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Це дослідження було розроблено та опубліковано в рамках проєкту BSB 817 “Розвиток 
і просування зеленого туризму в Дунайському секторі Чорноморського басейну 
(Кагульський район, Республіка Молдова; територіальна громада Рені, Україна; повіт 
Галац, Румунія)” ID PGA: 8721185816128, реалізований Інститутом розвитку та соціальних 
ініціатив "Viitorul" в партнерстві з Галацьким Університетом "Нижній Дунай", районною радою 
Кагула і муніципалітетом Рені (період імплементації Проєкту:  грудня 2020 року - травень 2023 
року). 

Загальна задача проекту полягає у розвитку та просуванні можливостей транскордонного 
туризму в Дунайському секторі Чорноморського басейну (Кагульський район, Республіка 
Молдова; територіальна громада Рені, Україна; повіт Галац, Румунія).

Метою проекту є сприяння сталому управлінню транскордонним зеленим / екологічним 
туризмом у вразливих територіях, та тих, які знаходяться під відповідною охороною; надання 
підвищеної уваги захисту і повазі цілісності екосистем місцевих громад. Транскордонний 
зелений / Екологічний туризм може стати життєздатною альтернативою економічного розвитку 
місцевих громад, при цьому сприяючи економічному зростанню в транскордонних регіонах 
і екологічній просвіті туристів. У той же час обмін багатим досвідом між постачальниками 
туристичних послуг, особливо з боку галацьких постачальників, сприятиме створенню “нового 
покоління” підприємців у сфері туризму в Кагульському районі та Ренійській громаді.

Цільові групи проєкту: а) регіональні та місцеві органи влади з району Кагул,  Ренійської 
громади та повіту Галац; б) 25 постачальників туристичних послуг; c) організації громадянського 
суспільства та групи за інтересами, дослідницькі та освітні установи, освітні центри, включаючи 
школи в прикордонному регіоні.

Проєкт “Розвиток і просування зеленого туризму в Дунайському секторі Чорноморського 
басейну (Кагульський район, Республіка Молдова; територіальна громада Рені, Україна; повіт 
Галац, Румунія)” є частиною Спільної Операційної Програми "Чорноморський басейн 2014-
2020", що фінансується Європейським Союзом - за допомогою Європейського Інструменту 
Сусідства, а також країн-учасниць: Вірменії, Болгарії, Грузії, Греції, Республіки Молдова, 
Румунії, Туреччини та України.

Погляди, висловлені у цьому дослідженні, належать трьом авторам і можуть співпадати або 
не співпадати з поглядами партнерів, учасників реалізації проєкту, або з думками органу, що 
здійснює фінансування, а також з інтерпретаціями традиційно прийнятих фактів та подій. Будь-
яке використання витягів або точок зору авторів з цієї публікації повинно містити посилання 
на проєкт “Розвиток і просування зеленого туризму в Дунайському секторі Чорноморського 
басейну (Кагульський район, Республіка Молдова; територіальна громада Рені, Україна; повіт 
Галац, Румунія)”, BSB 817.

Веб-сайт і веб-сторінка проєкту в Facebook “Розвиток і просування зеленого туризму в 
Дунайському секторі Чорноморського басейну (Кагульський район, Республіка Молдова; 
територіальна громада Рені, Україна; повіт Галац, Румунія)”:

www.danube-ecotravel.com

https://www.facebook.com/turismeco

www.viitorul.org

https://www.facebook.com/turismeco
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Вступ
Дане дослідження спрямоване на огляд 
і аналіз спільних елементів історії, 
культури і цивілізації для адміністративно-
територіальних одиниць Рені, Галац і Кагул. 
Саме ці елементи були і залишаються 
основою добросусідських відносин між 
громадами, що співіснують в регіоні з чітко 
вираженими географічними особливостями, 
які визначають унітарний характер цього 
району, незважаючи на те, що його можна 
розділити на культурні, політичні, етнічні 
групи і т.д. Добросусідство, поряд з унітарним 
географічним характером, обумовлено в цій 
ситуації наявністю річки Дунай, основою 
співіснування цих спільнот і основною 
можливістю для співпраці з метою побудови 
мирного і процвітаючого майбутнього, який 
базується на взаємовигідних економічних і 
соціальних відносинах. На індивідуальному 
рівні добросусідство пов’язано з добробутом. 
Посилення мобільності, зміна бізнес - 
моделей та плюралізація способу життя 
поступово послаблюють традиційні сусідські 
контакти, а соціальні мережі стають все 
більш регіональними, національними, 
міжнародними та віртуальними. Отже, 
ми є свідками феномену розширення 
географічного простору, в якому ми 
прагнемо до благополуччя, територіалізаціі 
соціального життя. Територіальність, 
що визначається як стратегія активного 
контролю над географічною зоною, 
досягається шляхом створення мереж 
інститутів, які виходять за межі державних 
кордонів і здійснюють адміністративні 
прерогативи на транскордонних територіях. 
Кінцева мета - вийти за межі традиційної ролі 
державних кордонів, щоб сприяти інтеграції 
прикордонних регіонів, керуючись їхніми 
спільними інтересами. У цьому контексті 
єврорегіони стають кращим інструментом 
територіальності соціального життя і кращим 
способом досягнення згуртованості.

Важливою передумовою добросусідства 
в регіоні Галац-Рені-Кагул є досвід 
мультикультуралізму. Вступаючи в різні 
політичні утворення протягом історії, регіон 
(а також прилеглі до нього) “ввібрав” безліч 
народів і різноманітність їх практик. У той же 
час обставини, що породжують конкуренцію 
між носіями різних культур, складалися 

епізодично. Практично кожна з етнокультур, 
що проживають в регіоні Галац-Рені-Кагул, 
зайняла свою економічну нішу, що є важливим 
фактором гармонійного співробітництва та 
взаємодії. Розкол і соціальні конфлікти мали 
виразний “імпортний” характер.

Район Кагул у Республіці Молдова, 
територіальна громада Рені в Україні та 
повіт Галац у Румунії є територіальними 
громадами у трьох державах, але які через 
географічну близькість та еволюцію концепції 
добросусідства зустрічаються в межах 
Єврорегіону “Нижній Дунай”. З моменту 
заснування (1998 р.) і до теперішнього 
часу в єврорегіоні було реалізовано безліч 
проектів прикордонного співробітництва. 
Перші проекти в основному відносяться 
до сфери культури, за ними йдуть проекти 
екологічного та економічного розвитку. 
Зусилля відзначені тим фактом, що за все 
через 4 роки після свого заснування він 
отримав нагороду “Парус Папенбургу” (“Sail 
of Papenburg”), ставши першим єврорегіоном, 
який відкрив щорічне вручення цієї премії 
Європейською асоціацією прикордонних 
регіонів (AEBR). Транскордонна нагорода 
AEBR була присуджена за інтенсивне 
соціально-культурне співробітництво, яке 
було налагоджено в надзвичайно складних 
умовах на кордоні між Україною, Молдовою 
та Румунією.

Незважаючи на загальні історичні орієнтири 
і докладені зусилля, співробітництво не 
призвело до кристалізації чітко визначеного 
статусу ідентичності, а скоріше призвело до 
злиття реальностей. Розміщення місцевих 
спільнот у різних державних будівлях 
ускладнює виявлення сфер загального 
інтересу. Мешканці з різними менталітетом 
переважно живуть в паралельних реаліях, 
розрив між якими визначається політичними, 
юридичними, соціальними і культурними 
факторами, що існують в державах, до яких 
вони належать, що, таким чином, зумовлює 
необхідність знаходити рішення в цьому 
відношенні.

Звернення до подій і процесів, які 
розгорнулися в ході історичного розвитку, є 
необхідними і корисними, тим більше, що в 
природному ході історії західної цивілізації 
є докази належного співіснування громад у 
дельті Дунаю і прилеглих територій.
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Мал.1. Карта транскордонного регіону Галац-Рені-Кагул

Географія
Повіт Галац розташований у східній частині 
Румунії та в південній частині міжріччя Серет-
Дунай-Прут, створений як територіальна 
адміністративна одиниця у 1968 році, до 
складу якого входили території, які до 1950 
року належали старим повітам Ковурлуй, 
Текуч, Тутово і Путна.

На півночі повіт Галац межує з повітом Васлуй, 
на сході річка Прут утворює природний 
кордон з Республікою Молдова, на півдні 
Дунай встановлює кордон з повітом Тульча, 
на південний захід через лінію Сірет, вона 
має сусідство з повітом Бреїла, а на заході 
та північному заході повіт Галац межує з 
повітом Вранча.

Розташований за межами Карпатського 
гірського ланцюга, повіт Галац знаходиться в 
зоні перетину кордонів фізико-географічних 
провінцій Східної Європи, Південної Європи і, 

частково, Центральної Європи, що дає нам вид 
на пологі висоти,  які коливаються між 310 м 
на півночі і 2-10 м на півдні. Сам регіон являє 
собою рівнинний рельєф з більш вираженими 
нерівностями на півночі і поменше - на півдні, 
тим самим, розрізняючи по висоті, місцем 
розташування, рельєфними особливостями, 
які представлені такими геоморфологічними 
структурами: плато Ковурлуй, пагорби 
Тутувей і пагорби Федчіулуй, що належать 
великій структурі молдавського плато; 
рівнина Текучулуй, рівнина Ковурлуюлуй, 
гай Нижнього Серету, гай Прутулуй, що 
належить Румунській рівнини.

У представлених кліматичних та ґрунтових 
умовах у повіті знайдені специфічні 
екосистеми для 5 рослинних одиниць: степу 
(30% поверхні) у південних частинах рівнин 
Текучулуй та Ковуруюлуй, сильвостепи (45% 
поверхні) у Високій Рівнині Ковуруюлуй, 
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рівнина Текучулуй та плато Ковуруюлуй, 
ксеротермальні листяні ліси (9% поверхні), 
розташовані на пагорбах Тутовей (Чепу, 
Драгоману) та плато Ковурлуй (Бреана-
Рошкані, Пагенешті, Редіу, Корні); мезофільні 
широколистяні ліси (6% поверхні), на півночі 
повіту та лучна рослинність вздовж Дунаю, 
Пруту, Серету, Бирлада), дунайсько-
понтійського типу і займають 10% поверхні 
повіту.  

Всі ці фактори сприяли появі та існуванню 
деяких різновидів тварин, птахів, риб, комах, 
які влаштувалися в природних середовищах 
перерахованих вище географічних структур, 
створюючи таким чином, благополучні 
умови для полювання, вирощування тварин, 
примітивне вирощування рослин і, врешті-
решт, появі перших поселень.

Район Кагул, найбільший район в Республіці 
Молдова по площі (1545,28 км 2) і населенню 
(116,7 тисяч), при цьому він має ще 
недооцінений природний, економічний і 
туристичний потенціал в євро-регіональному 
контексті. Кагул має сприятливе географічне 
положення для розвитку туризму, 
перебуваючи в умовах прикордонного 
сусідства з Румунією, а на південному сході 
з Україною.

Для кращого оцінювання потенціалу та 
існуючих можливостей необхідна оцінка 
культурних, археологічних надбань всіх 
історичних епох, підкреслюючи існуючі 
специфічні орієнтири.

Сприятливі результати будуть видні, в 
першу чергу, на рівні інфраструктури, 
завдяки будівництву туристичних центрів за 
допомогою поліпшення досвіду туристичного 
показника. Передумови добросусідства, 
навіть в рамках унітарного регіону, засновані 
на дуже сильній геокультурній базі, такій як 
Нижній Дунай, також визначаються оцінкою 

самобутності культурних ресурсів трьох 
спільнот.

Український сегмент Нижнього Дунаю є 
включеним в історичний та етнографічний 
регіон під назвою "Бессарабія" і "Буджак". 
Населені пункти Ренійської громади 
займають найзахідніший край цього регіону. 
Треба підкреслити той факт, що регіон Кагул 
з Молдови, який знаходиться в безпосередній 
географічній близькості від Рені, є 
частиною цього етнокультурного простору і, 
починаючи з 1944 року, почав розподілятися 
за політичними критеріями. Протягом історії, 
річки Дунай і Прут були як натуральними 
межами, так і виконували з'єднувальну роль 
для берегів, населених суспільствами різних 
етнічних груп.

Природні і географічні умови також є досить 
схожими: сухі степи поблизу важливих 
водних джерел Дунаю, його протоків і 
лиманів. Особливості української частини 
включають в себе наявність великих водойм: 
Кагул, Картал, Кугурлуй, Ялпуг (останній 
вважається найбільшим прісноводним 
озером в Україні). Всі сучасні поселення 
знаходяться на узбережжі лиманів (тільки 
місто Рені знаходиться безпосередньо на 
березі Дунаю). Ця географія розташування 
відповідає історичній спадщині: більшість 
археологічних пам'яток вписуються в 
актуальну топографію. Штучне розмежування 
степових ділянок здійснюється так званим 
“троянським валом”, який з'єднує вузькі 
ділянки кордону, споруджені як перешкода 
для кочівників. Самобутня натура даної 
ділянки сприяла тому, щоб її умовний центр 
- місто Рені (Томарово) був розташований на 
її околиці. Існують всі мотиви вважати, що 
в античності і в середні століття цей центр 
знаходився в сучасній зоні села Орлівка 
(Картал), який грав роль важливої сполучної 
ланки в процесі міграції населення.
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Мал.2. Нижня частина посудини жіночої 
антропоморфної фігури, що належить до 
гумельницької культурі; 1,2 - с. Нагiрне Рені; 3.4 

- село Озерне Ізмаїльського району

Передісторія
В результаті розкопок на території повіту 
Галац були виявлені численні скам'янілості 
первісних тварин (шерстистого мамонта, 
гігантського оленя, степового бізона, 
бура, шерстистого носорога), а також різні 
стародавні предмети, що свідчать про 
факт проживання поселень на території 
нинішнього повіту Галац ще в палеолітичну 
епоху. Археологічні знахідки в Кагулі 
свідчать про присутність людини на даних 
землях з давніх часів. Багата і різноманітна 
археологічна спадщина Кагульського району 
включає в себе більше 300 об'єктів різних 
типів (кургани, поселення, кладовища, 
укріплення та ін.) заселення території 
нинішнього Рені почалося ще в період 
палеоліту-мезоліту. Об'єкти цього періоду 
були виявлені археологічними дослідниками, 
але ще недостатньо вивчені. Так, наприклад, 
уздовж західного узбережжя озера Ялпуг були 
виявлені крем'яні знаряддя праці, сліди на 
яких доводили, що вони використовувалися 
людиною.

Мисливці і збирачі з півночі нинішньої 
Молдови, подорожуючи з метою мисливства 
в районі між Прутом і Карпатами, тимчасово 
зупинялися на територіях з близьким доступом 
до джерел води. Сліди їхніх поселень віком 
12000 років були виявленні в північній частині 
повіту Галац, в Плеши і Пуріканах (населені 
пункти, що належать комуні Берешті-Мерія), 
в Кавадінештах, Берештах на Деалул Табера, 
Креешті, Белебенешті, Редешті, Беняса і 
Сучевенах.

Південна частина Прут-Дністровського 
ареалу, включаючи територію нинішнього 
Кагульського повіту, почала заселятися в 
епоху мезоліту (XII-VIII ст. До н.е.). Сліди 
поселень у період мезоліту були виявлені на 
берегах річок Ботна (біля села Заїм) і Лунга 
(біля села Твардіца). Ці невеликі тимчасові 
притулки служили захистом для людей, що 
ведуть напівкочовий спосіб життя. Вони 
полювали на тварин дрібних та середніх 
розмірів і долають великі відстані в пошуках 
їх. Людина мезоліту стала використовувати 
спис, лук, сокиру. Вона домоглася чудових 
успіхів в шостому тисячолітті до нашої ери, в 
період неоліту, який характеризувався більш 
швидкими темпами розвитку людського 

суспільства. У зв'язку зі збільшенням кількості 
атмосферних опадів клімат став вологим, 
ліси, які в минулому сприяли проживанню 
людини, стали займати все більшу площу 
на Карпато-Дністровської території, 
просуваючись на південь. На галявинах 
і долинах великих річок люди осідали, 
завойовуючи нові житлові простори. У п'ятому 
тисячолітті до н.е. Карпато-Дністровський 
край був заселений носіями двох споріднених 
старчево-крішської і бугодністроовської 
культур, а пізніше - носіями культури, яка 
зайняла велику територію на лівому березі 
Дунаю. Докази проживання представників 
буго-ністренской культури були виявлені 
недалеко від села Гаваноаса - Вулканешти.

