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 УКРАЇНЦІ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОЇ 
РУМУНІЇ:  ІНТЕГРАЦІЯ 

ЧИ АСИМІЛЯЦІЯ?

Ірина-Люба Горват 

Упродовж понад двох десятиліть переходу до консолідова-
ного демократичного режиму Румунська держава вжила низку 
заходів, спрямованих на інтеграцію національних меншин. Було 
прийнято близько двохсот нормативних актів, які включали по-
ложення, що стосуються різних аспектів відносин між більшіс-
тю і меншістю, створено державні установи з компетенціями у 
галузях, що представляють інтереси національних меншин, і 
виділено значні кошти на підтримку організацій, які взяли на 
себе роль представника їхніх інтересів 1.

Багатогранність вирішення проблематики національних 
меншин, безперечно, ставить Румунію на чільне місце серед 
країн Центрально-Східної Європи. Зокрема, Румунія презентує 
модель представництва національних меншин у парламенті (на 
сьогодні, за винятком угорської національної меншини, яка має 
значне представництво в парламенті та уряді держави, це група 
з вісімнадцяти парламентарів-очільників національно-культур-
них товариств) 2.

Поряд із цим варто зауважити, що заходи, утілені в життя 
державою, не завжди призводять до очікуваних результатів і за-
лишається ще багато суперечливих аспектів у відносинах між 
більшістю і меншинами, які чекають свого вирішення відпо-
відною державною політикою. Однією з таких проблем є супе-
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речливе поєднання інтеграційних та асиміляційних тенденцій 
у середовищі національних меншин, зокрема досить чисельної 
української громади Румунії.

За експертними оцінками, населення Румунії складає близь-
ко 22,2 млн осіб. У національному вимірі більшість представля-
ють етнічні румуни (майже 90 %), угорці – 6,6 %, цигани – 2,5 %, 
українці та німці – по 0,3 %, росіяни – 0,2 %. У державі домінує 
румунська православна церква. Характерним для національних 
меншин Румунії, за винятком угорців, є високий рівень румуно-
мовного патріотизму. Зазвичай у середовищі батьків поширена 
думка про необхідність і важливість вивчення саме державної 
мови. Це є логічним відгуком населення на потужний по тенціал 
та довготривалу практику уніфікаційної політики Румунії 3.

Українська національна меншина Румунії компактно пред-
ставлена в повітах Марамуреш (34 027 осіб), Сучава (8514), Ті-
міш (7321), Караш-Северін (3526), Арад (1741), Сату Mape (1556), 
Тульча (1279), Ботошани (896).

До сучасної Мараморощини, крім історичних земель, вхо-
дить частина сатмарських та інших територій, що складають 
6215 кв. км. На цих землях українська присутність завжди була 
досить значною. Так, угорський учений Іштван Белай на основі 
історичних документів доводив, що в XVII ст. українське на-
селення Мараморощини перевищувало румунське. Статистика 
1715–1720 років підтверджувала, що в 130 селах Мараморощини 
проживало: 1180 українських сімей, 703 угорські, 143 румунські 
та 10 німецьких родин. У 1839 році в Марамороському комі-
таті проживало 84 тис. українців та 49 тис. румунів, а в кінці 
XIX ст. – 122,5 тис. українців та 65 тис. румунів 4.

Як відомо, територія історичної Мараморощини, яка в 
1919 році (за Сен-Жерменським) та 1920 році (за Тріанонським 
мирним договором) була розмежована у співвідношенні 3/5 
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(Чехо словаччина) та 2/5 (Румунія). Відтак, через розірваність 
історичної Мараморощини в середовищі українства дедалі по-
глиб лювалися процеси мовної та культурної асиміляції, особ-
ливо в умовах авторитарного режиму Ніколає Чаушеску (60–
80-ті роки минулого століття).

Поряд із цим, зауважимо, що українська ідентичність повіту 
Марамуреш на сучасному етапі продовжує залишатися найви-
щою в Румунії. У відсотковому плані – це 55,7 % від кількості 
всіх українців держави. Саме тут за результатами переписів на-
селення 1930, 1956, 1966, 1977, 1992 років кількість українців не-
ухильно збільшувалася (див. табл. № 1) 5.

Таблиця 1

Динаміка чисельності українців 
Північно-Західної Румунії за переписами населення 6

Повіти / Роки 1930 1956 1966 1977 1992 2002
Марамуреш 19 249 25 435 29 060 32 723 36 653 34 027
Сату Mape 3439 483 905 1146 1320 1556
Усього 

(по державі) 45 875 60 479 54 705 55 510 65 472 61 098

За результатами перепису населення 2002 року, найкомпактні-
ші в етнічному плані – громади марамороських сіл Кривий (97,7 % 
українців із загальної кількості мешканців), Поляни (96,6 %), Рус-
ково (94,3 %), Бистра (близько 91 %), Вишня Рівна (86,5 %), Ремети 
(майже 74 %), Великий Бичків (близько 60 %). Ці руські (україн-
ські) села згадуються в історичних документах XIV–XV ст.

