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В основу статті лягли фольклорні матеріали з північних районів Молдови 

і суміжних районів Чернівецької та Вінницької областей України, які записа-
ли Ольга Харчишин та Надія Пастух у 2005–2009 роках. Автори простежують 
спільні риси у фольклорі українців по обидва боки кордону на прикладах 
колядок архаїчної форми. Відтак, стверджують, що уснословесна культура в 
Молдові має глибоке і міцне українське коріння, демонструє досі збережені та 
добре помітні риси генетичної єдності з сусідніми буковинською і поділь-
ською регіональними складовими та загальнонаціональною українською тра-
дицією. Колядки з Молдови, текстуальна повнота і художня довершеність 
яких відповідає друкованим фіксаціям із ХІХ ст., сукупністю своїх варіантів у 
сучасному побутуванні в локальних умовах міжетнічного сусідства виявля-
ють унікальну здатність до активного фольклоротворчого процесу. 
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У Молдові другу за чисельністю етнічну групу після молдован ста-

новлять українці. Це автохтони, які проживають тут споконвіків, а також 
переселенці з України різних часів [3, с. 22; 8, с. 184, 33]. Українсько-
молдовське порубіжжя як зона слов’янсько-романської культурної взає-
модії – цікаве поле для фольклористичних досліджень. Зокрема україн-
ський фольклор на цьому етнічному порубіжжі досі збережений у гли-
бокоархаїчних пластах обрядової традиції. Українську словесну твор-
чість та її обрядові контексти досліджували Григорій Бостан, Віктор 
Гацак, Валентин Зеленчук, Ярослав Мироненко, Констянтин Попович, 
Юрій Попович, Олексій Романець [1; 5; 8; 15; 20–22] та інші вчені пе-
реважно в аспекті виявлення міжнаціональних (молдавсько-російсько-
українських) паралелей. Поза увагою досі залишався національний ас-
пект вивчення уснонародної творчості українців Молдови – виведення 
рис його єдності з фольклором основного етнічного ареалу (на сучас-
ній території України). Ця наукова прогалина створила “вдячний” ґрунт 
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для буяння псевдонаукових та ідеологічних спекуляцій щодо русинства 
в Молдові тощо. 

Актуальність і специфіка дослідження фольклору українців Мол-
дови в сучасних етно- і соціокультурному контекстах, бачення цього 
фольклору як вагомого чинника збереження етнічної ідентичності ук-
раїнців Молдови вже ставали окремим предметом уваги в попередніх 
статтях Надії Пастух, Ольги Харчишин [18; 29; 30]. У цій публікації на 
основі власних експедиційних досліджень (2005–2009 років) п’яти пів-
нічних районів Молдови і суміжних районів Чернівецької та Вінницької 
областей України [12–14; 27] простежимо спільні риси у фольклорі ук-
раїнців по обидва боки українсько-молдовського державного кордону і 
в ширших загальнонаціональних межах.  

Ці спільні риси відобразимо на добре збереженій складовій зимово-
обрядової традиції українців Молдови, а саме на колядках архаїчної 
форми. До них зараховуємо колядки з однорядковою строфікою, що 
складаються із двох п’ятискладників та чотирискладового рефрену 
(“Гой, дай, Боже!”, “Гей, коляда!”). Авторитетний етномузиколог Во-
лодимир Гошовський окреслив побутування цієї архаїчної форми з 
ритмо-семантичною структурою вірша (rsV) 554 ареалами значної час-
тини центральної України та східної частини Прикарпаття, що в основ-
ному збігається з Гуцульщиною. Східний рубіж прикарпатського ареалу 
поширення цієї форми вчений окреслив верхів’ям ріки Сирет у Черні-
вецькій області, а південний – уздовж державного кордону з Румунією 
[6, с. 96]. Запропонований матеріал з північних районів Молдови, як 
побачимо, значно розширить уявлення про ареал побутування колядок 
форми з rsV554 на південний схід – поза український державний кор-
дон углиб Молдови.  