Неоліт або новий кам'яний вік 
характеризувався, насамперед, значними 
змінами в розвитку економіки і соціальних 
відносин. У період неоліту людина перейшла, 
в тому числі і на території Кагул-Галац-Рені, 
від простіших способів отримання засобів 
існування, якими протягом тисячоліть були 
видобуток врожаю, полювання і рибальство, 
до нових і більш складних форм діяльності, 
до таких як рослинництво і тваринництво. Ці 
важливі перетворення у періоду неоліту разом 
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з прогресом у виготовленні інструментів 
іноді називають “неолітичною революцією”. 
Відповідні процеси добре ілюструються серією 
археологічних відкриттів в районі міста Рені. 
На особливу увагу заслуговують знахідки 
фрагментів кераміки боянської культури на 
городище Новосільське II. Важливо також те, 
що за наявності фрагментів двох керамічних 
судин з орнаментом можна було визначити 
приналежність стародавнього поселення 
до старчево-крішської культури, населення 
якої мешкало в основному на суші на заході і 
північному заході від річки Прут. 

На території повіту Галац в епоху неоліту 
кількість поселень людей збільшувалася, 
вони селилися на нижніх терасах долин 
річок або навіть на дні річкових долин. 
Основним заняттям жителів було примітивне 
вирощування рослин, а культурне життя 
було представлене виготовленням 
зооморфних, жіночих фігурок з обпаленої 
глини і культовими предметами, які були 
виявлені на території поблизу води в 
Бирладi, в Негрілештах, Мунтенії, також у 
населених пунктах, розташованих поблизу 
муніципалітету Текуч.

Епоха енеоліту або мідно-кам'яний вік (4-3 
тисячоліття до н.е.) - це період, коли людина 
вперше навчилася застосовувати метали 
- мідь і золото, приручила коня. В епоху 
енеоліту, в тому числі на території району 
Рені-Галац-Кагул, стало практикуватися 
орне землеробство, було винайдено 
колесо і, як наслідок, колісний транспорт. 
У цей період покращилося виробництво 
кераміки, з'явилися печі для випалювання 
кераміки, а пряжа і ткацтво набули значного 
поширення і помітний розвиток. В епоху 
енеоліту в регіоні з'явився обряд похоронних 
гробниць - зведення археологічних пам'яток 
- курганів, який знайшов особливо широке 
розповсюдження в степовій частині Європи і 
Азії. 

У першій половині четвертого тисячоліття 
до н.е., в низов'ях Дунаю з боянської 
культури виникла гумельницька культура, 
яка розвивалася також на території 
Кагульського повіту і охоплювала більшу 
частину нижньої течії Дунаю і південні 
райони Бессарабії, культура, яку, за словами 
Гордона Чайлда, відображає “відносну 
стагнацію галузі людської діяльності, що 
компенсується своєрідним виготовленням 
магічно-ритуальних предметів”. Її варіація - 
Болградська культурна група. У Кагульському 
районі пам'ятники цієї культури були 
виявлені недалеко від населених пунктів 
Кукоара, Колібачі, Джурджулешти, Лопаніца, 

Пеліна і Вулканешти. Неолітичні поселення, 
що належить до гумельницької культурі 
(Болградсько-Алденська група), Кіоселія 
Маре з Кагульського району - найбільш 
задокументована археологічна пам'ятка 
північній Гумельниці на території Республіки 
Молдова. Ділянка знаходиться в доброму 
стані, навіть якщо за радянських часів його 
поверхня була засаджена виноградниками. 
У другій половині минулого століття в 
Лопаніце були виявлені важливі знахідки, 
що відображають результат діяльності 
гумельницької культури, яка характеризується 
сільським господарством і тенденцією до 
промислової спеціалізації. Сліди проживання 
з часів енеоліту і римської епохи виявлені в 
Кукоара, місті, розташованому всього в 15 км 
від Кагула. Навесні 2016 року в селі Рогу були 
виявлені археологічні розкопки на місці, де 
знаходилося поселення пізнього бронзового 
століття і ще одне поселення римської епохи, 
а також кладовище з похованнями пізнього 
середньовіччя.

В цей же період на території нинішньої 
Ренійської громади  розвивалася переважно 
гумельницька культура, залишки якої на 
території України були виявлені виключно 
в районі, прилеглому до Дунаю. Населення 
гумельницької культури в районі Рені 
утворено з груп переселенців з-за Дунаю і 
Прута, основною економічною діяльністю 
яких було сільське господарство і розведення 
домашніх тварин. Виробники цієї культури 
вирощували кілька сортів пшениці, ячменю, 
вівса і проса. Їх стада складалися з великої 
рогатої худоби, овець, кіз, свиней і коней. 
Полювання також відігравало значну роль 
в економіці цього населення. Поселення 
гумельницької культури, зазвичай 
розташовані в природних фортецях, 
відрізнялися виготовленням різноманітних 
знарядь праці з каменю, кістки і роги, а також 
посуд, що обпалювався на вогні, відрізнялися 
чудовою якістю і художнім смаком. Такого 
висновку вимагають дослідження пам'яток 
Новосільського I і культурних шарів поселень 
(Нагірне II, Орлiвка II, Новосільське II, Плавні 
I, Плавні IV, Рені та Рені II).

Завдяки археологічним дослідженням в тому 
самому географічному районі були виявлені 
важливі сліди людських поселень з часів 
початку Нео Неоліту з тим же культурним 
аспектом, що і в північно-східній частині 
Румунської рівнини, на півдні Молдови і в 
Добруджі, на півдні Республіки Молдова 
та України, в таких населених пунктах, як: 
Стойкань, Местекань, Смулці, Дрегенешті-
Текуч, Беняса, Сучевенах, Тамашень, 
Пурікани, Смирдан.
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Ці знахідки, крім сірої кераміки, аналогічної 
тій декорованої, що була типовою для 
балкансько-дунайських культур, інші: 
цегляного кольору з орнаментом білих смуг, 
нанесених на горщики перед випалюванням, 
свідчать про інтенсивність культурного 
розвитку. Місцеве населення того часу 
вело виробниче господарство, засноване 
на сільському господарстві, тваринництві, 
полюванні, про що свідчать численні 
примітивні знаряддя праці по типу ручних 
дробарок, кісток домашніх і диких тварин, 
частіше - бика і кабана, козулі і оленя, 
собаки і вовка, а також на рибальстві і, в 
меншій мірі, на заготівлі врожаю. У той же 
час значний розвиток отримали домашні 
промисли: гончарство, прядіння та ткацтво.

Найбільш вражаючою цивілізацією, сліди якої 
знайдені на території повіту Галац, є культура 
Кукутені-Триполі, одна з найдавніших 
цивілізацій Європи, яка була створена ще до 
появи людських поселень у Месопотамії та 
Стародавньому Єгипті. Цивілізація існувала в 
VI-III тисячоліттях до нашої ери і поширилася 
від Карпат до середньої течії річки Дніпро, 
на нинішній території Республіки Молдова, 
Румунії та України. З середини 4 тисячоліття 
до н.е. територія нинішньої Республіки 
Молдова, включаючи район Кагул, була 
центром культури Кукутень-Тріполі, однією 
з найпоширеніших культур у Південно-
Східній Європі. Ця культура існує близько 2 
тисячоліть і зіграла важливу роль в історії 
Південно-Східної Європи.

У кераміці та формах судин Північного 
Причорномор'я традиційно зберігаються 
елементи технічного виконання, а також 
стереотипні канони, властиві гончарному 
ремеслу, а майстерність прикраси 
біхромной, тріхромной або різьблений 
розписом має велику об'ємністю і силу 

художнього вираження. Не поступаються і 
антропоморфні та зооморфні глиняні фігурки, 
які демонструють як мистецтво поводження з 
глиною, так і образ її обробки. Житло типу 
землянки і житло типу хатини вирізняються 
специфічним архітектурним стилем, зі 
стінами з дерев'яним скелетом, побудованим 
з дерев'яних опор і гілок, спираючись на 
товсті дерев'яні вила, які закопуються по 
периметру трикутних платформ.

Крім керамічних судин зі спіральним 
орнаментом, антропоморфних і зооморфних 
фігурок, знарядь праці і т. п., Рідкісний 
предмет, виявлений в повіті Галац, 
доповнює скарбницю Кукутень-трипільської 
культури: “Хора де ла Берешть”, виявлений 
в 1981 році в місті Берешть. Він являє собою 
керамічну посудину-підставку, каркасом 
якого є рельєфні жіночі силуети, об'єднані 
переплетенням рук в хорі.

Кургани або похоронні пагорби, що 
засвідчують проникнення індоєвропейського 
населення (Імная) та початок бронзового віку 
в районі Нижнього Дунаю, є найчисленнішими 
археологічними пам’ятками на півдні Прут-
Дністровського району (протяжність: 21 
км, 100 курганів). Деякі з них розташовані 
ізольовано, в той час як інші утворюють 
справжні горбисті некрополі, такі як 
некрополь на мисі Ла-Петрич (Крігана-
Векe, Кагульський район). Кургани також 
задокументовані недалеко від населених 
пунктів Олександру Іоан Куза (Кагульський 
район) та Етулія (УТАГ). Протяжність 
курганів багато в чому визначається 
географічною конфігурацією місцевості. 
Той факт, що серія курганів простежується 
на південь від Орлівки, Рені, є показником 
загального культурного досвіду і масштабу 
і може вважатися невід'ємним елементом 
історичного і культурного ландшафту 
Нижнього Дунаю. Будучи археологічної 
цінністю, кургани показують, як доісторичні 
і протоісторичні спільноти міняли природний 
ландшафт відповідно до своїх вірувань і 
ідеологій і як традиція курганних поховань 
розвивалася в різні епохи і історичні 
періоди. У цьому ж контексті представлені 
пам'ятки племен культури Ямна (Культура 
охрових могил), які просунулися зі сходу в 
райони Дунаю і сліди яких були виявлені на 
території району Рені. Основним заняттям 
цих племен було тваринництво. Населенню 
- представникам Ямної культури ми 
зобов'язані розквітом курганної архітектури 
і поширенням колісного транспорту. Такі 
кургани були виявлені в селах Новосільське, 
Плавні та Орлівка.Мал.3. Хора Берешть (культ. кукутень), Галац
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Приплив нових індоєвропейських мігрантів 
в Нижній Дунай сприяв розвитку місцевих 
культур, особливо з точки зору технічних 
досягнень, а саме: застосування металу 
і бронзи, винаходом примітивної вози, а 
також став етапом процесу індоєвропеїзації 
Південно-Східної Європи, який призвів до 
розпаду великих культур енеоліту і початку 
нового періоду - епохи металів. Перші 
зародки розвитку людського суспільства 
з початку бронзової доби на території 
повіту Галац археологічно представлені 
поселеннями, розташованими в низинах, 
на високих терасах великих вод (Руптура-
Фольтешті, луг в долині Прута) і у Вiнеторі, 
на нижній терасі озера Братеш, а також на 
серії курганних некрополів з похованнями, 
охроманами, у зігнутому вигляді (“Четецуя1” 
- Стойкані, Дунайський район, муніципалітет 
Галац, Шендрень). Як встановили 
археологічні дослідження, в середині і 
наприкінці бронзового століття в північній 
частині, в горбистій місцевості округу Галац, 
розвивалися осілі спільноти в укріплених 
поселеннях з некрополями (Фортеця 
Пояна, поселення з Негрілешті, Гідіджень, 
некрополь з Балінтешті, Кавадінешті), в той 
час як на рівнинній місцевості поселення 
1  Фортеця

були житлового типу. Цікаве археологічне 
відкриття відбулося на південному березі 
ставку Катуша, в периферійній зоні Галаца, 
де виявили археологічний фрагмент, 
виготовлений з базальту, призматичний, 
огранений, оснащений ґудзиками зверху, 
красиво відполірований, коричнево-
зелений, що представляє "булаву-скіпетр", 
символ родової влади, характерний для 
середньої та пізньої бронзової доби. В 
останній період бронзового віку населення 
перейшло на інший культурний етап. Носіями 
цієї культури є корінні племена фракійців 
скотарів та фермерів. Поселення, які 
прийнято асоціювати з попелястим насипами 
(зольниками), розташовувались в низинних 
районах, на терасах, у кромки води, недалеко 
від джерел. Археологічні дослідження з 
повіту Галац виявили їх у Кавадінештах, 
Гідігені, Суцевені, Берешті, Берешті. Мерія, 
Беняса, Чірафтей, Чука, Дрегушені, Алдешті, 
Белені, Шивіца, Белебенешть, Шігенешть, 
Шивіца, що свідчить про їх значне поширення 
не тільки на території повіту, та й на всій 
території Румунії. Численні поселення такого 
типу добре відомі в північно-західній частині 
України, а також в Республіці Молдова.
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Античність
З початком першого залізного віку бл. 1200-450 
рр. до н е., випас худоби набуває особливого 
розвитку разом із сільським господарством. 
Тим часом із злиття індоєвропейців з 
корінним населенням зародилися характерні 
для античності етнокультурні утворення: 
греки, німці, фракійці, кельти, скіфи тощо. 
Бронзова металургія та торгівля в природі 
активізувалися одночасно з появою та 
розвитком металургії заліза. Усі ці радикальні 
трансформації, які фактично характеризують 
процес становлення та розвитку першої 
залізної доби, у тісному зв’язку з тими, що 
мають етногенетичний характер, призвели 
до відокремлення у карпатсько-дунайсько-
понтійському просторі фракійського племені 
гето-дакійський. Найчисельніші відкриття 
цього періоду, з півдня Молдови, є в районі 
Нижнього Пруту та Серету, на плато та 
пагорбі Галаца, на нижніх терасах озера 
Братеш та озер Катуша та Маліна, уздовж 
води Кугурлую, Чинеджей та Горінцій.

Наприкінці першого залізного століття 
розвиток місцевої культури Нижнього 
Дунаю відбувався під сильним впливом 
давньогрецької, кельтської та римської 
культур. Давньогрецька кераміка ліцейського 
типу, елліністичні брошки, Грецька посудина 
(аттик Kylix), вкрита чорним фірнісом, 
свідчать про існування економічних і 
культурних зв'язків фракійсько-гето-
дакійських  племен з грецькими колоніями: 
Хістрія, Томіс, Каллатіс - на північно-
західному березі Чорного моря і Тірас і 
Ольвія1 - на півночі того ж моря. Дунай і його 
притоки (Прут і Сірет) в Південному регіоні 
Молдови стають головними артеріями зв'язку 
та обміну між корінним гето-дакійським 
населенням з греко-римським світом в 
Барбошах, розташованому в місці злиття 
Сірета з Дунаєм, створюючи справжній 
грецький Торговий центр.

На посушливій рівнині Південної Бессарабії 
в цілому і на території нинішнього регіону 
Рені - зокрема, є деякі сліди кіммерійської 
цивілізації, але в основному скіфів, які, 

1  Грецькі колонії Тірас і Ольбія, розташовані на 
півночі від Чорного моря. Тірас розташована недалеко від 
Білої фортеці, а Ольбія - в південній частині села Парутине 
комуни Парутине Очаківського району Миколаївської області 
України.

