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ЕТНОГЕНЕЗ У ВИЗНАЧЕННІ КУЛЬТУРНОГО ФЕНОМЕНУ МОЛДОВИ 
 

Завдання наукового дослідження –– систематизація  матеріалів з історії Молдови в ракурсі специфіки розвитку в ній традицій 

Православ'я і його аристократичної підтримки, із виходом на музичне взаємопроникнення виразності молдовсько-румунського 

леутарського і кобзарського мистецтва в Україні. 

Методологія та наукові підході - культурологічний, міждисциплінарний, системний і компаративний підхід, зафіксований в 

працях А.Лосєва і співзвучний музикознавчій стильовій компаративістиці праць Б. Асаф’єва та його послідовників в Україні. 

Висновки дослідницької наукової роботи. Історичні дані, що фіксують складення романомовної молдавської нації з православно-

візантійського кореня, ведуть до усвідомлення ґрунтовності шанування Православ’я і вченості в аристократичних родах Молдавії 

і пов’язаних з нею творчих особистостей  рівня родини Кантемирів. Релігійно-мистецька витонченість учня Ф.Шопена К.Мікулі, 

народженого в Буковині, спадкоємна до носіїв лицарського Служіння бандуристів-кобзарів України, що берегли заповіти 

провізантійського князівства Древнього Київа. 

Рамки дослідження– XVIII – XIX ст.    
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Причиною обраної теми є культурне буття сьо-

годнішньої України, для якої прикордоння з Молдо-

вою утворює реальність територіального буття і ку-

льтурно-етнічної взаємодії. І це заповів ще Т. Шев-

ченко знаменною фразою із «Гайдамаків»: «А щоб то 

з його за кобзар був, якби не волох!..» [ 21 , c. 80]. Ку-

льтура Молдови традиційно усвідомлювалася в ба-

гатстві і своєрідності фольклору, але минаючи висо-

ке, міжнародного значення релігійного і науково-

творчого просвітництво нащадків монархів Молдови. 

Мета даного дослідження – систематизація  мате-

ріалів з історії Молдови в ракурсі специфіки розвит-

ку в ній традицій Православ'я і його аристократичної 

підтримки, із виходом на музичне взаємопроникнен-

ня виразності молдовсько-румунського леутарського 

і кобзарського мистецтва в Україні. 

Молдавська національна специфіка розробляєть-

ся у працях, присвячених історії слов’янства і погра-

ничних з цим ареалом народів, у тому числі у  Ю.Пе-

тухова [18], у книгах, що освіщають шляхи стверд-

ження Православ’я [1;11;15 ] а також у дисертації О. 

Мироненко[ 16], Г.Завгородньої [ 7] та ін.   У дослід-

женнях 2010-х років підкреслюється особливість, 

унікальність молдавського феномена та одночасно 

його спорідненність із румуно-дакським і слов'янсь-

ким світами. Перше з них (спорідненість з румуно-

дакським ареалом) за ідеологічними і політичними 

причинами в межах колишнього  Радянського Союзу 

не обговорювалося, в сьогоденній  Молдові очевид-

ним болісним моментом в її політичному житті вис-

тупає «румуноцентризм» і т.п. Але всі ті показники 

етнічно-національної специфіки не розглядалися в 

ракурсі  лідерства релігійно-аристократичних ліній 

культури Молдавії-Валахії в ареалі Півдня і Сходу 

Європи, вважаючи на величний внесок у буття 

Православ’я нащадків Молдовських господарів Пет-

ра Могили, Димитрія Кантемира і синів-онуків  остан-

нього в Росії, що й стало причиною збереження саме у 

Молдові традицій вченого православного чернецтва у 

пору винищення його на час царювання Катерини ІІ.    

На даний момент мало кому відомо ім'я Паісія 

Величковського (1722-1794) в контексті драматич-

них обставин буття православної вченості у другій 

половині XVIII століття. Адже у вищеназваний пе-

ріод, як вже було відмічено, з приходом до влади Ка-

терини ІІ  піднялася така хвиля гоніння на Правосла-

в’я, що перевершила усі жорсткості Петра І. І.Конце-

вич, представник білоеміграції, монархіст, але щи-

рий захисник православних традицій так характе-

ризує ситуацію, що склалася: «Петро I ретельно вив-

чив церковне керування в протестантських країнах і 

ввів його в себе за зразком скандинавських дер-

жав…Особливо різкі міри проти монастирів. Петро I 

іменує їх ‘гангреною держави’, а ченців уважає 

дармоїдами й крутіями, ченцям не дозволяється мати 

в келіях папір і пір'я…... За указами Петра I, спрямо-

ваними проти монастирів, випливають укази Анни 

Іоаннівни й особливо указ Катерини 1764 року. Цей 

рік є чорним роком для чернецтва…, монастирі 

збезлюділи…» [14,с. 200–201].  