Однією з найдавніших та водночас найпоширеніших колядок в 
українців Молдови є колядка форми з rsV554, у поетичному тексті якої 
розгортається космогонічний мотив Сонце, Місяць і Дощик – рокові 
гості в господаря. Ми виявили широку варіантну розгалуженість цієї 
колядки (11 зразків із 8 сіл), відповідно з різними зачинами, наприк-
лад: “Вставайте, ни спіт, двори заметіт”, “Пане ґосподарю, вставай та 
й не спи”, “Гей пане, пане, пане Їване!”, “Чи спиш, чи чуєш, з Богом 
ночуєш?”, “Пане-паночку, й господарочку!” та іншими. У сучасних ме-
жах України сьогодні фіксуємо, як правило, вже тільки спогади про цю 
колядку (зокрема як про супровід до давноминулого колядування на 
жнивах [25, с. 38]) і вкрай рідко можемо натрапити на побутування 
самих текстів серед осіб похилого віку [12, арк. 42]. У північних райо-
нах Молдови вона активно побутувала в багатьох селах до середини 
ХХ століття (а то й донедавна!) у репертуарі колядників старшого віку. 
Більшість із записаних варіантів (всього 6) збережені з архаїчними 
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мелодіями, розлогими і складними у звучанні, та з приспівом “Гой, 
дай, Божи” (“Вой, дай, Боїжи”). У деяких варіантах на зміну цьому дав-
ньому приспіву постали повтори християнського часу “Славин Господь, 
славин і Син”, “Слава Йо Сину на небесі” та інші.  

У зачині фактично всіх варіантів звучить стале звертання “Пане 
господарю” з подальшим розширенням “Вставай, не спи, замітай дво-
ри”. Ця пісенна формула притаманна для низки величальних колядок 
українців, а також і молдаван (“Скулаць, боерь, ну дормиць”, що в пе-
рекладі – “Вставайте, бояре, не спіть” [1, с. 12]). Подальший опис ідеа-
лізованого добробуту господаря, який знаємо з величальних колядок з 
мотивом господар кінець стола, тут досить лаконічний, переважно зве-
дений до формули “закладай столи, стели скатерки”. Саме такі тексти 
колядки про “Сонце, Місяць і Дощ у гостині господаря”, судячи зі 
збірника Володимира Гнатюка “Колядки і щедрівки” [10, с. 171–182], 
побутували в різних місцевостях України в другій половині ХIX – на 
початку ХХ століття. Лише у варіанті “Ой у нашого господарентя” зі 
збірки Івана Вагилевича досить розлого зображено картину зустрічі 
“трьох товаришів” у світлоньці з тисовими столами, тонкими обруса-
ми, пшеничними і житніми колачами, чашами з “дзеленим” вином, со-
лодким медом і вареним пивом. Там господар припрошує гостей “їсти 
і пити”, за що ті вихваляються, хто найбільше прислужиться господа-
реві для його врожаю [10, с. 172]. Цей варіант, на думку Михайла Гру-
шевського, є “старшим і первісним супроти інших, де сонце, місяць і 
дощ похваляються, хто з них корисніший і потрібніший для людей” [7, 
с. 237]. У контексті розгляду такої ймовірної трансформації колядкового 
мотиву цікавим є варіант, який ми записали у селі Кодряни Окницько-
го району Молдови. Його зачин: 

 
Заметіт двори всьо бурковиє, 
Закладіт столи всьо тисовиє, 
Стеліт скатеркі всьо шовковиє, 
Кладіт колачі з ярой пшениці1 – 

 
найближче узгоджується з тим старішим мотивом, у якому гостинності 
господаря було відведене значне місце. 

Основна частина – Сонце, Місяць, Дощик хваляться – на теренах 
Молдови досі збережена у всіх своїх компонентах не гірше, ніж у за-
писах другої половини ХIX – початку ХХ століття з різних місцевос-
тей України [10, с. 171–182]. Непорушними її формулами постають: 
                                                                          

1 Записали Ольга Харчишин і Надія Пастух 9.08.2006 року в селі Кодряни 
Окницького району від Євгенії Когут (1930 року народження), Любові Кожухар 
(1949 року народження), Клавдії Рибак (1950 року народження). 
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сповіщення про прихід гостей – “Бо прийдуть до вас гості рокові, гості 
рокові – три товариші”, спонукання похвалитися своїми чеснотами – 
“Перший товариш, чим ся похвалиш?” і т. д. та відтак почергові само-
репрезентації Сонця, Місяця, Дощика, що починаються звичною фор-
мою “Нема понад мене” тощо. На тлі цих констант, які переважають у 
колядкових текстах, помітні варіативні відхилення. Наприклад, наяв-
ність розширення “гості рокові” – “сватарі звані ще й браття рідні”, 
“ярі гостоньки”, “два-три колядники”; “три товариші” – “три похвали-
ші” доцільно розглядати як змістову варіативність чи локальні відмін-
ності на синхронному рівні.  

