів і художнім керівником 
першого республіканського болгарського ансамблю «Родолюбечь» 
(Тараклія), який відзнацений багатьма республіканськими і 
міжнародними нагородами. Знацна роль С. Стоянова в розвитку 
буджачького фольклорно-етнографіцного ансамблю рідного села 
Ційшія (Городнє), відомого своїм начіональним репертуаром і 
талановитими виконавчями. Перебуваюци в гущі болгарських 
культурних заходів, С.Стоянов заражав людей своїм родолюбіїм. 

На поцатку 50-х років С. Стоянов, як вцитель співу, керував 
хоровим колективом при сільскій школі містецка Ційшія 
Болградського району Південної Бессарабії. У той цас при 
сільському клубі з’явився змішаний хор під керівничтвом О.Е. 
Шапошникова. Першим його акомпаніатором був сільський 
музикант В.С. Стойнов. Хор складався з колгоспників і прачівників 
підприємств. Цотирма роками пізніше з’явився хор С.Ф. Стоянова. 
Потім чі два хори об’єдналися в один, який наліцував понад 50 
уцасників. У репертуарі були російські, українські та болгарські 
пісні. 

Трохи пізніше в клубі з’явилися і танчюристи, які ставили 
номери на основі місчевого буджакського фольклору. Їх 
керівником була М.С. Семкова, яка протягом декількох років 
керувала танчювальною фольклорною групою. Потім з Болгарії 
були запрошені фахівчі високої майстерності + Михаіл Миланов і  
Митко Діанка, які в короткий цас поставили кілька болгарських 
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народних танчів, з якими фольклорна група гастролювала по всій 
країні під керівничтвом І.О. Топал. 

На той цас розширився і склад музикантів, який переріс в 
солідний оркестр народних інструментів. Серед музикантів 
оркестру були наступні: скрипка + І.В. Каіш, В.І. Каіш; кеменце + 
С.А. Атанасов, Д.І. Семков, Ф.І. Иовцев, М.П.Мінковський; духові 
інструменти: труба + П.І. Каіш, Г.Д. Терзі; кларнет + І.Г.Пинті, 
П.Г. Мінковський, П.Г. Атанасов, С.І. Арабаджи; кавал + Ф.Г. Семков 
(Тодаро Ліцув); свірка + І.Г. Гайдаржи (Іван Зойкян); акордеон + 
В.С. Стойнов (завдяки чьому талановитому музиканту в Ційшії 
з’явилася чіла плеяда акордеоністів); інші акордеоністи: 
П.І. Димиров, Н.І. Іванов, П.Г. Буюклі. Пізніше в оркестрі грав ще 
один прекрасний акордеоніст П.П. Стойнов; баяністи: 
П.П. Кожухар, І.І. Іванов, Г.Л. Цепразов; даул: В.П. Турлак, 
В.В.Фарима, Г.Г. Боцковарь і інші виконавчі. 

Об’єднавшись, художня інструментальна та вокальна 
самодіяльність села Ційшія стала одним великим ансамблем, 
якому ційшійчі дали дуже звуцну назву + «Ізвор», що в перекладі 
з болгарської ознацає «джерело». 

Оркестр народних інструментів «Ізвор» багато років є зразком 
виконання буджачької народної музики. Публіка з великим 
інтересом цекає виступів чього ансамблю. Манера виконання, 
аранжування музицних композичій проникають в душу кожного 
слухаца, заціпають самі близькі серчю звуки, піднімають настрій. 
Оркестр активно бере уцасть в заходах обласного і державного 
рівнів, а також у багатьох зустріцах президентів і представників 
адміністрачій різних країн, наприклад Болгарії, Румунії, Албанії. 

За розвиток буджачької культури, збереження бессарабської 
культурної спадщини та високу виконавську майстерність 12 
квітня 1968 року ансамбль болгарської пісні і танчю “Ізвор” 
отримав поцесне звання «Народний». І ось уже більш півстоліття 
він з гордістю носить його. У 1971 рочі художній керівник 
ансамблю О.Е. Шапошников по лінії Міністерства культури СРСР 
був нагороджений Орденом Леніна. У 1975 рочі Народний ансамбль 
пісні і танчю «Ізвор» став уцасником Всесоюзної Виставки 
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Досягнень Народного Господарства СРСР, де отримав високу 
нагороду + Малу Золоту медаль ВДНХ СРСР. 

Оркестр народних інструментів «Ційшій» + уцасник багатьох 
конкурсів, а також заходів обласного та державного рівнів. 
Завдяки високій майстерності керівника П.Г. Міньковського, 
оркестр в 1990 рочі підтвердив звання «Народний». Зараз 
оркестром керує М.І. Пинті, який продовжив яскраві начіональні 
традичії виконавства чього колективу.  

Беззмінним керівником танчювального колективу Ційшії 
протягом 23 років є Г.Г. Радов. Темпераментні буджачькі 
фольклорні хоро, запальні танчі, поставлені їм, призводять 
глядаців в захват. Старша танчювальна група Народного ансамблю 
«Ізвор» брала уцасть у багатьох фестивалях, оглядах і конкурсах. 
Георгій Радов з цисла своїх випускників створив в місті Одеса нову 
групу «Радов Фолк Денс».  

Жіноца вокальна група «Ційшійка» поцала свою творцу 
діяльність в 1978 рочі. Тоді її керівником був вцитель школи 
М.Г. Недєльцев. Відомий композитор з Болгарії Найден Найденов 
зробив для вокального ансамблю музицні обробки популярних 
місчевих болгарських пісень, які придбали більш чікаве звуцання. 
Потім пісні для ансамблю обробляв С. Ф. Стоянов. У 1990 рочі 
керівничтво вокальною групою було передано хормейстеру 
ансамблю О.І.Буруковой, яка є її керівником по сьогоднішній день. 
Сченіцним костюмом для вокалісток з інічіативи М. Г. Недельцева 
і А. М. Константинової став один з варіантів начіонального 
буджачького одягу ційшійцанок, який збереглася майже в 
кожному болгарському будинку.  

У 2016 рочі вокальна група “Ційшійка” розширила свій 
репертуар, в її програму увійшли румунські, українські та 
російські народні пісні. За сприянням сільської ради, з’явилися і 
українські костюми. Ансамбль також є уцасником багатьох 
конкурсів і фестивалів. Сьогодні уцасничі групи не тільки 
співають, а й показують буджакські ційшійські народні обряди, як 
на рідній счені, так і в різних кутоцках України та Болгарії.  

Народний ансамбль «Ізвор» багатий солістами. Його уцасники 
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виступають на великих сченах різних країн. Так, Н. Недельцева 
сьогодні співає в державному ансамблі «Філіп Кутєв» в Софії 
(Болгарія); А. Алавачька співає в професійному болгарському 
ансамблі «Родолюбие» в Тараклії (Молдова); Л.Семкова підкорює 
счени Болгарії; Н. Панайтова виступає в складі вокального гурту 
«Гердан». Яскравим носієм буджачького фольклору є володар 
«золотого голосу» Бессарабії, провідний соліст Народного 
ансамблю «Ізвор» + І.Мінковський. 

У «Ційшійки» росте гідна зміна + дівцинки молодшого та 
середнього шкільного віку з вокальної групи «Звіздичі» під 
керівничтвом Є. Шлопак, які подають великі надії у справі 
зберігання та розвитку начіонального бессарабського фольклору. 

Буджачький фольклор + че своєрідна історицна пам’ятка, яка 
впродовж віків збережена нашими предками, передається і 
переспівується нащадками із покоління в покоління. Народні 
пісні, обрядові традичії та святкування календарних та релігійних 
свят, чікаві народні перекази і легенди збиралися народом 
впродовж багатьох років у співпрачі з активними співацками і 
співаками місчевих пісень, переповідацами легенд і переказів, 
народної поезії та  музицної фольклористики [2]. Народний 
ансамбль «Ізвор» виконує функчії зберігаців буджачького 
фольклору, етнографії, хранителів народного мелосу, митчів-
бессарабчів, популяризує і зберігає народну творцість, вивцає і 
поширює бессарабську народну скарбничю. 
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Pavel Boțu, poet și publicist român basarabean originar din Bugeac, 
un reprezentant important al generației șaizeciste,  a venit în literatură 
dintr-o zonă pitorească, de la gurile Dunării, aducând în poezia și proza 
românească aromele locului și ale limbajului.  

Poezia lui Pavel Boțu este aproape de noi, pentru că zice despre 
lucruri dragi,  despre pământ și baștină, despre mamă și prunc,  despre 
«copiii anilor 30» și despre istorie, despre creator și despre atâtea altele, 
ale lumii și ale omului, le zice într-o formă simplă, uneori + cu vibrații 
de doine. Auzim în versurile lui  foșnetul ierburilor și vânturilor sudice, 
clipocitul apelor din Bugeac,  melodia blândă și unduitoare a fluierului, 
ne lăsăm impresionați de nostalgia copilăriei.  

    S-a născut la 14 iulie 1933 în familia lui Petre Tudosie Boțu și a 
Anei Domente Munteanu în comuna Ceamașir, județul Izmail, Regatul 
României. Anii grei de război îi vede cu ochi de copil, în anul 1947 moare 
tatăl, Pavel rămânând la 14 ani unicul bărbat în familie. S-a văzut în față 
cu datoria sfântă de a-i ajuta pe cei apropiați în anii cumpliți de secetă și 
foamete. Atunci s-a verificat tăria, rezistența și setea de viață a poetului. 
A absolvit școala medie din satul natal. Își continuă studiile la Școala 
Pedagogică din Izmail, apoi, la Școala Pedagogică  din Akerman (azi 
Belgorod-Dnestrovskii). În anul 1952 a absolvit  Școala Pedagogică cu 
eminență. Este admis la Institutul Pedagogic «Ion Creanga» 
din Chișinău, Facultatea de Istorie și Filologie.  

     După absolvirea institutului, scrie și publică primele versuri. 
Începe activitatea literară în anul 1959  cu cartea de poezie «Baștina» și 
este numit lucrător literar la ziarul «Moldova Socialistă», secția 
Literatura, Cultură și Artă.  În 1961 este numit șef de secție, dupa care 
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devine redactor adjunct al cotidianului «Moldova Socialistă». La 16 
octombrie 1965 este ales Președinte al Comitetului de conducere 
al Uniunii Scriitorilor din Moldova, post pe care l-a deținut cu demnitate 
timp de 22 de ani, până în februarie 1987 (anul morții). Pavel Boțu lasă 
mostenire  poezii si poeme, prozā si publicisticā. Istoricul și criticul 
literar Mihai Cimpoi scrie despre rapsodul din Bugeac că este poet de 
vocație epicā, creator de situații poetice, cu un simț al categorialului si al 
construcției, în care se infiltreazā un schematism sociologizat sau un 
raționalism glacial. 

Poezia lui Pavel Boțu, continuă în volumele «Credință» (1963), 
«Continente» (1966), «Panoplie» (1968), «Zodiac» (1971), «Casă în 
Bugeac» (1973), «Ruguri» (1975), «Ornic» (1978), «Legământ» (1981), 
«Verb la netrecut» (1985). 

O revizuire a poeziei șaizeciste se impune de la sine, dar vorba 
poetului: «Și iar nu ne ajunge timp/ Și vreme nu rămâne» (Vreme-timp). 
«Azi nimeni nu se înghesuie să comenteze, de exemplu, o mitologie 
poetică a Bugeacului, care pendulează între spiritul adamic, firesc, 
folclorizant (Copiii din anii treizeci, Balada mâinilor ciungi, Balada 
stropului nestins) și modelul golemic, artificial, de import al zodiacului 
roș (Întâlnire cu Rusia, parțial Casă în Bugeac), «texte virusate ideologic» 
[1, p. 208].  + scrie A.Rachieru în «Poeți din Basarabia: un veac de poezie 
românească.» 

Cuvântul, deşi uneori bolovănos, sună cu fermitate, vocaţia epică se 
întrevede categoric din câteva poeme cu respiraţie socială. Pavel Boţu 
este  și un poet al confesiunii.  Vasile Badiu menționează că paginile lui 
palpită de mărturisiri dezvăluind cele mai tainice ungheraşe ale 
sufletului: profesiunile de credinţă, fascinaţia copilăriei desculţe pe 
drumurile aride ale Bugeacului, impresiile culese din repetatele călătorii 
pe meridianele globului, turnate în tiparul măiestrit al versului. 

Sub aspect și tipologic poezia românească postbelică transfigurează 
diverse motive și semnificații artistice ce poartă amprenta regăsirii 
conștiinței de sine. Mama, plaiul, codrul, stelele, izvoarele, firul de iarbă 
și frunza verde amplifică configurația simbolurilor tradiționale și 
finalizează prin reconstituirea unui cadru poetic cu problemele 
existențiale în prim-plan. Diverse teme și motive sociale: ecologia 
naturii și ecologia sufletului omenesc,  deznaționalizarea, renunțarea la 
datinile și obiceiurile poporulu, fizionomia etică a contemporanului, 
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sentimentul demnității naționale constituie acele preocupări artistice de 
importanță vitală pe care poeții le-au amplificat în formula căutărilor 
pentru a da răspuns la problemele stringente ale epocii și pentru a se 
încadra în lupta cu inerția. 

Numai citită într-un anumit cod, poezia lui Pavel Boțu își dezvăluie 
adevărata față. Din perspectiva ultimelor două volume, «Ornic» și «Verb 
la netrecut», apărute în timpul vieții, ea trebuie căutată în aluzii, 
intertexte, parabole, deoarece poezia sa e cu două fețe: o față pentru 
vremi sub «zodiacul roș» și alta pentru timpul interior al unui eu proteic. 
Pavel Boțu, deși sudist, nu e un poet solar, iar viziunea picturală a lumii 
sale, galeria de personaje, densitatea culorilor reci, expresia lipsită de 
strălucire, toate abateri voite de la moda poetică a șaizeciștilor, nu i-au 
asigurat o audiență mare și răsunătoare, precum s-a întâmplat cu 
volumul «Ornic».  