Останнім часом, здебільшого за рахунок трудової імміграції, 
зростає українське населення сусіднього північно-західного по-
віту Румунії – Сату Mape. Без сумніву, кількість етнічних укра-
їнців цього регіону є значно вищою ніж 1556 осіб за переписом 
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2002 року. Найкомпактнішою громадою Сату Mape є с. Мікула, 
яке розміщується неподалік від повітового центру. Завдяки по-
ширенню неопротестантських течій чисельно зростають укра-
їнські громади таких населених пунктів, як Паулян, Траян, Да-
чія, Дечебал, Чуперчен, Мофтіну Мік, Думбрава. Утім, чисельне 
зростання не відображається на зростанні етнічної свідомості 
українців. Перебуваючи у меншості, вони природно прагнуть 
до інтеграції в румунський соціум, відтак стають «такими, як 
усі», тобто уподіб нюються загалу (асимілюються).

Доказом на користь наведеної тези слугують результати пе-
репису населення 2002 року. Так, українці повіту Марамуреш 
найбільшою мірою визначають рідномовну ідентичність – 
98,23 % – і це найбільший показник по всій Румунії. Водночас 
українство повіту Сату Mape втрачає рідномовну ідентичність. 
За даними перепису визначили рідною українську мову тільки 
76 % українців 7. Отож, тут відбувається поступова мовна асимі-
ляція (румунізація) українства.

Варто також відзначити, що, порівняно зі Словаччиною, в Ру-
мунії поки що не відбулося сегментації української меншини за 
бінарним принципом: «українці – русини». Загальнодержавний 
перепис населення 2002 року зафіксував лише 257 осіб, які ви-
значили русинську ідентичність. За логікою прихильників кон-
цепції русинства, саме Північно-Західна Румунія повинна б ста-
ти ареалом чіткої ідентифікації четвертого східнослов’янського 
етносу. Зокрема, Павло-Роберт Маґочій у праці «Народ нізвід-
ки: Ілюстрована історія карпаторусинів» на карті некритично 
окреслює територію проживання русинів у межах населених 
пунктів повіту Марамуреш, називаючи приблизну, розрахунко-
ву кількість – 34 тис. осіб, які «мали би бути» русинами 8.

Утім, за результатами того самого перепису 2002 року, в гір-
ському повіті Марамуреш русинами визначилися тільки 56 осіб, 
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з яких 46 – жителі м. Бая Mape, а 10 – Сігету Мармаціей. Із 46 ру-
синів Бая Mape вважають рідною русинську мову 34 особи, а з 
10 русинів Сігету Мармаціей тільки двоє 9. У повіті Сату Mape 
ідентифікувалися русинами тільки 19 осіб, з яких 10 – мешканці 
сіл, 8 – жителі м. Сату Mape, 1 – мешканець м. Карей 10.

Наш досвід польових етнологічних студій підтверджує факт, 
який констатував, власне, перепис 2002 року, – жителі сіл Ма-
раморощини та Сату Mape чітко ідентифікуються українцями, 
ототожнюють поняття «руський» та «українець». Респонденти 
загалом необізнані з проблематикою реідентифікації українства 
прикордонних областей Карпат. Утім, можливо, завдяки діяль-
ності Культурного Союзу русинів Румунії впродовж останніх 
років наступний перепис населення й зафіксує більшу кількість 
людей, які визначаться русинами, а не українцями?

Звертаємо увагу на ще один фактор асиміляції українства 
Північно-Західної Румунії. Проводячи польові етнологічні об-
стеження досліджуваної території упродовж останніх років 
разом зі свої ми колегами з Музею історії Сату Mape та УжНУ, 
ми виявили, що місцеві українці також втрачають етнічну іден-
тичність, переходячи до неопротестантських релігійних те-
чій п’ятидесятництва, баптизму, адвентизму та єговізму (див. 
табл. 2). Насамперед відбувається перехід на румуномовну цер-
ковну службу, губиться народна духовно-культурна традиція 
(не практикують колядок, народних пісень, звичаїв та обрядів); 
«українці-покаїти» відмежо вуються від основного етнічного 
українського ядра північно-західного краю Румунії. Як наслі-
док, дрейф конфесійної ідентичності породжує мовні асиміля-
ційні тенденції у середовищі місцевого українства.

