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EVOLUTION OF TRADITIONAL DWELLING 
DECOR ON THE UKRAINIAN-MOLDOVIAN 
BORDER IN THE XX-th CENTURY

Aim of the article. The article analyses role of evolution of 
decor of traditional dwelling décor on the Ukrainian-Moldovian 
border in the ХХ-th century.

Actuality. The row of typical signs allows to distinguish the 
traditional accommodation of Ukrainian-Moldavian border in 
a period of past century in the separate complex of folk accom-
modation of Ukrainians. At the same time actuality is acquired 
by development of such complex-analytical estimation criteria.

Research object: Historical and cultural features of the tra-
ditional Ukrainian accommodation decor.

Article of research: decor of traditional accommodation in 
the Ukrainian-Moldavian bordering region.

Chronologic, geographical limits of research. In the article 
the geographical limits of Ukrainian-Moldovian border are 
considered in the period of ХХ-th century.

State of theme illumination. Accommodation of many re-
gions that have been investigated along border line have local 
differences that give an opportunity to educe (in a territorial 
context) a few variants in particular: north, south and central. 
In the indicated region painting of accommodation is expedient 
to name decorative, but not «wall-type», as not only walls but 
also ceiling signed with certain elements. Both on internal and 
on external walls there were permanent places of location of 
painting in a house.

Research methodology. In publications used such methods 
of research: comparative (at comparison of different elements of 
decor), typology and descriptive methods of analysis of evolu-
tion of decor of traditional accommodation, generalization, 
complex approach (allowed to subordinate all elements of 
maintenance and form of the offered article to the aim and tasks 
of research).

Novelty. It is shown by us, that originality of artistic decision 
of variants of accommodation on Ukrainian-Moldovian border 
was stipulated by the report of structural homogeneity of all ac-
commodation with the wide use of the monumental painting.

Conclusions. Character of building, their location, amount, 
finishing quality, advantage of certain building material both for 
Ukraine and for Moldova was conditioned first of all by finan-
cial possibilities of certain families.

Keywords: decor, traditional dwelling, Ukrainian-Moldovian 
borderland, borderland, ethnos, ornament, painting, house, ma-
terial culture.
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Мета статті — проаналізувати роль еволюції декору 
традиційного житла на українсько-молдавському пограниччі 
в ХХ ст. Ряд типових ознак дають змогу виокремити тради-
ційне житло українсько-молдавського пограниччя у період 
минулого століття в окремий комплекс народного житла укра-
їнців. Водночас актуальності набуває розробка критеріїв 
такої комплексно-аналітичної оцінки. Об’єкт досліджен-
ня — історико-культурні особливості декору традиційно-
го українського житла. Предмет дослідження — декор 
традиційного житла в регіоні українсько-молдавського по-
граниччя. У статті розглянуто географічні межі українсько-
молдавського пограниччя в період ХХ століття. 

У публікації використані такі методи дослідження: ком-
паративний, типологічний та описовий методи аналізу ево-
люції декору традиційного житла, узагальнення, комплек-
сний підхід. Новизна статті: показано, що своєрідність 
художнього вирішення варіанта житла на українсько-
молдавському пограниччі обумовлювалася сполученням 
конструктивної однорідності усього житла з широким за-
стосуванням монументальних розписів. Результати до-
слідження (висновки). Спільність оздоблення, декору та й 
загалом основних типологічних ознак житлових комплексів 
молдаван з українським народним житлом у регіонах По-
ділля й Одещини є закономірним проявом тривалих міжет-
нічних контактів у пограниччі Східної Європи. 