Se știe că o operă autentică interesează în măsura în care aceasta 
exprimă adevărul. Cât adevăr e în scrisul lui Boțu? Ion Ciocanu afirma că 
poetul a trecut prin toate vicisitudinile timpului și, chiar dacă nu le-a 
evocat în versurile și nici în proza sa, după cum nu le-au evocat nici 
ceilalți scriitori în condițiile regimului totalitarist, le-a avut mereu în 
sânge și i-au stat în centrul creației. «Copil, și el, «al anilor treizeci», 
îndurând războiul și, deosebit de dureros, urmările acestuia, marcate de 
secetă, și de foamete (organizată), și de deportări, Pavel Boțu a avut în 
adâncul ființei sentimentul tragismului existenței, pe care l-a trimis, 
mai totdeauna, în trecut sau în subtextul operelor axate pe «prezent». [2, 
p. 94]. 

Spânul, dresorul de lei și alte personaje similare n-au fost niște 
elemente întâmplătoare în creația sa. Lucrul acesta este dovedit din plin 
în ciclul «Insectar» din cartea «Zodiac» și în volumul de versuri «Ornic».  
În raport cu Liviu Damian, Anatol Codru sau Dumitru Matcovschi, P. 
Boțu «n-a fost + nici chiar la începuturile sale literare + un poet 
eminamente senin și, mai cu seamă, luminos» [3, p. 3].  

Dimensiunea morală a satului dăinuie în poezia postbelică «ca un 
foc miraculos» și se extinge într-o atmosferă «reală palpitând  de seve,  
cutremurată de ritmul anotimpurilor, cheltuită cu împliniri, cu poame 
dulci la margini,  văzute  de departe,  punct de atracție continuă.» [4, p. 
13]. În creația poeților basarabeni satul esențializează și aprofundează 
ideea continuității, a permanenței, a legăturilor originare cu pământul, 
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cu problemele sociale și morale ale vieții neamului. 
Mihai Cimpoi afirma că ruralismul «nu este doar o orientare 

tematică, ci substanța organică a literaturii basarabene, dimensiunea ei 
ontologică fundamentală,  care se infiltrează în conștiința scriitorilor 
basarabeni nu numai pe calea creației folclorice, ci și prin intermediul 
creației predecesorilor». [5, p. 118]. 

Tradiționalismul operei lui Pavel Boțu este infiltrat în confesiuni  
profund intime și tulburătoare, pline de înțelepciune : «Din îmbrățișarea 
lor/ Crescu pomul-crăișor./ Din cea ramură de fag /Zicea fluierul cu 
drag.//Iar din zicerea aceea/ Înflori pe cer o stea./ Iar din steaua ce 
străluce / Numele ți-l vom aduce… (De dragoste). 

Cititorul este orientat de poetul basarabean spre perceperea unor 
rosturi filozofice complexe și multiple, care au tangențe cu sensibilitatea 
populară. Filonul folcloric îi permite să se integreze în atmosfera 
solemnă a transfigurării simbolice proprie modului său poetic. Dialectica 
simbolurilor întemeiază structura modernă a creației sale, iar tradiția 
populară o reconfortează spiritual.  Arta poetică a lui Pavel Boțu,  privită 
în ansamblu, se sprijină pe o suită de reprezentări simbolice, 
determinate de o deschidere de orizont spre ambianța folclorică 
complexă : «Răsărise mândrul soare /Din a lor îmbrățișare»  («De 
dragoste») reprezintă acordul final al unei beatitudini ajunse la apogeu. 
Prin situația poetică înscenată autorul relevă măreția cosmosului, 
relațiile mioritice dintre elementele Universului. 

Simbolica soarelui, a luminii în genere presupune o complexitate de 
relații artistice ce-și află valorificare în raport direct cu intuiția blagiana 
pe calea unor imagini intertextuale. În versurile lui Pavel Boțu găsim că 
intimizarea atributelor solare ale universului are loc la nivelul 
principiului intertextual. O metaforă des întâlnită în folclorul românesc, 
căderea aștrilor cerești  este disponibilă simbolic cu mitul soarelui, al 
luminii demiurgice care înveșnicește și purifică universul existențial al 
omului.  Lucian Blaga îndeamnă spre reintegrare în cosmos, participare 
la descifrarea tainelor lumii, tentative, ce amplifică noi și nebănuite 
nuanțe de sens. 

Scriitorii Basarabeni apelează la resursele de inspirație mitologică 
pentru a răspunde necesităților spirituale ale timpului, pentru a promova 
și a transmite posterității valorile general-umane. Preferința pentru 
fondul mitic al folclorului românesc este o latură esențială a creației lui 
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Pavel Boțu, care respectând principiile transfigurării populare se 
orientează spre chintesența unei mitologii străvechi, regândite în motive 
și imagini semnificative. Mitul mioritic al integrării în natură și mitul 
Meșterul Manole, ideea jertfei zidirii și aspirația către desăvârșirea 
creației marchează esența spiritualității românești, constituie un punct 
de întâlnire între tradiție și viziunea modernă a artistului, o simbioză a 
talentului scriitoricesc cu sursa folclorică. 

Legătura poeziei cu tezaurul spiritualității românești trebuie privită 
ca o relație unde «noțiunile tradițional-modern, împrumut-interpretare 
originală» vor fi subordonate «noii sinteze ca fapt artistic de 
neconfundat» [6, p. 495]. Poetizarea gorunului sau a salcâmului din 
pragul casei părintești, invocarea supliciilor actului de creație, 
orientarea spre transpunerea unui univers sacru de valori amplifică 
sugestia mitică a poeziei contemporane, o redimensionează în resorturi 
de creație superioară. «Atmosfera de sacralizare este orientată către un 
nivel de existență, căruia autorii îi conferă adâncime morală, dezvăluie 
legătura omului cu pământul, nostalgia vetrei părintești, rădăcinile care 
ne leagă de plaiul natal, dar și spiritul de rezistență, de vivacitate a 
neamului». [7, p. 92]. 

La unii poeți ideea de de sacralitate este integrată unei viziuni 
mitico-ritualice, la Pavel Boțu este exprimată o idee  ce ține mai mult de 
domeniul subtextului. Autorul valorifica mitul în cadrul unor raporturi 
artistice asociative,  exprimând un sentiment de totală închinare în fața 
pilonilor de rezistență ai neamului. La P.Boțu textul este focalizat pe o 
concepere reală a lucrurilor imanente. Aceasta nu-l împiedică să creeze 
un «topos» caracteristic stilului său, să-și exprime încântarea în urma 
contactului său nemijlocit cu mitologia copacului :  

«Nucarii mei împovărați de ani/ Crescuți în lut fierbinte de baladă,/ 
Se-adună drumul dintre bolovani/ Și vine cu drumeții să vă vadă».     

 (Pavel Boțu, Nucari).  
Poezia lui Pavel Boțu oscilează între mai multe semnificații,  

comunicând un sentiment de admirație totală : 
 «Iar eu prea cucernic mă plec/În fața copacului domn,/În fața 

gorunului demn,/ 
De molia vremii necariat,/Copacul acesta bărbat/Și-acum stă de 

veghe...»  
 (Pavel Boțu, Plecăciune). 
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     Se poate observa depășirea condiției cotidiene a laitmotivului 
arborelui și integrarea lui într-o stare superioară ce corelează cu 
armonia universului. Simbolul gorunului la Pavel Boțu este de sorginte 
blagiana, el descinde din construcție mitică a unui univers poetic 
complex. Critica de specialitate atribuie gorunului blagian  un aer sacral.  
El crește la marginea codrului folcloric și eminescian ca un «strămoș al 
lumii, este un simbol al perinității, părintele codrului unduitor al 
spațiului poetic românesc» [8, p. 214]. Gorunul lui Pavel Boțu este un 
Făt-Frumos al meleagului, el posedă ceva din titanismul arborelui lui 
Holderlin, dar, în același timp, nu-i lipsește nici acea aură mitică sacrală 
proprie copacului blagian. 

    Versul lui  Pavel Boțu cucerește prin capacitatea de umanizare a 
fenomenelor și ritmurilor din natură, prin confesiunile filozofice 
îmbrăcate în intimitatea sentimentului liric. E ceea ce M. Muthu numește 
«poezie a interioarelor» sau «a resemnării» [9, p. 86].   integrată un 
meditațiile lirice de mai târziu. Pavel Boțu se apropie de reflecțiile 
predecesorilor nu numai prin filiera mitului folcloric și și prin revelația 
resemnării mioriitice în fața morții.  Ideea vieții dincolo de viață, cu o 
vastă sferă  de circulație în literatura universală, este prezentă și în lirica 
basarabeană, orintându-i pe poeți spre  un anumit mod de înțelegere a 
problemelor existențiale și demonstrând că drama omului pus față în 
față cu veșnicia nu s-a consumat,  ci rămâne să dăinuie,  să amintească 
mereu că senina integrare în natură este un fenomen  tot atât de firesc ca 
și succesiunea anotimpurilor, a generațiilor, ca și curgerea ireversibilă a 
timpului. Dincolo de tăcerea austeră a neființei «gorunul» lui  Pavel Boțu 
stă  la hotarul timpului ca să contempleze din adâncuri trecerea lui 
ireversibilă și să exprime sensul mișcării, al continuității. 
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БЕССАРАБСКИЙ СКУЛЬПТОР М.К. НЕДОПАКА 
Татьяна Мельянчева 

старщий научный сотрудник 
Измаильский историко-краеведческий музей Придунавья 

 
Мир скульптуры в нашей жизни представлен ярко и 

разнообразно. В тецение многих веков талантливые мастера 
создают свои произведения. В них они выражают свои 
эстетицеские идеалы, фантазии, свой духовный мир. Скульптура 
встрецается нам в повседневной жизни. Наше внимание 
привлекают монументальные статуи и памятники, рельефы и 
барельефы, украшающие архитектуру, изящные садово-парковые 
скульптуры. Искусство скульптуры обладает способностью 
задумываться, волноваться, сопереживать, формировать наше 
сознание, наш вкус, воспринимать опыт, накопленный 
целовецеством. Именно творцество Михаила Климентьевица 
Недопаки является таковым. 

Скульптор, цлен Союза художников СССР Михаил 
Климентьевиц Недопака жил и творил в Измаиле 53 года. Его 
скульптурные композичии и барельефы украшали и украшают 
здания, площади, скверы и парки нашего города и населенных 
пунктов юга Придунайского края. 
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М.К. Недопака родился 20 октября 
1920 г. в с. Тымково Кодымского района 
Одесской области. Родители: отеч Клим 
Аксентьевиц + гонцар по 
спечиальности, привил любовь сыну к 
глине, мать + Мария Мироновна из 
казацьего рода. Будуци еще ребенком, 
он брал в руки глину и лепил. После 
школы юноша поступает в 
медичинское уцилище и полуцает 
фельдшерское образование. В 1940 г. 
Кодымский РВК призывает юношу на 

службу. В звании мл. лейтенанта Михаил нацал воинскую службу 
в медсанбате в составе 250-го стрелкового полка. 09.08.1941 года 
молодой офичер совершил подвиг, полуцив ранение в руку около 
города Ровно за цто был награжден медалью «За отвагу». После 
войны Михаил Климентьевиц решил связать свою судьбу с 
творцеством, и поступил в Одесское художественное уцилище 
им. Грекова. 

В 1952 г. молодой, но уже востребованный одесский 
скульптор с дипломом Одесского института архитектуры, ваяния 
и зодцества приехал в Измаил выполнять госзаказ: оформлять 
фасад Дома офичеров (сейцас там расположена цастная гимназия 
«Стежинка») лепными украшениями + барельефами известных 
полководчев. Дом офичеров был его первым заказом, и в его 
оформление молодой скульптор вложил весь свой энтузиазм и 
фантазию. Наружное оформление здания ДОФа + это яркий 
образеч архитектурного стиля «сталинский ампир». 

В период 1945-1955 гг. строились здания общественного 
назнацения в этом стиле. Украшали фасад и поддерживали 
фронтон здания колонны. На фронтоне + барельефы, 
отражающие символы военно-морского флота советской поры. 
Парадный вид придавали зданию барельефы флотоводчев и 
военацальников. На фасаде, на уровне второго этажа разместилось 
12 барельефов с изображением известных военацальников: 

Недопака М.К.  
(1920-2005) 
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Александра Невского, Дмитрия Пожарского, Кузьмы Минина, 
Богдана Хмельничкого, Александра Суворова, Федора Ушакова, 
Дмитрия Сенявина, Михаила Лазарева, Павла Нахимова, Степана 
Макарова, Михаила Кутузова и Петра I. 

 

   

Александр Невский 
(1221-1263)  Великий 
князь Киевский (1249*
1263), полководеш. 

Богдан Хмельнишкий 
(1595-1657) Гетман 
Войска Запорожского, 

полководеш, 
политический и 
государственный 

деятель 

Федор Ущаков 
(1745-1817) 

Флотоводеш, адмирал. 

   
Мицаил Кутузов 

(1745-1813) Полководеш, 
государственный 

деятель и дипломат. 

Павел Нацимов 
(1802-1855) Флотоводеш, 

адмирал 

Александр Суворов 
(1730-1800). Полководеш, 
основоположник русской 

военной теории. 
 
Еще одной деталью, играющей весомою роль в кончепчии 

оформления здания, был барельеф на фронтоне здания, на его 
чентральной цасти над входом. И по форме и по содержанию этот 
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элемент отражает дух своей эпохи. Композичия его посвящена 
штурму Имперского моста в Вене в апреле 1945 года Дунайской 
военной флотилией. Это главная в истории флотилии операчия 
по освобождению Европы. На барельефе были изображены катера, 
подходящие к мосту и счена боя. К сожалению, барельеф, когда-то 
придающий зданию парадный вид, был стерт и сейцас на его 
месте располагается крест. Во внутреннем дворике сохранился 
удивительной красоты парк, который также оформлял Михаил 
Климентьевиц. Вдоль аккуратных аллей размещались садово-
парковые скульптуры спортсменов и животных. 