Як відомо, одним з важливих факторів соціалізації особис-
тості є рідномовна освіта. Що стосується Румунії, то тут мовні 
питання регулюються насамперед Конституцією. Згідно зі ст. 13 
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Основного закону держави відзначено, що «офіційною мовою є 
румунська мова», а ст. 32 – «Право на освіту» – ще виразніше 
констатує, що «освіта всіх ступенів здійснюється румунською 
мовою» 12. «Закон про освіту» (червень 1995 року) окремим два-
надцятим розділом окреслює три найважливіші умови отри-
мання освіти рідною мовою національних меншин: 1) групи, 
класи, відділення, школи з мовами викладання національних 
меншин створюються «згідно з місцевими потребами, на про-
хання і відповідно до положень Закону», який не може порушу-
вати норму навчання офіційної румунської мови; 2) навчальний 
процес у середніх спеціальних та вищих навчальних закладах 
Румунії згідно зі 122 та 123 статтями здійснюється румунською 
мовою («в освіті всіх ступенів вступні конкурси (іспити) і ви-
пускні екзамени проводяться румунською мовою»); 3) вивчення 
історії та географії в навчальних закладах відбувається виключ-
но державною мовою (ст. 120) 13.

Аналізуючи стан викладання української мови, радник Мі-
ністерства виховання, досліджень, молоді та спорту Ельвіра 
Код ря констатує, що на території Румунії функціонує 94 на-
вчальні заклади з румунською мовою навчання, в яких україн-
ська мова викладається як рідна мова, де навчається 2849 учнів 
у 1–4-х класах і 3237 учнів у 5–8-х класах. Крім загальноосвіт-
ніх навчальних закладів з румунською мовою навчання, в яких 
українська мова викладається як рідна мова, є такі, де викла-
дання ведеться українською мовою. З них: групи дошкільних 
навчальних закладів, де навчається 762 дітей, 11 класів, де на-
вчається 130 дітей, та один ліцей з українською мовою навчання, 
тобто ліцей імені Тараса Шевченка у м. Сігету Мармацієй, де 
навчається 248 учнів. Також на території Румунії функціонує 
6 навчальних закладів, у яких навчання ведеться українською та 
румунською мовами, де навчається 271 учень 14.
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Отже, щодо освіти українська громада Північно-Західної 
Румунії цілком вписується в рамки державного законодавства. 
Відтак у марамороських селах Бистра, Вишівська Долина, Луг 
над Тисою, Русково, Поляни, Кривий та інших учні опановують 
українську мову та літературу як окремий предмет. Звичайно, 
по рівнюючи такий стан речей з Україною (до прикладу, Закар-
паття, де румунська громада має повний цикл викладання пред-
метів рідною мовою), можна вести мову про вкрай низький рі-
вень рідномовної освіти. Українська мова в марамороських селах 
викладається тільки чотири години на тиждень, що не сприяє 
повноцінному засвоєнню предмета. Зокрема, на цих питаннях 
акцентує у своїй  публікації голова Асоціації українців-вчителів 
Румунії Василь Куреляк 15. Що стосується української громади 
повіту Сату Mape, то тут завдяки організаторським здібностям 
голови повітового філіалу Союзу українців Румунії Михайла 
Мачоки тільки останнім часом організовано викладання україн-
ської мови в с. Мікула. Українську мову і літературу тут вивча-
ють у восьми групах, до яких входять учні 1–8 класів 16. У решті 
сіл українці складають незначну кількість, а отже, освіту отри-
мують винятково державною мовою.

Насамкінець зауважимо й про деякі невтішні соціально-ан-
тропологічні спостереження повсякденного життя українців 
Мараморощини та Сату Mape. Інтегруючись у румунський 
соціум, сучасне молоде покоління стає байдужим до власного 
етнічного коріння. Бажання жити і бути модерним та глобалі-
зованим породжує апатію до рідномовної традиції, що відобра-
жається в пісні, колядці, читанні книги чи газети. Тому дедалі 
частіше на весіллі українців не почуєш української пісні (на 
дискотеках про це вже й не йде мова), а серед молоді можна по-
чути судження про доцільність самого володіння українською 
мовою.
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Таким чином, можна резюмувати, що в сучасних умовах, на 
початку XXI ст., у середовищі української національної менши-
ни Північно-Західної Румунії (повіти Марамуреш та Сату Mape) 
відбуваються різновекторні етнічні процеси. З одного боку, со-
ціа лізуючись в умовах демократичної політичної системи та гро-
мадянського суспільства, українство дедалі інтегрується в сучас-
ний румунський соціум. З другого, через колізії в конфесійній та 
освітньо-виховній сферах життя відбувається поступова природ-
на асиміляція одного з етнічних українських ареалів Карпат.

1 Див.: Chiriþă R. Analiza actelor normative privind drepturile 
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