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Summary

Under the influence of Herder and Romanticism national cultures, including mother
tongue and folklore, began to be actively studied. Representatives of the Transylvanian School
at the end of the XVIIIth and during the XIXth centuries ( such as Samuil Micu, Gheorghe
Şincai, and Ioan Budai-Deleanu) researched folklore aiming to increase their readers’ love for
Romanian. Ukrainian ethnography, ( born at the beginning of ХІХth century), also gave an
increased attention to language and cultural specificity. the time. This led to the publication
of „Grammar of Ukrainian dialect” by Oleksiy Pavlovskiy (1818), “Experience of ancient
Ukrainian songs” by M.I. Certelev (1819), “Ukrainian songs” by M.O. Maksimovich (1827),
and „Zaporozhskaya old times” by I.I.Sreznevskiy (1833-1838). Folklore materials (fairy-
tales, proverbs, riddles, songs), as texts of live spoken language, were also included in the fa-
mous “Grammatica slavo-ruthena” (1830) by Michaele (?) Lutskay (1789-1843), whose ideas
evoke the historical and philological credo of the Romanian Latinists in the Transylvanian
School.

Timotei Cipariu (1805–1887), a representative of the second generation of the Tran-
sylvanian School, and the Ukrainian linguist, first rector of Kiev University Mikhaylo Mak-
simovich (1804-1873), insisted on the role played by folklore in the development of national
languages Folklorist and ethnographer Pantelejmon Kulish (1819-1897). used phonetic
spelling in both his collection of ethnographic materials „Notes about South Russia” (1856-
1857) and his „Grammatik” (1857). Romanian scholar Bogdan Petriceicu Hasdeu (1838-
1907 brought folklore elements to his interdisciplinary studies in history, philosophy,
psychology, mythology, history of religions, Ukrainian linguist Oleksandr Potebnya (1835-
1891), used examples from Ukrainian folklore in all his theoretical linguistic works. Folklore
was as important as linguistics in the work of Moses Gaster (1856-1939), author of the anthol-
ogy („Romanian folk literature”, 1883), and Lazăr Şăineanu (1859-1934), both formed by
B.P. Hasdeu. Together with psychology and sociology, folklore is widely presented in linguistic
works of the Ukrainian philologist Pavlo Gnatovich Zhiteckiy (1837-1911).
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ФОЛЬКЛОР У РУМУНСЬКИХ Й УКРАЇНСЬКИХ ЛІНГВІСТИЧНИХ СТУДІЯХ
КІНЦЯ XVIII – XIX СТ.

