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Проаналізовано основні здобутки та прорахунки міфологічної школи у фолькло-

ристиці, акцентовано на Франкових оцінках її методологічних пошуків. Крізь призму 
наукової рецепції теоретичних міркувань дослідника з’ясовано методологічні орієн-
тири Франка-фольклориста. 
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Однією із важливих передумов інтенсивного розвитку уснословеснознавства у 

першій половині ХІХ ст. стало виникнення фольклористичних шкіл, які чітко 
окреслили комплекс першочергових для дослідження проблем, виробили дієві мето-
дологічні схеми їх аналітичного розбору, активно вводили новий фольклорний мате-
ріал у науковий обіг. Хронологічна першість серед академічних фольклористичних 
шкіл належить міфологічній. Школа сформувалася у Німеччині під впливом філо-
софських ідей Фрідріха Шеллінга та братів Августа і Фрідріха Шлегелів та загалом 
філософії романтизму. Засновниками школи стали брати Якоб та Вільгельм Грімми, 
які, скориставшись найновішими науковими напрацюваннями, головно здобутками 
порівняльного мовознавства, висунули теорію індоєвропейської спільності, первісної 
єдності мовної та світоглядної систем арійських народів. Чимало тотожних елементів 
у фольклорній традиції різних європейських етносів вони пояснювали давньою 
одностайністю міфологічних уявлень, які лежать в основі усіх жанрів усної словес-
ності. “Порівнюючи міфологію і релігію древніх індійців, іранців, греків, римлян, 
германців, представники міфологічної школи (брати Грімм, Адальберт Кун, Віль-
гельм Шварц, Макс Мюллер та ін.) намагалися довести, що найдавніші релігійні 
вірування виникли через обожнення небесних явищ, яких людина не розуміла і 
пробувала пояснити собі шляхом уособлення (в подобі людини чи тварини). [...] Вони 
вважали, що герої казок, пісень, народні обряди, звичаї тощо – все це відгомін 
давнього астрально-міфологічного світогляду” [12, с. 20]. Відтак, головні зусилля 
брати Грімм та їхні послідовники скеровували на вишукування у фольклорних творах 
реліктів давніх міфологічних вірувань з метою реконструкції цілісної системи світо-
глядних уявлень арійців (так звана “арійська теорія”). Брати Грімм були переконані, 
що народна поезія є чинником національного життя і в цьому вони стали послідовни-
ками Гердера, Брентано та Арніма, які, надаючи відповідного значення колективній 
творчості, визнавали народну поезію плодом творчої діяльності певних індивідуумів-
поетів. Яків і Вільгельм відстоювали думку про божественне походження народної 
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творчості та міфології, з якою вона (народна творчість) безпосередньо пов’язана. 
“Божественний дух поезії однаковий майже у всіх народів і має те саме джерело, ось 
чому всюди ми знаходимо подібність, зовнішню відповідність [...], спільне начало 
якої втрачено1. Розвиток відбувається аналогічно, але зовнішні умови, в яких він 
реалізується, різні. Ось чому одночасно з внутрішньою тотожністю ми знаходимо 
зовнішні відмінності” [Цит. за: 6, с. 239-240]. 

Яскравим прикладом вельми скрупульозної та наполегливої праці щодо реалізації 
запропонованих ідей стала книга Я. Грімма “Німецька міфологія” (1835), у якій “на 
основі свідоцтв старої літератури, історичних даних і головно на основі творів усної 
словесності Грімм змалював широку картину давніх германських вірувань” [8, с. 22]. 
До основних здобутків цього дослідження відносять “надзвичайну ерудицію автора, 
багатство фактичного матеріалу і сміливість творчої научної думки” [8, с. 22]. Учений 
намагався з’ясувати витоки давньогерманських міфів, а тому звертався до вивчення 
“Старшої Едди” та “Пісні про Нібелунгів”, аналізував середньовічні хроніки та “жи-
тія святих”, ґрунтовно студіював пережитки, що збереглися у фольклорі. “Німецька 
міфологія” на довгі роки стала взірцем якісної фольклористичної студії, з’явилося 
чимало прихильників міфологічної теорії. Адепти наполегливо вивчали широкі плас-
ти народної творчості, виокремлювали її значний міфологічний підклад, перекону-
вали, що фольклорні образи, мотиви, сюжети “є розрізненими залишками колись 
цілісного, з часом забутого світогляду” [13, с. 385].  