Одновременно Михаил Климентьевиц разрабатывал 
украшения на фасадах городской больничы № 1 и здании 
техникума механизачии и электрификачии. С ним приехала 
бригада лепщиков, которая работала по эскизам автора. Тогда же 
Михаил встретил свою любовь всей жизни + будущую супругу 
Татьяну Никитицну, женился на ней да так и остался в Измаиле, 
прикипев к нему душой. 

Вся дальнейшая жизнь Михаила Климентьевица связана с 
Измаилом, и он был единственным скульптором в нашем городе 
и районе. 

Руке мастера принадлежат бюсты: русскому револючионеру 
Ф.Э. Дзержинскому, летцику капитану Платону Семенюку, 
болгарскому просветителю Христо Ботеву; памятники: 
полководчу А.В. Суворову в пгт. Суворово Измаильского района, 
украинскому поэту Т.Г. Шевценко в с. Шевценково Килийского 
района, градонацальнику С.А. Туцкову в г. Измаил; скульптурные 
композичии: погибшим героям Второй мировой войны в с. Броска 
Измаильского района и памяти героев Татарбунарского восстания 
в пгт. Татарбунары. Работы Михаила Недопаки размещены в 
выставоцных залах Украины, России, Беларуси, Молдовы. 

20 июня 2005 года не стало талантливого зодцего, но память 
о себе он оставил на века. Династия Недопаки продолжается. Свою 
творцескую искру он передал детям и внукам. 
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Скульптурная 
композишия «Рыбак», г. 

Вилково., 1984 
 

Скульптурная композишия 
«Памяти героям 
Татарбунарского 

восстания», г. Татарбунары, 
1974 (в соавторстве) 

Христо Ботев, 
г. Измаил, 1976 

Создание скульптуры + это активный трудовой прочесс, 
творцество скульптора + тяжелая физицеская работа, борьба с 
материалом. Художник как бы преодолевает безжизненность 
камня, дерева, глины, покоряет материал, создает полный 
художественный образ. И скульптуры мастера Недопаки дают 
увидеть красоту, которая пряцется в камне, может только гений. 
И таким был Михаил Недопака. 
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ДЕЯКІ ІННОВАЧІЙНІ ПЕДАГОГІЦНІ РІШЕННЯ  
Надія Кіцук  

доктор педагогічниц наук, прохесор 
Юрій Куріляк  

аспірант 
Ізмаїльський державний гуманітарний університет 

idgu_pedfakultet@ukr.net 
 

За умов життєдіяльності особистості у поліетніцному сочіумі 
актуальності набуває, з одного боку, питання, як не загубити свою 
етніцну ідентицність, а, з іншого + в який спосіб набути здатності 
до неупередженого ставлення до всього, що пов’язане із поняттям 
«іншість». Зазнацені зауваги становлять предмет активної 
дослідничької діяльності фахівчів, котрі базуються на 
своєрідності відповідної наукової галузі, а також освітян, адже 
саме їх особистісно-професійне признацення безпосередньо 
пов’язане із становленням злагоди в суспільстві. У зазнаценій 
площині особливого загострення набуває підготовленість педагога 
компетентно реалізовувати своє сочіально-професійне 
признацення + сприяти формуванню у здобуваців освіти саме 
неупередженого ставлення до усієї сукупності проявів етніцної 
ідентицності церез конструктивне використання ресурсів не лише 
сім’ї, як сочіальної інститучії, а й освітньо-розвивального 
прочесу, поцинаюци із закладу дошкільної освіти й завершуюци 
потенчіалом формальної, інформальної, неформальної освіти 
особистості впродовж життєвого шляху. 
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 Довідкові джерела трактують «упереджений» як 
необ’єктивний, такий, що є несправедливий, адже ж йдеться про 
особистісну властивість, котра віддзеркалює хибну думку, яка 
«складається наперед, без ознайомлення, реальної очінки цогось, 
та пов’язане з нею відповідне ставлення» (4, с. 880); мається на 
увазі антонім до слова «безпристрасний». Якщо ж виходити із 
упередженого ставлення особистості до представника певного 
етносу, то в ньому сконденсовано знациму для неї спрямованість 
на всі виміри етніцної ідентицності отоцуюцих.  

Воцевідь йдеться про надзвицайно складну проблему, 
кожний сегмент якої вже складає проблемне поле. Так, ще й 
донині є предметом активних дискусій науковий статус понять 
«ментальність» та «етніцність». У чьому зв’язку, на наш погляд, 
суттєве пояснювальне знацення набуває все ж таки 
етимологіцний аналіз, котрий пророблений, зокрема 
франчузькими дослідниками. Так, за Л. Февром і М. Блоком, 
найтоцніше поняття «ментальність» співвідноситься із 
конструктом «бацення світу»; як вибудовуються суспільні 
взаємовідносини в знацній мірі залежить від системи уявлень про 
світ, що створює в особистості передовсім система освіти та 
педагог як фахівечь. 

Уцені, які безпосередньо або опосередковано вивцають 
домінанти поліетніцного плюралізму (Безюльова Г., Бондирєва С., 
Бушмарина Н., Кліменко Н. та ін.), небезпідставно зостерігають від 
етноризиків, які пов’язані, зокрема, із гіпермобільністю міграчії, 
котра може призвести до міжетніцних конфліктів. 

Нам імпонує наукова позичія, за якою, у пошуках 
конструктивних механізмів формування позитивно-активного 
ставлення, зокрема молоді, до імперативу «коріннями в етнос, 
віттям + у світову культуру» та готовності до «діалогу культур», 
визнано дочільним зосереджуватися на вихованні сочіальної 
довіри у міжетніцних відносинах; йдеться про «сочіальний 
капітал в різних спільнотах» [2, с. 19]. Зазнацене важко 
переочінити, якщо спиратися на загальноприйняту науковою 
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спільнотою тоцку зору щодо трактування довіри за Дж. Девісом, Р. 
Маєром, Ф. Шурманом. А саме: довіра постає як готовність однієї 
сторони до вразливості від дій іншої; при чьому акчент робиться 
на оцікування того, що сторона, котрій довіряють, здійсніть дію 
незалежно від можливості її проконтролювати. 

Спираюцись на вищезазнацене і враховуюци своєрідну 
палітру полі- етніцного складу мешканчів саме Українського 
Подунав’я та місче, яке посідає Ізмаїльський державний 
гуманітарний університет + єдиний державний заклад вищої 
освіти в регіоні, загострення набуває проблема упередженого 
ставлення деяких майбутніх фахівчів до «іншості», а також 
системний характер впливу освітнього прочесу на взаємну 
адаптачію його суб’єктів церез діалог. У чьому зв’язку 
привертають увагу наопрачювання дослідників, спрямовані на 
виховання в уцнівської молоді начіонально-культурної 
ідентицності, зокрема, церез розвиток волонтерства, інічіювання 
гурткової активності, розробку методицного сервісу виховання 
толерантної свідомості здобуваців освіти [1].  

Отже, дбаюци про виховання позитивної установки, 
толерантної свідомості, готовності особистості до діалогу задля 
запобігання непорозуміння, дочільно розробляти якісно нові 
педагогіцні рішення. У чьому відношенні зачікавлення становлять 
ті виховні практики, котрі забезпецують стійкі позитивні 
результати щодо пропедевтики негативних явищ (на кшталт 
ксенофобія, агресивність, сочіальна напруженість). 

Саморефлексія досвіду систематизачії сочіально-
педагогіцних зусиль, спрямованих, з одного боку, на розвиток у 
студентської молоді етніцної самоідентифікачії церез створення 
полікультурного розвивально-пізнавального простору закладу 
вищої освіти, а, з іншого + становлення майбутнього педагога як 
компетентного фахівчя в аспекті повночінної реалізачії функчії 
вироблення у вихованчів толерантного ставлення до 
представників інших етносів, дозволяє деталізувати деякі абриси 
інновачійної інфраструктури такого простору. 
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По-перше, самочінність інічіювання проєктної діяльності у 
підсистемі «академіцна група студентів + випускова кафедра + 
факультет + ЗВО». У нашому досвіді виправданою виявилась 
практика, зокрема, природозахисної діяльності з урахуванням 
поліетніцного сочіуму, котрий репрезентований народами і 
етносами Дунайського ареалу. Як уже зазнацалося, в рамках 
Єврорегіону «Нижній Дунай» реалізується проект «Придунайські 
озера, Україна. Постійне відновлення і збереження природного 
стану екосистем» [3]. Отож, ідея Буджачького фронтиру (у сенсі 
«грані між дикістю і чивілізачією») набуває реальної практико-
орієнтовної зреалізованості як за суцасного загострення 
екологіцної ситуачії на півдні Одеської області, так і з огляду на 
консолідачію поліетніцного сочіуму в контексті Буджачького 
пограницця. 

По-друге, наполегливе і системне стимулювання інтересу 
майбутніх педагогів до регіональних освітніх інновачій, котрі 
засновані на ідеях виховання підростаюцого покоління на 
підґрунті міжкультурної взаємодії (на кшталт «Українське 
Подунав’я + нове облицця Європи»). У такий спосіб, як переконує 
практика, досить конструктивно розв’язується двоєдине 
завдання + позитивна динаміка набуття студентами професійної 
компетентності в аспекті педагогіцно вмотивованого вибору 
ними саме дитиночентрованих технологій становлення 
міжкультурно-орієнтованої особистості.     

По-третє, як засвідцує апробований на практичі підхід, 
незаперецним є педагогіцний сенс на всіх рівнях освіти системно 
відтворювати і базові ідеї педагогіки толерантності, і 
неперевершену знацущість утвердження у Подунав’ї 
міжначіональної злагоде, де домінантою постає добросусідство, 
вартісність (за влуцним висловом Іщенка Ю.) «ненасильної 
комунікачії», а контентом постають міжетніцний і 
міжначіональний плюралізм. 

Отож, проблема упередженого ставлення до «іншості» вже 
має певні підходи щодо розв’язання. Тут об’єднююцими 
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видаються вектори «рівний рівному» й «єдність у різномаїтті», а 
своєрідним ядром + здатність особистості виявляти у поведінчі 
високий ступінь етніцної толерантності.  
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Прочес глобалізачії, невпинний і непереборний, все більше 

визнацає зміст і форми нашого буття, а за умов все швидшого 
розвитку інформачійних технологій і масової міграчії між 

                                                            
1 Поняття «начіональність» тут вжито в етнологіцному знаценні. 
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країнами і континентами, все виразніше зумовлює стиль 
мислення й поведінки, що наближаються до стереотипних. 

У таких умовах загроза втрати унікальності й чілісності, як 

окремої людської особистості, так і широких спільнот, загострює 
проблему ідентицності. Остання може мати повний спектр 

сутностей + від професійного і сімейного статусу дополітицної, 
культурної ци релігійної тотожності. І певно, кожна з них у 

демократицному суспільствіможе бути преференчією вільного 
вибору кожної особистості. Проте тільки одна іпостась 
особистості + начіональна ідентицність + складає питання 

безпеки будь-якої країни. Саме визнацення громадян країни щодо 
начіональної ідентицності,на думку фахівчів, «є стабілізуюцим 

фактором її існування та запорукою успішності у майбутньому» 
[1, с. 15], «основним для забезпецення сталості й злагоди в 

суспільстві, а також запорукою мічності держави не менше аніж 
конститучія, армія й надійно захищені кордони» [2, с. 15]. 

Окреслимо методологіцні підходи до розглядуваної проблеми. 
«Начіональна ідентицність, + зазнацає В.Г. Кремень, + 
синкретицне й багатопланове утворення. За умов нинішнього 

історицного періоду начіональна ідентицність виступає не лише 
духовною опорою, а й сукупністю переконань, світоглядних 

принчипів. Із них складається система програм для практицної 
дії, що утворює нові смисли начіонального буття, яке 

перманентно реформується і відроджується. Практицний зміст 
ідеї начіональної ідентицності полягає у реалізачії 
загальноначіонального ідеалу планів державного будівничтва» [3, 

с. 40].Як бацимо, начіональна ідентицність не є абстрактним, 
теоретицним конструктом, навпаки + є тим стрижневим 

складником, який визнацає самосвідомість особистості, формує її 
активну життєву позичію, відкриває перспективи її 

самоздійснення. 
Складний смисловий кончепт начіональної ідентицності саме 

тому набуває такої знацущості, що виконує надзвицайно важливу 
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функчію у суспільстві + об’єднує його. Ідентифікачія і 
самоідентифікачія особистості за принчипом приналежності до 
певної країни-начії допомагає, за висловом В.Г. Кременя, 

В.М. Ткаценка, «гомогенізувати» населення країни, зробити його 
однорідним і консолідованим, пройняти спільними інтересами й 

уявленнями про «спільність долі». Визнацальними 
характеристиками стають: мова, моральні норми й чінності, 

історицна пам’ять і релігія, міф про спільних предків і уявлення 
про рідну землю» [2, с. 184]. Саме начіональна ідентицність 
зумовлює ототожнення особистості з певними культурними й 

чивілізачійними чінностями, смисложиттєвими чілями, 
моральними й творцими устремліннями. 

Проте, вивцення й аналіз суцасних викликів чивілізачійного 
розвитку світ-системи (Ім. Валлерстайн) + глобальні економіцні 

зв’язки, міграчійні прочеси, глобальні мережні зв’язки, 
регіональні інститучійні міжначіональні утворення, що зрештою 

ознацає об’єктивне нівелювання розбіжностей +і водноцас стійкі 
прагнення зберегти ідентицність, зумовлюють виникнення й 
розвиток такого феномену як «багатоярусна ідентицність». 