Фольклор відкрила доба Просвітництва [Vrabie 1968, V], ідея про єднання в
Просвітництві народно-національного з античним зумовила ґрунтовніше вивчення
Стародавньої Греції, яке відкрило Трою і фольклор „догомерівської епохи”, що й спричинило
захоплення Гердером (1744-1803), автором першої історичної теорії мови в історії
мовознавства, і романтиками народною творчістю, минулим. „Гердер розглядає мову як
неосяжну країну понять, до якої протягом століть покоління людей вкладали багатство своїх
ідей” [Березин 1984, 24-25]. У деяких своїх працях – „Фрагменти з німецької літератури”
(1766-1803), „Дослід про походження мови” (1772), „Про Оссіана і пісні стародавніх
народів” (1773), „Про Шекспіра” (1773) – Гердер висуває принцип історичного підходу як
до мови, так і до явищ мистецтва. Він доводить, що поезія – продукт діяльності не окремих
„витончених і розвинутих натур”, а цілих народів. У поезії кожного народу, яка ще не
понівечена книжною вченістю, відображені народні звичаї, мораль, умови праці й побуту, а
походження й історія мови невіддільно пов’язані з історією мислення. М.А.Кондрашов в
„Історії лінгвістичних учень” говорить: „Під впливом Гердера й романтизму з’являється
тенденція піддавати історичному дослідженню всі культурні цінності, включаючи рідну
мову й фольклор” [Кондрашов 1979, 29]. Кожне мовне і мистецьке явище може бути
зрозумілим лише при вивченні тих умов, у яких воно постало. У зв’язку із цим Гердер не
схильний у науці, літературі та мистецтві надавати перевагу стародавнім грекам, бо в
кожного народу є, зокрема, свої власні поети рівня Гомеру, Есхілу чи Софоклу. Акцентуючи
на індивідуально-неповторній цінності кожної епохи, кожного народу, Гердер тим самим
відкидає нормативний підхід, що утвердився в естетиці класицизму, з його орієнтацією на
абсолютний художній ідеал, який зазвичай пов’язувався з античністю (детальніше про
історико-філологічну концепцію Гердера нами викладено в посібнику „Нариси з історії
класичної філології” [Лучканин 2004, 99-102]). Водночас „глибинніше” заглиблення в
античність, піднесення її сприяють і проникненню в глибинні прошарки народно-
національної творчості власної країни, яка вже не протиставляється античності, але
зближується з нею. Саме на XVIII ст. припадає, зокрема, пік появи пародій і травестій
„Енеїди” Вергілія в різних національних літературах: німецька травестія „Енеїди” Й.-
Г.Шмідта (помер 1730 р.), яка не дочекалася видання і згоріла 1780 р. в Страсбурзі,
„Вергілієва „Енеїда”, або „Пригоди благочестивого героя Енея” австрійського поета
А.Блюмауера (1784), „Вергилиева „Энеида”, вывороченная наизнанку” російського поета
М.Осипова (1791-1796), „Окончание Вергилиевой „Энейды”, вывороченной наизнанку”
О.Котельницького (1802-1808), „Вергилиева „Энеида”, на малороссийский язык
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переложенная” славетного І.П.Котляревського, перші три частини якої побачили світ 1798
р., дещо пізніше між 1816 і 1826 рр. з’явилася і білоруська „Энеіда навыварат” [Хрэстаматыя
2004, 113-118]), датування якої виводиться з фрази „Дамоўкі сталі убірацца, Як ад Кутуза
Банапарт” [Хрэстаматыя 2004, 115], тобто після Вітчизняної війни 1812 р.

Фольклор був представлений у давній румунській літературі [Chişter 2006],
етнографічний матеріал наявний у латинськомовній праці „Descriptio Moldaviae” („Опис
Молдови”, 1716), написаній господарем Молдови Дімітріє Кантеміром (Dimitrie Cantemir,
1673-1723), який переїхав до Росії після поразки Прутського походу 1711 р. Петра І, й
відзначеній премією Берлінської Академії Наук за пропозицією Готфріда-Вільгельма
Лейбніца. Представники Трансільванської школи кінця XVIII-початку ХІХ ст. (Самуїл
Міку, Георге Шінкай, Йон Будай-Деляну) зверталися до народних традицій й усної народної
творчості з просвітницькою метою „плекання мови”, що безперервно розвивається разом із
розвитком людини – носія цієї мови від первісного природного вигуку (за Ж.-Ж.Руссо, який,
як відомо, висунув емоційну теорію походження мови, або теорію вигуків [див.: Березин
1984, 24]) чи рефлексійного „слова-душі” (Й.-Г.Гердер; як вище нами відзначалося, він
поставив проблему історизму мовної еволюції, висловившись про два етапи розвитку мови
[див.: Березин 1984, 25]) до граматично впорядкованої мови, проте „понівеченої
цивілізацією” (limba română e latina stricată), яку необхідно всіляко культивувати,
„рероманізувати”, звертаючись до класичної латинської („материнської”) мови; при цьому
проводилися паралелі між римським звичаями та сучасним побутом мешканців стародавньої
Дакії [див.: Vrabie 1968, 24]. До речі, у повній відповідності з запитами нової доби, в
мистецтві „просвітницького класицизму” (термін Д.С.Наливайка) найвищою інстанцією
стають „демократичні гуманістичні” ідеали „простоти” (згадаймо лише саму назву однієї з
філософських повістей класичного представника французького Просвітництва Вольтера
„Простодушник”, 1767 р.) й „природності”, а їхнє втілення у зв’язку з величчю і гармонією
просвітники шукають як у класичній античності, так і в живій народній творчості. Видатний
румунський культуролог Адріан Маріно, doctor honoris causa Клузького університету імені
Бабеша-Боляй (як і заслужений професор Київського національного університету імені
Тараса Шевченка С.В.Семчинський), у розлогій статті „Румунські просвітники і проблема
культивування мови” стверджує: „Якщо „нація” і „мова” є буттєво тотожними реальностями
і якщо верховний імператив епохи – „світло”, „культура”, то стає зрозумілим, що „нація”
братиме участь у „культурі”, у „просвітленні”, у першу чергу, шляхом „культивування” мови.
„Мова” стає наріжним каменем Просвітництва, найвищим ідеалом національного
відродження” [Marino 1964, 471]