Представники міфологічної школи запевняли, що в доісторичні часи міфологія 
виявляла нерозривний зв’язок із мовою і ця єдність була загальним надбанням усієї 
індоєвропейської сім’ї народів. Міфологи переконували, що із загального епічного 
сказання на певних етапах історичного розвитку виокремились усі жанри народної 
творчості – від героїчного епосу до малих жанрів фольклорної прози (прислів’я, 
приказки, загадки тощо). Вони вказували на поступовий, однак незворотній процес 
втрати зв’язку між жанром і міфологічними уявленнями, що лягли в його основу. 
Отож, першочерговим завданням для представників школи Гріммів стало з’ясування 
первісної міфологічної основи досліджуваного твору, через відкидання пізніших 
напластувань. У межах міфологічної школи розвинулося декілька теорій. Так звані 
“молодші міфологи” пропонували “метеорологічну теорію” (А. Кун), “грозову” 
(В. Шварц) та “солярну” (М. Мюллер). Розглядаючи специфіку кожної із зазначених 
теорій, Станіслав Росовецький дійшов висновку, що “найбільш руйнівним для 
наукової репутації “молодших міфологів” і – на довгий час – усієї “міфологічної” 
школи було практичне ними застосування розробленого М. Мюллером лінгвістичного 
методу реконструкції арійських міфів” [10, с. 70]. 

“Міфологічна школа, – зазначав А. Баландін, – це перша цілісна наукова теорія, 
що давала змогу вивчати окремі явища народної словесності як органічну цілість” [1, 
с. 15]. Згодом, унаслідок критичного наукового осмислення засадничих постулатів 
міфологів, необґрунтованої абсолютизації методу у працях деяких представників, 
виникнення нових альтернативних концепцій, школа втратила свої провідні позиції і 
наприкінці ХІХ ст. уже вважалася застарілою, такою, що вичерпала свій раціональ-
ний потенціал. 

Як реакція на обмеженість та одновекторність міфологічної школи виникає школа 
антропологічна. Її засновник Едвард Тайлор загалом позитивно висловлювався про 

                                                           
1 Тим втраченим началом, на здогад німецьких дослідників, була спільна для усіх 

індоєвропейських народів міфологія. 
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досягнення братів Грімм, зазначаючи, що вони “з небувалою наполегливістю і вмін-
ням досліджували древню мову, поезію і фольклор” [11, с. 128], однак зауважував, що 
“однією із найшкідливіших помилок міфологів було налягання на послідовну роз-
шифровку природних міфів, які уже перейшли у так звану героїчну фазу” [11, с. 176]. 

Саме наприкінці ХІХ ст., коли відбувалися бурхливі перетворювальні процеси у 
європейській фольклористиці, зокрема очікувана зміна методологічних стратегій, на 
наукове поле виступив талановитий український дослідник – Іван Франко. Розвиваю-
чи чи не усі пріоритетні напрями фольклористичних студій, І. Франко не міг оминути 
питання методології вивчення фольклору. Власне вибір методологічної платформи 
був вельми актуальним для дослідника під час аналітичного розбору національного 
уснословесного матеріалу. Учений з властивою йому проникливістю вивчив концеп-
туальні положення провідних європейських фольклористичних шкіл, виокремив 
“плюси та мінуси” кожної з них, окреслив комплекс існуючих напрацювань, які варто 
використовувати фольклористам для створення якісних досліджень, що висвітлюва-
тимуть внутрішню природу явища. І. Франко власним прикладом демонстрував фа-
хове застосування здобутків попередників, на їх основі у численних багатопроб-
лемних фольклористичних розвідках вибудовував нові дієві схеми вивіреного опра-
цювання найскладніших явищ. 