здається, оселилися в цьому регіоні в 7 столітті 
до н. е. Основою господарської діяльності 
скіфських племен було тваринництво. Вони 
були не тільки пастухами, а й гарними 
воїнами. Основу скіфської армії становила 
легкоозброєна кіннота, основними видами 
зброї якої були лук і стріли, меч і спис. 
Скіфське мистецтво також відрізняється 
своєрідністю, стрижнем якого був так званий 
“звіриний стиль”. Зображення пантер, оленів, 
вовків, гірських козлів, птахів, риб, але сцени 
боїв між тваринами часто гравірувалися 
або зображувалися на зброї, кінської збруі 
і деяких предметах Скіфського побуту. У 
скіфів також було розвинене монументальне 
мистецтво, для якого характерне створення 
кам'яних статуй воїнів. Саме з моменту 
походу перського царя Дарія проти цього 
народу, розпочатого в 513 році до н. е. в 
районі Нижнього Дунаю і на півдні Бессарабії 
починається опис історичних подій у відомому 
трактаті Геродота "Історія"; присутність і 
вплив скіфів в регіоні закінчилося в 4-3 до 
н.е. що, як передбачається, в основному було 
викликано появою іншого племені іранського 
походження - сарматів, які успадкували від 
перших контроль над степом Північного 
Причорномор'я, укорінившись, в тому числі, в 
районі Нижнього Дунаю (Sarmatians roxolani), 
при цьому сформувавши цивілізацію, що 
проіснувала до 4 століття нашої ери. 

Сармати, як і скіфи, були вмілими скотарями 
і воїнами. Головною ударною силою сарматів 
була важка кіннота-катафракти, основними 
видами зброї якої були мечі і довгі списи. 

Мал.4. Археологічні розкопки на давньому 
поселенні біля села Орлівка, Рені
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Такі артефакти були знайдені на одному з 
досліджених кладовищ поблизу села Плавні.

На території нинішньої громади Рені були 
також виявлені важливі артефакти грецької 
цивілізації, а також більш ранні свідчення 
присутності фракійців-гето-даків, навіть з 
початку першого тисячоліття до нашої ери. 
Більшість слідів їх цивілізації зосереджено 
в південній Бессарабії прямо над Дунаєм. 
Серед них, в першу чергу, поселення, 
розташоване біля села Новосільське 
Ренійської територіальної громади. Тут слід 
зазначити, що гето-даки - гілка фракійців, 
активно поширилася на територію до берегів 
Дністровського лиману, про що переконливо 
свідчить багатий фракийський матеріал, 
в першу чергу - кераміка. Також в 2004 
році недалеко від села Орлівка Ренійської 
громади було виявлено значуще кладовищі 
середнього гальштатського періоду. До 
теперішнього часу тут досліджено понад 70 
поховань, більшість з яких супроводжується 
досить багатим і різноманітним інвентарем. 
Близько того ж села, на пагорбі, званому 
“Кам'яна гора”, схоже, що в середині I 
століття до н.е. даки побудували фортецю, 
щоб контролювати переправу через 
Дунай, яка зводилася в районі сіл Орлiвка-
Новосільське.

З іншого боку, локальна еволюція гето-
дакських культур в регіоні Нижнього Дунаю, 
з яскраво вираженою генетичною сутністю 
і сильними каталітичними реакціями, що 
знаходиться в тісному зв'язку з оточуючими 
цивілізаціями: грецької, південно-фракійської 
і скіфської, кельтської і римської, надали 
цьому географічному регіону особливий 
колорит, про що свідчать також археологічні 
знахідки в повіті Галац з Пояни на Сіреті, 
Ратеші біля Текучу, Брахешешті, Барбоші. 
Неукріплені поселення гетів, виявлені 
поблизу населених пунктів Готешть, Лергуца, 
Кукоара демонструють присутність гето-
даків на нинішньому просторі Кагульського 
району. На західно-південній території Прут-
Дністра існували численні гето-дакійські 
поселення, сліди яких були виявлені на 
місці та поблизу сучасних сіл: Манта, Валені, 
Зарнешті, Готешті, Філіпені, Саратені, 
Тигечі, Казангіч та інші. Більшість поселень 
були біля річок та озер, де використовували 
воду для зрошення та домашніх справ.

Великих поселень міського типу було небагато, 
але населення підтримувало комерційні 
зв'язки з городянами давньогрецьких колоній 
Північного Причорномор'я та пізніших 
римських міст. Назви місцевих поселень 
часто залишалися невідомими, оскільки 

з тих далеких часів не зберіглося жодних 
документів. Лише назви великих, грецьких 
місцевостей (міст, фортець) залишалися 
пам’ятними протягом століть: Біла фортеця 
(походить від грецького Asprocastron), 
Lycostomo -  фортеця в Кілії.

Основними заняттями гето-даків, в тому 
числі жителів Кагула, були землеробство і 
скотарство. Через пшеничні поля в 335 р. До н.е. 
е. пройшла армія Олександра Македонського. 
Пшенична солома, за словами Геродота, 
використовувалася в різних релігійних 
обрядах. Крім пшениці, також сіявся ячмінь, 
- його використовували для приготування 
безалкогольних напоїв. Колосся пшениці і 
ячменю підрізали залізним серпом. Зібраний 
урожай тримали в спеціально підготовлених 
ямках і обпалювали навколо, щоб виключити 
небезпеку потрапляння вологи. Для цього 
також використовувалися глиняні судини. 
Жителі також зрізали виноградну лозу, яку 
взимку закопували в землю, щоб захистити 
від морозів. З коноплі, як згадував Геродот, 
шили дуже тонкий одяг,  що не відрізнявся від 
лляного. Важливим джерелом прожитку гето-
даків було тваринництво. Серед домашніх 
тварин на першому місці була велика рогата 
худоба, а на другому - вівці. З молока вони 
робили сир і урду, які, за словами Страбона, 
були одними з улюблених страв віруючих. 
Крім того, волів використовували як тягову 
силу для оранки і перенесення ваги. Взуття 
та щити для солдатів робили з товстої 
бичачої шкури. Фракійці, як повідомляється 
в знаменитій “Іліаді”, були хорошими 
вершниками, що становили значну частину 
їх армії. Гето-даки також розводили свиней, 
але їх частка в господарстві була незначною. 
У IV-III століттях до н.е. гето-даки обробляли 
залізо і бронзу. Із заліза робили сокири, 

Мал.5. Дакійські і римські предмети, Каструм 
Барбоші, Галацький повіт
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серпи, ножі, голки, вудки, зброю, а з бронзи 
- різні прикраси. В області кераміки все 
частіше використовувався гончарний круг.

Намір Риму отримати контроль над Нижнім 
Дунаєм був чітко позначено в першій 
половині I століття до нашої ери. Однак в 
61 році до нашої ери поразка македонського 
проконсула Гая Антонія Гібрида об'єднаними 
силами греків, гето-даків, скіфів, бастарнів, 
більш того, консолідація гето-дакійського 
політичного союзу племен, на чолі яких був 
Буребіста, в середині I століття до нашої 
ери зірвали ранні спроби римлян заволодіти 
землями, прилеглими до Нижнього Дунаю. 
При цьому близько 15 року до н.е. майбутня 
Добруджа стала частиною римської провінції 
Нижня Мезія.

Після завойовницьких воєн, які Римська 
імперія вела проти  гето-дакійських племен, 
в 101-102 і 105-106 роках було захоплено 
дакійське поселення Барбоші, римляни 
побудували на місці колишньої гето-дакійські 
фортеці військовий табір (сьогодні історичний 
пам'ятник) як форпост оборони провінції 
Нижня Мезія. У той же час вони підняли 
лімес (оборонні споруди - Траянові вали) 
з системою доріг і охороною, що сьогодні 
вважається історичною пам'яткою. Хоча 
назва передбачає цінність спадщини цього 
величезного бастіону все ще обговорюється, 
є спірні моменти і археологічні дослідження, 
які ще не проводилися, щоб розвіяти останні 
сумніви. Найчастіше згадуються два вала, 
віддалені один від одного на 70 км: Нижній 
і Верхній Троянів вал. Перший захищає 
переправу Барбоші-Діногето-Дачія, другий 
- фортецю Аліобрікс і прохід поруч з нею 
через Дунай. За часів Дука Воде тут був 
знайдений мармуровий камінь з написом: 
“Împăratului ... feciorului Nervii, lui Traian”. 
Звідси починалася римська дорога, яка 
з'єднувала Барбоші і Тирас і проходила повз 
майбутнього міста Рені. Верхній Троянів вал 
починається від берега Прута у південній 
околиці міста Леова, триває в напрямку 
Купкуй, Селіште, Казангіч, перетинає луг 
Сарати, потім пролягає до сіл Катеринівка 
та Градіште в долині Когалнікулуй, після 
чого через Коштангалію і через луки села 
Скіноаса він досягає Батару, де простягається 
по долині річки Чага, і недалеко від Селкуца 
проходить повз Ботни та закінчується на плато 
Кіцкань-Копанка на Дністрі. Прилеглий рів, 
з якого була видалена земля, знаходиться 
в північній частині валу. Висота близько 
9 м, ширина біля основи - 24 м. Рівень 
захисту в деякій мірі задовільний, окремі 
ділянки схильні до щорічної оранки, також 
на території пролягають польові дороги і 

т.д. Його довжина становить 120/138 км. 
Нижній Троянів вал, загальною протяжністю 
126 км, також починається з берега Прута 
в районі села Вадул луй Ісак, триває між 
Вулканештами і Болградом, звідки на 
території України повертає в бік озер: Ялпуг, 
Катлабуг і Китай, що закінчуються на крутому 
березі озера Сасац в місцевості Глибоке 
(Єскіполос / Eschipolos) Татарбунарського 
району. Озера Кагул, Ялпуг, Катлабуг, Китай 
служили поперечними дамбами на території 
між Дунаєм і цим валом. Народна традиція 
завжди зв'язувала появу даних валів з ім'ям 
римського імператора Траяна (Марк Ульпий 
Траян: 53-117 рр., Роки правління: 98-117 рр.), 
Який прославився завдяки двом Дакійським 
війнам (101-102, 105-106 рр.), що призвели 
до завоювання Дакії. Фактично, невідомо, 
чи перетнули римські легіони Прут і Дунай в 
регіоні, досліджуваному в цій роботі. Правда, 
Добруджа увійшла в провінцію Мезія після 85 
р н.е., а в мiстi Новіодум (теперішня Ісакча) 
перебувала римська флотилія Classis Flaviae 
Moesicae. Табір Барбоші разом з декількома 
римськими поселеннями на березі Серету 
(Шендрень) всередині лімесу зіграв важливу 
економічну і стратегічну роль для Римської 
імперії, тому що він з'єднував Нижню Мезію 
з північно-східною частиною Дакії Траяна 
по лінії берега річки Сірет до Пояни в повіті 
Галац, від річки Тротуш і комуни Ойтуз до 
Брецку в Трансільванії, про що свідчить 
військовий диплом 140 г. н.е., виявлений в 
Болгарії. По існуванню цих лімес ми можемо 
сказати, що з нинішньої території графства 
Галац тільки південна невелика частина 
стала римською провінцією, а інша все ще 
належала племенам вільних даків.

Нижній і Верхній Траянів вал, розташовані 
один від одного на відстані близько 70 км, 
перетинають територію Південної Бессарабії 
приблизно по осі ЗПЗ-СПС. Ці споруди 
також відомі в народній традиції як “Дорога 
Траяна”, “Траншея Траяна”, “Траян”, 
“Троянець”, рідше, в деяких місцях, “Змієві 
вали”, “Долина Дракона”, “Курган велетня”. 
Обидва вала йдуть далеко на захід за правий 
берег Прута. Так званий “Галацький” вал 
являє собою відрізок довжиною 24 км і 
з'єднує нижню течію Прута і Серету між 
населеними пунктами Шербешті і Тулучештi, 
центральна частина якої знаходиться 
недалеко від міста Галац. Нижня Молдова - 
протяжністю 85 км простягається від комуни 
Плоскуцень на Сереті до села Стойкань на 
Пруті, трохи південніше населеного пункту 
Вадул луй Ісак на лівому березі річки. Також 
під назвою “Arrubium”, імовірно в 106 р н.е., 
згадується попередник сучасного міста Рені. 
Вивчення цього унікального археологічного 
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пам'ятника ведеться з XIX століття. В 
даний час ідентифіковано і вивчені сотні 
оригінальних епіграфічних, нумізматичних 
та інших артефактів. Соціальне та економічне 
життя тривало навіть після римського 
завоювання, солдати імперії співіснували з 
підкореними тубільцями, створюючи навколо 
римського табору на стороні Серету, багате 
громадянське поселення, що складається 
з обнесених стінами будинків і, ймовірно, 
казарм. (Canabae), де згідно з римським 
звичаєм, жили в основному одружені 
ветерани, купці, ремісники та інженери, які 
супроводжували римські армії. Мармурові 
статуетки, керамічні і скляні судини, металеві 
предмети, а також прикраси свідчать про 
пристрасть жителів до краси.

Вотивний вівтар з римським написом, 
знайдений на околиці Галаца, також 
свідчить про першого лідера цього вікуса 
Луція Юлія Юліаноса, якого він назвав 
Рундаціо. У некрополях біля поселення був 
виявлений багатий дако-римський інвентар, 
який свідчить про колонізації і злиття двох 
культур. В цьому місці була виявлена 
гробниця христианизированного дако-
римлянина, поряд з іншими знайденими в 
гробниці предметами християнського культу, 
а також золота брошка з написом INNOCENS - 
ім'ям перших християн. Також були виявлені 
кам'яні саркофаги, на яких були вирізані 
сонячні мотиви, зображення дунайських 
лицарів, фракійського лицаря і голова бика, 
що є мітраїчним знаком, який символізує факт 
співіснування тубільців з римським світом 
і іншими племенами на півдні Молдови і на 
північ від Дунаю. Землеробство, скотарство, 
ремесла залишилося переважаючими 
заняттями. Робочі інструменти та предмети 
домашнього вжитку купувалися в римських 
містах по бартеру, а саме в обмін на 
сільськогосподарську продукцію. У сільській 
місцевості, серед гето-даків, жили і римські 
поселенці. Для спілкування з місцевою владою 
і з римськими громадянами гето-дакійське 

Мал.6. Троянський вал біля, Вадул-луй-Ісак
Фото Романа Фріптулака.

населення повинно було вивчити латинь. 
Управлінці, священики, купці, ремісники 
спілкувалися з сільським населенням на 
латині. Важливу роль в процесі романізації 
зіграла армія і поширення християнства, 
яке здійснювалося на латині. Предмети 
поклоніння (статуетки, хрести та ін.) Були 
виявлені на території деяких сіл Кагульського 
району. Отже, з мовою гето-даки перейняли 
у римлян деякі традиції, звичаї і віру.

Раніше підлегле населення Дакії і гето-
даків нижньої течії Дунаю та понтійського 
узбережжя піддалося сильному впливу 
римлян. Одним з головних чинників 
романізації була армія, розміщена в різних 
точках на римському кордоні: Картал 
(Орлiвка), Тірас, Барбоші, Капідава і т.д. 
Поруч з військовими таборами з'явилися 
римські поселення, які за кілька десятиліть 
перетворилися в міста і стали сильним 
фактором романізації. Римський вплив 
прийшов з меж імперії і поширився серед 
вільних гето-даків, що також здійснювалося 
через торговельні відносини. Це 
підтверджується грошовим обігом на території 
біля гирла Дунаю. Монети імператорів 
Нерона (54–68), Веспасіана та Діоклетіана 
(81–95) були знайдені поблизу місцевостей 
Тудора та Тігіна; далі відповідності такі: 
Траян (98–117) – Рескеєць, Чишмікіой, 
Бринза, Тігіна, Тараклія; Адріан (117–138) 
– Бешалма, Колібаші, Тігіна, Тараклія; 
Антонін Пій (138–161) Хиртоп (Чимішлія), 
Антонешть (Кантемір), Баурчи (Чадир-
Лунга), Тігіна , Кеушень; Марк Аврелій (161–
180) – Кеушень, Чобурчі, Кьоселія, Штефан-
Воде, Етулія, Валени, Тігіна, Тараклія; 
Септимій Север (133–211) – Тігіна; Гордіан 
II  (238-244) – Ялпуг; Діоклетіан (284–305) – 
Джурджулешти, Кишліца-Прут; Костянтин II 
(337–361) – Антонешть (Кантемір), Паланка, 
Кукоара, Штефан-Воде i т.д. Присутність 
в містах римської армії і адміністрації, 
залучених в економічне і політичне життя 
римських провінцій, високий економічний 
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і культурний рівень мали значний вплив на 
місцеве населення по обидва боки кордону 
(лімесу) імперії. Місцеві жителі, які входили 
в римську армію, з пріоритетом в кавалерії 
і допоміжних частинах, повертаючись в 
центр, продовжували бути прихильниками 
римського способу життя, мислення і 
вираження, до яких вони звикли. Поступово 
міста набули вигляду провінційних міст, 
які, в свою чергу, зробили сильний вплив 
на навколишні сільські населені пункти. 
Мовою спілкування представників римської 
адміністрації і місцевого населення, між 
римським містом і гето-дакійським селом 
стала латинська мова, поступово засвоєна 
місцевим населенням, яке перебувало під 
римської юрисдикцією.