Українська етнографія з перших днів свого народження як окремої галузі знання
(початок ХІХ ст.) відзначається посиленою увагою до проблем української мови, літератури,
визначення її специфіки. Історико-культурна проблема України охопила фольклорні,
лінгвістичні, історичні, політичні й моральні інтереси російського суспільства початку ХІХ
ст., що імпульсувало появу „Грамматики малороссийского наречия” Олексія Павловського
(1818), збірників „Опыт старинных малороссийских песен” М.І.Цертелєва (1819),
„Малороссийские песни” М.О.Максимовича (1827), „Запорожская старина”
І.І.Срезневського (1833-1838). „Відрозуміння народної поезії як реліктового явища, яке
допомагає надавати літературним творам народного колориту, тогочасна естетична думка
приходить до визначення народної словесності як відображення історичного змісту епохи,
життя і душі народу. Розвиваючи погляди Гердера, який справив значний вплив на
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становлення слов’янської фольклористики, збирачі й дослідники української народної поезії
приходять до розуміння її як першооснови літератури” [Історія української літератури...
2005, І, 28]. Олексій Павловський одним із перших в українському мовознавстві звернув
увагу на важливість взаємозв’язків мовознавства з фольклором, подавши в другій частині
„Граматики” зроблені ним особисто записи української народної поетичної твочості,
відзначивши при цьому їхні глибокий зміст і красу: „Песни их всегда почти томны, но

скрывающиеся в них … замыслы, непринуждённое выражение мыслей, и блистающая
всегда какая-то нежность и невинность – бесподобны! Что быть может разительнее, как
слушать, когда малороссияне по вечерам приятных летних дней собравшись во множестве,
и сидя на пригорке в кружок, поют свои заунывные песни? – Тогда эхо, в окружности их
отдающееся, приносит с полей и от лесов к чувствительному сердцу самые трогательные
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тоны” [с. ІІІ-IV]. Для ілюстрації граматичних правил О.Павловський наводить у своїй праці
широко вживані народні вислови, афоризми, прислів’я та приказки, тобто матеріали живої
народної мови, „без знания которых никакой язык не может быть ясным, приятным и
полезным” (с.V). Зазначимо, що вже існує спеціальна розвідка А.Л.Іоаніді „Народна
творчість на сторінках „Грамматики” О.Павловського [З історії української мови 1972, 85-
91].