Висвітлюючи внесок І. Франка у вивчення методологічних досягнень фолькло-
ристичних шкіл, Філарет Колесса висловив жаль з приводу того, що учений “не 
полишив нам більших теоретичних праць, що давали б загальний погляд на напрями 
фольклористичних дослідів в європейській науці, їх еволюцію, теоретичне обґрунту-
вання й приспособлення до українського ґрунту” [8, с. 309]. Щоправда автор “Історії 
української етнографії” забув відзначити значний евристичний потенціал дрібніших 
Франкових студій щодо вказаної проблеми, у яких в арістотелівському стилі логічно, 
послідовно і, як зазначив Микола Дмитренко, зі “своєрідною “реактивністю” думки, 
що збуджує асоціації читача та спонукає до дальших пошуків істини”, без “формаліс-
тичної плутанини, словесної еквілібристики, непосутньої балаканини” [5, с. 52] 
висловлено основоположні пункти дослідницьких схем міфологів, антропологів, 
міграціоністів та інших, враховано їхні здобутки та прорахунки. Франкова зосередже-
ність на методологічних питаннях у низці розвідок зумовлена постійним пошуком 
наближеної до оптимальної моделі вивіреного студіювання автентичного, “живого” 
фольклорного матеріалу. Прикметно, що така сконцентрованість на цій вельми важ-
ливій для фольклористики проблемі в І. Франка розвинута не лише у теоретичному 
вимірі, а й знайшла фахову практичну реалізацію, органічно “перенесена на досліди 
тексту”. 

До глибшого зацікавлення методологією дослідження фольклору І. Франка під-
штовхнув Михайло Драгоманов. Авторитетний учений, працюючи з першоджерела-
ми, окреслив комплекс підходів, які систематично використовували представники різ-
них шкіл. М. Драгоманов ділився з І. Франком інформацією про намір написати ґрун-
товну студію з питань методології. У листі від 20 червня 1887 року М. Драгоманов 
зазначав: “...треба розібрати не тільки методу Грімма – М. Міллера і проти неї 
Бенфея, а ще й Ланга (англичан.), котрий добре перечепив по ногам обидві школи, 
під’їхавши з мітологією, казками й звичаями диких, та все таки не дав собі ради до 
кінця” [9, с. 254-255]. Безперечно такі наміри старшого колеги мали значний вплив на 
І. Франка. Дослідник дійшов висновку, що методологічний досвід європейських 
учених дасть змогу варіювати підходи до осмислення багатого національного 
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матеріалу, забезпечить різновекторний аналіз неоднорідного за структурою фольклор-
ного скарбу. 

У працях, присвячених питанням фольклористичної методології, І. Франко аргу-
ментовано зазначав, що аналіз фольклорного твору повинен бути комплексним, бага-
тоаспектним, переконував, що дослідження втрачає наукову вагомість, якщо запро-
грамоване на вузьку, односторонню обсервацію уснословесного матеріалу з метою 
спостерегти в ньому ті деталі, що вписуються у заздалегідь задекларовану модель, 
підтверджують гіпотетично сформульовані ідеї, доводять наперед висловлені тези. 
Власне, учений неодноразово виступав проти такого доктринерського, виразно заан-
ґажованого опрацювання народнопоетичних творів, що його наполегливо пропонува-
ли представники різних фольклористичних шкіл, оскільки, опираючись на багатоліт-
ній досвід систематичного опрацювання матеріалів “із уст народу”, переконався, що 
не існує універсального методу дослідження, що ексклюзивність підходів, викорис-
тання однотипних стратегій, неминуче призводить до втрати об’єктивності. У фольк-
лористичних студіях І. Франко категорично відмовлявся від використання “апріорич-
них спекуляцій” і вважав доцільною та “пожиточною” “просту дедукцію з даного 
матеріалу і з загальнозвісних в науці фактів” [16, т. 26, с. 337].  