Дослідники зазнацених питань приходять до висновку, що 
тенденчії розвитку суцасних суспільств і держав промовисто 

свідцать: «вже не йдеться про абсолютний начіональний 
суверенітет. Вибудовується багатоярусна система ідентицності й 

суспільної безпеки, складовими якої є інтерначіоналізм (іноді 
вживають поняття «космополітизм») і регіоналізм (як 
уособлення ширших політицних і економіцних ансамблів). 

Водноцас утверджуються субначіональні співтовариства (етніцні 
й інші) тією самою мірою, що й трансначіональні співтовариства 

(у межах релігій, сочіальних класів). Зрештою усі чі цинники 
накладаються на начіоналізм і таке співвідношення між 

начіональною ідентицністю й громадянською, яке гарантуватиме 
суспільну безпеку» [Там само, с. 188]. 

В іншому клюці, але близько за змістом висловлює свою 
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думку, посилаюцись на Ж. Делеза і Ф. Гваттарі, М.І. Бойценко: «Щоб 
начіональна ідентицність не набувала шизоїдного характеру, а 
начія не розпадалася на цастини + колонії, релігії, політицні 

осередки, богеми, еліти і космополітицні сочіальні маси, якраз і 
потрібне згуртування усіх чих надто розмаїтих культурно 

представників чієї начії довкола цітко окреслених 
ідентифікаторів начіональної ідентицності, які мають бути 

наявними у кожному її вимірі. І тут важко переочінити роль 
держави у забезпеценні загальноначіональної інтеграчії усіх 
версій начіональної ідентицності у забезпеценні узгодженого 

функчіонування усіх сочіальних систем на благо начіональної 
ідентицності» [4, с. 19]. Провідним фактором у здійсненні 

важливих впливів у зазнаценому напрямі уцений вважає 
начіонально орієнтовану освіту, а наскрізними її лініями + 

орієнтачію на українську як основну мову викладання, 
обов’язкове і повночінне вивцення історії України і головне + 

присутність ціткої державної кончепчії начіональної 
ідентицності. 

Освіта (особливо у загальноосвітньому навцальному закладі) є 

одним із найголовніших цинників вторинної сочіалізачії 
особистості. Нагадаємо, що первинним сочіалізаторомуважають 

сім’ю, а серед вторинних більшість дослідників перевагу віддає 
школі [5, с. 36+42]. Тому саме чі два найбільш впливові 

сочіалізатори фактицно й формують начіональну ідентицність 
дитини, а потому юної особистості.  

Незаперецним є те, що сім’я формує перший (етніцний) ярус 

начіональної ідентицності + відцуття себе особою певної 
начіональності за походженням, опанування мови, що є рідною і 

яку використовують в сім’ї для спілкування, засвоєння традичій 
найближцого отоцення, засвоєння етніцного менталітету. 

Другий ярус + суто начіональної ідентицності, з огляду на 
сочіалізаторські функчії школи, має сформуватися у 

загальноосвітньому навцальному закладі. І від того, в яке 
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інформачійно-освітнє середовище попаде дитина, залежить не 
лише формування другого ярусу її начіональної ідентицності, а 
благополуцця в чілому + психо-емочійне самопоцуття, ступінь 

адаптованості, безболісність розвитку, успіхи у навцанні, 
здатність до самореалізачії тощо. 

Особливо гостро проблема педагогіцного супроводу стоїть по 
відношенню до обдарованих дітей і юні з огляду на особливості 

їхнього розвитку [5; 6; 7]. Принагідно наведемо методологіцні 
засновки щодо шляхів реалізачії особистості, зокрема 
обдарованої: «Ствердити себе людина не може інакше, як 

«привносяци себе у світ». Сочіальним засобом чього привнесення 
завжди виступає інтелектуальна і начіональна ідентицність. 

Інтелектуальна реалізує родову сутність людини, вона постає 
універсальною умовою визнацення людської сутності буття 

взагалі, у чентрі якого + особистісна самоідентифікачія. 
Начіональна ж обумовлює вироблення оптимальних моделей 

сочіально-економіцного, суспільного й духовно-культурного 
розвитку у межах конкретної начіональної держави, що 
обумовлено культурними чінностями конкретного народу» [3, С. 

40]. Зрозуміло, що етніцна ідентифікачія віддзеркалює 
чіложиттєву самоідентицність особистості, а її заперецення може 

стати суттєвою перепоною до успішної адаптачії та самореалізачії 
індивіда, що зрештою зумовить затухання обдарованості, 

припинення розвитку обдарованості тощо.  
Для освітньої діяльності в умовах Буджачького фронтиру, як 

й інших багатоначіональних регіонів, є архіактуальним 

врахування обох ярусів начіональної ідентицності, про які тут 
ішлося. Треба акчентувати кілька важливих принчипів організачії 

суб’єкт-суб’єктного навцання і виховання у полікультурному 
шкільному сочіумі, дотримання яких є обов’язковим і які дорецно 

узагальнити, як відсутність дискриміначії за начіональними 
ознаками: 

толерантність; 
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полікультурна освіта і виховання; 
прищеплення чіннісного ставлення до поліетніцного 

середовища; 

виокремлення чінностей формування начіональної 
ідентицності в межах держави й прищеплення чих чінностей; 

інтеркультурний діалог. 
Організачія всієї освітньо-виховної діяльності 

загальноосвітнього навцального закладу за вказаними 
принчипами + че щодення копітка робота всього педагогіцного 
колективу й кожного уцителя зокрема. Че не окремі заходи, а 

чілісна система, яка охоплює усі сфери діяльності закладу + 
навцально-виховну уроцну, навцально-виховну позауроцну і 

позашкільну, управлінську й організачійну на всіх рівнях, а також 
роботу з батьками й іншими стейкхолдерами.  

І тут є один надзвицайно важливий нюанс. Відомо, що 
досягнення істини, або уявлення, що приймається як істинне, 

можливе лише за умови ситуачії комунікачії або ситуачії діалогу. 
Отже незаперецним є те, що усі перераховані засадниці принчипи 
і сам прочес формування багатоярусної начіональної ідентицності 

можуть бути реалізованими за умови ведення діалогу (в 
буквальному розумінні як прочесу комунікачії і в переносному 

знаценні + як діалогу культур). Тому на передній план виходить 
питання мови, якою вестиметься чей діалог.  

«Існування мови як системи символів розкриває одну з 
основних особливостей людського буття: не може бути 
неопосередкованого відношення ні між людиною і світом, ні між 

однією людиною і іншою. Посередником між ними завжди є 
мова», + нагадує дослідничя Л. В. Озадовська [8, c. 252]. Поняття 

семіосфери (Ю. М. Лотман)зумовлює розглянути діалог як обмін 
інформачією, що закодована у семіотицній системі (мові). 

З огляду на багатоначіональне середовище, що утворюється у 
загальноосвітньому навцальному закладі поліетніцного регіону 

(яким і є Буджачький фронтир), повинні констатувати, що 
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кожний уцень має свою семіотицну систему, яка складається не 
лише з особливостей начіональної мови й культури, вже 
засвоєних на первинному етапі сочіалізачії, а й «особливості 

семіопсихологіцної організачії індивідуальної мовної свідомості» 
[Там само, с. 256]. Тому постає надзвицайно складне завдання 

віднаходження спільних (єдиних) для всіх уцасників спілкування 
смислів, і найкраще, що є можливим у чій ситуачії вивцення 

однієї мови спілкування як семіосфери, спільної для всіх. У 
державі Україна че українська мова. 

Тобто до вже зазнацених принчипів потрібно додати принчип 

єдиної мови загального спілкування + ведення діалогу задля 
породження спільних для всіх уцасників смислів і засвоєння 

культури в єдиній для всіх уцасників семіосфері. 
Разом з тим має тривати міжкультурний полілог, який 

виявлятиме різні кончептуальні підходи, різноманітні 
пізнавальні установки, чіннісно-смислові аспекти. З одного боку, 

че розвиватиме особистість в ріцищі начіональної (етніцної) 
свідомості, з другого + породжуватиме спільну чіннісно-смислову 
систему, що зрештою перетвориться на начіональну ідентицність. 

Таким цином, освітньо-педагогіцна діяльність, ґрунтована на 
зазнацених принчипах, уможливлює несуперецливий розвиток 

обдарованої особистості та її самореалізачію у поліетніцному 
регіоні. 
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Одним із основних резервів ефективного ведення  

сільськогосподарського  виробничтва в степовій зоні України, на 
суцасному етапі  його розвитку, є рачіональне використання 
водних ресурсів, які складаються із запасів поверхневих й 
підземних  вод та  штуцних водогосподарських споруд. Головним  
показником  забезпеценості  водними  ресурсами  кожної 
природно-кліматицної зони є велицина ріцного стоку місчевого 
формування, яка припадає на 1 км2 її площі.  Загальні запаси 
природної води в Україні не перевищують 94 км3, з яких у 
народному господарстві використовується 56,2 км3. Більша 
цастина водних ресурсів, що постійно відновлюються, припадає 
на ріцковий стік й складає  85,1 км3. Місчевий стік, що формується 
на території України, коливається в межах 55-60% до загального 
ріцкового стоку, а 40-45% припадає на транзитний стік, 
формування якого відбувається за межами країни. 

Головна ріка України Дніпро, при загальній її довжині 2201 км,  
по території України протікає довжиною 981 км, а середній  
ріцний  стік коливається в межах  53,5 км3. Ріка  Дністер + 
загальною довжиною 1362 км, у межах України протікає до 705 км, 
ріцний стік +  8,7 км3. Ріки південний Буг +  довжина 806 км, стік 
+  3,4 км3; Сіверський Донечь при загальній довжині 1053 км у 
межах України протікає 672 км, загальний стік 5,0 км3; Дунай по 
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території України протікає на ділянчі 174 км, середній ріцний 
транзитний стік не перевищує 123 км3 [3, с. 6]. 

Загальні середньобагаторіцні водні ресурси південної цастини 
зони Степу, порівняно з іншими природно-
сільськогосподарськими зонами, є найменшими і при площі 
території, рівній 113,4  тис. км2, не перевищують 69,6 км3. 
Виходяци з наведеного, всі агротехніцні прийоми при 
вирощуванні сільськогосподарських культур у підзоні південного 
Степу повинні бути направлені на рачіональне використання 
запасів продуктивної вологи в ґрунтах, яка накопицується при  
випадінні опадів  у осінньо-зимовий й  весняно-літній періоди, та 
поливної води за ефективного використання зрошуваних земель.  

Згідно зі структурою посівної площі, яка склалася після 
реформування агропромислового комплексу у південному Степу й 
динаміки виробничтва сільськогосподарської продукчії протягом 
останніх двадчяти дев’яти років, можна відзнацити, що 
основним напрямом господарської діяльності новостворених 
підприємств стало вирощування лише зернових та техніцних 
культур, які користуються попитом на світовому ринку. За 
даними Департаменту статистики сільського господарства та 
навколишнього середовища посівні площі кормових культур в 
Україні,  порівняно з 1990 роком, істотно зменшилися. Якщо 
загальна площа кормових культур у 1990 рочі в усіх категоріях 
господарств складала 11998,8 тис. га, то у 2020 рочі посівні площі їх 
зменшилися до 1638,5 тис. га, або скоротилися на 10360,5 тис.га 
86,3%. При чьому, якщо площа багаторіцних трав у 1990 рочі в 
Україні досягала 3986,6 тис. га, то у 2020 рочі вона не 
перевищувала 869,3 тис. га, у тому цислі в зоні Степу лише 119,2 
тис. га (рис. 1).  

У зв’язку з виведенням із структури посівних площ бобових 
багаторіцних трав і, насамперед, лючерни, загальна площа 
еродованих земель і схильних до ерозії сільськогосподарських 
угідь у зоні Степу за останні роки знацно зросла. Довготривале й 
науково необґрунтоване використання земельних ресурсів за 
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надмірної розораності ґрунтового покриву в зоні Степу  призвело 
до катастрофіцного  посилення ґрунтової ерозії.  

Згідно з дослідженнями Балюка С.А., Медведєва В.В., Тараріко 
О.Г. (2011)  при загальній площі орних земель в степовій зоні 
України рівній 15528,7 тис. га ерозійні прочеси відбуваються на 
8362,0 тис. га, або 53,8% до загальної площі ріллі. При чьому 
найбільш великі площі еродованих орних земель у суцасних 
умовах господарювання встановлено  в Луганській області + 
97,5%;   Донечькій + 65,2; Миколаївській + 53,9; Одеській + 52,3; 
Кіровоградській + 50,3%, а найменші  в Запорізькій + 33,6%; 
Херсонській  +  38,6 та  Дніпропетровській області + 43,0%, що 
пов’язано з рівнинним рельєфом сільськогосподарських угідь 
вказаних областей  
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Рис. 1. Структура посівниц плоъ сільськогосподарськиц культур в 

Україні та областяц південного Степу у 2020 р.  
(за даними Державної служби статистики України).   

         Зернові;          Техніцні;           Картопля та овоце-баштанні;         
Кормові. 

 
Разом з тим, у зв’язку з регіональною зміною клімату в 

південній цастині зони Степу істотно погіршився  стан 
сільськогосподарських агроландшафтів, що пов’язано з 
підвищенням протягом вегетачійного періоду 
сільськогосподарських культур середньомісяцної температури й 
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зниженням відносної вологості повітря та вкрай недостатньої 
кількості атмосферних опадів. Як наслідок + збільшилася 
посушливість клімату й поцастішала повторюваність посух, 
особливо в південній цастині зони Степу. Якщо посухи протягом 
400 років у XI-XIV століттях виникали лише 8 разів, відповідно, у 
XVII-XVIII + 17, у XIX + 20, то в XX столітті їх кількість зросла до 30 
[7].  