Ключові слова: декор, традиційне житло, українсько-
молдавське пограниччя, порубіжжя, етнос, орнамент, роз-
пис, будинок, матеріальна культура.
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Вступ. У прикордонних з Молдавією регіо-
нах України упродовж минулих століть склав-

ся специфічний тип матеріальної культури сільсько-
го населення, зумовлений своєрідною «дифузією» 
етнографічно-культурного спадку, характерною 
для багатьох пограничних районів нашої краї-
ни. Дослідження сільського житла на українсько-
молдавському пограниччі у ХХ ст. дає можливість 
розкрити еволюцію цієї галузі матеріальної куль-
тури у територіальному аспекті. Відповідно за су-
часним адміністративно-територіальним поділом 
українсько-молдавське пограниччя охоплює Ві-
нницьку, Одеську, східну частину Чернівецької об-
ласті. Вказаний регіон є давньою слов’янською те-
риторією, який на початку середньовіччя був ареа-
лом улицько-тіверського розселення. У подальшому 
слов’янське (українське) населення тут співіснувало 
(іноді мирно, але в основному конфліктно) із пред-
ставниками кочових етносів (печеніги, половці, та-
тари, ногайці) тощо. З іншого боку, в західному на-
прямі від цих земель формувався молдавський ет-
нос зі специфічними рисами матеріальної культури, 
в т. ч. у сфері житлового будівництва та оздоблення 
житла. В період ХVІІ—ХVІІІ століть у вказаному 
регіоні відбувалося переселення молдаван на укра-
їнські етнічні території — насамперед це стосува-
лося лівого берегу Дністра (це були південні райо-
ни Поділля) й регіону Буковини. Протягом вказа-
ного періоду українці і молдавани заснували багато 
сіл, і це визначило вектор культурного й побутового 
зближення двох народів. В окремих регіонах Поді-
лля молдавани, які втікали на територію українських 
губерній від гніту Османської імперії, разом із поля-
ками та росіянами становили значний відсоток сіль-
ського населення [1; 2]. 

Вказана тема знаходиться на стику декількох 
наук — етнографії, етнології, краєзнавства, історії, 
культурознавства тощо.

Стан дослідження теми Проблематика тра-
диційної матеріальної культури в українсько-
молдавському пограниччі як частина більш широ-
кого питання — етнографії слов’янсько-романського 
пограниччя знайшла своє відображення у досить не-
численному переліку досліджень (розвідки таких 
авторів як А.О. Максименко, В.В. Борщевський, 
Д.-М. Войцилаш [3], Н.В. Стрельчук, М.К. Чуч-
ко, Б.М. Боднарюк, І.Д. Воротняк, М.Г. Герман 

та ін. [4] Водночас тематика декору українського 
житла у сільській місцевості вивчалася незрівнян-
но більшим числом дослідників — серед фахівців 
із вказаної теми слід вказати такі імена: А.Г. Дани-
люк [5], Т.В. Косміна [6], М.С. Дністрянський [7], 
С.А. Макарчук [8], А.Г. Перетокін [9], Я.М. Тарас 
[10] і десятки інших науковців. Окреслена пробле-
матика потребує більш докладного вивчення саме у 
контексті етнічних погранич у різних регіонах Укра-
їни. Проблематика матеріальної культури міжна-
ціонального порубіжжя нашої країни також почи-
нає системно досліджуватися із різних точок зору 
(А.О. Петрова та ін. [11]).