Проти цього безбожництва Катерини II піднялися 

запорожці – освічені, музично-навчені й готові до 

Подвигу заради Батьківщини й Віри: то була 

Гайдамаччина 1766-1767 гг., оспівана 27-літнім 

Т. Шевченко, уродженим Грушевським, вихований 

запорожцем-дідом. Запорізька Січ -  православне 

лицарство –  підтримала повстання Пугачова проти 

спустошувачки  православних монастирів Катерини 

Великої. І запорожці, на відміну від донських козаків, 

не видавали своїх вождів, прийняли мучеництво за 

Віру – хто служінням на Кавказі (кубанці), а хто 

відходом за Дунай («запорожці за Дунаєм»).   
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В цих неможливих для існування православного  

старцівства  умовах в Росії й Україні феномен Паї-

сія Величковського, носія традицій вченого чернецт-

ва і пов’язаного з Києво-Печерською лаврою в 

Україні, зміг утриматися лише в ареалі молдово-

румунського Православ'я. Саме він з віддаленості 

молдово-румунського перебування відродив старців-

ство на Русі і вчене чернецтво. Не можна правильно 

уявити собі духовний стан руського чернецтва і ро-

сійського народу у XУIII і XІX століттях, не врахо-

вуючи духовного впливу старця Паїсія та його учнів. 

Цей вплив поширився більш ніж у 100 оселях 35 

єпархій російської Церкви, за посередництва більше 

200 учнів старця та їх наступників[11,с.67-81].  

З першого мільйона років і по перше тисячоліття 

до н.е. перериваються відомості про те, що відбува-

лося на берегах Дністра. Ми тільки пам'ятаємо, що в 

територіальній співвіднесеності з Подністров'ям у 

Малій Азії, в контакті зі слов'яно-скіфами, вишикува-

лася культура Трої, зруйнована ахейцями-греками в 

XIII столітті до н.е. Латиняни, населення Трої, розсія-

лася, і, можливо, тікаючи за межі грецької колоніза-

ції, оселялося у своїх колишніх союзників скіфів- 

слов'ян, або складали племінні союзи,   як за часів 

сарматського князя Гатала, що у 179 р. до н.е., прога-

няючи царських скіфів зі своєї території та змусивши 

їх осісти у сучасній Добруджі [3], тим  відновив 

контактність скіфів і латинян.  

Повертаючись до подій падіння Трої, 

підкреслимо, що, за легендою, основна місія Енея та 

його дружини, які втекли з приреченою Трої, стало 

заснування Риму. І останнє здійснене в контакті з 

венедами [19,с.51-56], західними слов'янами, які 

проживали на Апеннінах і дали своє ім’я Венеції.   

Тим самим від доби палеоліту населення 

визначилося, через слов'ян і скіфів (протоіранців), у 

контактах з латинянами, які могли культурно 

підготувати наступні взаємодії з культурою 

Великого Риму перших століть до і після нашої ери. 

I-III століття н. е. у Придністров'ї посилюється 

Римський вплив. У I ст. до н. е. очевидно посилю-

ється римська експансія в Нижньому Подунав'ї: 

римляни створюють провінцію Нижня Мезія 

(сучасні території північної Болгарії та румунської 

Добруджі). У 57 році н. е. вони вводять свій гарнізон 

у Тіру (що на території сучасної Одеської області, 

Україна). На півдні Дністровсько-Прутського 

межиріччя стояли I Італійський і V Македонський 

легіони. Деякі дослідники вважають південний 

Троянів вал, що перетинає межиріччя із заходу на 

схід, спорудженим римлянами – для боротьби з 

вторгненнями кочівниками. Однак дані, отримані в 

результаті розкопок, це не підтверджують [10]. 