Зміни на синхронно-локальному рівні проявляються й у послідов-
ності діалогу гостей. Якщо у збірнику В. Гнатюка в усіх варіантах 
гості виступають в однаковому порядку: Сонце, Місяць, Дощик, то в 
сучасних текстах із північних районів Молдови фіксуємо чотири різні 
порядки: Сонце, Місяць, Дощик; Сонце, Дощик, Місяць; Місяць, Сон-
це, Дощик, і нарешті – Дощик, Місяць, Сонце. Такий різнопорядок 
може пояснюватися як звичним у ХХ столітті руйнуванням структур-
ної непорушності формул (побудованих відповідно до традиційних ак-
сіологічних пріоритетів), так і певними кліматичними особливостями 
молдавського регіону. На посушливих бессарабських землях могла 
сформуватися своя ієрархія сил природи, у якій така бажана стихія, як 
дощ, має першочергове значення, тому й постає, скажімо, у колядці 
“Ой вставай, не спи, замітай двори” зі села Чапаївка Дрокіївського ра-
йону на першому місці. 

Динаміку змін на діахронному рівні засвідчує нетиповий варіант зі 
села Яблона Глодянського району. Порівняно з константою в усіх ін-
ших варіантах, де Сонце хвалиться: “Ой як я зійду в неділю рано, То 
врадуються церкви, костьоли. Церкви, костьоли, в церквах престоли”, 
у варіанті з Яблони звучить: “…Як я зійду в неділю рано. Радуєтьса 
мной жито-пшеница, Жито-пшеница, сіянка й пашница”. Це поодиноке 
відхилення є, власне, давнішим, первинним мотивом (як і у варіанті зі 
збірника І. Вагилевича), не затіненим пізнім церковним впливом. Спів-
життя різних часових елементів в одній колядці свідчить про народне 
двовір’я, що панувало у фольклорній свідомості українців минулих 
століть та в рудиментах досить стійко зберігається дотепер. 

На прикладі цієї колядки простежуємо й особливості наповненості 
словесного тексту, зумовлені змінами в самому обряді колядування. У 
селах, де ще донедавна зберігалися такі давні форми колядування, як, 
скажімо, колядування винятково чоловічим гуртом, який очолював 
“береза” чи “калфа” (село Яблона Глодянського району, село Наславча 
Окницького району, село Голяни Єдинецького району), чи так зване 
“колядування на снопі” (села Чапаївка і Баронча Дрокіївського району, 
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село Кодряни Окницького району), збереглися досить повні тексти 
(20–29 строф). У селах, де колядницька традиція у таких давніх про-
явах вже затрачена, натомість стійко зберігається церковне колядування 
“зі звіздою” (село Дану Глодянського району, село Бирладяни Окниць-
кого району), фіксуємо редуковані тексти (8–14 строф), які компози-
ційно завершені поколяддю (наприклад, “За цим жи разом щастьом, 
здоровльом, гой дай Божи!”). Мабуть, різдвяні обходи в таких великих 
поселеннях, як Дану чи Бирладяни, де є значна кількість дворів, з 
одного боку, та настанови священиків і натиск церковної коляди, з ін-
шого, стали причиною вимушених скорочень у текстах колядки. На-
приклад, у варіанті зі села Дану всього 8 строф, у яких після 4 строфи 
“Бо прийдуть до вас рокові гості” лише називаються “перший”, “дру-
гий” і “третій товариш” – Сонце, Місяць і Дощик, за чим слідує завер-
шальне “А на тім слові будьте здорові!” Такі зредуковані тексти у селі 
Дану фіксував збирач фольклору В. Панько від місцевих селян ще в 
1969 році та в 1970-х роках [4, с. 167–168]. Тільки від одного співака зі 
села Дану був зафіксований повний текст на 20 строф [17, с. 45–46]. 
Цікаво, що зредуковані тексти супроводжуються рефреном “Гой, дай, 
Божи!”, тоді як повний текст – церковним приспівом “Слава єсі, слава 
єсі, Слава, єсть Господь на нєбєсі!”. Такі важко зрозумілі трансформації 
твору навіть на прикладі одного села загалом відповідають складним 
процесам у духовному житті молдовських українців, адже обрядовий 
фольклор як важливий чинник збереження їхньої етнічності не міг бу-
ти безслідно затрачений, а лише пристосований до нових умов життя. 