Основна частина. Дослідження оздоблення і де-
кору житла південно-західних регіонів України роз-
почалися із початку ХХ століття (матеріали етно-
графічних розвідок К. Шероцького, які переважно 
стосуються Поділля [12]. З урахуванням локальних 
особливостей народної архітектури, В. Самойлович 
виділив українсько-молдавське прикордоння (По-
ділля) в окремий район, підкресливши саме специ-
фічний характер декору житла, а також поліхром-
ність його розписів [13; 14; 15]. Наразі відомості з 
етнографії й монографічні описи окремих міст, при-
міських окраїн та селищ українсько-молдавського 
прикордоння упродовж XX століття, зокрема зо-
браження й описи компонентів інтер’єра, предме-
тів декоративно-прикладного мистецтва, матеріали 
про звичаї, обряди та символіку, пов’язану із жит-
лом, знаходяться у фондах Інституту мистецтвознав-
ства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Риль-
ського НАН України. Традиція здійснювати оздо-
блення стін житлового помешкання за допомогою 
кольорового розпису була характерна для всієї Укра-
їні, але кожен регіон і кожна історико-етнографічна 
область, у т. ч. українсько-молдавське прикордоння, 
має власні риси неповторності, що забезпечувало ло-
кальну своєрідність художніх образів. Розглядаючи 
особливості декору традиційного житла нашої кра-
їни, у т. ч. принципи народного живопису, П. Юр-
ченко виокремив 3 базових композиційних прийо-
мів, що були безпосереднім чином пов’язані з фор-
мою поверхні, на якій вони розміщуються: 1) вузька 
кольорова стрічка, малюнок якої складається із пря-
мих, хвилястих, зигзагоподібних елементів або дріб-
ного орнаменту; 2) мальовниче заповнення поверхні 
стіни рослинним орнаментом (вазоном); 3) килим-
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на композиція із геометричним чи шпалерним типом 
орнаменту [15, c. 84]. Як і в інших регіонах Схід-
ної Європи, на ранніх етапах розвитку архітектури 
в українсько-молдавському прикордонні основними 
засобами декору традиційного житла були фактура 
й колір матеріалів, що пропонувала людині приро-
да. Я.М. Тарас підкреслює, що сакральна дерев’яна 
архітектура українців Карпат, у формах і символах 
якої горяни виявили і зберегли загальноукраїнську 
спільність та яскраву регіональну специфіку, є іс-
торичним феноменом і найвищим виразом народної 
традиційної будівельної культури [10, c. 146]. Таким 
чином, вибору прийомів художнього творення архі-
тектури значною мірою сприяв місцевий будівель-
ний матеріал. З огляду на вказане, зумовлені мате-
ріалом архітектурно-художні прийоми декору жит-
ла майже до початку XX ст. не зазнали істотних 
змін, а лише пройшли трансформацію у ході істо-
ричного розвитку.

Принципи декоративного вирішення українського 
народного житла в прикордонних регіонах з Молда-
вією значною мірою обумовлені використанням глини 
як переважаючого у цьому районі будівельного ма-
теріалу. Гладка поверхня обмазаної й побіленої стіни 
давала значні можливості для розвитку мальовничо-
колористичних засобів її декору. Архітектурно-
декоративні прийоми оформлення народного житла 
досить природно сполучалися з іншими різновида-
ми народного мистецтва, які набули значного роз-
повсюдження в українсько-молдавському прикор-
донні — це були, насамперед, гончарство, ткацтво, 
вишивка, килимарства. Ці види мистецтва розви-
вали художні традиції декору традиційного житла. 
Знання з освоєння кольорових глин, які були вельми 
розповсюдженими у цій частині України, і рослин-
них фарб для декорування народних виробів сприя-
ли розвитку й удосконаленню декоративних прийо-
мів оздоблення житла.

У художньому оздобленні народного житла в 
українсько-молдавському прикордонні закономір-
но сполучалася практична доцільність й художньо-
естетична виразність. Характерною особливістю 
українського народного житла на Поділлі й Оде-
щині у ХХ столітті була й лишається його мальовни-
чість. Спосіб прикрашувати житло малюнками ухо-
дить корінням у багатовікову історію. Ще у період 
первісного ладу люди на території України зображу-

вали живих істот й геометричні фігури на стінах пе-
чер, яка слугувала їм за житло. Як свідчать архео-
логічні матеріали, знайдені у ході розкопках на те-
риторії сучасної України (Вінницька, Чернівецька 
області), стіни жител білилися і мали червоні прикра-
си. У період розповсюдження Трипільської культури 
глиняні форми житла були орнаментовані поліхром-
ним розписом. Стіни з внутрішнього боку, долівка, 
поріг, а також передній виступ основи орнаментува-
лися чорним монохромним розписом, а зовнішні зрі-
зи були білими. Звичайно, що значна протяжність 
регіону українсько-молдавського прикордоння зумо-
вила значні відмінності в оздобленні житла. Вказа-
ний регіон ніби витягнутий із півночі на південь, що 
зумовлює досить великі відмінності не лише геогра-
фічного, але й етнографічного характеру.