Територія Придністров'я усвідомлюється, за рим-

ськими джерелами, як заселена гетто-даками, пред-

ставниками фракійської культурної лінії, прославле-

ної достоїнствами царя, героя і співака Орфея, визна-

ного у Стародавній Греції в якості учасника походу 

Аргонавтів.  З розповсюдженням Християнства скла-

лася традиція ідентифікації Орфея і Христа [2; 15,с. 

172], в якій пастирська лагідність і єдинобожжя рід-

нили античного героя-фракійця і Сина Божого. Рим-

ська експансія прискорила формування у гето-даків 

ранніх політичних утворень. Так, у  I ст. до н. е. відо-

ме об'єднання гето-дакійських племен під керівницт-

вом Буребісти, яке, однак, незабаром розпалося. По-

тім центр політичних утворень гето-даків пересунув-

ся в реґіон Карпат, де в I ст. до н. е. виникають ранні 

форми держави[3]. 

Християнізація Придністров'я визначилася діяль-

ністю Апостола Андрія, що ще за часів правління 

імператорів-язичників визначило інтенсивне прий-

няття Християнства, за рахунок впливу греків-

колоністів (у перші століття громадян Риму), що 

вшановували культ Орфея. Латинізований просло-

в'янський культурний комплекс населення Придні-

стров'я виявився активно втягнутим у візантійський 

релігійно-культурний ареал, емблематизованний 

участю Феофіла Томісського на Першому 

Вселенському соборі в Нікеї (325 р.) [ 2]. 

Після двох запеклих воєн (101-102 і 105-106) 

римський імператор Траян захопив частину земель 

гето-даків і утворив провінцію Дакія. Вона була 

заселена римськими і романізованими колоністами. 

Влада проводила політику романізації гето-даків. І 

все це відбувалося (ІІ-ІІІ ст..н.е.) на тлі запеклої бо-

ротьби римської влади із поширюванням Християн-

ства, представників общин яких, якщо не страчували, 

то виселяли на окраїни Імперії, у тому числі у Дакію 

і Придністров’я. З останніми органічно контактувало 

населення цих римських провінцій, закладаючи 

міцні християнські засади провізантійського типу в 

культурні орієнтири Подністров’я. Історичні 

перипетії зазначених демографічних і культурно-

історичних подій автор втілює у віршах: 

Средь неразгаданных земель, 

Что красотой своей пленили, 

Остался след минувших дней, 

И вклад его мы не забыли . 

До нашей эры на Днестре, 

Байраки Мошгоры осели, 

И быт их Римляне вполне 

Своим мечем разворошили. 

И  в Православьи утвердившись, 

Романский ген проник в тот край, 

Взял отпечаток грозно-сильный 

Потомков Трои, латинян. 

Отже, заселення території Молдови, зазначеної, 

стоянками палеоліту, етнічно промальовується до 

першого тисячоліття до н.е., коли пересування скі-

фів, слов'ян, гето-даків щедро напластовуються на 

культурні шари античного світу різнонаціональних і 

різноетнічних проявів. Також особливо слід виділити 

історичну вірогідність (на рівнях гіпотези) проник-
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нення троянського (або його залишків) населення 

після розгрому Трої в землі Подністров'я; саме ця 

історична ситуація може пояснити латинську основу 

населення майбутньої Молдови і стійку орієнтацію 

на Грецію-Візантію, а не на Італію-Рим на початку 

Нової ери. 

Спеціально відзначаємо взаємодію з гето-даксь-

ким і фракійським культурним шаром латиномовно-

го населення Подністров'я, що становить спеціальну 

сторінку обґрунтування збігів і розбіжностей близь-

ких і самостійних націй етносів Молдови - Румунії. 

Російсько-турецькі війни і інші збройні конфлікти 

XVIII століття відкрили новий етап в політичних до-

лях Молдавії, тим більше що вони не раз велися на її 

території. Дійовість військово-політичного союзу до-

вела Полтавська битва, в якій брали участь тисячі 

молдавських добровольців [17]. Саме на цьом етапі 

(від 1710 р.) проявилися чудові воєнні, політичні й 

громадські якості Димитрія Кантемира. Зайнявши 

господарський престол, Д.Кантемир в умовах розпо-

чатої російсько-турецької війни отримав реальну 

можливість для здійснення своїх давніх планів- зві-

льнення князівства від османського ярма. Російський 

цар спеціальною грамотою-дипломом на ім'я Дмитра 

Кантемира від 13 квітня 1711 року підтвердив всі 

пункти договору, де стверджував, що за «древнім 

звичаєм Молдови вся державна влада буде в руках 

господаря». 

