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Походження румунського народу та його мови, 

початки румунської державності і Візантія в румунській історіографії 

 

У працях румунських істориків та філологів, як у спеціальних, так і 

стосовно історії Румунії (згадуємо у статті), значної уваги приділено впливові 

Візантії та візантійських традицій на становлення румунського народу, його 

державності та походження й етапів формування румунської мови як 

розмовна латинська мова, що розвинулася під дією внутрішніх мовних 

чинників на північному сході колишньої Римської імперії та внаслідок 

взаємодії (мовних контактів) із мовами фракійських аборигенів (даккський 

субстрат) і слов’янських, тюркських, угорського й грецького етносів 

(суперстрат). 

 

Переважна більшість румунських філологів та істориків як першу згадку 

про румунську мову (не латинську) наводять слова візантійського історика 

Феофілакта Сімокатти (кінець VI-перша половина VII ст.) τορνα, τορνα, 

φρατρε. Кордони грецької Східної Римської (Візантійської) імперії сягали 

Дунаю за Юстиніана (527-565), а також після завоювання Іоанном Цимісхієм 

(969-976) та Василієм ІІ Болгаробійцею (976-1025) Першого Болгарського 

царства у 971-1018 рр. і аж до 1185 р. Грецькі запозичення візантійської доби 

(VI-XV ст.) в румунську мову проникали як безпосередньо (через господарські 

канцелярії, школи, церкву), так і непрямо – посередництвом слов’ян, зокрема, 



через старослов’янську мову. 

 

У румунській історіографії прийнято називати Друге Болгарське царство 

(1185-1396) багатонаціональною державою під назвою Ţaratul româno-bulgar 

(„Румунсько-болгарське царство“), „Державою династії Асан“, що проіснувала 

приблизно до 1260 року, останнім представником цієї династії був Йоан Асан 

ІІІ (1279-1280). А її засновниками були відомі керманичі антивізантійського 

повстання румунські бояри брати Петро та Йоан Асани. Історики Александру 

Маджару, Флорін Константініу (автор праці „Щира історія румунського 

народу“), Іоан-Аурел Поп (нинішній ректор Клузького університету імені 

Бабеша-Бояй) наголошують, що до складу багатоетнічного 

румунсько-болгарського царства належали щонайменше три етнічні 

громади: румуни, болгари та кумани (половці в румунській історіографії). 

Інформація про волохів неодноразово наявна в Нікіти Хоніата: 1164 р. 

Андроник Комнін, тікаючи до Галицької Русі, був схоплений волохами біля 

меж Галичини (північно-східна частина Пруто-Дністровського ареалу); це 

описано в історичному романі сучасної української письменниці Ольги 

Страшенко „Візантійський лукавець“. Саме волохами називає Хоніат Петра та 

Йоана Асанів. 

 

Відомий румунський (згодом – і російський) князівський рід 

Кантакузенів чи Кантакузинів (рум. Familia Cantacuzino) виводив власне 

походження від візантійського імператора Йоана VI Кантакузина (про що 

відзначають і румунські філологи, зокрема, видатний румунський україніст 

академік Дан Хорія Мазілу), щоправда, не маючи остаточних підстав, на 

думку української та російської історіографії. Про полководця Кантакузина 

часів імператора Олексія Комніна говорить Анна Комніна в „Алексіаді“. 



Шербан Кантакузино був господарем Волощини у 1678-1688, а Штефан 

Кантакузино – у 1714-1716. 

 

Говорячи про XVIII ст. в історії румунської культури слід зупинитися на 

ролі епохи фанаріотів (Фанар, Fanar – так називалося передмістя Османської 

столиці на Босфорі, де мешкало грецьке населення) (1711/16–1821/22), 

що представляє апогей турецького і новогрецького впливу на румунську 

мову. Господарів Валахії та Молдови, після 1711 р. назначають лише 

в Стамбулі і, зазвичай, вони походять із впливових і відомих грецьких кіл. 

Турки (як прямо, так і посередництвом греків-фанаріотів) понад століття 

повністю контролювали державне життя Дунайських князівств: політику, 

економіку, адміністрацію, торгівлю, військо, будови та ін.; вони постійно 

збільшували звичайну і надзвичайну (при призначенні і щорічному 

„перезатвердженні“ господарів) данину. Слово fanariot  у сучасній румунській 

мові набуло негативної конотації  – „лицемірний, продажний“. Румунські 

історики і письменники ХІХ ст. Дімітріє Болінтіняну, Ніколає Белческу, 

Михаїл Когелнічану, Васіле Александрі, навіть Міхай Емінеску зображали 

фанаріотську епоху в найчорніших барвах. ХХ ст. внесло певні корективи 

в оцінку цієї епохи. 

 

Фундаментальною є праця Ніколає Йорги (1871-1940) „Візантія після 

Візантії“ (рум. Bizanţ după Bizanţ; фр. Byzance après Byzance; 1935), у якій 

Йорга розглядає імперський вплив Візантії на політико-соціальний та 

інтелектуально-культурний розвиток Волощини та Молдови; 

проаналізовано наслідки падіння Візантії щодо європейської цивілізації, 

спадкоємність візантійської культури. Термін Н. Йорги „Візантія після 

Візантії“ неодноразово вживала З. В. Удальцова. Н. Йорга побачив 



у фанаріотській добі румунський варіант „просвітницького абсолютизму“, 

під час якого сталися прогресивні соціально-економічні й культурні 

зрушення, що підготували ґрунт для румунського національного 

відродження ХІХ ст. На думку Н. Йорги, грецька культура, що поширилася у 

XVIII ст. у Валахії та Молдові, зіграла посередницьку роль між румунською та 

передовими європейськими культурами доби Просвітництва: як доводив 

Н. Йорга, фанаріотські правителі Константин Маврокордат 

(греч. Κωνσταντίνος Μαυροκορδάτος, рум. Constantin Mavrocordat, правив 

кілька разів у Мунтенії та Молдові між 1730–1769 рр.) та Грігоре Гіка 

(1764–1767, 1775–1777) приділяли значну увагу освіті, сприяли поширенню 

грамотності. 

 

Нарешті, будь-яка історико-лінгвістична дискусія навколо проблеми 

походження румунського народу та його проживання в карпато-дунайських 

землях протягом тисячолітнього великого переселення народів починається 

в румунській лінгвоісторіографії з цитування „Історії“ пізньовізантійського 

вченого Лаоніка Халкоконділа (бл. 1423 – після 1487), що містить рядки 

здивування, звідкіля з’явилися на території тодішніх трьох середньовічних 

румунських феодальних держав – Ţara Românească „Румунська країна 

(Волощина)”, Ţara Moldovei „Молдова” та Principatul Transilvania „Принципат 

Трансільванія”, у слов’янських джерелах відомий під назвою Семиграддя – 

люди з римською мовою й римськими звичаями. 