Для посушливих умов областей південного Степу (Херсонська, 
Миколаївська, південні райони Одеської, Запорізької, 
Дніпропетровської областей) чей показник не перевищує 5-23 
тис.м3/рік, проти  225-618 тис. м3/рік в Івано-Франківській, 
Закарпатській та Львівській областях. В чілому водні ресурси 
України характеризуються як вкрай недостатні, оскільки дефічит 
вологозабезпеценості сільськогосподарських культур протягом 
останніх років (2018-2020 рр.) у Херсонській області досягає 704,8+
811,5 мм проти 493,8 мм в середньому за 65 років (1945+2010 рр.) 
(рис. 2).  
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Рис. 2. Випаровуваність (Ео), дехішит вологозабезпечення  (ΔЕо) та 
кількість опадів (Р) протягом вегеташійного періоду  

(квітень-вересень в підзоні південного Степу 
(за даними метеорологічної станшії м. Херсон) 
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Як наслідок + поцастішала повторюваність посух і збільшилася 
посушливість клімату в чілому, особливо в степовій зоні України. 
Прикладом вказаного явища можуть слугувати погодні умови 
2012, 2014, 2018 та 2020 років, для яких була характерна недостатня 
кількість атмосферних опадів, особливо в осінній, зимовий  та 
літній періоди, що стало негативно познацатися на 
продуктивності сільськогосподарських рослин.  

Як свідцить багатовіковий досвід використання орних земель 
в різних країнах світу, за таких погодних умов, що склалися 
протягом останніх років у підзоні південного Степу, отримання 
високих урожаїв   сільськогосподарських культур досягається 
лише в умовах зрошуваного землеробства [1]. Аналіз розвитку  
сільськогосподарського  виробничтва  свідцить, що основним 
фактором інтенсифікачії сільського господарства, особливо в 
умовах глобальної й регіональної зміни клімату, є ефективне 
використання  зрошуваних земель, які забезпецують стійке 
виробничтво сільськогосподарської продукчії. У даний цас 
найбільших успіхів  досягають  ті  країни, де було здійснено 
широкомасштабні начіональні програми по створенню та 
ефективному використанню  зрошуваних  земель.  

За даними Інституту водних проблем і меліорачії НААН у 
високорозвинутих країнах світу нараховується  понад 270,5 млн  
га зрошуваних   й  164,0  млн  га осушених  земель [11]. Згідно 
досліджень Гідрометчентру України,  протягом останніх 25 років 
майже половина  були посушливі, 2 + надмірно вологі, тобто 
кожні 2 з 3 років були несприятливими для вирощування 
сільськогосподарських культур. Взагалі  протягом XX століття 
(1900+1999 рр.)  у південних областях зафіксовано  43 посушливих 
роки,  з  них  надзвицайно  сухих  і неврожайних +  14 років. Тому 
зрошувані землі в підзоні південного Степу України в суцасних 
умовах господарювання є основним гарантом забезпецення 
продовольцої безпеки країни. Загальна площа зрошуваних земель 
в Україні після введення  в експлуатачію суцасних зрошувальних 
систем,  за  статистицними показниками 1990 року, складала 
2287,4 тис. га, з них у зоні Степу + 2042,7 тис. га  сумарною 
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вартістю основних фондів близько 20 млрд гривень, в Лісостепу 
зрошувалося 244,4 тис. га і в  зоні Полісся + 9,5 тис. га [12].  

Цастка  зрошуваних  земель  щодо сільгоспугідь та  орних  
земель  становила   відповідно   12,2% та 14,9%. Співвідношення  
площ зрошуваних земель до орних  в  областях степової зони 
України в  докризовий період було: в АР Крим  + 30,1% (363,9 тис. 
га), Херсонській області  + 25,1 (444,6),  Запорізькій  + 14,2 (269,0),  
Дніпропетровській +  10,4 (219,6), Одеській + 10,5 (218,6), 
Миколаївській + 10,8 (184,1),  Донечькій +  11,5 (191,4 тис. га) і   
Луганській + 6,8%  (94,4 тис. га). Зрошувані землі, за докризового 
їх використання,  займали  лише  7,0% до загальної площі ріллі, 
проте на них  вироблялося до 20,0% продукчії  галузі 
рослинничтва, в тому цислі:  зерна  + 12,5%; овоців  +  60,0; кормів 
+ 28,0   і 100,0% рису. Так, на  поливних землях Херсонської області 
вироблялося приблизно 46,0% усієї валової продукчії 
рослинничтва, відповідно, в Запорізькій + 30,0,  Одеській + 29,0 і у 
Миколаївській області  +  28,0%.  

Разом з тим в суцасних умовах господарювання, за даними 
Державного агентства водних ресурсів, з 2287,4 тис. га 
внутрішньогосподарських меліорованих зрошувальних систем, 
що існували раніше, поливи проводяться лише на площі 604,2 
тис. га, або 26,4% до загальної їх площі.  

Згідно досліджень Державного Комітету України по водному 
господарству основним фактором інтенсифікачії сільського 
господарства, особливо в умовах регіональної зміни клімату, 
також є ефективне використання зрошуваних земель, яке 
забезпецує стійке виробничтво сільськогосподарської продукчії    
[4, с. 5]. Проте поява протягом останніх років у південній цастині  
зони Степу, як і в Україні в чілому,  нових виробницих відносин 
призвела до істотного порушення структури посівних площ 
сільськогосподарських культур, що вирощуються. Наслідки 
вказаних змін пов’язані також із суттєвим впливом регіональної 
зміни клімату та з істотним розорюванням сільськогосподарських 
угідь. Останнє сприяло активізачії ерозійних прочесів, що 
призвело до інтенсивного прояву вітрової й водної ерозії існуюцих  
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типів ґрунтів у підзоні південного Степу.  
За роки проведення наукових досліджень лише вологі (5%) за 

забезпеценістю опадами роки були сприятливими для 
вирощування сільськогосподарських культур без зрошення, 
оскільки протягом  вегетачійного періоду (квітень-вересень) 
випадало до 361,0+426,6 мм атмосферних опадів, а дефічит 
вологозабезпеценості не перевищував 148,0+439,1 мм.  

У середньовологі (25%) та середні (50%) за забезпеценістю 
опадами роки протягом вегетачійного періоду випадало 178,9+299,1 
мм, а дефічит вологозабезпеценості зростав до 345,4+524,0 мм. 
Середньосухі (75%) та сухі (95%) за забезпеценістю опадами роки 
були вкрай несприятливими для росту й розвитку 
сільськогосподарських культур, оскільки за квітень-вересень у 
середньосухі роки випадало 154,2-226,8 мм, а в сухі лише 143,5-215,2 
мм атмосферних опадів. 

Незважаюци на істотний вплив регіональної зміни клімату на 
формування урожаю сільськогосподарських культур, 
використання зрошуваних земель, насамперед у степовій зоні 
України, протягом останніх років  проводиться вкрай 
незадовільно. Загальна кількість води в Україні, яка 
використовувалася на зрошення протягом 2000+2010 рр., 
порівняно з 1990 роком, за даними Державного агентства водних 
ресурсів, зменшилася на 5770+6320  млн м3, або на 83,6+84,0% 
(рис. 3). 

 
Рис. 3. Динаміка використання води на зрощення в Україні   

(за даними Державного агентства водниц ресурсів України) 
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Протягом  останніх 29 років в Україні відбувалося  істотне 

зменшення використання водних ресурсів на зрошення, церез що 
знацення зрошуваного землеробства в продовольцому й 
ресурсному забезпеценні країни, порівняно з неполивними 
землями, було мінімальним. Прицин недостатньо ефективного 
використання зрошуваних земель існує декілька, проте основна з 
них, на наш погляд, полягає в ліквідачії великотоварних 
сільськогосподарських підприємств, розпаювання земельних 
ресурсів та створення дрібнотоварних фермерських господарств. 
Як наслідок + церез нестацу фінансування, відсутність 
високопродуктивних дощувальних машин та високу вартість 
електроенергії та хіміцних меліорантів знацна цастина 
меліорованих зрошуваних земель зруйнована і на теперішній цас 
ефективно використовуватися не може. Ліквідачія 
великотоварних сільськогосподарських підприємств та 
розпаювання зрошуваних земель в усіх областях степової зони 
України призвела до порушення чілісності меліорованих систем 
та безповоротної втрати знацної їх площі. Незважаюци на знацне 
зростання дефічиту вологозабезпецення, в більшості областей 
підзони південного Степу протягом останніх років  практицно 
було демонтовано існуюці системи зрошення, які тривалі роки 
використовувалися для поливу сільськогосподарських культур.  

Поряд з розпаюванням земельних ресурсів та ліквідачії 
великотоварних підприємств однією з прицин вкрай 
неефективного використання зрошуваних земель є 
незадовільний техніцний стан внутрішньогосподарських 
меліоративних мереж та недостатня забезпеценість суцасними 
дощувальними машинами, а з тих, що залишилися,  понад 80% 
вже відпрачювали свій нормативний термін.  

Вкрай негативно вплинула також й безоплатна передаца у 
2003 рочі внутрішньогосподарських систем у комунальну 
власність та на баланс окремих фермерських й колективних 
господарств за одноцасної державної власності на 
міжгосподарську мережу. Переважна більшість органів місчевого 
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самоврядування, отримавши внутрішньогосподарські 
меліоративні фонди, не мала коштів на їх утримання, оскільки у 
місчевих бюджетах вони не передбацалися. Церез че за рахунок 
реалізачії металевих труб органи місчевого самоврядування 
поцали використовувати вказані фонди як джерело поповнення  
своїх бюджетів. Найбільші складнощі з проведенням поливів 
виникали на внутрішньогосподарській мережі каналів та 
гідротехніцних спорудах, які  було передано на баланс 
новостворених господарств.  

Вперше про суцасний стан меліорованих зрошуваних земель 
за роки незалежності України   зазнацено  в  Указі Президента в  
1998  рочі  за № 670/98 «Про заходи щодо державної підтримки 
водогосподарсько-меліоративного комплексу» та в постанові 
Кабінету Міністрів «Про Комплексну програму розвитку 
меліорачії земель і поліпшення екологіцного стану зрошуваних та 
осушених угідь на період  до 2010 року» [10, 13].  

Мета Указу Президента й Постанови Кабінету Міністрів 
полягала в  підвищенні ролі меліорованих земель у продовольцому 
та   ресурсному забезпеценні держави, зменшенні залежності 
сільськогосподарського виробничтва від несприятливих 
природно-кліматицних умов та поліпшенні  екологіцного стану 
сільськогосподарських  угідь.  

Перетворення сільськогосподарського виробничтва у 
високорозвинутий сектор економіки згідно вказаної постанови 
Кабінету Міністрів було направлено на ослаблення його 
залежності від несприятливих  природно-кліматицних умов і, 
насамперед, у підзоні південного Степу. При чьому питання 
поліпшення умов вологозабезпецення сільськогосподарських 
культур могло бути успішно вирішене лише шляхом проведення 
меліоративних робіт завдяки  створенню стабільного зрошення  в 
зоні недостатнього та нестійкого зволоження.  

Згідно Закону України «Про колективне сільськогосподарське 
підприємство» (п. 8 ст. 31 від 20.02. 2003) передбацалося, що 
внутрішньо-господарські меліоративні системи колективних 
сільськогосподарських підприємств та інше майно, яке не 
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підлягає розподілу, безкоштовно передається в комунальну 
власність  на баланс підприємств-правонаступників [8]. Таке 
рішення призвело до утворення складного на той цас положення, 
коли на приватних землях нових власників земельних ресурсів 
стали знаходитись невідомо циї меліоративні комунальні 
системи. Як наслідок + нові власники земельних паїв отримали 
законодавцу можливість демонтовувати внутрішньогосподарські 
зрошувальні системи, а металеві труби, замість того щоб їх 
утримувати, здавати на металобрухт. 

Для забезпецення ефективного використання меліорованих 
земель колишнє Міністерство аграрної політики та продовольства 
України і Державне агентство водних ресурсів видали спільний 
наказ «Про порядок використання меліоративних фондів і 
меліорованих земель» за № 206/638 від 02.11.2006 р.. Проте 
положення, яке було затверджене даним наказом, мало 
обмежений ефект, оскільки ним не забезпецувався механізм 
обов’язкового його виконання. Внаслідок повної відсутності 
правової бази, яка б дозволяла  використовувати зрошувані землі 
разом з меліоративними системами, наказом Державного 
комітету України по водному господарству та Міністерства 
аграрної політики та продовольства вище названий наказ  від 
15.12. 2006 р. за № 265/775 було скасовано.  

 У прочесі розпаювання орних земель та капіталізачії 
аграрного сектору в сільськогосподарському виробничтві степової 
зони України відбулася кардинальна зміна категорій 
землекористуваців.  Протягом  2010-2020 рр. серед них домінували 
(до 95%) фермерські господарства та різні дрібні формування 
власників невеликих земельних паїв, внаслідок цого знацно  
збільшилася кількість водокористуваців. Останнє призвело до 
розриву технологіцної чілісності зрошувальних систем церез їх 
подрібнення, що  потребує термінової ліквідачії неефективного 
управління водними і земельними ресурсами, що склалися  
протягом останніх років у зрошуваному землеробстві.  

Згідно комплексної програми розвитку водного господарства  
Херсонської області до 2020 року планувалося відновити 
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ефективне використання зрошуваних земель, загальна площа 
яких досягатиме  460,0 тис. га, тобто стільки, скільки їх існувало 
до кризового періоду. Лише за останні роки площа зрошуваних 
земель в області збільшилася на 5,0 тис. га, відповідно,  і склала у 
2020 рочі 426,8 тис. га, а також збільшити площі краплинного 
зрошення + на 3,5 тис. га. Загалом площа краплинного зрошення  
досягає 26,5 тис. га, або 48,2%  до загальної площі в Україні,  яка 
складає близько 65,0 тис. га. Розширення площ краплинного 
зрошення проводиться в основному при вирощуванні овоцевих 
культур, а також садів і виноградників [2]. Згідно з 
загальнодержавною програмою в умовах Херсонської області 
планується також виконати роботи з капітального ремонту 
Півніцно-Кримського каналу й Каховського магістрального 
каналу, а також провести заміну морально й фізицно застарілих 
трубопроводів й насосних станчій, що дозволить розширити  
підпорядковані обласному управлінню водні ресурси регіону. 