Д.Кантемир став радником царя зі східних пи-

тань, отримав титул князя і маєтки в Україні. Освіт-

ній і величний інтелектуальний запас Димитрія Кан-

темира виявився у тому, що у  1714 р. він був обраний 

членом Берлінської академії наук. Майже всі праці 

Дмитра Кантемира були написані в Росії, на них ве-

ликий вплив зробили петровські реформи. Спадко-

ємець молдавських господарів  Д. Кантемир – автор 

низки історичних («Історичний, географічний і 

політичний опис Молдавії», «Хроніка старожитніх 

романо-молдавсько-волохів») і філософських ( «Ме-

тафізика», «Верховний суд або суперечка мудреця зі 

світом») праць [6,287с.]. 

В основному, положення Молдавії в цей період 

визначалося ходом боротьби європейських країн за 

дозвіл східного питання. У цих війнах вирішувалася 

і історична майбутність Молдавії. 

Молдавії Україна і Польща частково  зобов'язані 

особистістю Кароля Мікулі, що представив Європі 

висоти достоїнств творчої  інтелігенції, нація якої 

склалася на берегах Дністра (Тираса грецькою) 

К.Мікулі називається походженням з Молдавії, 

уточнені дані [8,С.422-425] вказують на румунсько-

вірменські корені його родини. Але ясно, що саме 

інтелігентські кола Буковини, українсько-молдав-

ське оточення родини Мікулі зіграли вирішальну 

роль у його сходженні до висот музичного Олімпу. 

Кароль Мікулі, один із трьох знаменитих 

шопенівських учнів (Томас Телефсен, Карл Фільч ), 

при чому Мікулі був найяскравішим із них, він 

зберігав виконавську, тобто салонну, манеру 

великого польського музиканта, яка в самій Польщі 

була відтіснена пролістівським піанізмом Ігнаци 

Подеревського, Артура Рубенштейна та ін. 

Кароль Мікулі - молдавський і румунський 

композитор, піаніст, диригент, педагог, фольклорист, 

музично-громадський діяч. Навчався в Парижі у Ф. 

Шопена, композиції -у Ребера. Від 1848 року 

концертував як піаніст у країнах Європи, збирав і 

опрацьовував молдавські, польські, українські на-

родні пісні. Піаністові Мікулі належить цілий ряд 

обробок для фортепіано молдавських і румуно-мол-

давських мелодій, які в сукупності утворюють щось 

на зразок французької сюїти [12]. Тобто це багато-

частинний цикл, пов'язаний інтонаційно-інтерваль-

ними ознаками. Ця інтонаційна спільність п'єс відо-

бражена в назвах, які копіюють позначення націона-

льних жанрів: Дойна, Хору, Монтенеску, Кантекум і 

ін. Цим загальним інтонаційним стрижнем 

виявляється мелізматична  ошатність мелодії, яку 

асоціюють із одухотвореністю мистецтва Рококо. 

Нагадаємо, що шопенівську фортепіанну манеру 

гри ряд дослідників (зокрема Ірена Подобас) нази-

вають Варшавським бідермейером. Вона передбачає 

відтворення музики в умовах шляхетських салонних 

зібрань (відомо, що Шопен ніколи не грав у інших 

приміщеннях, крім салону). Відтворювалася у зву-

чанні «легких фортепіано» манера клавесинної 

французької салонної музики XVIII століття. Пот-

рібно відзначити, що, судячи з музичних матеріалів, 

Мікулі вельми пильно вивчав специфіку інтерва-

льно-ладових конструкцій Шопена в їх співвідне-

сенні з румуно-молдавським музичним надбанням. 