Фольклорні матеріали (казки, прислів’я, загадки, пісні), як і тексти живої
розмовної мови, додано до славнозвісної латинськомовної праці „Grammatica slavo-
ruthena seu vetero-slavicae, et actu in montibus carpathicis parvo-russicae, ceu dialecti vigentis lin-
guae” edita per Michaelem Lutskay (1789-1843) („Граматика слов’яно-руська” Михайла
Лучкая, 1789-1843). Михайло Лучкай був видатним українським мовознавцем, істориком,
просвітником, церковним діячем, фольклористом; до видання „Українська література в
портретах і довідках. Давня література – література ХІХ ст.” нами вже написано статтю про
М.Лучкая [Укр. л-ра... 2000, 181]. Народився закарпатський просвітник (його справжнє
прізвище – Поп) у Великих Лучках на Мукачівщині (тепер Закарпатська обл.). Гімназійну
освіту здобув в Ужгороді та Великому Варадині (румунське місто Орадя). Навчався в
духовній семінарії (конквіті) у Відні (1812-16), відвідував лекції в університеті. Був учнем
відомих славістів В.Копітара та Й.Добровського, які справили на нього значний вплив. У
1816-17 рр. – священик у с. Великих Лучках, в 1817-27 рр. – бібліотекар, архіваріус та
керівник консисторії Мукачівського єпархіального управління, директор міської школи в
Ужгороді. В 1829 р. виїхав до Італії, де був придворним парохом герцога Карла Людовика
Бурбона в м. Лукка. У 1830 р. повернувся у Закарпаття, був священиком в Ужгороді (на
Цегельні, 1830-43). Лучкай, служачи тривалий час єпархіальним шкільним референтом,
сприяв заснуванню та впорядкування парафіальних шкіл на території єпархії. „Граматику
слов’яно-руську”, що принесла Михайлу Лучкаю європейське визнання, було опубліковано
в Будині (Буда, частина нинішнього Будапешта) 1830 р. (це була перша друкована граматика
на Закарпатті), у ній, поряд із церковнослов’янською, описано фонетичну й граматичну
системи народної української мови Закарпаття. Латиномовна праця Михайла Лучкая
справила значний вплив на розвиток граматичної думки в Закарпатті й Галичині, її
використовували Й.Левицький, Я.Коллар, П.Шафарик, Ф.Міклошич, В.Ягич, високо
цінували І.Срезневський та діячі „Руської трійці”. 1989 р. було здійснене фототипне видання
„Граматики слов’яно-руської” Михайла Лучкая (упорядкування, передмова, примітки та
словник діалектних слів П.М.Лизанця, переклад з латинської П.М.Лизанця та Ю.М.Сака)
[Лучкай 1989]. У цілком просвітницькому дусі „М.Лучкая непокоїть думка, що Закарпаття
в Західній Європі називається „невідомою землею”, а це тому, що його народ не має ні
граматики, ні літератури. Таланти є, як відзначає М.Лучкай, але вони „завантажені
єпархіальними справами і не могли принести користі народу” (ХІ-ХІІ) [Лучкай 1989, 19].
На противагу угорським історикам, які всупереч фактам намагалися доводити, що
Закарпаття не слов’янська земля, і українці не мають жодного на неї права, бо начебто їх
предки прийшли сюди вже після того, як край був включений до складу угорського
королівства, М.Лучкай, на підставі вивчення архівних документів, приходить до висновку,
що „руський народ знаходився в цих місцях вже до приходу угорців” (XIV) [Лучкай 1989,
19, 51]. Закарпатський просвітник активно виступав проти шовіністичної політики
угорського уряду, спрямованої на денаціоналізацію українського населення Закарпаття,
відзначав кровну спорідненість закарпатських українців з українцями інших
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західноукраїнських земель та Наддніпрянщини. Він також написав латинською мовою
шеститомну „Historia Carpato-Ruthenorum sacra et civilis” („Історія карпатських русинів
церковна і світська) (було видано тільки два томи; зараз цю працю перевидано). Проте
загалом західноукраїнські „ранні просвітники – єпископ І.Снігурський, професор
Львівського університету І.Лаврівський, фольклорист і лінгвіст Й.Лозинський, історик-
краєзнавець В.Компаневич, історик і мовознавець, професор і ректор Львівського
університету М.Гриневецький – у своїй громадській діяльності дотримувалися поміркованої
позиції, обмежуючися справами просвіти, мовними питаннями, збиранням, систематизацією
та популяризацією різноманітного історичного матеріалу” [Історія укр. л-ри ... 2005: 359].
Силами української національної меншини в Румунії 2004 р. видано окремі твори Михайла
Лучкая в перекладі сучасною румунською мовою для того, щоб показати румуномовним
читачам спорідненість поглядів українського філолога із Закарпаття з національним кредо
істориків і філологів румунської Трансільванської школи [див.: Lucikai 2004].

Услід за Гердером, романтиками і навіть В.фон Гумбольдтом представник другої
генерації Трансільванської школи Тімотей Чіпаріу (Timotei Cipariu, 1805-1887) та
український лінгвіст, перший ректор відкритого 1834 р. Київського університету Михайло
Максимович (1804-1873) були переконані, що в історії формування й розвитку кожного
народу та його мови величезна роль належить усній народній творчості. Як доведення цієї
тези можна навести видані М.Максимовичем у 1827, 1834 і 1849 рр. три збірки українських
народних дум (термін „дума” учений уперше запровадив) та пісень. „Учений обґрунтував
принцип історичного підходу до дослідження фольклору, вважав природнім його
виникнення та функціонування в надрах рідної мови, рідної суспільної та домашньої
обстановки, побуту, обрядів – усього світоглядного комплексу. Ідея народності як ідея
самобутності, національної ідентичності українців лежить в основі фольклористичної
концепції М.Максимовича” [„Я син свого народу...” 2006, 37]. Активним збирачем
фольклору (оповідок, пісень, прислів’їв та приказок) виступив і Тімотей Чіпаріу, хоча і не
вбачав у фольклорі джерело збагачення літературної мови [див.: Vrabie 1968, 62]. Однак,
незважаючи на вагомий внесок у вітчизняну фольклористику, Михайло Максимович і
Тімотей Чіпаріу були яскравими прихильниками історико-етимологічного правопису
національних мов. Румунський лінгвіст убачав єдину можливість об’єднання румунської
мови на основі етимологічного правопису латинською графікою, обґрунтування її
„латинськості”, історико-етимологічний правопис М.О.Максимовича, ретельного збирача й
популяризатора українського фольклору, також постав із глибокого знання староукраїнської
орфографічної практики, що мало довести старожитність національної української мови.