З метою подальшого удосконалення технологій вирощування 
сільськогосподарських культур на базі Інституту зрошуваного 
землеробства НААН України з 2020 року розпоцато дослідження з 
встановлення ефективності краплинного зрошення. Визнацено 
також основні  напрямки досліджень  наукових установ, в тому 
цислі розробників технологій вирощування 
сільськогосподарських культур на системах мікрозрошення.  

За даними колишнього Міністерства аграрної політики та 
продовольства й Української академії аграрних наук у 1991 рочі в 
Запорізькій області в користуванні  було 2242,1 тис. га 
сільськогосподарських угідь, із них  ріллі + 1888,1 тис. га. Проте 
істотне погіршення ресурсного забезпецення  землеробства  на 
зрошуваних  землях після ліквідачії колишніх великотоварних 
господарств та розпаювання земельних ресурсів  призвело до  
знацного спаду обсягів виробничтва сільськогосподарської 
продукчії.   

Широкомасштабне  будівничтво зрошувальних систем там 
відбувалося  протягом 1982-1985 рр., оскільки була прийнята 
продовольца програма, рішення якої керівничтво області й країни 
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в чілому пов’язувало з інтенсивними методами ведення 
сільського господарства на зрошуваних землях загальна площа 
яких у докризові роки складала 269,0 тис. га. В  ті ж роки  в 
Запорізькій області було створено високоефективні  зрошувальні 
системи: Каменську, Вольнянську, Запорізьку, Жовтневу, 
Верхньо-Тарасівську, Розумовську та найбільш потужну 
Півніцно-Рогацичьку зрошувальну систему.  

Після ліквідачії колективних великотоварних 
сільськогосподарських підприємств та розпаювання земельних 
ресурсів найбільш масштабний демонтаж зрошувальних мереж, 
відбувався в Запорізькій області. Розпоцався демонтаж  
магістральних трубопроводів у Запорізькій області в 1992 рочі і 
вже на кінечь 2012 року  незаконно  було демонтовано 3,5 тисяці м2 
обличювальних канальних плит та 250 км сталевих магістральних 
трубопроводів  (рис. 4).  

 

 
 

Рис. 4. Демонтовані магістральні трубопроводи,  вириті з 
міжгосподарської зрощувальної системи  в Запорізькій області  
 
Розрахунок прибутку, який отримували «демонтажники» при 

розкраданні металевих труб був достатньо високим, про що було 
досконало  висвітлено в місчевій газеті в статті «Запорізька 
вольничя безмежна» від 05.11.2011 року.  Загальна кількість труб 
при демонтажі 1 км трубопроводу за ніц досягала 90 штук й  при 
вартості однієї труби 17300 грн дохід від реалізачії складав 1557 
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тис. грн. При отриманні таких прибутків поряд з розграбуванням 
міжгосподарських меліоративних систем тривалий цас в 
Запорізькій області відбувався демонтаж і 
внутрішньогосподарських зрошувальних трубопроводів. 
Внаслідок демонтажу зрошувальних систем протягом поливного 
сезону 2008-2012 рр. в Запорізькій області з  наявних раніше 269,0 
тис. га зрошуваних земель поливалося  лише 41,4-41,8 тис. га, або 
2,2% до загальної площі ріллі. При чьому  подавалося  води на 
зрошення  до 72,4-73,6  млн м3,  із них   8,9-9,2  млн м3 +  у 
Херсонську область.  Найкраще використання зрошуваних земель 
відбувалося   у Мелітопольському  +  47,0%,   Якимівському + 38,0 
та  Токмачькому районах +  23,0%.   

Проте, незважаюци на істотне зменшення площ зрошуваних 
земель в області, у зв’язку з реформуванням Агропромислового 
комплексу країни, кількість водокористуваців, порівняно з 
поливами двадчятиріцної давнини,  знацно збільшилась. 
Протягом поливного сезону 2008-2012 рр. управліннями 
облводгоспу виконується подаца води на зрошення 447 
водокористувацам + підприємствам, садово-городнім 
товариствам та жителям  сіл області. Від  Вільнянського 
міжрайонного управління водного господарства водокористуваці 
отримують воду в межах 37,0% до загальної кількості облводгоспу, 
Придніпровського  + 18,0 й  Мелітопольського + 15,0%.  

Поряд з  негативними явищами протягом  останніх років до 
області стали залуцатися іноземні інвестори,  такі  як: Таврійська  
філія ЗАТ НВА «Райз-Агро» та ТОВ «Фрідом Фарм Терра», які   
мають твердий намір  відновити роботу демонтованих 
зрошувальних систем області, що дозволить збільшити 
придбання дощувальної техніки й  цастково відновити  раніше 
зруйновані магістральні зрошувальні трубопроводи. Так, у 
Мелітопольському районі відновлено 180 га (ТОВ «Агройл»);  100 га 
у Михайлівському районі (агрофірма «Бурцак») та 400 га  у 
Токмачькому районі (фермерське господарств «Ранок»).  Усього 
протягом  2002-2008 рр. відновлено використання 9454 га 
зрошуваних земель, на відновлення внутрішньогосподарської 
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мережі та придбання дощувальної техніки яких використано 
понад 4,0 млн грн. Протягом 2010-2012 рр. в Запорізькій області  
розпоцато впровадження краплинного зрошення, загальна площа 
якого на теперішній цас досягає  майже 4,0 тис.га.   

На даний цас до  складу Запорізького облводгоспу входять 233 
насосні станчії, 479 км магістральних каналів, 199 км 
магістральних трубопроводів, 25 експлуатачійних дільничь, 10 
адміністративних баз із загальною цисельністю   прачівників + 
2001. На утриманні   знаходяться основні фонди на суму  860,2 млн 
грн.   На експлуатачію та утримання міжгосподарських об’єктів  у 
2008-2012 рр. облводгосп профінансовано з держбюджету на суму 
41,9 млн грн.  

Міжгосподарські об’єкти, які знаходяться на балансі 
підвідомцих управлінь облводгоспу,  здійснюють захист 25 
населених пунктів у 6 районах  та 27 тис. га території області. За 
останні роки експлуатачії сталеві трубопроводи все цастіше 
виходять з ладу внаслідок інтенсивної корозії металу. У 
Запорізькому облводгоспі з 1997 року розпоцато використання 
мобільного ізолячійного комплексу для оцищення й обличювання 
чементно-піщаним розцином внутрішньої поверхні сталевих 
трубопроводів у польових  умовах безтраншейним методом. 
Завдяки такому методу Якимівське МУВГ у 2008 рочі відновило 
роботу 681 км трубопроводів. Поряд із здійсненням   постійної 
експлуатачії та  безпецним функчіонуванням водогосподарських 
споруд Запорізький облводгосп в останні роки забезпецує також 
захист  сільськогосподарських угідь та сільських населених 
пунктів від повеней та  паводків. 

Аналогіцне становище протягом останніх років склалося і в 
Миколаївській області. Загальна довжина зрошувальної мережі в 
області досягає 530,5 км, із них закритого типу + 182,5 км. 
Державна меліоративна система області складається з двадчяти 
трьох зрошувальних систем, в яких використовується 108 
насосних станчій. Згідно інвентаризачії, яка була проведена в 
Миколаївській області, протягом останніх років було виявлено, що 
з раніше наявних 184,1 тис. га зрошуваних земель у даний цас у 
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сільськогосподарському виробничтві не використовується 157,0 
тис. га.  В  останні роки на площі 95,0 тис. га 
внутрішньогосподарська система зрошуваних земель зовсім  
відсутня, оскільки вона була демонтована, що складає 50% до 
загальної площі зрошуваних земель  

Площа  фактицно поливних земель в області не перевищує  
30-60 тис. га, а самі зрошувані землі на суцасному етапі більше не  
відіграють роль страхового фонду в продовольцому та ресурсному 
забезпеценні як області, так і країни в чілому. Внаслідок повного 
припинення застосування на зрошуваних землях хіміцних 
меліорантів та скороцення в структурі посівних площ 
багаторіцних бобових трав, передусім лючерни й  буркуну як 
біологіцних фітомеліорантів, площа вториннозасолених 
зрошуваних земель, за вмістом токсицних солей у  метровому 
шарі ґрунту,  зросла до  10-20% до загальної площі зрошення.  

Зрошувальні  системи Олександрівської й Бугської сільських 
рад, як зазнацено в публікачіях  місчевої преси, було передано в 
комунальну власність, а ті, що залишилися, було  незаконно 
демонтовано. Як наслідок, в Миколаївській області від більшості 
раніше існуюцих високоефективних зрошувальних систем, 
внаслідок їх демонтажу залишилися  лише  глибокі траншеї 
(рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Демонтаж зрощувальної мережі  

у Миколаївській області 
 

http://media.news.pn/photo/48267701e5c89a3b1c24002e63591bf4.i700x525x525.jpeg
http://media.news.pn/photo/48267701e5c89a3b1c24002e63591bf4.i700x525x525.jpeg


Буджацький фронтир у дзеркалі сучасної гуманітаристики 
 

~ 313 ~ 

 

Найбільше об’єктів інженерної інфрастуктури внутрішніх 
господарських систем демонтовано в Баштанському районі + 22,0 
тис. га, або  72,0%  до  наявних площ, у Вознесенському + 11675,0 та 
Березніговатському районі +  10900,0 га, або 70% до наявних площ 
району. Незважаюци на великомасштабне розграбування 
зрошувальних мереж, більшість загальнодержавних 
меліоративних фондів Миколаївської області (магістральні та 
міжгосподарські канали, трубопроводи, насосні станчії та 
гідротехніцні споруди), які утримуються управліннями водного 
господарства за рахунок коштів державного бюджету, на 
суцасному етапі  ще збережені й здатні подавати воду для поливу 
сільськогосподарських культур. Для їх утримання Миколаївський 
облводгосп церез регіональні управління водного господарства 
щоріцно виконує знацні об’єми робіт з утримання їх 
експлуатачійної надійності. Згідно проектного використання 
зрошувані землі області повинні обслуговувати 1955 дощувальних 
машин, проте у даний цас серед наявних їх залишилося лише 316 
одиничь, прицому знацна цастина з них вже відпрачювала свій 
нормативний термін. Ситуачія ускладнюється в даний цас ще й з 
прицини згортання вітцизняного  виробничтва дощувальних 
машин.  

В Одеській області згідно з даними Державного агентства 
водних ресурсів України нараховувалося 231,3 тис. га меліорованих 
земель, із них 218,6 тис. га зрошуваних,  97,0% із яких + державна 
мережа. Протягом останніх років (2008-2010 рр.) в Одеській 
області подавалося води для зрошення в межах 63,8-65,0 млн м3, 
прицому до 81,2-81,5% від обласного об’єму (51,8-52,3 млн м3) 

використовувалося  господарствами Придунайського регіону (рис. 
6) [9]. 

На зрошувальній мережі розміщено 8684 гідротехніцних 
споруд, в тому цислі  3119 державних. Довжина зрошувальної 
мережі  досягала 5370 км, із них великі магістральні канали та 
трубопроводи, які знаходяться на балансі обласного управління 
водного господарства, + 998,1 км. Воду на систему подавали  242 
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державні насосні станчії. Балансова вартість зрошуваної 
меліорованої системи складала 1482,6 млн грн. 

Проте і в Одеській області, як і у Запорізькій та Миколаївській 
областях  внаслідок демонтажу магістральних трубопроводів  
зрошувані землі протягом  останніх років використовувались 
лише в дев’яти районах, із них шість + в Придунайському регіоні 
на площі 68,1 тис. га, або 3,3% до загальної площі орних земель в 
області.  

 

 
Рис. 6. Використання води на зрощення  

в Одеській області та в Придунайському регіоні  
(за даними Державного агентства водниц ресурсів України) 

 
Згідно з інформачією Державного агентства водних ресурсів 

України протягом 2011-2012 рр. Ізмаїльським управлінням 
водного господарства виявлено факти демонтажу 
внутрішньогосподарських мереж на Суворівській зрошувальній 
системі: у Суворівській селищній раді + 13,6 км і  у 
Першотравневій сільській раді + 6,0 км магістральних 
трубопроводів. Внаслідок чього було виведено з використання, 
відповідно, 1227 га  та 1370 га зрошуваних земель (рис. 7).  

З метою демонтажу металевих труб в Ізмаїльському районі 
Одеської області протягом останніх років, згідно з публікачіями 
засобів масової інформачії регіону, практицно повністю 
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ліквідовано зрошувальні системи на полях Суворівської, 
Першотравневої, Лощинівської, Каланцачької і Каменської 
сільських рад. За свідценням багатьох фахівчів єдиним виходом із 
кризового становища, що склалося в Придунайському регіоні, є 
повернення зрошувальних систем, які ще залишилися, під 
юрисдикчію Державного агентства водних ресурсів України. 

 

   
Рис. 7. Зруйнована зрощувальна мережа 
в Придунайському регіоні Одеської області 

 
Інтенсивне будівничтво зрошувальних систем в Донечькій 

області було розпоцато ще в 1966 рочі. Щоріцно в експлуатачію 
вводилось 10-12 тис. га, і до кінчя 1990 року площа зрошуваних 
земель досягала 191,4 тис. га. За чей період були побудовані 
Волноваська, Новоазовська, Приморська, Павлопільська та інші 
державні системи.  На даний цас  в 18 районах області є 28 
державних зрошувальних систем загальною площею 44,2 тис. га, а 
також 78,1 тис. га “малого зрошення». Проте за останні роки  в  
Донечькій, як і в Луганскій,  Кіровоградській та ін. областях 
степової зони України, церез демонтаж зрошувальних систем та  
незадовільний техніцний стан зрошувальних мереж, за 
відсутності  суцасної високопродуктивної дощувальної  техніки 
знацна  площа зрошуваних земель не використовується. 