Отже, на прикладі лише однієї колядки з мотивом Сонце, Місяць, 
Дощик – рокові гості в господаря переконуємося, що в українців 
Молдови на початку ХХI століття глибоко архаїчний пласт колядкової 
традиції не тільки зберігається як артефакт етнокультури, а й посідає 
фронтальну позицію в живому фольклоротворчому процесі. 

Таку ж живучість і функціональну активність спостерігаємо й у 
колядках “Зажуриласа крутая гора” – про те, як дівчина стереже зелене 
вино від райських пташок та “Добрий вечір вам, пане господар!” із 
величанням дому господаря у зачині. “Зажурилася крутая гора” відома 
в найдавніших фіксаціях у близьких варіантах із різних місцевостей 
України, передусім з Буковини та Поділля [2, с. 85; 10, с. 188–196; 19, 
с. 116; 23, с. 45–46; 24, с. 32–33; 26, с. 399–401; 31, с. 6–7], тоді як 
“Добрий вечір вам, пане господар” не має близьких аналогів у давніх 
записах. 

Обидві колядки об’єднує рефрен “Гей, коляда” (“Вой, коляда”) або 
“Гой, дай Божи”. Учені вважають ці рефрени відгомонами поклоніння 
язичницьким хліборобським божествам [9, с. 15–16]. Першу колядку 
вдалося записати в п’яти варіантах, в основі яких складні мелодії в 
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межах форми rsV554. Винятково збереженим із музичного боку є варі-
ант зі села Боросяни Дондюшанського району у виконанні 80-річного 
Трофима Унгуряна. Співак назвав цю колядку “дуже тяжкою”, але, 
докладаючи максимум зусиль, витягнув усі звуко-висотні переходи та 
тривалості. У варіантах із сіл Струзовки Глодянського району, Бирла-
дян Окницького району та Молдаванки Фалештського району, де теж 
виразно прочувається архаїчна основа мелодії, у виконанні жінок чи 
мішаних хорів колядка звучить більш спрощено в мелодичних нюан-
сах, у дещо пришвидшеному темпі без протягувань складів, а іноді й 
без повторів. Це вказує на адаптацію твору в нових контекстах коля-
дування. 

Динаміку змін відображають і словесні тексти. Найкраще збереже-
ним вважаємо текст зі села Боросяни1, який є близьким варіантом до 
запису Зоріана Доленги-Ходаковського [28, с. 143], а також до запису 
зі збірки І. Вагилевича [10, с. 189]. Порівняймо ці варіанти:  

Варіант зі села Боросяни: 

1. Гєй, гєй, зажурилися гори й долини, гой дай бо…  
2. Гєй, гєй, що не вродило жито й пшениця, гой дай бо… 
3. Але вродило зилене вино 
4. А тото вино ґрешна стерегла. 
5. Вино стерегла, фусточку й шила. 
6. Фусточку й шила – твердо заснула. 
7. Надлетіли райські пташечки. 
8. На вино й сіли, ґрешну збудили. 
9. Ґрешна жахнула, фусткой махнула: 
10. – Гай-гай, гай-гай-гай, райські пташечки! 
11. Не пийте вино, бо воно мні потребно. 
12. Бо я да й маю брата на вженю. 
13. Брата на вженю, сестру на вданю. 
14. Сама заручина за поповіча. 
 Добрий вечір! 

 
Варіант у записі З. Доленги-Ходаковського: 

1. Зажурилася крутая гора, 
2. Що не вродила шовкова трава, 
3. Но уродило зеленоє віно. 
4. Красная панна віно стерегла, 

                                                                          
1 Записали Ольга Харчишин і Надія Пастух 12.08.2009 року в селі Борося-

ни Дондюшанського району від Трофима Гавриловича Унгуряна (1925 року 
народження, народився у селі Боросяни, освіта 4 класи). 
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5. Стережучи, кріпко заснула. 
6. Гдесь ся взяли райськії пташки, 
7. Обдзьобали зеленоє віно. 
8. Пробудили красную панну. 
9. Скоро вона учула, рукавцем махнула: 
10. – Ей, шуги в луги, райськії пташки, 
11. Не дзьобайте зеленого віна, 
12. Бо мні віно бардзо потрібно: 
13. Маю братечка на женінечку, 
14. Маю сестрицю на віддаванню, 
15. Сама молодая – заручена. 