Видатним фольклористом й етнографом був Пантелеймон Куліш (1819-1897),
фонетичний правопис якого (на відміну від етимологічного М.Максимовича) був
застосований у двотомному зібранні фольклорно-етнографічних матеріалів „Записки о
Южной Руси” (1856-1857) та в „Граматці” (1857), а потім був використаний у журналі
Основа”, який видавали в Санкт-Петербурзі 1861-1862 рр. В.Білозерський, М.Костомаров і
сам П.Куліш. Найбільшим досягненням цього правопису було усталення вживання літер і,
и для передачі звуків української мови [i], [и] будь-якого походження. Сам правопис
прийнято називати „кулішівкою”, хоча такий авторитетний дослідник як І.Огієнко
підкреслює, що „в порівнянні з тим, що було до Куліша, він, власне, не вніс до правопису
нічого нового, – він тільки зібрав і широко спопуляризував усе те найкраще з правопису, що
було вже до нього. Ось через це, коли в нас так часто наш сучасний правопис – вислід
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спільної праці письменників усього ХІХ віку – називають кулішівкою, то це не відповідає
історичній правді” [Огієнко 2001, 350]. Як і фонетичний правопис Арона Пумнула (Aron
Pumnul, 1818-1866), відомого професора румунської мови і літератури класика румунського
красного письменства Міхая Емінеску в Чернівцях, правопис П.Куліша (особливо з 1880-х
рр.) теж відзначається зайвою фонетизацією, що відображено в передачі деяких морфем:
дієслівні форми на -ться передаються то через -тьця, то через -тця, на -шся – то через -
шся, то через -сся: вертаютьця, вернетця, одібъешся, вітаесся та ін., також оцця, беж
жалю. Мовна норма цього не прийняла, як і надмірну фонетизацію А.Пумнула. Відзначимо,
що, на відміну від фонетичного правопису румунської мови Арона Пумнула, який не
знайшов прихильників, фонетичний правопис української мови Пантелеймона Куліша
завдяки виданням фольклорно-етнографічного характеру набув значного поширення,
трансформувавшись на західноукраїнських землях у „желехівку” (що стало істотним
наближенням до мовно-національної єдності українців), а на Східній Україні вживався до
заборони українського друку царатом Емським актом 1876 р., і, як указує Г.П.Півторак, „у
дещо зміненому вигляді (грінчевичівка) – після зняття цієї заборони 1905-1914, зокрема в
„Словарі української мови” за ред. Б.Грінченка” [Українська мова Енциклопедія 2000, 263].