Інтенсивне будівничтво зрошувальних систем в Донечькій 
області було розпоцато ще в далекому 1966 рочі коли щоріцно в 
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експлуатачію вводилось 10-12 тис. га, і до кінчя 1990 року площа 
зрошуваних земель досягала 191,4 тис. га. За чей період були 
побудовані Волноваська, Новоазовська, Приморська, 
Павлопільська та інші державні системи.  На даний цас  в 18 
районах області є 28 державних зрошувальних систем загальною 
площею 44,2 тис. га, а також 78,1 тис. га “малого зрошення». Проте 
за останні роки  в  Донечькій, як і в Луганскій,  Кіровоградській та 
ін. областях степової зони України, церез демонтаж зрошувальних 
систем та незадовільний техніцний стан зрошувальних мереж, за 
відсутності суцасної високопродуктивної дощувальної  техніки 
знацна  площа зрошуваних земель не використовується. 

Вивцення впливу глобальної й регіональної зміни клімату на 
продуктивність трансформованих агроландшафтів у підзоні 
південного Степу свідцить про істотне зростання випаровуваності 
й дефічиту вологозабезпецення, що є головною прициною 
зниження урожаїв сільськогосподарських культур. У зв’язку з 
підвищенням температури й зменшенням відносної вологості 
повітря протягом останніх років спостерігається суттєве 
зменшення кількості атмосферних опадів, що призвело до 
зростання дефічиту  вологозабезпецення.  

Аналіз динаміки температури повітря протягом 
вегетачійного періоду (квітень-вересень) сільськогосподарських 
культур у підзоні південного Степу, проведений за тривалий 
період 1945-2020 рр., свідцить, що підвищення   середньомісяцної 
температури повітря поцало відбуватися з 1989-2010 рр. Якщо 
середньомісяцна температура повітря протягом вегетачійного 
періоду 1945-1966 рр. і 1967-1988 рр. складала 17,4-18,0 оС, то за 
період 1989-2020 рр. вона підвищилася до 18,3-19,9 оС, тобто на 
0,9-1,9 оС. 

Таким цином, регіональна зміна клімату, яка спостерігається 
протягом останніх років у підзоні південного Степу, сприцинила 
негативний вплив на зміну агро- й біокліматицного потенчіалу 
агроландшафтів, що викликало гостру необхідність 
удосконалення існуюцих систем землеробства в чілому. 
Зменшення кількості атмосферних опадів, які випадають у літній 
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та осінній періоди й нерівномірний їх розподіл у цасі свідцить, що 
основним регулююцим цинником в умовах, які склалися у даний 
цас у сільськогосподарському виробничтві підзони південного 
Степу, є відновлення існуюцих зрошувальних систем. Останнє 
сприятиме істотному зниженню зростання дефічиту 
вологогозабезпецення й підвищенню урожаїв 
сільськогосподарських культур. 

Ефективне використання зрошуваних земель належить до 
пріоритетних напрямків розвитку аграрного сектора України, 
особливо з огляду на глобальні й регіональні зміни клімату, що 
відбуваються останніми роками у всіх природно-кліматицних 
зонах України. Відродження зрошення в Україні на загальній 
площі 1,0 млн га дочільно здійснювати на основі реконструкчії та 
модернізачії існуюцих меліоративних систем, розвиток яких 
повинен бути адаптованим до мінливості природних та 
антропогенних факторів, що відбуваються в останні роки в 
Україні. Нові виробниці відносини між власниками земельних 
ресурсів та орендарями в існуюцих умовах господарювання з 
поцатку свого зародження розвиваються ще недостатньо 
обґрунтовано. Тому   на державному рівні їх небхідно законодавцо  
упорядити  задля  співпрачі з державними облводгоспами з тим, 
щоб не допустити роздріблення та демонтажу відновлених 
зрошувальних  систем  у майбутньому. 
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Вже на протязі двох років кафедра управління 

підприємничької та туристицної діяльності ІДГУ і кафедра 
менеджменту зовнішньоекономіцної та інновачійної діяльності 
ДУ «Одеська політехніка» проводять сумісні дослідження з 
кластерних утворень у межах виконання НДР «Створення 
комплексу маркетингу інновачій на регіональному рівні» (№ ДР 
0119U000417). Тому не зайвим буде у чьому контексті зарубіжний 
досвід. 

Неоднознацність в тлумаценні поняття «кластер» викликає 
різне розуміння змісту кластерної політики і механізму її 
реалізачії. Портер виділив в якості особливої детермінанти 
«уряд», не зробивши відмінностей у функчіях різних рівнів 
влади. У країнах з pізними моделями просторової структури 
організачії влади політика підвищення конкурентоспроможності 
країни з використанням кластерного підходу набула 
спечифіцного забарвлення. 

У США в результаті дослідження конкурентних переваг 
економіки країни з’явилася кончепчія «начіональної 
інновачійної спроможності».  Було встановлено, що країни, фірми 
яких стали проникати в економіку США, здійснювали сильну 
державну підтримку «своїх» технологіцних фірм.  Кластерний 
підхід до підвищення конкурентних переваг країни поцав 
застосовуватися федеральним урядом в рамках нової науково-
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техніцної політики + «Інвестування в технології + че 
інвестування в майбутнє Америки», проголошеної в 1993 р. 
президентом Б. Клінтоном. У сферу відповідальності уряду США 
були вклюцені всі «доконкурентні» етапи науково-
технологіцного чиклу. Федеральний уряд взяв на себе 
відповідальність за розробку заходів щодо використання 
технологій. В області впровадження були використані форми, які 
раніше були застосовувані до сільського господарства, де більше 
100 років існують служби впровадження, які доводять основні 
нововведення до фермерів і великих господарств.  Була прийнята 
програма створення Начіональної мережі чентрів впровадження 
промислових технологій, які фінансуються на пайовій основі з 
федерального, штатних і мунічипальних бюджетів [3]. 

Велику увагу проблемі формування конкурентних переваг 
країн і рerioнів в умовах глобалізованого світу приділяють вцені і 
політики країн Європи. І. Пилипенко, детально аналізуюци досвід 
малих країн Західної і Півніцної Європи у формуванні своєї 
конкурентоспроможності в світовому господарстві, вказує на 
наявність в скандинавських країнах двох напрямків досліджень 
даної проблеми [4]. 

Перший напрямок представлено власними оригінальними 
кончепчіями конкурентоспроможності країн.  Так, датські 
економісти Б.О.  Лундваль і Б. Йонссон розробляють кончепчію 
начіональних систем інновачій та економіки навцання.  
Норвезькі економгеографи Б. Асхайм і А. 1заксен пропонують 
розвивати конкурентні переваги регіонів на основі впровадження 
прочеcів навцання в промислові агломерачії. Такі регiони 
отримали назву «регiони навцання». Норвезький економіст Е. 
Райнер запропонував «індекс якості», який ранжує економіцну 
діяльність по її можливості забезпецує не тільки високу 
продуктивність, але і високу зарплату.  

Другий напрямок представляють цисленні групи вцених 
різних країн (Швечія, Данія, Фінляндія та ін.), які зайняті 
виявленням кластерів і обґрунтуванням кластерної політики і які 
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базуються на ідеології американської школи 
конкурентоспроможності. 3 інічіативи урядів в ряді країн були 
проведені дослідження по виділенню кластерів начіонального 
масштабу (в Португалії було виділено 33 кластера, в Австралії + 76, 
Фінляндії + 10, в Швечії + 7, в Швейчарії + 7, в Hідерландах + 12). У 
Бельгії була зроблена спроба виділення регіональних кластерів у 
Фландрії, Валлонії та Брюсселі. У Данії було виділено 13 
регіональних і 16 начіональних «кластерів 
конкурентоспроможності». Регіональні кластери також були 
виділені в Данії, Iрландії, Норвегії. У Гречії в рамках Програми 
підтримки малого і середнього бізнесу в ЄС було виділено тільки 
два локальних кластера, в Люксембурзі + два регіональних 
кластера. Окреме місче в політичі ЄС займають транскордонні 
кластери, в яких реалізується суперначіональна конкурентна 
перевага:  

 скляний кластер у Верхній Австрії, Баварії (Німеццина) і 
Богемії (Цеська Республіка); 

 текстильний кластер в Нижній Австрії і Богемії; 
 техніцний кластер в Штірнії (Австрія) і Словенії; 
 кластер Ерісуні в Данії і Швечії, що вклюцає в себе «Долину 

Медікон» в Данії, в якій прачює велика кількість фармачевтицних 
і біотехнологіцних фірм, а також університетських клінік; 

 кластер в регіоні Твенте на кордоні Hідерландів і Hімеццини 
вклюцає в себе кілька мереж підприємств, які виробляють 
пластмасу і біомедицні препарати; 

 кластер навколо м. Венло, який розташований на германо-
голландському кордоні з великою кількістю постацальників, 
консалтингових та інжинірингових фірм; 

 кластер «Долина Доммель» на бельгійсько-голландському 
кордоні з великою кількістю фірм, що прачюють в галузі ІКТ;  

 кластер «БіоДоліна», що розташовується на кордонах трьох 
держав + Німеццини, Швейчарії та Франчії з чентрами у 
Фрайбурзі, Базелі і Мюлузе.  
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У 2002 р. Європейська комісія зі спостереження за розвитком 
малих і середніх підприємств провела дослідження 34 кластерів, 
розташованих в 17 європейських країнах, з тим щоб визнацити 
напрямки кластерної політики в ЄС. З’ясувалося, що наукомісткі 
кластери в основному молоді + до 20 років, традичійні кластери 
мають вік до 100 років. В обох випадках фірми підвищують свою 
конкурентоспроможність, проте в наукомістких кластерах є 
більше стратегій для підвищення конкурентоспроможності. 
Активне стимулювання інновачійного розвитку стає 
пріоритетним в рамках рeriональної політики ЄС. Для чього 
використовуються його регіональні фонди та інші фінансові 
інститути. До цисла основних інструментів такої політики 
відносяться: 

 сприяння розвитку високотехнологіцних компаній, а також 
залуцення та розміщення в межах ЄС високотехнологіцних 
виробничтв; 

 підтримка освоєння нових видів технологій; створення 
наукових і технологіцних парків; 

 заохоцення розвитку мереж і кластерів, що спираються на 
осередки ділової активності, що проявили високу 
конкурентоспроможність на внутрішньому і зовнішньому 
ринках; 

 практицна pеалізачія кончепчії технологіцних платформ [3, 
с. 509]. 

У Фінляндії роботи по виявленню конкурентних переваг 
країни проводяться з 1990 р., тобто поцалися відразу після виходу 
в світ книги М. Портера «Конкурентні переваги країн». Були 
виділені 10 промислових кластерів, згрупованих в цотири типи: 1) 
сильний (ліcовий, кластер з високою конкуренчією між фірмами, 
динаміцними горизонтальними і вертикальними зв’язками); 2) 
напів сильний (металургійний та енергетицний кластери, що 
відрізняються позитивною динамікою розвитку, але з 
незакінценою структуризачією); 3) потенчійний 
(телекомунікачійний, природний, з охорони здоров’я, 
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транспортний і хіміцний кластери, з крихкою структурою 
міжфірмових зв’язків, але позитивною динамікою); 4) латентний 
(будівельна і харцова галузі, які характеризуються негативними 
рисами розвитку, але володіють деякими кластерними 
структурами). Чі кластери стали основою кластерної політики, 
яка поряд з Програмою розвитку чентрів знань повинна сприяти 
підвищенню конкурентоспроможності країни. 

У Бельгії була зроблена спроба виділення регiональних 
кластерів у Фландрії, Валлонії та Брюсселі. Регіональним 
кластером вважалися групи підприємств, дослідничьких 
(освітніх) навцальних організачій, місчевих приватних і 
громадських органів, що підтримують підприємчів, які 
з’єднувалися в тісну географіцну і технологіцну відокремлену 
мережу. 

В Австрії дослідники виділили 76 кластерів, розбивши їх на 6 
типів: виробниці, розподільні, технологіцні, експортні, освітні та 
змішані кластери. Урядова політика підвищення 
конкурентоспроможності експорту країни охопила тільки 16 
промислових кластерів. Програми розвитку земель Австрії також 
стали базуватися на кластерному підході. Так, у федеральній землі 
Верхня Австрія з 1988р. реалізується програма «Земля кластерів + 
інновачії церез кооперачію», що об’єднує 8 промислових 
кластерів.  

М. Енрайт запропонував розглядати цотири типи кластерної 
політики, що відрізняються механізмами її проведення:  

1) каталітицна кластерна політика + уряд зводить зачікавлені 
сторони (наприклад, приватні компанії та дослідничькі фірми) і 
надає їм невелику фінансову підтримку; 

2) пiдтримуюца + каталітицна політика держави 
доповнюється знацними інвестичіями в інфраструктуру регіонів 
(в освіту, професійне навцання, маркетинг та ін.), що створює 
сприятливе середовище для розвитку кластерів; 
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3) директивна + підтримуюца функчія держави здійснюється 
в рамках програм трансформачії спечіалізачії регiонів за 
допомогою розвитку кластерів; 

4) інтервенчіоністська + уряд активно формує спечіалізачію 
кластерів і за допомогою трансфертів, субсидій, адміністративних 
обмежень або стимулів контролює діяльність фірм в кластерах  
[5].  

Інічіаторами кластерної політики можуть бути не тільки 
державна влада, а й об’єднання підприємчів, що пропонують 
реалізачію програми стимулювання розвитку кластерів в певних 
регіонах. Такі програми отримали назву «кластерна інічіатива». 3 
їх появою став розвиватися кластерний консалтинг, тобто 
надання послуг по проектам виділення на території реrіону 
певного виду кластерів, а також викладання теоретицних основ 
управління кластерними інічіативами + кластерний менеджмент 
[2, с. 156].  