Посилення нападів вільних гето-дакiйських 
племен (коропів), а також вторгнення 
мігруючих народів із степів сьогоднішньої 
Росії змусили Римську імперію відкликати 
свою адміністрацію з новостворених 
провінцій. При римської адміністрації частина 
дако-римського населення перебралася на 
південь від Дунаю, при цьому території не 
були повністю залишені. Ймовірно, поселення 
Тірігіна-Барбоші було покинуто, жителі 
переселилися до фортеці Діногето-Дачія, на 
південь від Дунаю, в сьогоднішньому повіті 
Тульча, інші утворили невеликі рибальські 
поселення, заклавши фундамент майбутнього 
міста Галац. На початку міграційного періоду 
в III столітті нашої ери місцевому населенню 
довелося воювати з різними сарматськими, 
готськими, гунськими племенами, які 
тимчасово послідовно переходили на ці землі. 
Це період, коли вал, що захищає землі, який 
перетинає повіт Галац зі сходу, недалеко 
від населеного пункту Стойкань, комуни 
Фолтешть, на північний захід від повіту, в 
Бучумені, на відстані 90 кілометрів, отримує 
нове підкріплення. Вал є продовженням 
валу оборони в Республіці Молдова і Україні, 
але через розташованого на південь рів він, 
ймовірно, був піднятий вільними гето-даками 
проти Римської імперії. Нове підкріплення 
було приписано готам, відповідно Афанаріху, 
одному з лідерів готських племен, з метою 
захисту від вторгнення гунів в IV ст. н. е. Від 
східної частини Румунії до півдня України 
розвивалася досить своєрідна цивілізація, 
в якій поєднувалися німецькі, дакійські, 
іранські (скіфо-сарматські) і місцями 
слов'янські елементи. Етап цього складного 
процесу став новою культурою розвитку 
суспільства, яка процвітала на величезній 
території під час міграцій, відразу після 
позбавлення від римської Дакії. Він був 
названий Черняхівською культурою в честь 
однойменних археологічних станцій в 

Румунії та Україні і уособлював дуже цікаві 
речі і події, які відбуваються в Дакії під час 
міграцій і потрясінь пізньої античності. 

Унікальне культурне втілення на території 
від Румунії до України було представлено 
виявленими в результаті археологічних 
досліджень будинків, за типом «могил», а 
також предметами, які виглядали вражаюче. 
Археологи зрозуміли, що це було осіле 
населення, яке займало певні райони 
протягом століть, яке мешкало в селах і 
мало приблизно однакову культуру і звичаї 
на великій території. Ця культура зберіглася 
і була засвідчена в III-IV століттях нашої ери, 
приблизно до гунського вторгнення в Європу 
і завоювання цими степовими вершниками 
басейну Дунаю. Пам'ятники цієї культури II-IV 
ст., Представниками якої на даній території 
в основному були гето-даки, були виявлені 
на території таких населених пунктів, як: 
Флиминда (теперішня Оксанівка), Кіркани, 
Гаваноаса, Кукоара, Пайку, Крігана-Веке, 
Манта, Пелінія, Етулія, Олександрівка, 
Лопацика.

Археологічні дослідження доводять, що 
протягом більш ніж тисячоліття околиці 
міста Галац і вся територія округу були 
воротами для мігрантів, які прямували на 
захід. Культурні елементи, притаманні цим 
племенам, виявляються або в похоронних 
обрядах, або в смаках і вишуканості 
деяких прикрас. У Чендрені була виявлена   
сарматська гробниця III століття н.е., а також 
в населених пунктах: Балiнтешть, Берешть, 
Генешть, Кавадінешть, Бренешть, Вирлезь, 
Бурсукань, Жорешть, Редіу, Браніште, 
Сучевень, Дрегенешти, Негрілешть, Ратеш-
Текуч, Кеуєшть, Гідіджень, були виявлені 
сліди життя, характерні для цієї культури. 
У другій половині III-IV століть територія 
нинішнього Рені використовувалася 
сарматами в першу чергу як “транзитний” 
район для їх вторгнень в римські провінції 
на південь від Дунаю. Сарматські артефакти 
цього періоду зосереджені на досить 
обмеженій ділянці нижнього Дунаю, а саме 
поблизу єдиного безпечного пункту перетину 
цієї річки. Ці сліди представляють собою 
невеликі похоронні кладовища з досить 
“скромною” кількістю таких могил.

На основі письмових та археологічних 
матеріалів можна побачити, яку важливу 
транзитну роль грав регіон Нижнього 
Дунаю для стародавнього населення. Тут 
сходяться два основних вектори мобільності: 
європейський (балканський) і степовий. Ця 
модель була увічнена ще в середні століття.
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Мал.7. Нижній Дунай на карті Греції (1797 рок)

Середньовіччя
Середньовічна історія регіону 
характеризується, перш за все, появою 
туранських племен, які прийшли на зміну 
іранським і індоєвропейським кочівникам, 
які домінували майже 1400 років. Це явище 
було частиною більш широкого процесу, 
позначеного в історіографії як “великі 
міграції”; В ході цього процесу гуни з'явилися 
в 375-376 роках на півночі причорноморських 
степів, але залишили незначні сліди свого 
перебування в Нижньому Дунаї.

Судячи з письмових джерел, на думку 
гунів, племена акадійців, уйгурів, поногів 
і аварів пройшли через степи Північного 
Причорномор'я, в тому числі Буджак, у другій 
половині V-VI ст. Ближче до кінця VII століття 
він переправився через Дунай зі своїм 
військом Аспаруха, одного з синів кагана 
Великої Болгарії - Кубрата, який заснував 
нову державу - Болгарію на Дунаї (пізніше 
Болгарське царство). Починаючи з VIII століття 
на території нинішнього Рені стали проживати 
племена салтово-маякської культури, що 
представляли змішане населення слов'ян і 
турків (в основному болгар), що займалися 
землеробством і виноградарством. В 
образі цієї громади на цікавій для нас 

території дослідники виділяють ознаки 
балкано-дунайської культури часів Першого 
болгарського царства (VIII-X ст.). Пам'ятники 
цієї культури досліджені в районах Болграда 
(село Криничне) і Ізмаїла (село Саф'яни).

До кінця дев'ятого століття в Буджак увійшли 
спочатку печеніги, потім турки.

У X столітті ці кочівники домінували в регіоні, 
цілком мирно співіснуючи з осілим населенням 
балканської-дунайської культури. В кінці 
XI століття половці з'явилися в місці злиття 
Дунаю і Дністра, панування яких на цих 
землях тривало до середини XIII століття. 
Відомі останки цих турецьких кочівників, 
переважна більшість яких складається з 
поховань в більш стародавньому кургані 
з досить однорідним інвентарем. Після 
половців татаро-монголи прибутку в цей 
регіон близько 1240 року і вигнали перших.

Соціально-економічний розвиток в VI-X ст. на 
території Галацького повіту стимулювалося 
присутністю слов'янських племен. Вони, 
перебуваючи на етапі організації “zdaruga”, 
були асимільовані місцевим населенням, 
досягнувши стадії переходу до феодалізму. 
Численні елементи місцевої, нерумунської 
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матеріальної культури IX-X ст. знайдені в 
околицях Галаца, на нижній терасі озера 
Братеш, недалеко від Валя-луй-Тулук, а в у 
населеному пункті Шендрень, на місці під 
назвою “Casa lui Secan”, були виявлені хатини 
з кам'яними печами. Історичні джерела того 
часу показують, що в 969 році під час боїв 
київського князя Святослава з болгарами він 
захопив “80 поселень” в південній частині 
Молдови. Хоча вони не названі, можна 
припустити, що серед них був Галац. У той же 
час велика кількість виявлених візантійських 
монет підкреслює зв'язок та економічні 
відносини регіону з Візантійською імперією.

Найдавніші письмові згадки про існування 
румунського населення з'являються в 
руському літописі Нестора  “Повість 
врем'яних літ” (“Повість минулих літ”), X-XI 
століть, де вони засвідчені як волохи, що 
знаходилися в регіоні Карпат і Дунаю. Також 
з документів ХІІІ століття ми можемо бачити 
присутність волохів в єпископаті половців, 
який знаходився на півдні Молдови, їх 
імперія займала весь простір між Бераганом, 
Молдовою, Бессарабією, степами північного 
Чорного моря, річками Дон і Волга, відоме 
як "Половецьке поле", або "Дешт-і-Кипчак". 
У половців були деякі гідроніми, які можна 
знайти і сьогодні в Галацькому повіті: 
Ковурлуй, Сухурлуй, Келмецуй.

Після утворення середньовічних румунських 
князівств північна частина території 
нинішнього повіту Галац стала частиною 
Молдови, інша половина належала Валахії, 
що тривало до правління Александру-чел-
Буна, коли південна частина повіту стала 
частиною Молдови, разом з усією землею 
до гирла Дунаю в Чорному морі. Відповідно 
до інтерпретації середньовічних історичних 
джерел, Басараб I, засновник Валахії, в 
першій половині XIV століття розширив східні 
кордони держави до гирла Дунаю. Звідси і 
назва для південної частини території між 
Прутом і Дністром - Бессарабія. Пізніше цей 
регіон став частиною феодального держави 
Молдова, Александру-чел-Бун проголосив 
себе королем Молдови “від Гор до Дунаю 
і Моря”. Землі Ковурлуй, Тутова і Текуч 
(складові частини нинішнього повіту Галац) 
вперше були задокументовані в акті від 1 
вересня 1435 року, в якому воєвода Іліас (син 
Александра-чел-Буна) писав Владиславу (“...
улюбленець Польщі, Литви, Русі і правитель 
багатьох країн ...“), що він примирився зі 
своїм братом Штефаном, якому він передав 
у володіння декілька територій з південної 
частини країни, які перебували в повітах 
Васлуй, Тутова,  Ковіруруй, Текуч (“ ... Місто 
Васлуй, і район, який підпорядковувався 

йому, і земля Тутова, і ринок Бирлад,  і млини 
Ковурлую і місто Текуч з усіма прилеглими 
районами, і Олтенії ... “). Це період, коли 
з'являються перші документальні свідчення 
того, що деякі поселення на території повіту 
Галац передаються у вигляді князівських 
подарунків тим, хто довів вірність правителю. 
Це явище проявилося під час правління 
Штефана Великого, коли поселення 
Нікорешть-Нікоара, Івешті-Івашку, Берешті-
Береску, Команешті-Коман, Минжешть-
Манджа (сьогодні Костаке-Негрі) і т. д. стали 
князівськими дарами.

Будівництво великих фортець на півдні 
Бессарабії - Четатя-Албе, Кілія, Четатея 
Смілулуй почалося під час правління 
Александару-чел-Буна (1400-1432 рр.), 
які пізніше були перебудовані і укріплені 
Штефаном-чел-Маре (1457-1504 рр.) і 
Петру Рарешем (1527-1538, 1541-1546). 
Також зміцнення всередині країни, 
зазвичай розташовані в лісах, на вершинах 
пагорбів, на берегах річок, що служили 
притулком і укриттям для місцевих жителів, 
були побудовані в населених пунктах 
досліджуваного регіону або в місцях, що 
знаходяться в безпосередній близькості 
від нього, наприклад, Рені, Карталу (на 
Дунаї), Серати (близько Леова), Табаку / 
Тобаку (близько Болграда, Одеська область, 
Україна), Тинту (близько старого села 
Гречени, Кагульский район), Трояну (біля 
Вадул-луй-Ісак, р-н Кагул) і ін.

Базари розташовувалися в добре обраних 
місцях: або при бродах річок, або на 
перехрестях доріг, багато з яких базувалися 
на місці колишніх поселень дако-римського 
періоду. Заняття жителів протягом багатьох 
століть і раніше відносилися до аграрного 
типу: сільське господарство, виноградарство, 
скотарство, домашні ремесла, рибальство, 
полювання і т.д. Але торгівля більше 
була пов'язана з міською діяльністю, при 
цьому торговці користувалися водними або 
сухопутними торговими шляхами. Маючи 
в своєму розпорядженні важливі сольові 
ресурси відмінної якості, Молдова активно 
використовувала цей мінерал. Кілія і Четатеа 
Албе в XIV столітті відігравали важливу роль 
з точки зору сольової торгівлі: вони були 
центрами збору солі, видобутої на території 
Румунських земель і, ймовірно, з інших 
частин.

На території нинішнього повіту Галац 
комерційний обмін проводився з 
використанням декількох доріг. Однією з них 
була стара молдавська дорога, яка з'єднувала 
Львов з Четатя-Албе і Кілію. Вона пролягала 
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до Текучу, потім - уздовж берега Серету, 
проходила по території комуни Браніштя, 
після чого примикала до дороги, що веде 
до Дунаю. Після завоювання Османською 
імперією Четатя Албе і Кілії (1484 г.) Молдова 
залишилася без можливості вести морську 
торгівлю. Таким чином, Дунай залишався 
єдиним водним торговим шляхом. Тоді 
рибальські поселення з півдня Молдови 
привернули увагу правителів і торговців, 
дорога в долині Бирлад стала в наступні 
століття головною дорогою Молдови з 
урахуванням наявності порту в Галац.

Поява і розвиток порту Галац серйозно 
відбилося на інших міських центрах сусідніх 
земель, тому що через інтерес, що проявлявся 
до порту і здійснюваної ним торгівлі, 
такі як Текуч - столиця повіту Текуч, або 
Бирлад - столиця Тутовського повіту, могли 
розвиватися вже лише в незначній мірі. Порт 
став двигуном розвитку і добробуту сусідніх 
територій з моменту його появи, тому ми 
будемо більше звертатися до нинішньої 
резиденції повіту Галац, як місту Галац.

Новини 16 століття підтверджували 
міжнародне значення дороги в Галац, по 
якій проходили каравани, що йдуть з Польщі 
в Константинополь. Інша дорога, після 
появи порту в Галаці, поєднала Львів з цим 
портом на маршруті Хотин-Ясси-Васлуй-
Бирлад-Текуч, що називалася на певній 
ділянці “Молдавською дорогою”, “Галацькою 
дорогою” або “Дорогою на Цареград”. Ця 
дорога також була шляхом від Ясс в долині 
Бохотінулуй до Хуші, а звідси по долині 
Еланулуй і Хорін-джі (в повіті Галац) через 
села Оанча, Фолтешті і Шивіца. Але на цій 
гілці було менше транспортних засобів через 
використання дороги татарами під час їх 
вторгнень в Молдову, відомої як “Татарська 
дорога”.

Новини підтверджували факт зовнішньої 
торгівлі, яка здійснювалася через Галац з 
середини 16 століття, коли з'явилися галацькi 
купці, які торгували у Львові мальвазією (вино 
з півострова Маваси, Греція) і моруном, або 
в Галичі, куди в 1536 році з Константинополя 
через Молдову були привезені мальвазія і 
мускателло.