Засновником сучасної румунської фольклористики виступив Богдан Петрічейку
Хашдеу (Bogdan Petriceicu Hasdeu, 1838-1907), син російського письменника, фольклориста
й історика Александру Хиждеу, першого дослідника творчості Григорія Сковороди. Навчався
в гімназіях і ліцеях Вінниці, Рівного, Кам’янця-Подільського, Кишинева та в Харківському
університеті (1852-1856; разом з Олександром Потебнею, який був студентом спершу
юридичного, а потім історико-філологічного факультету Харківського університету в 1850-
1856 рр.), де вивчення мови було загалом пов’язане з історичними студіями. З 1857 р.
Хашдеу жив і працював у Яссах, з 1863 р. – у Бухаресті, будучи з 1874 р. професором
кафедри порівняльної філології (створеної вперше спеціально для нього) Бухарестського
університету (з 1878 р. – штатний професор, з 1901 р. – почесний професор); видавав і був
головним редактором більше 10 науково-літературних і суспільно-політичних газет і
журналів. Його перу належать такі серйозні праці як „Принципи порівняльної
індоєвропейської філології” („Principii de filologie comparativă ario-europea”, Бухарест, 1875),
„З історії румунської мови” („Din istoria limbii române”, Бухарест, 1883), „Принципи
мовознавства” („Principii de lingvistică”, 1881), яку опубліковано в 3-му томі
фундаментального видання „Cuvente den bătrîni” („Старожитні слова”), що синтезує
загальнолінгвістичну концепцію Хашдеу, загалом у молодограматичному дусі з впливами
представника першої хвилі порівняльно-історичного мовознавства Ф.Боппа, Вільгельма
Гумбольдта, „біологізму” Августа Шлейхера та психологізму Геймана Штейнталя. Свої
порівняльно-історичні дослідження Хашдеу, як і більшість лінгвістів ХІХ ст., вписував у
міждисциплінарні студії з історії, філософії, психології, етнології, етнографії, міфології,
історії релігій, матеріальної і духовної культури. Перерахуємо лише кілька назв ранніх праць
Хашдеу: „Paleontologia veşmîntului, armei şi locuinţei la români” („Реконструкція одягу,
озброєння і житла в румунів”, 1872), „Pierit-au dacii?” („Чи зникли даки?”, 1860), „Viaţa de
codru în Dacia” („Життя лісу в Дакії”, 1873), „Originile agriculturii la români” („Початки
рільництва серед румунів”, 1874), „Originile viticulturii la români” („Початки виноградарства
серед румунів”, 1874), „Originile păstoritului la români” („Початки чабанства серед румунів”,
1874). Другий том „Старожитніх слів” („Cărţile poporane ale românilor”, „Народні книги
румунів”, 1879) Хашдеу відкривається винятково цінним і капітальним дослідженням –
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„Оглядом народних книг”, де філолог значно розширює поняття фольклору, включаючи до
нього не тільки усну поетичну творчість, збиранням і класифікацією якої до нього займалися
Алеку Руссо (1819-1859) та згадуваний нами видатний письменник-романтик Васіле
Александрі (1821-1890), але й усю усну прозу, а також усю писемну народну літературу.
Виділяють ґрунтовне дослідження Хашдеу про румунську народну пісню – дойну: „Doina.
Originea poesiei (sic! – S.L.) poporane la români” („Дойна. Початки народної румунської
поезії”, 1882), його опубліковано в редагованому вченим виданні „Columna lui Traian”
(„Колона Траяна”, 1870-1877, 1882-1883). Відзначимо, що Хашдеу – автор рецензії на книгу
В.Антоновича та М.Драгоманова „Исторические песни малорусского народа”, т.1-2, Київ,
1874-1875 [переклад російською мовою див.: Хашдеу 1978, 286-293].

Подібна наукова увага до фольклору притаманна й вищезгадуваному славетному
мовознавцеві Олександру Потебні (1835-1891), однокурсникові Хашдеу по Харківському
університету, який в усіх основних теоретичних працях звертався до прикладів з української
народнопоетичної творчості [детально див.: Дмитренко 1985], надрукував розвідки
„Малорусская народная песня по списку XVI в. Текст и примечания” (1877), „Объяснение
малорусских и сродных народных песен” (1882, 1883, 1887), „Обзор поэтических мотивов
колядок и щедровок” (1884, 1885, 1886, 1887), „Народные песни Галицкой Руси, собранные
Я.Ф.Головацким” (1880) та ін. Існує припущення, що питаннями фольклористики Хашдеу
та Потебню зацікавив професор російської словесності Харківського університету,
український поет-романтик і перекладач Амвросій Метлинський (1814-1870) [Романенко
1959, 20]. Хашдеу постійно наполягав, що в основі лінгвістичних досліджень має бути
розмовна мова народу: „Мовознавча наука старанно досліджує не еволюцію слова в головах
окремих осіб, не мову тієї чи іншої індивідуальності [як це розходиться з твердженнями
молодограматиків – С.Л.!], не замкнуті соціальні групи, а передусім народну мову (ci tocmai
în popor mai pe sus de toate)” [цит. за: Wald 1998, 203]. Збираючи й вивчаючи фольклор,
О.О.Потебня наголошував на величезних творчих можливостях народу, неодноразово
говорив про взаємозв’язки фольклору, літератури й мови, про необхідність розвитку
традицій народної культури в індивідуальній художній творчості.