 
Варіант зі збірника І. Вагилевича: 

1. Зажурилисє гори і долини, 
Добрий вечір! Свєтий вечір! 

2. Що не зродили жито, пшеницю, 
3. Іно зродили винограденько. 
4. Стерегла єго ґречная панна, 
5. Ґречная панна (чом Марисенька), 
6. А стережучи твердо уснула. 
7. Ой надлетіли райскі пташеньки, 
8. Та одзьобали винограденько. 
9. Она сє тогди та пробудила, 
10. Як пробудила, птахи зганєла: 
11. Ой гиші, гиші, райскі пташеньки! 
12. Не обдзьобуйте винограденько, 
13. Бо міні вина багато треба: 
14. Маю братчика на оженійку, 
15. Маю сестройку на відданійку, 
16. Сама молода зарученая, 
17. Зарученая за поповича, 
18. Моя сестройка за вітовича. 
19. Попович купит шовкову шубу, 
20. Вітович купит золотий вінец. 

У всіх варіантах однаковою є композиція та дуже близькими такі 
словесні блоки: 1–4 строфи, 9–15 строфи. Відмінності в рефренах за-
свідчують давнішу основу варіанту з Боросян. У цьому ж варіанті 
маємо згадку про “хусточку”, яку “шила” панна. Цей мотив відсутній у 
ранніх записах, натомість фігурує в чотирьох із п’яти наявних варіан-
тів із Молдови. З наведених п’ятнадцяти варіантів цієї колядки у збір-
нику В. Гнатюка мотив “шитєчко шила” мають тільки два варіанти 
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(Е – із Заліщицького повіту, К – зі Станіславського повіту) – із місце-
востей, суміжних з Буковиною та Бессарабією. Інші джерела теж при-
в’язують цей мотив до теренів, близьких до Молдови. Розмаїте розши-
рення сегмента “шитячко шила” у варіантах із Молдови (“Фусточку й 
шила – твердо заснула”, село Боросяни; “Шитєчко й шила й твердо за-
снула”, село Стурзовка; “Шитячко шила й голку згубила”, село Молда-
ванка; “Вона шитячко шила свому милому”, село Бирладяни) виявляє 
жваву варіативність у межах цього локусу, яка, очевидно, на цих те-
ренах спричинена актуальністю самого змісту – традиційною масовою 
задіяністю дівчат у народних рукодільних промислах – вишиванні і 
ткацтві. 

Розширення “Зарученая за поповича...”, яке спостерігаємо у варіанті 
зі збірника І. Вагилевича (17–20 строфи), менше характерне для Бесса-
рабії, ніж для теренів Галичини. Зокрема у селі Кострижівка Застав-
нівського району Чернівецької області (Галицька Буковина) в цій 
колядці до нашого часу співають: “Зарученая аж до Галича, Аж до Га-
лича за крулевича. За крулевича, за поповича”1. Про побутування такої 
колядки на Буковині згадував й Петро Нестеровський. Щоправда, ма-
буть, не вникаючи в історію, він трактував Галич як місцеве урочище 
[16, с. 124]. Поетичний відгомін доби Галицько-Волинського князів-
ства міг зберігатися й на волоських теренах, які в ХII–XIV століттях 
перебували в його складі і де осіло немало галицького люду. Із часом 
історичні ремінісценції (згадки про Галич та королевича) заникли, ви-
лилися у скорочені чи трансформовані форми.  