У Франкових студіях з питань методології дослідження фольклору викристалізу-
валась концептуальна теза про те, що для ефективності аналізу вибір методу має бути 
детермінований не ідеологічною позицією дослідника, а специфікою студійованого 
матеріалу. І. Франко підтримував логічний рух від практики до теорії, від ретельного 
вивчення уснословесної традиції до теоретичних узагальнень. Вибудовування оціноч-
них суджень, на думку ученого, повинне мати в своїй основі не гіпотетичні здогади, а 
доказове фактичне підґрунтя, що пояснює складну внутрішню природу фольклорних 
явищ. Хоч дослідник категорично не заперечував жодної з фольклористичних шкіл, 
він застерігав учених-уснословеснознавців “не входити на поле контроверсій” і в 
жодному разі “не мішати противних опіній у одно” [16, т. 29, с. 266]. Дослідник, хоч і 
говорив про обмеженість якогось одного із методів, наполегливо виступав проти 
методологічного еклектизму. Штучне поєднання методологічних знахідок різних, як 
за ідеологією, так і за тактикою ведення наукового досліду, фольклористичних шкіл 
без відсутності єдиного концептуального збагнення аналізованого матеріалу, не 
забезпечить жодних позитивних результатів. Хаотичне “метання”, неаргументований 
перехід з однієї позиції на іншу, неорганічне зближення часто взаємозаперечних 
теорій, отих “противних опіній”, не можуть стати запорукою виконання якісної 
фольклористичної студії. Глибшу характеристику ірраціональності “адапціонізму” та 
ненатурального компонування різних підходів І. Франко дав у рецензії на працю 
В. Клінгера “Казкові мотиви в історії Геродота”, де, оцінюючи теоретичні положення 
розвідок Жозефа Бедьє, зазначив: “Як бачимо, Бедьє не висловив властиво ніякої спе-
ціальної теорії, але зібрав до купи всі висловлені досі теорії і всім признав почасти 
рацію, розширюючи їх (а властиво розширюючи спеціально Бенфеєву теорію) 
остільки, що признав можність повставання казок і новел не лише в Індії, але і в 
кожнім краї, а теорію антропологів розширюючи остільки, що признав у казках 
відгуки не лише первісної цивілізації, але кожного її ступня. Сказавши по правді, ся 
теорія, власне із-за своєї всесторонності, при спеціальному досліді не дає ніякої 
виразної вказівки, і, замазуючи всі дотеперішні загальні та односторонні теорії, 
лишає дослідникові повну свободу: йди, куди захочеш” [15, с. 206-207]. На цьому тлі 
щонайменше надуманими видаються слова Олександра Колесси, який у праці 
“Головні напрями й методи в розслідах українського фольклору”, говорячи про 
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методологічну платформу автора “Студій над українськими народними піснями”, 
переконував, що “він взагалі з боку методичного склоняється до еклєктизму та 
адапціонізму” [7, с. 430]. 

І. Франко провадив не тільки докладний, прискіпливий аналіз методологічних 
стратегій популярних фольклористичних шкіл, а й водночас пропонував “широкий 
синтез”: узагальнюючі міркування щодо сутності засадничих положень кожної з них, 
засвідчив глибинне збагнення концептуальних ідей, висловлених у працях чільних 
представників, задекларував власну схему класифікації, засновану на принципі виок-
ремлення домінуючого чинника оцінки фольклору. Керуючись критеріями, які клали 
в основу своїх студій учені-фольклористи, І. Франко пропонував поділити їхні теорії 
на дві групи: “такі, які відносили початок традиційної літератури до праісторії наро-
дів, до доби міфологічної або ще далі, до стану первісного дикунства, – і такі, які вба-
чали в ній продукт пізніших часів, один із плодів довговікових і різнорідних взаємин 
між різними цивілізованими народами” [16, т. 29, с. 229]. До першої групи І. Франко 
відносив міфологічну та антропологічну школи, які, за словами дослідника, “прийма-
ють імперсональний, збірний початок художніх творів”, “шукають в них слідів 
найбільшої дикості”, “виривають їх з усіх доступних нам хронологічних рамок” [16, 
т. 29, с. 279]. Другу групу найяскравіше презентує школа міграційна, яка “відкриває 
нам залишки старих цивілізацій, затертих новими нашаруваннями і течіями”, “вбачає 
в них безперервний процес, що супроводжує увесь духовний розвиток народу, а отже, 
припускає, що кожна історична фаза в цьому розвитку має свою відповідну тради-
ційну літературу або в результаті залишила свої сліди у традиційній літературі, 
доступній нам зараз” [16, т. 29, с. 279]. 

Франкова класифікація фольклористичних шкіл чітко відображає провідні тен-
денції європейського уснословеснознавства. Утім, класифікаційні критерії дослідни-
ка, попри чітку аргументованість, хоч і врахували послідовники, однак були проін-
терпретовані по-іншому. Зокрема один із найавторитетніших методологів Леонід 
Білецький, на відміну від І. Франка, розглядав міфологічну теорію у контексті школи 
історичної. Автор “Основ української літературно-наукової критики” переконував, що 
“історично-порівняльні досліди над найосновнішими культурними виявами народно-
го духу в його міфах, у поезії в напрямі лише історичного студіювання і творили пер-
ший етап історичної школи” [2, с. 76]. 