Прагнення забезпечити прикрашення житла, пе-
ретворення його на більш ошатне, а також наявність 
відносно нетривких щодо кліматичних умов мате-
ріалів (глина, крейда, вапно, гіпс) мотивувало на-
селення українсько-молдавського прикордоння за-
стосовувати апробовані упродовж тривалого періо-
ду прийоми, що дозволяли забезпечувати досягнення 
бажаного ефекту за умов найменших матеріальних 
затрат. З огляду на вказане, зокрема, у північно-
західній зоні українсько-молдавського прикордон-
ня, де являлася активною дія західних вітрів і части-
ми були опади, стіни житла, що були орієнтовані на 
північ та захід, фарбувалися жовтими й червоними 
глинами. На думку В. Самойловича, «застосування 
цього прийому зменшується з півночі на південь — 
в міру діяння цих кліматичних факторів» [14, c. 150]. 
Водночас досить відмінні умови склалися у південній 
частині українсько-молдавського прикордоння (по-
сушливий степ) і вони зробили можливим викорис-
тання прийомів виняткової декоративності. За цих 
умов вільне використання кольору у сміливих контр-
астних сполученнях на фоні багатої природи степу 
створює враження неповторності й краси.

У настінних розписах у декорі житла використову-
ється і червоний колір — не так активно як у фоль-
клорі, вишивці й ткацтві українсько-молдавського 
прикордоння — а насамперед при розробці квітко-
вого орнаменту й посилення кольорового ефекту у 
ключових місцях мальовничої композиції. У північ-
них регіонах вказаного історико-географічного ра-
йону відзначається м’яке сполучення блідо-зелених 
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й ніжно-рожевих відтінків, а на півдні притаманні 
гарячі, червоні тони, контрастно оконтурені чорним 
кольором.

У досліджуваних краях великого значення у зо-
внішньому оформленні житла надавали декору вікон. 
При цьому переважали тоновані обвідки й оконту-
рювання, на фоні яких розміщувався орнамент. У 
цьому необхідно вбачати намагання майстрів доступ-
ним шляхом забезпечувати ефект зорового збільшен-
ня площі вікон, які ще на початку XX ст. складали-
ся із 4—6, рідше — із 8 шибок. Орнаментація ві-
кон є вельми різноманітною: від найбільш простих 
(точкових) елементів до вазонного типу наличника. 
При цьому для оформлення цього елемента житла 
була характерна певна диференціація: зокрема, ві-
кно хатини декорувалося більш стримано, аніж ві-
кна хати. Утім, вікна могли лишатись і недекорова-
ними, однак тоді між ними розміщувалася декора-
тивна композиція у формі вазона чи вінка. Водночас 
інколи ці два прийоми об’єднувались.

Декоративним розписом у досліджуваний пері-
од у регіоні українсько-молдавського прикордоння 
прикрашалися також стіни льохів, клунь, курників, 
вуликів. Водночас прийоми їх декорування були від-
мінними — адже розписи виконувались лише на то-
нованому фоні оскільки це відповідало практичній 
доцільності. Оскільки господарські будівлі у кон-

тексті планування садиби були дещо віддаленими від 
хати, їх художнє оформлення сприймалося на відста-
ні. З огляду на ці фактори, відзначалися досить мону-
ментальні засоби формування декоративних розписів 
господарських будівель. Вони були великомасштаб-
ними й узагальненими. У подальшому зазначені спо-
руди втрачають розпис, однак не менш декоратив-
ною лишається фіксація конструктивної основи їх бу-
дови контрастними кольорами [6, c. 125]. Усередині 
традиційної української хати базова увага концен-
трувалася на декорі печі. У цьому проявились арха-
їчні традиції й та роль, яку вона відігравала у сімей-
них і побутових обрядах. Кольоровий декор вказа-
ного елемента житла пройшов через шлях розвитку 
від підводок окремих його частин локальним кольо-
ром до поліхромних витончених композицій сюжет-
ного й орнаментального характеру.