Варіант “Зелене вино вгоря са ввело”, записаний у селі Білявинці 
Бричанського району, вказує про пізні часові наверствування в коляд-
ковому мотиві дівчина стереже зелене вино від райських пташок. У 
цьому варіанті архаїчний образ “райські пташечки” замінено новішим, 
але теж сакралізованим “пташкі-ластівкє”; образ дівчини зовсім зніве-
льовано, його заступили уявні колядники, що проглядаються за першою 
особою множини “нам” (“Нам сего вина багато треба”). Традиційний 
текст колядки максимально скорочений – усього чотири строфи. Нареш-
ті, замість затраченої кінцівки “Сама зарученая за поповіча” – поетич-
на формула пізнішого часу творення “Заручиласа з Нового року, Щоб 
не говорили вороги збоку”2. Мабуть, завершення твору текстом побу-
                                                                          

1 Записала Ольга Харчишин 7.07.2008 року в селі Кострижівка Заставнів-
ського району Чернівецької області від Стефанії Василівни Козик (1941 року 
народження) та фольклорного гурту “Василиха” // Архів ІН НАН України. – 
Ф. 1. – Оп. 2. – Од. зб. 570. – Арк. 14. 

2 Записали Ольга Харчишин і Надія Пастух 22.08.2008 року в селі Біля-
винці Бричанського району від Надії Георгіївни Єдинюк (Халус) (1933 року 
народження) // Архів ІН НАН України. – Ф. 1. – Оп. 2. – Од. зб. 567. – Арк. 32. 
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тового змісту, з погляду співачки, знівелювало сакральність колядки, 
через те виконавиця для більшої величавості вдалася до повторного 
виконання першої строфи. Таке вирішення водночас виказує сценіч-
ний досвід представників новітньої художньої самодіяльності.  

Колядку “Добрий вечір вам, пане ґосподар” з мотивом всі святі 
довкола стола записано у восьми варіантах – п’ять із них мають 
рефрени “Вой, коляда” (“Гей, коляда”), а три – “Радуйся, ой радуйся, 
земле, Син Божий народився”. Мелодії в осіб старшого покоління кра-
ще збережені, проте вже без таких протягувань, які притаманні відомо-
му в Молдові архаїчному чоловічому типу колядування. У виконанні 
школярів села Молдаванка Фалештського району мелодія суттєво де-
формована – своєю монотонною ритмікою і приспішеним темпом вона 
вписується у контекст дитячих колядувань (як-от: “Коляд, коляд, 
колядниця”).  

Вихваляння дому господаря в різних варіантах аналізованої коляд-
ки відзначається часово-локальними наверствуваннями. Наприклад, у 
села Малиновське Ришканського району записано два варіанти, в од-
ному з яких – давніша поетична формула “Йа в вашій хаті стелі сте-
лені. Стелі стелені, зимні змащені”, в іншому – новіша “стелі біляві”, 
“столи встелені”. Для українських селян, які переважно на місцях 
першопоселень будували примітивні землянки, такі характеристики 
дому були ідеалізованою мрією. Для заможніших господарів пасували 
вихваляння “Двері золоті, столи стелині”, що в ближчому часі транс-
формувалися у “Двері золоті, вікна стікляні”.  

Далі добробут господаря звеличують і сакралізують своєю присут-
ністю християнські всі святі, які сидять за столом і серед яких “Святий 
Миколай книжечку читав”. Такий сюжет виразно позначений народ-
ним двовір’ям, у якому магічно-хліборобських та величальних цілей 
часто досягали за допомогою санкції, благословенства постатей хрис-
тиянської релігії, що віддзеркалено, скажімо, у мотиві святі на ниві 
господаря тощо. В аналізованій колядці – зі сльози святого Миколая 
(варіант: “трьох святих”) “криниця стала”. У різних варіантах цей 
сюжетотворчий мотив доповнюється кінцівками, які ще більше поси-
люють сакральність твору: “А ту криничку сам Господь копав… Петро 
помагав” (село Баронча); “Сам Господь копав, Ґрешну вікликав” (село 
Малиновське); “Де перва впала, там керничка встала… Де друга впа-
ла – церквочка встала” (село Малиновське). Образи Господа і святого 
Петра у варіанті зі села Баронча Дрокіївського району засвідчують 
зв’язок цього твору із відомим у колядково-щедрівковій традиції 
українців твором про суперечку Господа і святого Петра на тему, що 
більше: небо чи земля [10, с. 63–70], у якому знаходимо підрядний 
мотив кринички зі сльози святого Миколая, розширений – “В у тій 
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кирничци Христос си купав…”. Отож, один із відомих у загальноукра-
їнському колядковому контексті мотивів криничка зі сльози святого 
Миколая в колядці з Молдови стає домінантним та сюжетотворчим. 