Концептуальністю, фаховістю, глибоким проникненням у суть явища відзнача-
ються Франкові оцінки діяльності фольклористичних шкіл. Міфологічна школа 
неодноразово опинялася в об’єктиві наукового зацікавлення вченого. Виокремлюючи 
низку позитивних напрацювань міфологів (уведення у науковий обіг нового фольк-
лорного матеріалу, скрупульозне вивчення найдавніших пластів усної словесності 
тощо), І. Франко загалом негативно висловлювався щодо раціональності методологіч-
ної платформи школи, вказував на її однобічність, “підпирання наперед висловлених 
ідей”, прагнення увібгати весь комплекс аналізованих явищ у єдину дослідницьку 
модель з використанням обмеженого інструментарію. Учений вважав нелогічним і 
непрактичним той факт, що представники міфологічної школи намагалися універсалі-
зувати свій метод, використовувати беззастережно до усього фольклорного матеріалу, 
навіть попри його постійний опір. “Міфологічна школа..., – зазначав дослідник, – не 
здатна навіть при найбільших зусиллях віднести до часів доісторичних всього скарбу 
традиційної літератури, всіх тих обрядів, звичаїв, вірувань, заклинань, пісень, казок, 
новел і анекдотів, які живуть в устах народу, на яких нерідко дуже добре видно печать 
християнства, відгомін фактів пізніших, історичних” [16, т. 29, с. 279]. Школа Грімма 
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і Мангардта “всі майже мотиви народної міфології та народної поезії розглядала як 
уособлення космічних явищ, в основному сходу і заходу сонця, літнього і зимового 
сонцестояння, фаз місяця, а також метеорологічних явищ, як бурі, грому, дощу тощо” 
[16, т. 27, с. 189]. Основний акцент критики міфологів І. Франко спрямував на їх 
абсолютну негацію історичного аспекту, віднесення уснословесного скарбу до часів 
давноминулих, навіть попри очевидну наявність численних доказів прикріпленості 
твору до певних історичних координат. Відтак, дослідження представників школи 
Гріммів, переконував І. Франко, “до жодного позитивного результату, який можна 
науково перевірити, не приводять, але, як правило, розпливаються в тумані припу-
щень або банальних узагальнень” [16, т. 29, с. 280-281]. Значний відсоток прихиль-
ників школи, засліплених ідеєю осягнути міфологічний підклад кожного твору усної 
словесності, вдавався до надуманого “вилущування” давнього міфологізму із матеріа-
лу, який до таких маніпуляцій абсолютно не надавався. Як слушно спостеріг Ярослав 
Гарасим, І. Франко не сприймав основоположної тези міфологів про міф як першоос-
нову фольклору [3, с. 101]. Власне у статті “Як виникають народні пісні” І. Франко 
писав: “Бачити в давніх епічних піснях міфи, в давніх богатирях богів, одягнених у 
людські постаті, або персоніфіковані явища природи, як це недавно робила ціла 
школа вчених етнографів (Мангардт і т. д.), – це значить іти проти течії. Антропомор-
фічні міфи складаються саме на зразок епопеї, а не навпаки: Гомер, а скоріше ті 
епічні пісні, які він використовував, були власне джерелом грецької міфології” [16, 
т. 27, с. 64]. 