Аналіз художнього оформлення народного житла 
у період українсько-молдавського прикордоння до-
зволяє виділити ряд провідних прийомів: диферен-
ційоване підкреслення декором певних споруд (жит-
ло, господарські будівлі) та їх елементів (чоло, при-
чілок, стіна, призьба) у залежності від їх практичної 
ролі; виявлення архітектоніки окремих архітектурних 
і конструктивних компонентів (стіни, балок, призь-
би, каркасу та ін.); акцентування зорової уваги на 
певних елементах екстер’єру або інтер’єра (вхід, піч, 

Поділля як осердя українсько-молдавського прикордоння. Джерело: https://spadok.org.ua/podillya/blog
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покуть тощо); імітування окремих елементів мону-
ментальної архітектури чи декоративних виробів (пі-
лястри, наличники, шпалери, килими) [6, c. 136].

Протягом ХХ століття декоративні мотиви у де-
корі житла поступово позбавляються свого симво-
лічного змісту і набувають насамперед орнаменталь-
ного характеру. Навіть у зображенні такого куль-
тового знака, як хрест, значне місце відводиться 
вільній художній трактовці. Вказане виявляється у 
компонуванні орнаментальних мотивів, у ритмічно-
му чергуванні із простими геометричними кольоро-
вими плямами — крапками, трикутниками, риска-
ми, розетками. Що стосується молдавського жит-
ла, то представники цього етносу, що мешкали на 
територіях сучасної Вінницької й Одеської облас-
тей використовували аналогічні українським прийо-
ми декору. У художньому оздобленні молдавського 
житла домінує багатобарвний геометричний чи стилі-
зований рослинний мальований орнамент [6, c. 36]. 
З іншого боку, засоби декоративного оформлення 
українського житла у регіоні прикордоння з Мол-
давією, зокрема принципи кольорових підводок й 
розписів, виявляють значне число спільних рис із 
художніми традиціями декору молдавського народ-
ного житла. Зокрема, це стосується молдавських се-
лищ Балтського району Одеської області та північ-
них прикордонних районів Молдавії (Бричанський, 
Дондюшанський, Єдинецький). Як вже стверджу-
валося, протягом першої половини XX ст. в оформ-
ленні екстер’єрів молдавського житла набули значної 
популярності поліхромні розписи, насамперед рос-
линного характеру. Головні риси кольорових підво-
док були схожими з декором українського народно-
го житла, коли вказаним прийомом забезпечувалося 
підкреслення каркасу, а також оконтурення кольо-
ровими смугами вікон і дверей як архітектурних еле-
ментів. Що стосується внутрішнього декору тради-
ційного молдавського житла досліджуваного регіо-
ну, то у житлах етнічних молдаван стіни орієнтовно 
на 1 метр від підлоги вздовж оббивались килима-
ми домашнього виробництва із шерсті овець, а лави 
застелялись повстю також домашнього виготовлен-
ня. Уздовж лав стіни оббивались паратарами, тобто 
вузькими килимами, а на дерев’яних полицях розві-
шувались рушники, кінці яких вишивались червони-
ми паперовими нитками й декорувались мереживом 
(вони називалися нафрами) [6, c. 178]. І в україн-