Після перетворення Бреїли в турецький 
корпус в 1538 році порт Галац все ще зберігає 
деяку свободу, маючи можливість торгувати 
з центрами за межами Османської імперії. 
Через торгівлю, особливо за кордоном, 
доходи ярмарок в Галаці збільшуються, що 
пробуджує інтерес губернаторів до маєтків 
на прилеглих до торгового центру землях.

Нинішня місцевість "Рен(i)", ймовірно, 
датується 15-м століттям, коли вона 
з'явилася як молдавське поселення на березі 
Дунаю, поблизу впадіння в Прут. Вперше 
вона з’являється на карті Молдавії 1541 р., 
складеній дипломатом Г. Гейхерсдорфом. 
Місто "Рен" згадується в листі від Николауса 
Шиневи від 24 серпня 1551 р. Дунайська 
пристань і сусіднє місто належали до 1621 р. 
Князівству Молдавія.

Після приєднання турками Рені, молдавська 
пристань отримала нову назву - Томарово або 
Тімарово і була включена до адміністративної 
одиниці з центром у турецькій фортеці Ісакча, 
яка була розташована на правому березі 
Дунаю. У 1960-х роках Томарово перевели 
до ізмаїльського адміністративного центру. 
Д. Кантемір згадував, що хоча місцевість 
підпорядкована туркам, турок там не було, 
гарнізон складався з християн, молдаван. 
Біля пристані було укріплення невеликого 
значення, подібне до Картала, також 
згадуване Дмитрієм Кантеміром. Існує також 
досить документальних свідчень того, що 
румунське населення Картала і Сатуново є 
найстарішим з нині існуючого в регіоні. Вони 
добре відомі з початку сімнадцятого століття. 
У фіскальному реєстрі сіл адміністративної 
одиниці Ісакча (25.05.1845 р) згадуються 
Тімарово (Рені), Барта (Плавні), Енікьой 
(Сату-Ноу або Новосiльське) і Картал, де 
знаходився пропускний пункт. Д. Кантемір 
відніс це поселення до категорії міст і 
“незначного укріплення”. Водночас у 1714 
р. згадується "Турецький міст", який з'єднує 
два береги Дунаю в районі Icакча (Ісакчя). 
Схоже, що такі тимчасові споруди могли 
мати військове призначення лише влітку. В 
зимовий сезон майже щороку перехід можна 
було здійснювати на льоду. Щодо Кагула, то 
він увійшов в історію Середньовіччя значною 
мірою завдяки двом битвам на його території, 
у 1574 та 1770 рр. Битву на озері Кагул у 1574 р. 

Мал.8. Бюст Іоана Воде Лютого, Кагул
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вів пан Молдавії Іоан Вода-чел-Кампліт (Іван 
Лютий) відмовився платити подвійну данину 
султану, вступивши у війну проти турків і 
татар, які вторглися на південь Молдови, 
при цьому перебуваючи на чолі армії, яка 
поступалася за чисельністю суперникам, 
і будучи зрадженим частиною бояр, він 
особисто здався туркам в обмін на пощаду 
його армії - це призвело до його страти. 
Відповідні події описав літописець Григорій 
Уреке. У 1937 році в Кагулі було відкрито 
погруддя імператора, відлите з бронзи 
художником Тудором Бурка; Розташований 
біля входу сквер "Градина Публика", поруч 
з собором Святих Архангелів Михаїла та 
Гавриїла, бюст був зруйнований в 1940 році 
під час радянської окупації і реставрований 
в 1991 році. Друга відома битва при Кагулі 
сталася за часів Російсько - Турецької 
війни (1768-1774), коли російська армія під 
керівництвом маршала Петра Румянцева 
здобула дві блискучі перемоги (при Кагулі 
і Ларге) проти чисельно переважаючих 
турецько-татарських сил. Завдяки цим 
перемогам в 1985 році був встановлений 
бюст маршала Румянцева, який в 1990 році 
був зруйнований і відновлений вже в 2001 
році.

Починаючи з першої половини XVII століття, 
в нинішньому повіті Галац утворилися 
великі сільські володіння. Близькість Галаца 

забезпечила власникам легшу продаж 
продуктів і більш високий прибуток. Отже, 
великому логофету Іонашку Генгя вдалося 
за короткий час захопити села Тулучешті, 
Стойкані, Редені, Гіндушені, які через його 
наступників перейшли у володіння правителя 
Георге Дука. Монастирі не обходилися без 
садиб, сіл поруч з ними.

Серед сімей з історичними іменами, члени 
яких управляли графством в деякі періоди 
або володіли сільськими володіннями: 
князь М.Г. Кантакузіно (Белень), К. Стурза 
(Філешті), Д.М. Стурза (Тулучешті), А. 
Мавровордат (Вледешті), Д. Маврокордат 
(Гідігені), Александру Калімах (Рогожені), 
Ґріґоре Ґіка (Фрумушіца), Ласкер Катарджу 
(Тиргу-Бужор), Пауль Балш (Івешті), Конаки 
(Фундень, Цигэнешть, Матка), К. Морузі 
(Печя), Костаке-Негрi (Блинзь, Минжина).

Церкви, засновані або воєводами (єдина 
княжа церква, що залишилася, знаходиться в 
місті Галац - церква "Маврамол" -  її заснував 
пан Георге Дука), або тими, що займали 
посади чи торговцями (церква, заснована 
логофетом Костаче Коначі, Цигэнешть; 
Адамівський монастир, заснований сардаром 
Адамом Мовілою; церкви "Св. Ніколає" - Бану, 
"Різдва Пресвятої Богородиці" - Негусторі та 
"Успіння Пресвятої Богородиці" - Сердару 
з Нікорешті; церква "Успіння Пресвятої 

Мал.10. Погруддя А.В. Суворова КагулМал.9. Погруддя гетьмана Мазепи з Галац
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Богородиці" - заснована купцями Костянтином, 
сином Тоадера і Дії та Сербул-Галац) були 
присвячені монастирям у Греції чи Єрусалимі. 
Більшість з них були споруджені з вати або 
дерева. Красива дерев'яна церква (1776 - 
рік побудови) до сих пір існує на території 
місцевості Черчешть), камінь - будівельний 
матеріал, якого не було на території повіту. 
Тільки дві церкви були побудовані з каменю: 
та, що на галацьких лісах, "Преціста", зведена 
в 1642 році, і церква "Св. Георгія" (1664 г.), 
камінь був привезений з римського табору 
в Барбоші. Церква "Св. Георгія" в Галаці 
(знесена в 1962 році), була присвячена 
церкви "Гробу Господнього" в Єрусалимі. У 
1710 році вона служила місцем поховання 
тіла гетьмана Мазепи, привезеного з Варниці. 
Його бажання бути похованим біля “Гробу 
Господнього” в Єрусалимі виповнилося тільки 
тому, що адміністрація Османської імперії в 
Добруджі заборонила перевезення останків 
великого гетьмана на своїй території. Ті, 
хто супроводжував безжиттєве тіло людини, 
яку вважали батьком незалежності України, 
опинилися в Галаці, на березі Дунаю. Як тільки 
вони дізналися, що церква Святого Георгія, 
також розташована на високій скелі Дунаю, 
присвячена Гробу Господньому в Єрусалимі, 
вони попросили, щоб ця церква в Галаці була 
місцем поховання Мазепи. Але його вічний 
спокій був порушений, за переказами, або 
татарами, або росіянами, які забрали кістки 
гетьмана і кинули їх у Дунай, залишивши 
лише камінь палацу Хріссовелоні в Гідігені. 
На жаль, знесення церкви та будівництво 
багатоквартирних будинків стерли будь-яку 
можливість виявити що-небудь з цієї могили. 
Однак вулиця, а згодом і два мікрорайони в 
Галаці сьогодні носять ім’я гетьмана Мазепи.

Також в XVIII столітті територія повіту Галац 
служила табором царської і австрійської 
армій у війнах проти Османської імперії. 
Генерал Суворов проїжджав повз Пучені (нині 
місцевість Валя-Мерулуй), і під час кампанії 
1770 року генерал Олександр Васильович 
Гельхард знайшов свою смерть, прекрасний 
кам’яний пам’ятник, встановлений на його 
пам’ять у місцевості 1802 року на Дялул 
Стилпулуй.

До кінця XVIII століття і в перші десятиліття XIX 
століття порт Галац став великим торговим 
центром, завдяки різноманітності товарів 
і, особливо, їх дешевизні, що зробило його 
популярним серед іноземців. Оброблена 
селітра була завезена з-за Пруту в землі Орхею 
і Сорок. Тільки з села Лепушна Орхейского 
повіту щороку на Дунай привозили 12 000 
окк1. Частина австрійського експорту в Росію 
йшла через Галац. Продукція виробництва 
була завантажена в Семліне і доставлена по 
Дунаю в Галац, а звідти відправлена через 
Ясси в Україні. Помножуються і торгові 
шляхи. Зв’язок між Яссами та Галацем був 
здійснений через Скинтею-Васлуй-Бирлад. 
Звідси можна було дістатися до повіту Галац 
у кількох напрямках: Бирлад-Блинзь-Пучені-
Пекя-Галац, окрім Бирлада, інші населені 
пункти сьогодні знаходяться на території 
повіту Галац. Більш об’їзна дорога від Бирлада 
до повіту Галац проходила через Лунджешть 
-Попрікань-Креєшті-Умбререшть-Фолтешть-
Шівіцу, а часто дорога, що йшла від Ясс 
через Хуші-Стенілешть-Фелчу-Киржу-Оанчу-
Фолтешть-Шівіцу-Галац, була використана. 
Щоб дістатися до Хотіна на возових возах, 
знадобилося п'ять днів. До Тігіни їхали через 
Рені, відстань, яку долали за чотири дні.

1  османська мера веса (1,2828 кг)
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Мал.11. Вид на переправу через Дунай біля Рені, 
1826 рік

Новий час
Російсько-турецька війна 1806-1812 років 
закінчилася бухарестським миром від 16 
травня 1812 року, в результаті якого Російська 
імперія окупувала східну Молдову до Прута. 
Прямим наслідком цього стало те, що 
території нинішніх адміністративних одиниць 
Рені і Кагул стали частиною Російської 
імперії, а Галац залишався частиною 
князівства Молдова, і, таким чином, зв'язок 
між місцевими громадами в місці злиття 
Дунаю і Прута був призупиненим. Специфіка 
управління національної периферією 
визначалася завданнями російського 
царизму, які полягали в закріпленні в регіоні 
військових успіхів Російської імперії.

Російська влада розраховувала, що 
демонстрацією переваг російського 
правління в Бессарабії залучать симпатії 
балканських народів на свою сторону. Ось 
чому вони взяли курс на залучення іноземних 
поселенців в регіон південній Бессарабії, 
яким було надано пільговий адміністративний 
режим. Результатом цієї політики стало те, 
що за короткий час етнічний склад південної 
Бессарабії істотно змінився, і до 1827 року 
її населення було розподіллено наступним 
чином: румуни - 33,58%, болгари і гагаузи - 
22,78%, українці - 19,45% , росіяни та липовани 
- 9,15%, німці - 5,68%, поляки - 2,86%, євреї 
- 2,36%, греки - 1,93%, вірмени - 0,87%, 
представники інших національностей 1,84%. 
Замість цього нова російська адміністрація 
Бессарабії депортувала ногайських татар 
з досліджуваного регіону і розселили на їх 
землях поселенців з Балкан та інших регіонів, 
які були або організовані, або прибували 
поодинці впродовж війн. Нові мешканці 
отримали податкові пільги, і Царська Імперія 
очікувала, що вони сформують соціальну 
категорію, лояльну до влади.

У сучасну епоху Рені став центром щорічних 
міжнародних ярмарків, які через торгівлю 
об'єднали ряд регіонів Нижнього Дунаю. 
Щорічно проводилися два таких заходи: 
Георгіївський ярмарок (квітень-травень) 
і Покровський (вересень). Населення 
місцевості значно збільшилася: з 1,5 тисячі 
жителів в 1812 році до 7321 в 1847 році. У той 
час Рені був типовим містом для південної 
Бессарабії, де мирно співіснували кілька 
етнічних громад: близько третини його 
мешканців становили молдавани; ще третина 
- українці і росіяни; майже п'ята частина - 
болгари і греки; кожен двадцятий мешканець 
міста належав до єврейської громади. 
Сільське населення, що сформувалося в 1830-
х роках, було представлено молдаванами 
(Картал, Сату-Ноу, Анадол, Барта), болгарами 
(Карагач) і гагаузами (Болбока). До 1873 року 
в районі Нижнього Дунаю всі ці поселення 
мали статус “задунайських колоній”, що 
діють на основі самоврядування “Хартії 
колоністів” 1819 року.

Також з цього періоду датується становлення 
Кагула як міста, який до 1835 року фактично 
був селом під назвою Фрумоаса, а сама 
назва Кагул було дано указом царя Миколи 
I від 18 грудня 1835 року, коли місто стало 
адміністративним центром. Південна 
Бессарабія, в яку входили три округи - Кагул, 
Болград та Ізмаїл, була повернута Молдавії 
після підписання Паризького мирного 
договору, який поклав край Кримській війні 
(1856 г.), рішення, мотивоване прагненням 
Австрії, Франції і Великобританії обмежити 
доступ Росії до гирла Дунаю. Після цієї дати 
в Кагулі починаються роботи по будівництву 
міста, починається культурне життя 
мешканців Кагула, з'являються невеликі 
промислові підприємства, встановлюються 
органи і установи румунської адміністрації. 
Йде активна діяльність по культуризації  
навчанню населення. У 1857 році в місті 
Кагул була заснована початкова школа 
для четирьох-класників. Педагогічний 
колектив цієї школи був представлений в 
1863 році трьома вчителями. У листопаді 
1864 року почала свою діяльність жіноча 
школа. Перепис 1864 року визначає 
наявність в місті Кагул 926 будинків, 1146 
сімей, 2 церков. Собор Святого Архангела 
Михайла, побудований в 1837-1850 роках, 
є фундаментом сім'ї Федорових. Російська 
церква в населеному пункті Ліпованка була 
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побудована в 1856-1857 роках. У 1864 році на 
півдні Бессарабії була заснована нова єпархія 
Нижнього Дунаю і відкрилася чотирикласна 
семінарія. Документальні джерела свідчать 
про існування на території міста близько 
20 вітряків, декількох масляних пресів, 
ковальських та столярних майстерень, 
невеликих цегельних заводів і заводів по про 
виробництву покрівельної плитки, власного 
плавильного заводу, заводу з переробки 
вовни, фарби і т. д. Основним заняттям 
жителів було, звичайно, землеробство і 
тваринництво.

В іншій частині південної Бессарабії в 
приморських і прибережних містах (Четатя 
Албе, Кілія, Ізмаїл, Рені) працювали невеликі 
військово-морські, будівельні підприємства з 
переробки сільськогосподарської сировини. 
Промисловість 19 століття була слабо 
розвиненою галуззю народного господарства. 
Зрештою, існуючі підприємства були 
орієнтовані на задоволення поточних потреб 
місцевого населення. У міських центрах 
з'являються перші фабрики: з переробки 
дерева, виготовлення цегли і черепиці, 
сиру, пекарні. У деяких селах були парові і 
кінні млини, масляні преси, шкіряні заводи, 
заводи з виготовлення фарби, майстерні з 
обробки вовни, ковальства, деревообробці, 
обробці хутра, швейні майстерні. У районі 
південної Бессарабії виноградарство і 
виноробство були одними з найпоширеніших 
галузей сільського господарства XIX століття. 
Більшість виноградників перебували в 
повітах Кагул, Ізмаїл, Четатя Албе. Значні 
площі виноградників були в селах Кріхан, 
Фрумоаса, Рошу, Готешть, Філіпень, 
Хенесеній-Ной, Тігеч, Борогань, Серата-
Резеш, Томай, Мінджір. Виноградна лоза 
і вино сприяли виживанню селянських 
господарств, покращуючи стан і життя 
бессарабського селянина. У першій половині 
XIX століття в Галацькому повіті відбувався 
процес переходу від стадії натурального 
господарства до стадії мінових відносин, 
в рівній мірі натхненний купцями, а також 
землевласниками або селянами. Усередині 
маєтку відбуваються деякі перетворення, 
найбільш важливими з яких є збільшення 
кількості днів групових робіт і розширення 
володіння різними способами, деякі з яких 
є більш жорсткими, тому що орні землі біля 
Галаца (тут ми маємо на увазі землі Текуч 
і Ковурлуй, які сьогодні є частиною повіту 
Галац) принесли набагато більший приріст 
у порівнянні з землями на півночі Молдови. 
Таким чином, в землі Ковурлуй урожай 
пшениці приніс прибуток в 361 піастр, на 
відміну від Ясс або Сучави, де ледь добували 
79 піастрів.