Зацікавлення фольклором відобразилися навіть у лінгвістичних концепціях таких
класичних румунських (єврейського походження) позитивістів-молодограматиків, учнів
Б.П.Хашдеу як Мойсей Гастер (Moses Gaster, 1856-1939), автор антології „Literatura populară
română” („Румунська народна література”, 1883), та Лазер Шеіняну (Lazăr Şăineanu, 1859-
1934) [детальніше про них див.: Vrabie 1968, 236-240], у якого наявні й перегуки з Потебнею
– ідея про „народну психологію”, яка найяскравіше відображається у „науці народу” –
фольклорі. Народна говірка матеріалізовує поняття, на відміну від літературної мови, яка
тягнеться до абстракції. У праці „Lingvistica contemporană sau şcoala neogramaticală”
(„Сучасна лінгвістика або молодограматична школа”, 1890) Л.Шеіняну наголошує на
тісному зв’язку мови і суспільства, народної творчості; для молодограматиків мовознавство
– наука культурно-історична, суспільна: „Мова відображає все життя кожного народу і для
того, щоб зрозуміти часто таємниче життя слів кожної мови, потрібно вивчити не лише
зовнішні особливості її буття, але передусім її духовні закутки, її внутрішні вірування, усе,
що наповнює серце радістю чи горем, усе, що вдихає надію чи переляк, одним словом усю
цю науку народу, відому під іменем фольклор, якій майбутнє резервує успішну кар’єру”
[Istoria gîndirii lingvistice româneşti 1989, 318].

Серед найвидатніших представників українського мовознавства другої половини ХІХ
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ст., окрім часто згадуваного нами О.О.Потебні, хочемо зупинитися на фольклористичних
ідеях у лінгвістичних працях Павла Гнатовича Житецького (1837-1911), які цілком
уписуються в річище європейського молодограматизму (молодограматики закликали
вивчати „людину, яка говорить”) з елементами психологізму й соціологізму. Філолог мав
надзвичайно об’ємні й широкі наукові інтереси, його спадщина охоплює такі важливі
проблеми філологічної науки як історична фонетика української мови, історія української

літературної мови, історія загального („філософського”) мовознавства, історія української
літератури, фольклористика, історія російської літературної мови, теорія літератури й
методика її викладання, він зробив певний внесок у розробку питання про східнослов’янські
діалекти, сприяв утвердженню фонетичного принципу в українському правописі, зібрав
значні лексичні матеріали для „Історичного словника української мови”, брав участь у
підготовці до друку „Словаря української мови” за редакцією Бориса Грінченка. У
монографії „Енеїда” Котляревського у зв’язку з оглядом української літератури XVIII ст.”
(1900) П.Житецьким з’ясовано причини зародження й розвитку нових жанрів української
літератури, створених на народномовній основі (інтермедії, вертепна драма, вірші
„мандрівних дяків” та Івана Некрашевича), доведено неперервність і органічний зв’язок між
„Енеїдою” Івана Котляревського та українською літературою XVIII ст. До П.Г.Житецького
у мовознавстві ніхто так чітко не сформулював проблеми зв’язків твору з його творцями та
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суспільством, на яке цей твір розрахований. Особливо цінні відкриття у фольклористиці
П.Житецькому вдалося зробити у праці „Думки про народні малоруські думи” (1893).
Детально й усебічно проаналізувавши мову українських народних дум, автор довів, що цей
жанр українського фольклору розвинувся під впливом шкільної писемності й літературної
діяльності українських письменників.

Таким чином, фольклор займав чільне місце в лінгвістичних концепціях багатьох
видатних румунських і українських мовознавців кінця XVIII-ХІХ ст., хронологічна й
типологічна подібність їхніх праць зумовлюється як загальноєвропейським історико-
культурологічним контекстом (ідеї Гердера, романтизм, психологізм, навіть позитивізм), так
і спільністю завдань, які розв’язували румунські й українські філологи в умовах нормування
їхніх національних мов.
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