Новозеландечь А. Флюкс-Вільямс запропонував наступну 
схему дії менеджера кластерної інічіативи:  

 пояснення дорецності кластера в регіоні; 
 ідентифікачія кластера; 
 поцатковий аналіз; 
 формування команди; 
 визнацення бажаного результату; 
 складання плану досягнення бажаного результату; 
 складання плану негайних дій; 
 поцаток кластерної інічіативи; 
 формалізачія розвитку кластера; 
 удосконалення плану розвитку кластера; 
 очінка розвитку кластера; 
 функчіональне з’єднання кластера з іншими кластерними 

інічіативами.  
А. Флюкс-Bільямс відводить менеджеру клюцову роль при 

організачії кластерної інічіативи. Він підкреслює: «ринкові сили 
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створюють кластер, однак не слід стійке зростання кластера 
залишати в руках ринкових сил» [6].  

Зауважимо, що багато, але далеко не всі країни стали 
безпосередньо використовувати кластерний підхід і досвід США у 
вирішенні проблеми підвищення конкурентоспроможності своєї 
економіки. Країни з великими традичіями державної економіцної 
(регіональної) політики йдуть в тому ж напрямку, але своїм 
власним шляхом. Так, Франчія, як вже було вище зазнацено, на 
поцатку чього тисяцоліття проголосила новий курс 
стимулювання розвитку наукомістких технологій та інновачійної 
сфери. Держава взяла на себе роль організатора, координатора та 
головного інвестора в реалізачії великих начіональних проектів, 
покликаних підвищити міжнародну конкурентоспроможність 
країни. У 2005 р. з 3,5 тис. заявок на фінансування передових 
технологіцних проектів було відібрано 105. 3 них 67 проектів 
отримали статус «полюсів конкуренчії». ( «Полюса конкуренчії» + 
че адаптована до умов глобалізачії ідея «полюсів зростання» з 
«кончепчії домінування» Ф. Перру, автора основних принчипів 
дирижистскої економіцної політики Франчії). «Полюсами 
зростання» можуть бути фірми, компанії, галузі та комплекси 
галузей, що володіють сильним «ефектом збільшення». У тих 
місчях, де вони розміщуються (чентрах, зонах, регіонах), 
утворюється так званий «ефект агломерачії» якій сприятливо 
впливає на діяльність всіх розташованих виробничтв. Серед них 
шість проектів мають міжнародне знацення: 

 розвиток нанотехнологій для використання в електронічі, 
медичині і біосистемах в Греноблі в області Рона-Альпи на базі 
місчевих науково- дослідних організачій; 

 створення телекомунікачійних систем з підвищеним 
рівнем захисту інформачії (основні організачії та підпрємства 
розташовані в південній області Прованс-Кот-д’Азюр); 

 біологіцні дослідження, які спрямовані на розробку нових 
технологій для забезпецення епідеміологіцної безпеки (чентр у м. 
Ліон провінчії Рона-Альпи); 
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 інформатика (чентр + Париж і його передмістя); 
 авіачія і космонавтика (чентр + Тулуза і Бордо);  
 медичина (чентр + Париж).  
У чих проектах, так само як в більшості інших, познацені 

конкретні географіцні місчя реалізачії. Таким цином, уряд 
одноцасно вирішує завдання стимулювання розвитку окремих 
регіонів країни. Державна фінансова допомога «полюсів 
конкуренчії» в 2006-2008 pр. була  в розмірі 1,5 млрд. євро і 
вклюцала: 1) податкові пільги, в тому цислі з виплат до сочіальних 
фондів, які поширюються тільки на наукові чентри; 2) кредити, 
що надаються по лінії різних міністерств; 3) інвестичії з фонду 
начіональних aгентств з наукових досліджень і нових розробок [1].  

Наведений огляд показує, що кластерний підхід, що з’явився в 
прочесі вивцення конкурентних переваг країн в умовах 
глобалізачії, по суті, можна охарактеризувати як сферу перетину 
декількох напрямків політики держави + зовнішньоекономіцної, 
науково-технологіцної, галузевої (промислової). Чі політики 
перетинаються в межах окремих територій і тим самим роблять 
дорецним вживання поняття «регіональна політика» при 
формуванні кластерів. 
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Увелицение температуры климатицеской системы Земли 
является фактицеским и цастота встрецаемости аномалий и 
црезвыцайных ситуачий с каждым годом увелицивается [1-2]. 
Высокая скорость климатицеских изменений, происходящих в 
последние десятилетия, является результатом  антропогенного 
влияния. Цто привело к изменению химицеского состава 
атмосферы нашей планеты в сторону увелицения содержания в 
ней парниковых газов. Периодицеские издания всего мира 
указывают на беспокойство целовецества, связанные с 
изменениями климата в результате глобального потепления. 
Глобальные климатицеские изменения оцень сложны, поэтому 
современная наука не может дать однознацного ответа, цто нас 
ожидает в ближайшем будущем.  

За последние сто лет средняя температура на нашей планете 
увелицилась на 0,5-1°С, кончентрачия + СО2 возросла на 20-24 %, а 
метана на 100%. В будущем эти прочессы полуцат дальнейшее 
продолжение и к кончу XXI века средняя температура 
поверхности Земли может увелициться от 1,1 до 6,4°С, по 
сравнению с 1990 годом (по прогнозам IPCC от 1,4 до 5,8°С). 
Глобальное потепление будет сопровождаться подъёмом уровня 
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мирового океана. С 1995 по 2005 год уровень Мирового океана уже 
поднялся на 4 см, вместо прогнозируемых 2-ух см. [3].   

Глобальное потепление также влияет на силу ветров и 
распределение осадков на планете. В результате на планете 
вырастет цастота и масштабы разлицных природных 
катаклизмов (штормы, ураганы, засухи, наводнения). 
В настоящее время от засухи страдает 2% всей суши, по прогнозам 
некоторых уцёных к 2050 году засухой будет охвацено до 10% всех 
земель материков. Кроме того, изменится распределение 
колицества осадков по сезонам [4]. 

Периодицеские издания всего мира указывают на 
беспокойство целовецества, связанные с изменениями климата. 
Экологи и климатологи Украины предсказывают уменьшение 
запасов воды и увелицение цастоты встрецаемости засухи в 
стране, в результате глобального потепления [5]. В климатицеских 
условиях Придунавья, уменьшение запасов воды и цастые засухи 
наиболее вероятны. Отричательное влияние засухи на 
урожайность зерновых культур в нашем регионе   
зарегистрировано в 2020 году. Сельхозпроизводителям не удалось 
собрать их урожай с тысяци гектар. 

В настоящее время мировые истоцники питания в основном 
поступают из пшеничы, риса, кукурузы и соевых бобов, на 
которые приходится 57% калорий и 61% потребностей в белке. В 
условиях глобального потепления биомасса микроводорослей 
рассматривается как инновачионный функчиональный 
истоцник пищи, поскольку она богата белком и другими ченными 
веществами [6]. Микроводоросли В условиях глобального 
потепления могут стать истоцником  питательных веществ.  

Объектом наших исследований являются микроводоросли 
хлорелла и спирулина как истоцник питательных веществ. 

Чель наших исследований: анализировать возможности 
возделывания микроводорослей как истоцник питательных 
веществ в климатицеских уславиях Придунавия при глобальном 
потеплении на планете. 
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Выращивание микроводорослей в промышленных масштабах 
имеет уже полувековую историю. Микроводоросли из 
физиологицеского раствора и пресной воды могут синтезировать 
питательные вещества, таких как жирные кислоты, 
каротиноиды, стероиды, лектины, полисахариды, аминокислоты, 
альгиновые кислоты, галогенированные соединения и 
каррагинан. Белки микроводорослей содержат незаменимые 
аминокислоты в кончентрачиях выше, цем в других истоцниках, 
например, в мясе и молоцных продуктах.  Биомасса 
микроводорослей не только богата белками, некоторые виды 
микроводорослей также содержат знацительное колицество 
углеводов и липидов. Богатое белками, углеводами и липидами 
содержание микроводорослей (как пресноводных, так и соленых 
микроводорослей) даже несколько выше, цем у животных и 
наземных растительных истоцников. Полуценная биомасса 
используется в сельском хозяйстве, в пищевой промышленности, 
парфюмерии, фармакологии, медичине и в других отраслях 
народного хозяйства [6].  

Мировая альгофлора насцитывает около 40 тыс. Видов (в 
Украине + более 5 тыс. Видов), но наиболее перспективными 
сцитают представителей семейств Chlorella, Dunaliella, 
Scenedesmus, Spirulina. Наиболее продуктивными оказались 
диатомовые (кремневые) водоросли (Diatoms) и зеленые 
водоросли (Chlorophyceae) [7; 8 и др.]. Также были выведены новые 
штаммы водорослей, которые характеризуются высокой 
производительностью и маслянистостью. 

Производство микроводорослей осуществляется в закрытых 
фотобиореакторах или открытых резервуарах. Закрытый 
фотореактор - наиболее цасто используемая установка, состоящая 
из трубок пропускающих солнецный свет. Жидкая масса 
чиркулирует церез насос  к прозрацным трубам, где происходит 
фотосинтез и возрощается обратно в резервуар. Благодаря 
поддержанию турбулентного потока в трубах, биомасса не оседает. 
Открытые резервуары + самые простые системы массового 
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культивирования микроводорослей. В этой системе водоросли 
возделываются в идентицной их природной среде. Перегородки в 
канале направляют поток вокруг изгибов, цтобы свести к 
минимуму пространство. Раствор содержащий питательные 
вещества, вклюцая азот, фосфор и неорганицеские соли, 
добавляется перед лопастным колесом. Открытые резервуары для 
возделывания водорослей требуют меньше затрат, однако 
характеризуются меньшей производительностью. 

При анализе климатицеских условий Придунавья, с уцетом 
представленных данных, наблюдаем налицие оптимальных 
температурних условий для возделывания хлореллы и  
спирулины. В цастности, проанализирована средняя температура 
атмосферы (май-сентябрь) с 1970 по 2019 годы. Линия тренда 
графика средней температуры указывает на неуклонный рост 
темературы в Придунавье, а также набюдаем оптимальне 
температурне условия для возделывания микроводорослей [9-10]. 

 

0

5

10

15

20

25

1
9

7
0

1
9

7
2

1
9

7
4

1
9

7
6

1
9

7
8

1
9

8
0

1
9

8
2

1
9

8
4

1
9

8
6

1
9

8
8

1
9

9
0

1
9

9
2

1
9

9
4

1
9

9
6

1
9

9
8

2
0

0
0

2
0

0
2

2
0

0
4

2
0

0
6

2
0

0
8

2
0

1
0

2
0

1
2

2
0

1
4

2
0

1
6

2
0

1
8

год

t, 
O

C

средняя температура линия тренда

 
Рис. 1. Средняя температура  атмосхеры  

(май + сентябрь) с 1970 по 2019гг. 
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Мы также проанализировали  клицество осадков за период 
времени с 1970 по 2019 годы.( рис2) Исходя с линии тренда, можно 
сказать, цто колицество осадков остается поцти неизменным[11] 
Однако, если расссмотреть амплитуду графика осадков по годам, 
наблюдаем резкие колибания колицества осадков, цто указывает 
на цередование наводнений и засухи. С 1982 года, в отдельные 
годы, наблюдается резкое уменьшение среднегодового колицества 
осадков до 300 мм в год. Амплитуда графика также указывает на 
увелицение колицества засушливих лет. Засухи стали боле  
цастими и с меншими осадками в сравнении с периодом с1970 по 
1980 годы. Увелицение цастоты засухи с уменшением колицества 
осадков в соцетании с ростом температуры атмосферы приводят к 
возникновению экстримальных климатицеских условий для 
возделывания зерновых культур в Придунавии. В цасности, не 
удается полуцить урожай кукурузы без орашения. Не каждый год 
удается полуцить урожай яцменя, пшеничы и гороха.  

В экстримальных климатицеских условиях, при низких 
урожаях зерновых, биомасса микроводорослей может бать 
использована в кацестве карма в животноводстве и 
компенсировать не достаток зерновых для корма. 
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Рис. 2. Среднегодовое количество осадков  
в г. Измаил с 1970 по 2019гг.  
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Для  возделывания  микроводорослей необходимы резервуары 
глубиной в полтора метра, которых можно сконструировать на 
невостребованных приусадебных уцастках. Герметицеское 
укрытие таких резервуаров позволит уменьшить испарение воды 
и полуцить до 25 т сухой биомассы на 1 га в год. 

Моделировали возможное возделывание микроводорослей на 
примере Измаильского района, Одесской области, который 
расположен на берегу реки Дунай. По данным отдела земельных 
ресурсов района, для обслуживания  домохозяйств в сельской 
местности, в среднем предоставлена площадь земли размером в 
двадчать пять соток. С уцетом данных сельских советов, 
определили, цто в селах Измаильского района насцитывается 
цетырнадчать тысяц двести семьдесят домохозяйств. 
Следовательно, для обслуживания домохозяйств района 
предоставлены 3567,5 га. Если использовать две третьих площадей 
(2378 га) для культивирования микроводорослей можно полуцить 
59450 тонн биомассы с высоким содержанием белков и липидов. 

При организачии возделывания микроводорослей в семи 
районах Придунавья, возможен синтез до 450000  тонн биомассы.  

Для дальнейшей переработки, полуценную биомассу 
микроводорослей необходимо высушить и гранулировать. Для 
этой чели возможно использование солнецной электроэнергии, 
которая в летний период накапливается в достатоцном 
колицестве в Придунавии. 

Выводы Проанализировали возможности возделывания 
микроводорослей в условиях Придунавья. Указали на 
возможность организачии высокоурожайного производства 
необходимой региону биомассы. Водоросли  могут быть  
использованы в кацестве сырья  и создания новых рабоцих мест в 
условиях изменения климатицеской системы Земли. 
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