Боярське домашнє господарство, розширюючи 
орні землі, ставало все більш прибутковим, 
роблячи внесок майже виключно в зовнішню 
торгівлю, в той час як селянське господарство 
забезпечувало ярмарки та міста.

Адрианопольський мирний договір 1829 
року, укладений після російсько-турецької 
війни, має серйозні наслідки для Молдови 
і, особливо, для порту Галац. Вирішальним 
фактором у процвітанні Галацької торгівлі, 
яка мала безліч наслідків для всієї торгівлі 
Молдавії, було надання в 1836 році статусу 
порто-франко місту Галац. Свобода 
торгівлі сприяє його великому розвитку. У 
сардінському донесенні від 10 травня 1842 
говорилося, що в Молдові вироблялося 
багато вина, яке експортувалося спеціально 
до Одеси. Це період, коли торговельні 
зв'язки з Одеським портом зміцнюються, і 
перевезення вантажів з цього порту і в цей 
порт здійснюються російськими судами.

Першими кроками на шляху до європеїзації 
двох князівств стали реформи Костянтина 
Маврокордато в 18 столітті. Але справжні 
програми модернізації Молдавії та Валахії 
були розгорнуті в особняку Костаке-Негрi 
із Манжіни (сьогодні Костаке-Негрі з повіту 
Галац), які були здійснені лише частково 
після революції 1848 року і за підсумком 
сприяли союзу двох румунських князівств в 
1859 році і подальшим реформам.

Житлова архітектура була також під впливом 
західних віянь, але не безпосередньо, а 
через Росію. Романтичний, еклектичний, 
потім неокласичний стиль і елементи бароко 
все більше і більше починають зустрічатися 
в міських будівлях і навіть в деяких 
особняках, які стають справжніми палацами. 
Наприклад, великий логофет Костаче Коначі 
з Шігенешть перетворив свій особняк в 
сучасний архітектурний об'єкт свого часу, 
побудувавши ворота в романтичному стилі 
з неоготичними елементами. Його зять, 
тимчасовий глава Молдови, Ніколае Воґоріде, 
а пізніше і пасинок Костаче Коначі, Костаке-
Негрi, перетворили його на справжній палац. 

Мал.12. Особняк Костаке-Негрі з однойменної 
місцевості, повіт Галац
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У Гідігені власник маєтку банкір Крісовелоні 
будує на місці колишнього особняка палац 
в стилі французького академізму і перший 
критий тенісний корт в Румунії.

Підстава в 1856 році Європейської 
Дунайської Комісії, міжнародного інституту 
з регулювання судноплавства по Дунаю 
і забезпечення судноплавного каналу, і 
відкриття його штаб-квартири в Галаці 
(Палац Європейської комісії на Дунаї в 
Галацi, сьогодні штаб-квартира бібліотеки 
"V.A.Urechia"), а також Комісії судноплавства 
на річці Прут зробили серйозний вплив на 
модернізацію соціальному і економічному 
житті міста і округу за рахунок зміцнення 
торговельних зв'язків на воді і суші.

Місто Галац став перевалочним пунктом 
для царської армії в російсько-турецькій 
війні 1877-1878 років, в якій також брала 
участь румунська армія проти Османської 
імперії. Після закінчення війни царська армія 
встановила пам'ятник російським воїнам, 
полеглим в боях в маєтку Цiглiни, сьогодні 
у дворі гімназії № 2. Після завоювання 
незалежності від Османської імперії темпи 
розвитку округу Галац відбилися в збільшенні 
виробництва товарів для внутрішнього ринку 
і в збільшенні зовнішньої торгівлі. Крім того, 
справжні реформи проводилися в області 
секуляризації чернечого багатства і в галузі 
освіти з упором на будівництво державних 
шкіл.

Населення повіту починає збільшуватися, 
про що свідчать нові сільські поселення, що 
з'явилися на карті повіту. Використовуючи 
присадибні землі, якими вони володіли, 
колишні поселенці створили поселення, 
так що через роки, що послідували за 
аграрною реформою 1864 року й частковим 
володінням 1879 року, були створені 
нові поселення. Інші поселення виникли 
через переміщення, викликаних частими 
повенями, викликаними річкою Сірет. У 
сільській місцевості, крім традиційних 
занять, пов'язаних із землеробством, 
виноградарством, бджільництвом, 
тваринництвом, рибальством, традиційними 
ремеслами, транспортом, торгівля (таверни, 
бакалійники, торговці зерном, городники, 
торговці горщиками) і промисловість 
розвивалися, особливо за рахунок збільшення 
кількості власників вітряних, парових млинів 
і спиртових заводів. Також в цей період 
з'являються перші ознаки індустріалізації, 
особливо в містах Галац і Текуч. Однак 
навіть в сільській місцевості нове дихання 
модернізації принесуть деякі власники 
садиб з новаторськими концепціями. 

Економічному розвитку повіту також сприяла 
поява на його території залізничної мережі 
та залізничного транспорту. У 1872 році 
була введена в експлуатацію залізниця 
Роман-Текуч-Барбоші. У тому ж році була 
побудована залізниця, яка з'єднала порт 
Галац із залізничною мережею. Ще одна 
залізниця була побудована в Рені під час 
російсько-турецької війни 1877-1878 років, 
щоб полегшити транспортування російських 
військ. Лінія, яка існує до цих пір, має 
широку колію і в даний час використовується 
для транспортування залізної руди з України.

Транспортне сполучення між Рені та Ізмаїлом 
та містом Галац також здійснювалося по воді, 
причому здійснювалися не лише комерційні, 
а й пасажирські перевезення. Новий митний 
закон 1873 року, згідно з яким місто Галац 
більше не мало статус порто-франко і 
обмін територіями, встановлений у Берліні 
після російсько-турецької війни 1877-1878 
років, став відчуватися через кілька років в 
економіці міста, завдяки будівництву порту 
Констанца і вступу в конкуренцію порту 
Галац з портом Одеси, тому ціна товарів, що 
продавалися через цей порт, була нижче.

Протягом декількох десятиліть місто Галац 
також грало роль головного порту Румунії, 
уряд виділяв значні суми на будівництво 
сучасних портових споруд: доків і 
зерносховищ, робіт великого вченого Ангела 
Салiньї. Зростаюча індустріалізація міста 
привертала все більшу кількість людей з 
усіх сусідніх територій повіту, в тому числі 
українців і росіян-липован. Число державних 
шкіл збільшувалася, так що майже в кожній 
комуні повіту була одна або дві початкові 
школи, середні школи були відкриті в містах 
Текуч і Галац. Після приєднання південної 
Бессарабії до Росії в 1878 році Педагогічна 
школа переїхала з Ізмаїла в Галац, як і 
єпископат “Нижній Дунай”. Деякі вчителі і 
священики повинні були приїхати в Галац для 
продовження практики.

Maл.13. Палац Кріссовелоні з Гідігені, графство 
Галац
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Мал.14. Свято-Вознесенський собор, Рені, 1883 рік

Новітній час
Перша світова війна призвела до того, 
що кількість жителів Галацького повіту 
збільшилася вдвічі в результаті не окупації 
Молдови австро-німецькими військами. 
Дипломатичні відносини між Царською 
імперією та Румунією як союзниками в 
Першій Світовій Війні призвели до того, 
що верф “Фернік” була відокремлена 
від Галаца до Одеси і в тому ж місті були 
підготовлені будівлі для королівської сім'ї, 
парламенту і уряду. Ці події змусили лише 
частину румунських парламентаріїв виїхати в 
притулок в Одесу, а королівська сім'я і уряд 
вирішили залишитися в Яссах після окупації 
Бухареста в кінці 1916 року.

У міжвоєнний період Кагул, як і вся південна 
Бессарабія, входили до складу Румунії. Після 
економічної кризи 1929-1932 рр. Економіка 
регіону також піднялася. Відкриття нових 
доріг (автомобільних, залізничних) сприяло 
торгівлі з більш віддаленими економічними 
та комерційними центрами. У документах 
того часу згадується кілька внутрішніх доріг, 
які з'єднували південні ярмарки та міста з 

північними. Одну з них можна було б назвати 
Рибною дорогою, оскільки на ній возили 
возами в гірські райони рибу, виловлену в 
Дунайських та Прутських ставках. Інша, із 
зворотним напрямком, з півночі на південь, 
яка починалась від карпатських шахт, мала 
би називатися Соляною дорогою. В солі мали 
потребу і скотарі, і пастухи з Буджака для 
приготування м'яса і овечої бринзи, а також 
рибаки - для приготування риби.

По Пруту і Дунаю баржі перевозили в Рені і 
Галац все, що цінував бессарабський селянин: 
крупи, мед, сир, фрукти, овочі. За деякими 
статистичними даними, в період 1928-1936 
рр. по Пруту на баржах було перевезено 
53 996 вагонів-зерновозів з портів Кагул і 
Леова, максимальна кількість перевезень 
була виконана: в 1929 р - 8 400 вагонів, в 
1932 р - 8 461 вагон, в 1934 р - 8 189 вагонів. 
Експлуатація водоймищ для рибальського 
справи була важливим джерелом доходу. З 
1932 по 1936 рік у водах Прута від Вален до 
Леова було спіймано близько 1 мільйона 500 
000 кг риби на суму 16 100 000 леїв. В повiтi  



Стр. 25

щорічно вироблялося 60 вагонів з шерстю на 
суму 42 000 000 леїв. Вирощування очерету 
на водах Прута щорічно приносило 20-25 000 
леїв. Прибуток від овечої бринзи оцінювалася 
в 1 мільйон леїв на рік, а загальний дохід від 
виробництва сиру в Галаці становив 3 000 000 
леїв.

Культурна діяльність в колишньому графстві 
Кагул в основному зводилася до місць і 
хорів в селах, виступів деяких пересувних 
театральних труп і вистав, поставленим 
учнями шкіл з Кагула і Леово. У 1920-х і 1930-
х роках в Кагулі були поштове відділення, 
телеграф, середні школи для хлопчиків і 
дівчат, сільськогосподарські, агропромислові 
та торгові підприємства. У Леово було 3 
загальноосвітні школи, професійно-технічне 
училище, театр, кінотеатр, друкарня. 
Культурні центри, середні школи існували 
в більшості сіл. Перепис 1930 року показує 
таку демографічну та етнографічну ситуацію 
в Кагульському повіті: 196 693 жителів, з 
яких 100 714 румунів, 35 299 гагаузів 28 565 
болгар, 14 740 російських, 8 644 німця, 4434 
єврея, 1466 циган, 619 русинів (українців) , 
503 грека, 247 осіб - чехи, 100 поляків та ін.

Міжвоєнний період характеризується подіями 
усунення наслідків війни і активізацією 
інтеграції територій, об'єднаних зі Старим 
Королівством, що наклало свій відбиток 
на розвиток Румунії та повіту Галац. 
Хоча після будівництва порту Констанца 
перерозподілилися вантажні потоки, 
комерційні обороти його стали набагато 
вищими, ніж у портів Галац і Бреїла. Повіт 
Галац почав процвітати завдяки новим 
торговим відносинам з містами Кишинів, 
Рені, Кагул.

У 1912 році місто Галац став рибальським 
центром Румунії, шляхом будівництва 
сучасного та обладнаного рибного 
господарства. Також в цей період уряд 
Румунії виділяє кошти для будівництва 
першокласного аеропорту в Галаці, щоб 
забезпечити комерційне і пасажирське 
повітряне сполучення з Бухареста в Галац, а 
звідси в Кишинів, Одесу, Чернівці, Данцинг.

Коли у 1940 р. землі Бессарабії перейшли до 
СРСР  регіон Кагул-Рені-Галац був охоплений 
у вихор нових драматичних подій. Наприклад, 
через радянсько-німецьку угоду всі нащадки 
німецьких поселенців на півдні Бессарабії 
були переселені. Таким чином, приблизно 
100 000 людей пройшли через Ізмаїл і Рені, 
а також через річку Прут у напрямку Галац. 
Звідси вони на баржах попрямували вгору по 
Дунаю. Встановлення радянського режиму 
в Бессарабії передувало переходу південній 

Бессарабії до України. Практично відразу 
ж на підставі Указу Президії Верховної 
Ради Української РСР від 14 листопада 1945 
року населені пункти на всій території 
Ізмаїльського району були перейменовані. 
Таким чином, Картал отримав назву Орлiвка, 
Анадол - Долинське, Карагач - Нагірне, Сату-
Ноу - Новосільське, Барта - Плавні, Болбока 
- Котловина. Тільки районний центр Рені 
зберіг свою історичну назву.

Розвиток подій Другої Світової війни привів 
до того, що деякі європейські країни, в тому 
числі Румунія, виявилися під гегемонією 
Радянської Росії. Після 1947 року за часи 
нового політичного режиму відбулися 
істотні зміни у всіх аспектах політичного, 
економічного та соціального життя. У 
спробі стандартизувати соціальні верстви 
відбувається націоналізація економічної 
та комерційної власності, економіка стає 
державною, а нав'язана економічна політика 
є централізованою. Майстерні і невеликі 
фабрики закриваються, їх місце займають 
промислові мастодонти, планово розподілені 
по всій країні. Після довгих національних 
і навіть міжнародних суперечок графству 
Галац було запропоновано будівництво 
найбільшого сталеливарного комплексу 
в країні, металургійного комбінату, який 
перетворив місто Галац з торгового міста 
в промислове (в якийсь момент кількість 
робочих досягло 37000) через величезну 
міграцію селян і робітників з інших частин 
країни в Галац. У 1961 році був закладений 
фундамент найбільшого сталеливарного 
заводу в Румунії, понад 12000 робітників, 
інженерів і техніків брали участь в його 
будівництві на пагорбі Смирданулуй, 
який був відділений від території Галац 
тільки долиною Калiчiй (сьогоднішньої 
Фiлешть) і струмком Кетуша. Зважаючи 
на віддаленість промислового комплексу 
від будь-яких гірських джерел, існування 

Мал.15. Сільський музей "Петре Караман", 
Гірбовецькій ліс, Кагул
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Мал.16. Сталеливарний завод, Галац

старої залізниці, побудованої в 1877 році, 
яка поєднала Галац з Рені, а також з Дунаєм 
довело свою ефективність, оскільки великим 
постачальником коксу і залізної руди була 
Україна, при цьому поставки здійснювалися 
як залізницею, так і по воді.