Як відомо, лідійський ладовий нахил показовий  

для шопенівських, зроблених у народному або цер-

ковному дусі мелодій (нагадаємо Мазурку №15). Без-

умовно, Мікулі вводить й інші прикмети молдавсь-

ко-румунського колориту, що йдуть від греко-

візантійських джерел. Двічі гармонічні лади, які у 

Шопена також є, у Мікулі самозначущі. В результаті  

підкреслюємо: молдавсько-румунський пласт для 

Мікулі явно асоціювався з греко-візантійськими 

стимулами слов'янського і польського мистецтва, зо-

крема, з вишуканою мелізматичністю, народженою 

спорідненістю з візантійсько-церковними мелодій-

ними джерелами. Цей самий зв'язок з ранньохристи-

янською культурою  Нерозділеної  церкви усвідом-

лював Мікулі в поетиці Рококо, яка мала надзви-

чайний вплив на виконавський стиль Шопена. Дода-

мо, твори К. Мікулі названі національно-румунсь-

кими аріями, що явно вказує на французьке джерело 

натхнення, бо арія як номер мала місце у 

французькому балеті і в танцювально-одухотвореній 

сюїті  [ 5, С.239-258 ]. 

Висновки. Історичні дані, що фіксують складен-

ня романомовної молдавської нації з православно-
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візантійського кореня, ведуть до усвідомлення 

ґрунтовності шанування Православ’я і вченості в 

аристократичних родах Молдавії і пов’язаних з нею 

творчих особистостей  рівня родини Кантемирів. 

Релігійно-мистецька витонченість учня Ф.Шопена 

К.Мікулі, народженого в Буковині, спадкоємна до 

носіїв лицарського Служіння бандуристів-кобзарів 

України, що берегли заповіти провізантійського 

князівства Древнього Київа.            
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Кантемирова А.Т.   

ЭТНОГЕНЕЗ В ОПРЕДЕЛЕНИИ КУЛЬТУРНОГО ФЕНОМЕНА МОЛДОВЫ 

Задача научного исследования– систематизация материалов по истории Молдовы в ракурсе специфики развития в ней традиций 

Православия и его аристократической поддержки, с выходом на музыкальное взаимопроникновение выразительноти молдавско-

румынского лэутарского и кобзарского искусства в Украине. 

 Методология и научные подходы – культурологический, междисциплинарный, системный и компаративный подход, зафиксированный в 

трудах А.Лосева и созвучный музыковедческому стилевому компаративизму трудов Б.Асафьева и его последователей в Украине. 

Выводы исследовательской научной работы. Исторические данные, фиксирующие становление романоязычной   молдавской нации из 

православно -византийского корня, ведут к осознанию основательности почитания Православия и учености в аристократических родах 

Молдавии и связанных с ней творческих личностей уровня семьи Кантемиров. Религиозно-художественная утонченность ученика Ф. 

Шопена К. Микули, родившегося в Буковине, наследственная к носителям рыцарского Служения бандуристов-кобзарей Украины, что 

берегли завещания правизантийского княжества Древнего Киева. 

Рамки исследования –XVIII, XIX ст. 

Практическая ценность исследования определена возможностью расширения материалов по истории культуры в соответствующих 

курсах средних и высших учебных заведений. 

Ключевые слова: этногенез, молдавская нация, аристократия, культурный феномен. 

 

Kantemirova A. 

ETHNOGENESIS IN THE DEFINITION OF THE CULTURAL PHENOMENON OF MOLDOVA 

The task of scientific research is the tracing of historical materials on the history of Moldova and the development of Orthodoxy traditions in it with 

the access to musical interpenetration of the means of leautars and kobza-players in Ukraine. 

Methodology and scientific approaches - cultural, interdisciplinary, systemic and comparative approach, recorded in the works of A.Losev and 

consonant with the musicological style of the work of B. Asafiev and his followers in Ukraine. 

Conclusions of research work. The historical data that record the formation of the Romanian-speaking Moldovan nation from the Orthodox-Byzantine 

roots lead to an awareness of the solidity of veneration of Orthodoxy and scholarship in the aristocratic families of Moldavia and the associated creative 

personalities of the Kantemir family. The religious and artistic sophistication of the pupil F. Chopin K. Mikuli, born in Bukovina, hereditary to the 

bearers of knightly service of Ukrainian bandura-players, that they cherished the wills of the primate of Ancient Kyiv. 

The framework of the study is XVIII, XIX century. 

The practical value of the study is determined by the possibility of expanding materials on the history of culture in the relevant courses of secondary 

and higher educational institutions. 

Key words: ethno genesis, Moldovan nation, aristocracy, cultural phenomenon. 
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