ських, і молдавських хатах тематика розписів упро-
довж тривалого періоду пройшла еволюцію від про-
стих геометричних елементів до складних тварин-
них і рослинних образів, які набули рис виняткової 
декоративності, позбавившись свого первісного ма-
гічного й космогонічного значення. Використовую-
чи різні фарби, будівничі жител підкоряли художню 
розробку теми декоративним можливостям поверх-
ні стіни, масштабності споруди, архітектонічнос-
ті її будови. При цьому декоративний образ утвер-
джувався за допомогою майстерності декоративних 
композицій, краси ліній, ритміки мальовничих форм, 
чергування кольору, а також повторів. Рельєфні й 
орнаментальні фактури, всі види рельєфного деко-
рування окремих архітектурно-конструктивних еле-
ментів житла стають новими прийомами, провідни-
ми у декоративному вирішенні архітектури традицій-
ного житла українсько-молдавського прикордоння 
(при цьому властивого для усіх етнічних груп). Як 
і в Молдавії, ліпні й різьблені по мокрій штукатурці 
елементи декору формують враження ажурних пле-
тених народних прикрас. Для молдавського житла 
зокрема характерні сюжетні розписи, що на почат-
ку ХХ століття з’явились в оформленні українсько-
го житла Кам’янець-Подільського району [16, c. 80; 
1, c. 125—145]. Художні особливості певних компо-
нентів житла досліджуваного регіону сполучаються 
у комплекси, у рамках яких стилістична виразність 
диференціюється за рядом підрайонів (умовні північ, 
центр, південь). Архітектурні прийоми традиційно-
го житла обумовлюються обсягово-планувальними 
й конструктивними рішеннями [17].

Висновки. Серед ознак, які виділяли традицій-
не житло на українсько-молдавському погранич чі, 
в ХХ столітті були: сполучення дво- та трикамер-
ного житла із домінуванням різних варіантів каркас-
ної техніки виведення стін; наявність чотирисхилого 
солом’яного чи очеретяного даху із розвиненою плас-
тикою викладення високого гребеня; розповсюджен-
ня печі з підвісним комином над припічком; розпо-
всюдження столу-скрині із прямою кришкою та 
металевою оковкою; широкий вжиток поліхромних 
підводок кольоровими глинами і декоративних роз-
писів не тільки при оздобленні власне житла, але й 
господарських будівель, які знаходилися на дворі; 
вільна забудова двору з необ’єднаними будівлями та 
розміщенням житла, орієнтованим за сонцем. Вказа-
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ні типові ознаки дають змогу виокремити традиційне 
житло українсько-молдавського пограниччя у пері-
од минулого століття в окремий комплекс народного 
житла українців. Водночас в оздобленні житла бага-
тьох регіонів досліджуваного прикордоння мали міс-
це локальні відмінності, завдяки яким можна вияви-
ти (у територіальному контексті) кілька його варіан-
тів, зокрема: північний (Північне Поділля, південний 
(Одещина) та центральний (перехідний).

У вказаному регіоні розписи житла доцільно нази-
вати декоративними, а не «настінними», оскільки роз-
писувались не тільки стіни, а й стеля з її елементами, 
долівка і навіть стіни та стеля в сінях. І на внутрішніх, 
і на зовнішніх стінах у хаті були сталі місця розташу-
вання розписів. Своєрідність художнього вирішення 
варіанта житла на українсько-молдавському погра-
ниччі обумовлювалася сполученням конструктивної 
однорідності усього житла з широким застосуван-
ням монументальних розписів. У засадах декоратив-
ного й художнього оформлення такого варіанта жит-
ла дослідники відзначають спільність із традиційним 
молдавським житлом. Спільність оздоблення, декору 
та й загалом основних типологічних ознак житлових 
комплексів молдаван з українським народним жит-
лом у регіонах Поділля й Одещини є закономірним 
проявом тривалих міжетнічних контактів у слов’яно-
романському пограниччі Східної Європи. Характер 
будівель, їх розташування, кількість, якість оздоблен-
ня, перевага певного будівельного матеріалу як в укра-
їнців, так і в молдаван була обумовлена насамперед фі-
нансовими можливостями певної родини.

Перспективи дослідження. Важливим і перспек-
тивним напрямом вивчення еволюції декору тради-
ційного житла на українсько-молдавському погра-
ниччі в ХХ ст. є порівняльний аналіз вказаних регі-
ональних особливостей зі специфікою декору житла 
в українсько-румунському пограниччі (частина тери-
торії Чернівецької й Закарпатської областей). При 
цьому слід враховувати наближеність молдавської 
й румунської матеріальної культури (у т. ч. в сфері 
традиційного житлового будівництва й оздоблення) 
в історії і сьогоденні.
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