Галац був реорганізований спробами 
видалити будь-яке нагадування про багатство 
тих, хто за допомогою свого житла мав 
свій внесок в архітектурну спадщину міста. 
Будинки були націоналізовані та передані 
в оренду багатьом сім'ям. Багатоквартирні 
будинки були побудовані таким чином, 
щоб виключити уявлення про соціальні 
відмінності. В одному корпусі жили робочий, 
вчитель і директор підприємства. Архітектура 
будівель втратила свою цінність, набуває 
нового строгого стилю, без пропорцій, 
ритму і гармонії, займає все більше місця 
на заміну старим будівлям, які незалежно 
від того, чи були схильними до сейсмічних 
впливів, в будь-якому випадку руйнуються 
бульдозерами. Таким чином, на земельних 
ділянках, які раніше були використані в 
аграрних цілях утворюються цілі квартали, 
названими мікрорайонами з кімнатами 
замість повноцінних квартир. У цей період 
муніципалітет дуже сильно розширюється. 
Сільська місцевість також зазнає радикальних 
змін. В першу чергу, через колективізацію 
сільського господарства, і як наслідок 
масштабна міграція молодого населення 
до міста. Потім пішли спроби урбанізації 
сіл шляхом побудови житлових блоків, не 

забезпечуючи необхідною інфраструктурою 
і аграрними технікумами. Відзначається 
великий прогрес в сфері освіти і культури: 
будуються нові школи, дитячі садки, 
з'являються нові музеї і культурні заклади.

Що стосується Кагула, то після Другої Світової 
Війни він став головним промисловим і 
культурним центром півдня Молдавської РСР. 
Почали працювати пивоварний завод (1957), 
промисловий завод (1966), молочний завод 
(1968), консервний завод (1971), міська 
друкарня (1972). Будується залізнична лінія 
Басарабяска - Кагул, перший поїзд прибув на 
місцеву станцію в 1971 році. Були відкриті 
численні навчальні заклади: педагогічне 
училище (1945), медичне училище (1946), 
школа-інтернат №1 (1961 г.), технікум і 
професійно-технічне училище (1969 р).

Муніципалітет Кагула - єдиний населений 
пункт в Республіці Молдова, який має статус 
бальнеологічного центру. Це пов'язано з тим, 
що в 1984 році тут почав свою діяльність 
санаторій “Нуферул Альб”. Санаторій являє 
собою сучасний оздоровчий центр і має в 
своєму розпорядженні поліклініку, готельний 
комплекс на 502 місця, блок харчування, 
інші соціальні і культурно-розважальні 
об'єкти. Сприятливі кліматичні особливості 
дозволяють застосовувати на курортах 
Республіки Молдова різні методи лікування, 
а джерела з мінеральними водами, завдяки 
своїм лікувальним властивостям, можуть 
сприяти розвитку курортного туризму.
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Мал.17. Церква “Св. Ніколає” - Бану (титул) з 
Нікорешті, графство Галац

Мал.18. Дерев'яна церква з Чержешти, повіт 
Галац

В період після закінчення холодної війни 
в повіті Галац велика увага приділяється 
захисту історико-культурної спадщини, що 
складається з 263 історичних пам'яток по 
всьому повіту, збереження і просування 
традицій, а також охорона заповідників 
і природних територій (5 охоронюваних 
територій орнітофауни та 14 об'єктів 
громадського значення) як елементам 
місцевої, національної, регіональної та 
міжнародної ідентичності на прикордонних 
територіях. Значно поліпшуються 
дипломатичні і торгові відносини з сусідніми 
країнами. Пам'ять про великого гетьмана 
Мазепу зміцнила об'єднання румунської 
громади з українською, які разом з 
Українською державою у 2005 році встановили 
бюст гетьмана в місті Галац.

З економічної та соціальної точки зору, життя 
в повіті Галац і на територіях за Прутом мають 
разючу подібність, і це пов'язано з корінням, 
що йдуть в доісторичну епоху: заняттями, 
робочими землями, виноградарством, 
тваринництвом, будівництвом будинків, 
що належать культурі тих, хто жив на цих 
землях.

Ми помічаємо цю подібність, порівнюючи 
предмети, виявлені в результаті археологічних 

досліджень в повіті Галац, предмети, які 
виставлені в історичних музеях (Галаца і 
Текуч). Зв'язок з гето-дакським і римським 
світом можна виявити в Пояні (Піроборідава) 
або, глянувши на руїни римського табору в 
Галаці, на гробницю Гіпогея, або, особливо, 
на римський оборонний вал (від Тулучешті 
до Шербештій-Векь) і остготський (від 
Стойкань, 95 км дороги до Плоскучень, повіт 
Вранча), який має продовження за Прутом. 
Християнські церкви, сполучники віри, на 
додаток до архітектури, історії і пам'яті 
пробуджують сильне почуття приналежності 
до віровчення, якому два тисячоліття.

Незалежно від того, чи зроблені вони з 
дерева (Чершешті), з цегли або каменю, 
більшість церкви в населених пунктах: 
Галац, Нікорешть, Бучумень, Кирломенешті, 
Адам, Рошкань, Фирценешть, Тудор 
Владимиреску, Кудалбі класифікуються як 
історичні пам'ятники. Їх старовина датується 
17 століттям, в зв'язку з цим, вони можуть 
бути названі пам'ятниками екуменічного 
паломництва.

Не поступаються і церкви болгарської або 
липованської громади. З другої половини 
XIX століття ці громади були зайняті 
будівництвом власних культових споруд 

Антропна, природна, культурна та туристична 
спадщина та потенціал транскордонного 
туристичного регіону Рені-Кагул-Галац
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(Галац). Багато приватних або державних 
шкіл кінця XIX - початку XX століття зберегли 
свою конфігурацію, ними можна любуватися 
в повіті Галац під знаком історичної 
пам'ятки. Такі навчальні заклади можна 
побачити в населених пунктах: Галац, Текуч, 
Індепенденца, Лунка, Жорешть.

Зовнішній вигляд традиційних архітектурних 
об'єктів, на жаль, має тенденцію втрачати 
свій первозданний вигляд, але завдяки 
етнографічному музею “Петре Караман”, 
“Живому музею - Ватра ку Дор” (Шивіца, 
Тулучешть) або сільського будинку “Аврам 
Дунеряну” їх можна побачити і сьогодні такими, 
які вони були спочатку, наприклад, великий 
традиційний будинок, з димоходом, сарай, 
курятник, загін для овець, і іншого худоби, 
дробарки, а також об'єкти, що відображають 
ремісничу діяльність (гончарство, хутро, 
випічка, ткацтво, в'язання, шиття), рухоме 
майно (інструменти, сільськогосподарська 
та побутова техніка, предмети домашнього 
вжитку, народні костюми) і нематеріального 
(народні пісні та інші види усної творчості, 
ігри, традиції, пов'язані з народженням, 
хрещенням, весіллям, чаклунством, 
колядуванням, смертю). Перебуваючи в 
природному середовищі, в Тулучешть, 
Кавадінешті, Альдешть, Івешть, Лешті, 
Нікорешть, ви можете побачити такі 
традиційні будинки з характерними 
елементами конструкцій: дахами, покритими 
очеретом і металочерепицею, колонами 
і стовпами, ганкам, перфорованими 
елементами дерев'яного карниза, але 
особливо присутність білого і синього 
кольору, такого поширеного в прикордонній 
зоні.

Відомі галацькі виноградники знаходяться 
в населених пунктах: Івешті, Нікорешті, 
Бучумені, Адам, Тиргу Бужор, Оанча, які 
можуть об'єднатися в один виноградний 
шлях, таким же чином, як і ті кілька садиб, 
які ще залишилися в цілості. Липові ліси в 
Бучумені, акацієві ліси і піщані дюни в Хану-
Конакі або Піоновий заповідник в Рошкань 
разом з луками Прута або Серету доповнюють 

туристичний, рекреаційний або спортивний 
репертуар галацького повіту. Переплетення 
декількох тисячоліть людського існування 
на цій території з елементами, які природа 
створювала мільйони років, являє собою 
географічні, історичні та культурні рамки, 
які необхідно зберігати, підтримувати і 
вбирати з освітньої, музейної та туристичної 
точки зору.

Суттєвими параметрами для оцінки 
туристичного потенціалу району Кагул є 
природні ресурси, антропний компонент, 
інфраструктура і людські ресурси. Район 
Кагул слід розглядати як туристичний центр 
з певним потенціалом для співпраці, яке 
має як сильні, так і слабкі сторони, має ряд 
переваг, але також стикається з багатьма 
труднощами і погрозами, властивими 
суспільству, що характеризується 
політичною нестабільністю, непослідовністю 
у виробленні державної політики, а також 
існуючого в умовах економічної і пандемічної 
невизначеності. Туризм позиціонується як 
один із пріоритетних напрямків розвитку в 
районі Кагул.

Деякі з сильних сторін потенціалу розвитку 
туризму на місцевому рівні пов'язані з:

 - існуванням на районному рівні проектів 
зовнішньої допомоги для розвитку туризму;

- наявністю і реалізацією програм з розвитку 
туризму на районному рівні; існуванням різних 
спеціалізованих асоціацій та неурядових 
організацій, що просувають місцевий туризм;

- наявністю декількох туристичних агентств: 
у районі Кагул, згідно з інформацією, 
розміщеною на офіційному сайті районної 
ради Кагула, в даний час діє 11 туристичних 
агентств;

- наявністю структур прийому і розміщення 
туристів: пропускна здатність структур 
прийому туристів з функціями розміщення 
в районі Кагул за останні десять років 
демонструє тенденцію до зростання (з 959 
місць у 2010 році до 1020 місць в 2019 році);

- роботою мережі ресторанів, кафе, піцерій, 
барів, нічних клубів та ін.

Що стосується нематеріальної спадщини 
(традиції, звичаї, події, свята) в сільській 
місцевості району Кагул, то воно є 
результатом тисячолітньої взаємодії людини і 
природи і несе в собі величезний туристичний 
потенціал. Присутність в повсякденному 
житті місцевих традицій і звичаїв могло 
б стати важливим елементом у розвитку 
сільського туризму в Кагульському районі. Мал.19. Музей повіту Кагул
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Місцеві традиції та звичаї, що йдуть коренями 
в місцевість району Кагул та передаються 
з давніх часів з покоління в покоління, 
можна використовувати і популяризувати за 
допомогою фестивального туризму. Жирний 
вівторок до Великого посту - це культурна 
практика в круговороті весняних звичаїв, все 
ще зберігається в південних громадах.

Засновані на культі поклоніння сонцю, 
розпалюються ритуальні багаття, навколо 
яких відбуваються дії, визначені традиціями. 
У практик є різні назви: Фокурелеле (Кашліца-
Прут, район Кагул) і Фокурелул (Готешть, 
район Кантемир), Уліліка (Джурджулешти, 
район Кагул); Фокеретул (Попяске, район 
Штефан-Воде), Іертечіуня (Прощання) 
(Олександру Іоан Куза, район Кагул або 
Олерiя (Картал, район Рені, Україна). Ці 
обряди пов'язані з оновленням пори року. 
Це період очищення простору вогнем, 
возз'єднання спільнот навколо очищеного 
простору. Ритуальні дії викликають достаток 
сільськогосподарського року. Люди радіють, 
співають, грають, відновлюють старі 
відносини і дружбу, щоб рік був успішним.

Район Кагул є організатором кількох місцевих, 
національних та міжнародних фестивалів, 
серед яких можна відзначити наступні: 
Міжнародний фестиваль "Нуферул Алб" 
("Біла латаття"), що проводиться в Кагулі, 
сприяє просуванню творчих колективів, 
любителів танців і пісень, представляючи 
стилізовані постановки та різні відтворення 
фольклору тієї країни, звідки представники 
родом. Міжнародний фестиваль "Кiпурь де 
пріiетень" ( "Лики друзів") просуває молодих 
виконавців з різних країн і проходить щорічно 
в кінці червня. Міжнародний фестиваль 
"Дулче Флоаре де Салким" (“Солодка квітка 
акації”) - проводиться в селі Валєни, в 
рамках фестивалю організовуються: етно-
фольклорні виступи, виставки творів народних 

майстрів, приготування традиційних страв, 
ярмарок сільськогосподарських продуктів, 
освітні заходи для дітей. Фестиваль-конкурс 
"В серці хори Букурії" ("Ла ватра хорелор 
букурієнє"), який проводиться в селі Букурія, 
спрямований на популяризацію народних 
пісень і танців і просування творчості 
народних майстрів. Фруктовий фестиваль 
- щорічно організовується районною радою 
Кагула. В рамках свята проходять виставки 
професіоналів сільського господарства: 
виноградарства та хлібопечення, фермерів, 
бізнесменів в областях, пов'язаних з 
сільським господарством, виставки народних 
майстрів, а також концерти за участю творчих 
колективів району.

Кагул володіє етнофолклорним потенціалом, 
який можна використовувати в туристичних 
програмах. Фольклорні колективи "Doina 
Prutului" і "Colibăşeanca" з села Колібаші, 
ансамблі народного танцю "Vălenaşii" і 
"Crăiţele" з села Вален, "Bucuria" з села 
Букурія, "В. Botgros" з села Бадікул-
Молдовенеск, "La roata norocului" з села 
Андрушул-де-Сус, ансамбль "Cimpoieş " з села 
Манта, творчий колектив "Vatra horelor" з 
села Слобозія Маре," Doruleţ " з села Пеліна," 
Cucorenii" з села Кукоара, "Comăncuţa" з села 
Кріхан-Столітті, "Sălcioara Mică" і "Sălcioara 
Mică" з села Тараклія-де-Салчіє просувають 
Традиції та особливості костюма, пісні і 
народного танцю. В районі Кагула також існує 
37 народних майстрів, що спеціалізуються на 
наступних видах діяльності: виготовлення 
народних костюмів, розпис, плетіння з гілок 
верби, плетіння кошиків, виготовлення 
барабанів, ляльок, ткацтво, деревообробка, 
обробка шкіри, в'язання, вишивка, вироби з 
соломи, тканин і мушель.

Район Кагул також багатий релігійними 
будівлями, яких налічується 38, і які можуть 
бути інтегровані в туристичну мережу 
регіону. Хоча вони схожі по архітектурі, 
є церкви, які представляють особливий 
інтерес своєю історією або розташуванням, 
серед них: церква “Святих Петра і Павла” 
в селі Борчеаг, церква “Святих Архангелів 
Михаїла та Гавриїла” в селі Колибань, 
церква “Святого Миколи” з села Тартаул-
де-Салчіє. Серед найстаріших і найбільш 
представницьких культових споруд району 
можна назвати: Кафедральний собор “Св. 
Архангела Михаїла і Гавриїла” з Кагула, 
побудований з ініціативи військового 
губернатора Бессарабії П. Федорова. З 
моменту заснування до наших днів будівля 
церкви було композиційним центром міста 
Кагул.

Мал.20. Санаторій «Нуферул Алб» з Кагулу
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З 1962 по 1989 рік церква не діяла. У 1989 
році, коли собор відновив богослужбову 
діяльність, храм був відремонтований. 
Старовинна обрядова церква “Плащаниця 
Божої Матері” в Кагулі, побудована 
липованами в середині 19 століття. Вона була 
закрита в 1963 році і знову відкрита в 1994 
році. В районі Кагула також є три монастирі, 
які можуть бути місцями паломництва: 
монастир (розташований в 3 км від Кагула) 
є релігійною громадою черниць; монастир 
“Святої Трійці”, розташований в околицях 
Кагула; монастир “Зішестя Святого Духа і 
Різдва Богородиці” з комуни Гаваноаса був 
заснований в 2008 році.

На території Кагула є кілька музеїв, в тому 
числі Музей землі Кагула, який є найбільшим 
і найважливішим музеєм на півдні Республіки 
Молдова. У фондах музею близько 40 000 
експонатів, розподілених в залежності 
від галузей: "історії", "природознавства", 
"етнографії". У цьому сенсі є примітною 
34-кілометрова ділянка археологічного 
пам'ятника міжнародного значення “Валул 
луй Траян”, який починається від села Вадул-
луй-Ісак і простягається до села Табаку у 
озера Ялпуг. На території міста діє єдиний 
театр в Південному регіоні - Республіканський 
музично-драматичний театр ім. "Б.П. 
Хашдеу" в Кагулі. У Кагулі також є два табори 
відпочинку: табір відпочинку та тренувань 
„Romantica” (с. Московей) i табір відпочинку 
(с. Ларга), а також кілька рекреаційних зон 
і центрів  („Lacul sărat”, „Lacul Frumoasa”, 
„La Cotihana”, „Lacul Manta”, „La Izvoare”, 
туристичний комплекс "Eco-Village Văleni"). 
Водночас у Кагулі є виноробні заводи, 
конкурентоспроможні на міжнародному рівні 
(ТОВ „Grape Valley”

СП, АТ  „Slobozia Mare”, КТ „Agrosudresurs”  
ТОВ , АТ „Vismos”, ТОВ „Vieru Vin”, АТ  „Vinia 
Traian” СП, „Podgoria Dunării” та iн.).