Така його вагомість пояснюється особливим значенням образу 
“криниці” в народній свідомості посушливих Буковини й Бессарабії. 
Місцеві мешканці ставляться до водної стихії з небувалою шанобою, 
навколо криниці як рукотворного репрезентанта води зосереджено ба-
гато їхніх уявлень, звичаїв, обрядодій. Зокрема на Буковині та Бессара-
бії криниці оздоблюють із винятковою старанністю, декоративно об-
городжують, залишаючи вхід як з двору, так і з вулиці, відтак, роблять 
корбу на два боки – для себе і для спраглого перехожого, сакралізують 
їх християнськими символами – хрестами, іконою. Отож, невипадково 
аналізована колядка належить до найбільш розповсюджених та попу-
лярних у північних районах Молдови. 

На основі цього конкретного матеріалу – виявлених спільних рис у 
колядках архаїчної форми в українців на материзні та в Молдові – 
можна стверджувати, що фольклор українців Молдови є невід’ємною 
складовою української уснонародної традиції. А українці в Молдові, 
відрізані державним кордоном від материнського ядра, не належать до 
ніякого іншого племені чи субетносу (як би не намагалися насаджува-
ти цю ідею “відрубності” сучасні речники русинства [31]), а мають 
глибоке і міцне українське коріння, досі збережену культурну єдність 
із сусідніми буковинською та подільською регіональними складовими 
та загальнонаціональним українським цілим. До того ж колядки з Мол-
дови, текстуальна повнота та художня довершеність яких відповідає 
друкованим записам з різних теренів України щонайпізніше ХІХ сто-
ліття, сукупністю своїх варіантів у сучасному побутуванні в локальних 
умовах міжетнічного сусідства виявляють унікальну здатність до 
активного фольклоротворчого процесу.  
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FOLKLORE OF THE UKRAINIANS OF MOLDOVA 
AS INSEPARABLE PART OF UKRAINIAN ORAL FOLK TRADITION 

(on base of searching Colyadkas (carols) of archaistic form) 
 

Ol’ha KHARCHYSHYN, Nadiya PASTUKH 
 
The research is based on the folklore materials recorded by Ol’ha Kharchyshyn 

and Nadiya Pastukh from northern regions of Moldova and areas of Chernivetskyy 
and Vinnytskyy regions. Common features in Ukrainian folklore on the both sides 
of the borderline are revealed by searching colyadkas (carols) of archaistic form. 
Therefore, the oral folk culture in Moldova is considered to have deep and strong 
Ukrainian roots. This culture shows well-preserved features of the genetic unity 
with neighboring Bukovynskyy and Podilskyy regions as well as nationwide Uk-
rainian tradition. The complex of colyadkas (carols) from Moldova in the modern 
existence in the local conditions of interethnic neighborhood, with their textual 
fullness and artistic perfection of printed fixation from 19th century shows a unique 
ability to active folklore-making process. 

Key words: Ukrainians of Moldova, folklore, tradition, colyadka (carol), variant. 
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ФОЛЬКЛОР УКРАИНЦЕВ МОЛДОВЫ 
КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ  

УКРАИНСКОЙ УСНОСЛОВЕСНОЙ ТРАДИЦИИ 
(на примере колядок архаичной формы) 

 
Ольга ХАРЧИШИН, Надия ПАСТУХ 

 
В основу статьи легли фольклорные материалы из северных районов 

Молдовы и близких к ним районов Черновицкой и Винницкой областей 
Украины, записанные Ольгой Харчишин и Надией Пастух в 2005–2009 годах. 
Авторы, прослеживая общие черты в фольклоре украинцев по обе стороны 
границы на примерах колядок архаичной формы, утверждают, что усносло-
весная культура в Молдове имеет глубокие и прочные украинские корни, 
демонстрирует хорошо сохраненные черты генетического единства с сосед-
ними буковинской и подольской региональными составляющими и общена-
циональной украинской традицией. Колядки из Молдовы, текстуальная пол-
нота и художественное совершенство которых соответствуют печатным фикса-
циям ХIХ века, совокупностью своих вариантов в современном бытовании в 
локальных условиях межэтнического соседства обнаруживают уникальную 
способность к активному фольклоротворческому процессу.  

Ключевые слова: украинцы Молдовы, фольклор, традиция, колядка, 
вариант. 
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