Туристичний потенціал Кагульського району 
також полягає в розвиненої транспортній 

Мал.21. Пам'ятна дошка, присвячена Б. П. Хашдеу, 
біля входу до Музею рідного краю, Кагул

мережі: а) автомобільні шляхи: зв'язок з 
національними і міжнародними маршрутами 
(відстань автодороги Кагул-Кишинів 
становить 162 км; Кагул-Галац - 65 км, 
Кагул-Рені - 54 км), б) залізнодорожні шляхи: 
залізниця Джурджулешти-Кагул-Кишинів; в) 
зв'язок по повітрю: міжнародний аеропорт 
Кагул, який має злітно-посадочну смугу 
довжиною 1700 метрів і займає загальну площу 
100,45 га; г) зв'язок із морем: міжнародний 
порт Джурджулешти, який є єдиним портом в 
Республіці Молдова, доступним для морських 
суден, що знаходяться на 133,8 км Дунаю. 
Пасажирський термінал порту має пропускну 
здатність близько 300 пасажирів на добу.

Однак, мабуть, жоден інший вид ресурсу не 
викликає такий великий інтерес і не володіє 
таким потенціалом для розвитку туризму, 
в першу чергу екологічного. В цьому плані 
в першу чергу слід згадати біосферний 
заповідник “Прутул де Жоc”, який був 
заснований 13 липня 2018 року і має загальну 
площу 14 771,04 га. Це єдиний заповідник 
в Республіці Молдова, який отримав 
міжнародне визнання, будучи включеним до 
Всесвітньої мережі біосферних заповідників 
ЮНЕСКО. Загальна площа заповідника 
становить 1755,4 га, включаючи озеро 
Бєлєу площею 628 га. Завдяки вражаючої  
різноманітності середовищ існування 
флори і фауни на унікальному просторі 
невеликих розмірів Науковий заповідник 
“Прутул-де-Жос” є справжнім природним 
музеєм біорізноманіття на луках річки Прут 
і природною цінністю спадщини регіону. 
На території Кагульського району є водно-
болотні угіддя міжнародного значення, 
представлені озерами Нижнього Прута, 
розташованими на південь від муніципалітету 
Кагул на площі 19 152,5 га і внесенням до 
Рамсарського списку під номером 1029.

У той же час на території Кагульського 
району є кілька пам'ятників природи, серед 
яких є: геологічні та палеонтологічні 

Мал.22. Фрагмент виставки сільського мистецтва, 
музей із с. Новосельського, Рені
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Мал.23. Традиційний фестиваль «Мошул», с. 
Орлiвка, Рені

реліктовий і консервативний характер 
корінного населення і деяка стабільність 
в плані відтворення людського досвіду. З 
іншого боку, для цього регіону є характерним 
високий рівень мобільності представників 
різних народів і ще більше - культурних 
практик. Ці людські регіони зазвичай 
називаються "прикордонними". Своєрідність 
кожної спільноти регіону Рені видна в 
порівнянні цих товариств як складових 
частин цієї зони, з етнокультурним кадром 
поза цією зоною.

Витримуючи удари долі, населення південної 
Бессарабії в цілому і територіальної громади 
Рені зокрема продовжує жити в мирі та 
злагоді, будучи представленим більш ніж 
десятком національностей, що співіснують 
разом. Як і їхні предки, вони обробляють 
землю, ростять дітей і присвячують своє життя 
цій землі. Сформована в XIX столітті модель 
мирної  взаємодії представників різних 
етнокультурних традицій, відтворена на 
протязі двох століть, існує і працює сьогодні, 
при цьому головною її рисою є гармонійна 
співпраця. Така культура добросусідства 
заснована на одночасній дії факторів 
активного міжкультурного співробітництва 
укупі зі стабільною ізоляцією життя всередині 
даного регіону. Збереження етнічної групи і 
її специфічних особливостей відбувалося на 
рівні сім'ї і територіальної спільності. При 
цьому перешкод для самоствердження і 
декларування “інакшості” в публічній сфері 
не було. Навпаки, така виразність виявилася 
затребуваною в практиці міжнаціональної  
взаємодії на регіональному рівні.

Мал.24. Музей, с. Орлівка, Ренійська територіальна громада 

(Рапа-де-ла-Тартаул, Афлоріментул-де-ла-
Вален, Скам'яніла стоянка біля села Пеліна, 
Скам'яніла стоянка між Москвою і селами 
Дерменжі) і ботанічні (дуб звичайний на 
околиці села Джурджулешти і Стежару в 
селі Дойна, ботанічний сад в Кагульское 
муніципалітеті, який розташований в долині 
річки Фрумоаса, притоки річки Прут, який 
розташований в долині річки Фрумоаса, 
притоки річки Прут, на східній околиці 
муніципалітету і займає площа 32,18 га.).

Що стосується територіальної громади 
Рені, яка включена в трикутник, утворений 
Кілійською ділянкою або сегментом 
Дунаю, системою озер Кугурлуй-Ялпуг і 
“Троянськими волами” на півночі, становить 
історико-етнографічний регіон унікального 
характеру. З одного боку, тут простежується 



Стр. 32

Найсильнішою етнічною групою в районі Рені є 
молдавські румуни. Вони зберегли практично 
всі ознаки своєї самобутності: мова, 
культурні та побутові традиції, історичну 
пам'ять і самобутність. Як в міських, так і в 
сільських громадах молдавани відрізняються 
певним консерватизмом в повсякденному 
житті, а також ритуальними і повсякденними 
звичками. Вони є представниками кількох 
виразних варіантів східно-романської 
культури. У всіх селах області були церкві, 
де багато років богослужіння проходили 
молдавською церковну мовою.

Під час румунського правління (1918-1940) 
всі місцеві церкви перейшли на новий 
григоріанський календар. В радянські часи 
церква в Орлівці була закрита, а згодом 
зруйнована. 25 грудня місцеві жителі 
продовжили святкувати Різдво. Виразні 
календарні ритуали також є основними 
факторами етноінтегративного життя. У 
цьому сенсі особливий різдвяний символ “Дід 
Мороз” має місце в усіх селах і в “молдавських 
нетрях” в Рені. Однак саме в Орлівці за 
радянських часів він набув особливого 
значення. Ритуальне відвідування молодими 
людьми всіх місцевих будинків з побажаннями 
благополуччя і процвітання за останні 
півстоліття значно “карнавалізовалось”. 
Свято увібрало в себе багато елементів дня 
Андрія (13 грудня), а також запозичення з 
фольклору новобранців Червоної Армії. Цей 
барвистий звичай процвітав ще більше в 
пострадянських умовах.

В цьому звичаї  можна детально розрізнити 
шари різних епох, в яких він існував, 
особливо минулого століття. Не менш виразні 
і інші реалії культури і повсякденного життя, 
такі як житло, система харчування, сімейні 
ритуали, сім'я і суспільне життя. У регіоні 
існують інституційні форми репрезентації 
цієї виразності (музеї, будинки культури, 
фольклорні ансамблі і т.д.). І взагалі 
румунська мова - це мова міжнаціонального 
спілкування в цьому невеликому регіоні.

Гагаузька місцевість - Котловина (Болбока) 
надає додаткового забарвлення картині 
етнічної різноманітності населення регіону. 
Місто є самим західним з анклавів гагаузів 
в передгір'ях Бессарабії. Гагаузи там 
сприймають свою територіальну винятковість 
з певною гордістю, заявляючи: "там, нагорі - 
гагаузькі села; ми тут одні, ми сховалися за 
озером Ялпуг". У той же час вони підтримують 
активні зв`язки з іншими гагаузами України 
і Молдови. У цьому селі не тільки є вся 
необхідна інфраструктура для збереження 
специфіки цієї культури, а й у певному сенсі 

створена елітна професійна версія турецької 
культури. Колись тут служили представники 
легендарного священного роду Чакир, який 
багато зробив для національно-релігійного 
відродження гагаузького народу в кінці XIX 
- початку XX століть. Від того ж прізвища, 
але вже в кінці ХХ століття з'явився один з 
найвідоміших гагаузьких художників - Петро 
Михайлович Чакир.

Молоде покоління гагаузів в цьому селі 
може познайомитися з самобутністю свого 
минулого і своєю культурою не тільки в 
школі, але і в прекрасному музеї і в будинку 
культури. Приватне сімейне життя гагаузів в 
Котловині безпосередньо сприяє збереженню 
культурної виразності ряду ритуальних, 
кулінарних і економічних традицій. Місцеву 
церкву слід розглядати як особливе місце 
збереження і одночасно розвитку, адже 
служби проводяться на прохання віруючих 
гагаузькою мовою. Духовність цього народу 
вселяє оптимізм в його майбутнє. У цих 
умовах організація міжнародного фестивалю 
гагаузької культури в Котловині з 2010 року 
не здається випадковою.

Болгарська культура також представлена 
на території територіальної громади 
Рені. Болгари складають значну частину 
населення Рені, але більшість з них 
проживає в колишній колонії Карагач, 
нині селі Нагірне. Це одне з найстаріших 
поселень “задунайських переселенців” на 
півдні Бессарабії: є всі підстави вважати, 
що воно датується серединою XVIII століття. 
Можна з упевненістю сказати, що перші 
хвилі переселенців пройшли через Карагач 
і поширилися по регіону: Імпутсіта, Чійшія, 
Кубей, Каракурт і ряд інших були представлені 
цією етнокультурною групою балканського 
населення, яка перейшла через Дунай.

Як і в інших болгарських поселеннях в 
Буджаку, в Нагірному існує як сімейно-
побутова, так і суспільна інфраструктура, 
яка сприяє відтворенню масової 
культури. Житловий, господарський і 
продуктовий комплекс місцевих жителів 
також відрізняються своєю виразністю. 
Специфічні свята “Трифон зарізаний”, 
“Янувден”, “Гергевден”, “Дімітрден” та інші 
відображаються в ритуальному календарі. За 
допомогою школи та будинку культури були 
створені сучасні інституційні можливості для 
збереження і розвитку болгарської культури. 
З огляду на це етнокультурне розмаїття, 
створення в 2019 році в центральному 
парку Рені “Мультинаціональної культурної 
резиденції – “Danube HQ ” не випадково.
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Додаток статистичних даних
Кагульський район

Площа: 1545 км2

Населення: 105 325 жителів  (2014 року)

Щільність населення: 68 жителів / км2

Адміністрація: Район включає муніципалітет Кагула, 54 комуни і села.

Освіта: Столиця району, м. Кагул - університетський центр, який є штаб-квартирою Державного 
університету ім. Богдана Петричейку Хашдеу. У той же час в районі Кагула діє 50 початкових 
і середніх загальноосвітніх закладів.

Економіка: Основною галуззю економіки району є сільське господарство, частка земель 
сільськогосподарського призначення становить 65,4% від загальної площі району. Іншими 
галузями економіки адміністративно-територіального утворення є торгівля та послуги, 
представлені 781 комерційними об'єктами, легка промисловість - 3 швейними і трикотажними 
фабриками і харчова промисловість - 5 фабриками, а також 7 виноробними підприємствами.

Особистості:

• A. Чурунгу (1920-2004) - письменник, публіцист, редактор журналу "Cahulul literar";

• П. Дімітріу (1925-1996) - доктор історичних наук, автор досліджень, підручників і збірок 
документів;

• И. Осадченко (1929-1994) - доктор філологічних наук, професор університету, письменник, 
автор досліджень по створенню класиків румунської літератури;

• А. Єремія (1931 р.н.) - доктор філологічних наук, лінгвіст, науковий координатор Інституту 
мовознавства АН Молдови, автор монографічних досліджень і наукових статей;

• Е. Гребеніков (1932-2013) - вчений-міжнародник, фахівець з проблем космічної динаміки і 
ядерної фізики, професор університету, академік;

• Е. Хрищцев (1942-2009) - доктор хабілітат економічних наук, професор, колишній ректор 
Академії економічних наук;

• Г. Рябцов (1946 р.н.) - професор університету (Кишинівський технічний університет), 
письменник, публіцист;

• Г. Воде (1934-2007) - поет, письменник, публіцист, кінорежисер;

• И. Бостан (1949 р.н.) - професор університету, академік, колишній ректор Технічного 
університету Молдови;

• Ю. Греков (1934 р.н.) - письменник, публіцист, перекладач, редактор журналу “Літературна 
Молдова”;

• С. Стрезев (1951 р.н.) - випускниця Кагульського педагогічного училища, сопрано, 
виконавиця класичної музики, заслужена артистка і ін;

• К. Рябцов, (1920-1997) - професор, письменник і публіцист, почесний громадянин міста. 
Кагул.
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Галацький повіт

Площа: 4446,3 км2

Населення: 536 612 жителів (2011)

Щільність населення: 120 жителів / км2

Адміністрація: до складу повіту входять чотири міста - Галац, Текуч, Тиргу-Бужор і Берешті 
- 56 комун, в тому числі 180 сіл.

Освіта: Столиця Галацький повіту - університетський центр, який є штаб-квартирою 
Університету “Дунереа де Жос”. Крім того, в Галацькому повіті 193 початкові школи, гімназії, 
коледжі та середні школи.

Економіка: основними галузями економіки повіту є промисловість і будівництво - 43% - 
послуги: 38% - сільське, лісове і лісове господарство - 19%.

Особистості:

• М. Аушнітт (1888-1959) - промисловець та підприємець;

• П. Барбу (1962 р.н.) - письменник;

• Т. Каранфіл (1931-2019) - кінокритик;

• Н. Кассіян (1924-2014) - поетеса, есеїст;

• Д. Дедіу (1942-2013) - космонавт;

• Д. О. Думітру - комік, художник;

• Л. Фельдман (1983-1987) - скрипаль, композитор;

• В. Маджару (1887-1940) - економіст, соціолог та політик;

• Д. Нікоале (1940-2019) - інженер та мер міста, Галаці;

• М. Петреску-Дамбовіша (1915-2013) - історик та археолог, член Румунської академії;

• К. Поповіч (1910-1977) - астроном, астрофізик та геодезист, член Румунської академії;

• К. Рессу (1880-1962) - живописець, член Румунської академії;

• Г. Зане (1897-1978) - економіст, член Румунської академії.
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Ренійська Територіальна громада

Площа: 840,1 км2

Населення: 36 117 жителів (2015)

Щільність населення: 43 жителів / км2

Адміністрація: Територіальна громада Рені є частиною району Ізмаїл, що, в свою чергу 
входить до Одеської області. До юрисдикції територіальної громади належать місто Рені та 
сім сіл (село Долинське, село Лиманське, село Орлівка, село Плавні, село Новосільське, село 
Котловина, село Нагірне).

Економіка: У Рені є порт (морський) на Дунаї, нафтовий термінал, сонячна електростанція 
"Лиманське" потужністю 43,6 МВт. Харчова промисловість представлена   виробничими 
підприємствами хліба, м’яса та винних продуктів.

Особистості:

• А.Н. Дойч (1900-1986) - астроном, член Міжнародного астрономічного союзу;

• І. Доватур (1897-1982) - історик і філолог;

• Р. І. Капланський (1911-1966) - художник, співак, скрипаль;

• А. Малiцкiй (1942 р.н.) - економіст, професор та дослідник;

• П. Чебану (1955 р.н.) - спортсмен, футболіст;

• М. Ганчу (1973 р.н.) - співак популярної музики, соліст Національної філармонії Молдови;

• Л. Іосль (1903-1994) - поет, драматург і педагог.
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