Говорячи про упередженість у наукових пошуках прихильників школи Гріммів, 
І. Франко зазначав, що матеріал “міфологи ... беруть in crudo як доказ для своїх 
тверджень і теорій: що не підходить до тих тверджень і теорій, те або відкидається як 
не варте уваги, або його намагаються підмалювати чи витлумачити по-своєму” [16, 
т. 27, с. 59]. Дослідник з очевидним застереженням говорив про ті “побожні підступи” 
(фальсифікації) міфологів, які робили “ведмежу послугу” фольклористиці. Докладні-
ше про фальсифікації, до яких неодноразово вдавалися міфологи, І. Франко згадав у 
статті про відомого чеського фольклориста Ченька Зібрта, зокрема він наголосив на 
“фантастичності догадів та спекуляцій чеських міфологів, особливо Гануша” [16, 
т. 29, с. 261]. Зауваги ученого не були випадковими, адже Ігнатій Ян Гануш під час 
вивчення слов’янської міфології у розлогій праці “Дослідження слов’янського міфу в 
якнайширшому сенсі, охоплюючи старопрусько-литовський міф” (Відень, 1842) опи-
рався на недоведені, власне здогадувані тези про те, що “тріаду головних слов’ян-
ських божеств (Перун, Радегаст, Жива)” треба виводити із “давньоіндійського тріум-
вірату (Брама, Вішну, Шіва)”, що “слов’янський міф на першому етапі засвоєння 
індійських елементів уже мав у своєму складі й елементи перської міфосистеми” [14, 
с. 55] та ін. Відтак, чеський дослідник, “підпираючи” власну, не вельми стійку і дока-
зову теорію, вдавався до продукування фальсифікацій. І. Франко зазначив, що деякі з 
цих “видумок” (йдеться про вигадану богиню меду Медуліну, котрій “буцімто чехи 
носять мед до лісу, щоб виєднати у неї достаток меду на слідуючий рік” [16, т. 29, 
с. 261]) пішли у “мандрівку віків” і їх “приймали за чисту монету”, чим автоматично 
перетворювали свої студії у “колонаукову поезію”. 

Критикуючи працю Юліана Яворського “Громовые стрелки”, у якій виразно про-
стежується застосування методологічних схем міфологічної школи, І. Франко зазна-
чив: “метода автора не позволила йому ясно відділити питомих елементів від напли-
вових і зрозуміти значення одних і других та їх взаємні відносини” [16, т. 31, с. 125]. 
Взагалі послідовники Гріммів уникали розмови про запозичення у сфері міфології, бо 
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вважали, що первісно вона була спільною для всіх арійських народів. Для І. Франка ж 
питання співвідношення етнічного і загальнолюдського у фольклорі було першочер-
говим, тому мав ще одну вагому підставу для критики студій міфологів, які залишили 
проблему поза належною увагою. Щоправда у дослідженнях Якова та Вільгельма 
Гріммів (зокрема у “Німецькій міфології”) досить яскраво презентовано національ-
ний (“питомий”) сегмент, що, навіть, дало підстави деяким дослідникам називати їх 
студії національно орієнтованими. 

З Франковими часто різко негативними оцінками студій міфологів абсолютно по-
годжувався Михайло Грушевський. Автор шеститомної “Історії української літерату-
ри” стверджував, що “міфологічне толкування... як відбиття народного, правікового 
світогляду стратило всякий кредит, було ославлене пережитком національного роман-
тизму, явищем противонауковим” [4, с. 351], наголошував на негативному впливі на 
перспективний розвиток школи “надто узких прихильників”. 

Об’єктивно І. Франко визнавав хронологічну першість міфологічної школи, від-
значав її вагомий вплив на формування і утвердження фольклористики як науки. 
Дослідник підкреслював той “потужний імпульс”, який дали міфологи для інтенсифі-
кації уснословеснознавчих студій. “Вперше тут, – писав учений, – особливо в мону-
ментальних працях братів Грімм, обійнято одним, і то цільним поглядом величезну 
кількість нагромадженого і вміло згрупованого матеріалу” [16, т. 45, с. 259]. Позитив-
ний аспект діяльності засновників школи Якова та Вільгельма Гріммів у сфері фольк-
лористичних пошукувань І. Франко вважав досить значним. Він акцентував, що саме 
вони “надзвичайно посунули вперед одне і друге (йдеться про “збирання” і “коменту-
вання усної літератури”. – С. П.), публікуючи прекрасні збірки народних казок, істо-
ричних переказів і залучаючи величезну масу інших матеріалів у працях про німець-
ку міфологію, про юридичну старовину” [16, т. 29, с. 278], переконував у тому, що 
Грімми мають також значні заслуги у “пізнанні старовини, а особливо середньовіко-
вої літератури і штуки, а також мови, переказів і вірувань людових” [16, т. 31, с. 505].  

Ученого цікавив не лише процес зародження школи, а й її поступ, головні векто-
ри аналізу, які вона продовжувала випрацьовувати. Відтак, дослідник систематично 
вивчав найпомітніші праці, на яких лежить виразна “печать” міфологічної школи. 
Особливу увагу І. Франка привернули студії Вільгельма Мангардта, Олександра Афа-
насьєва, Федора Буслаєва, Олександра Веселовського та Ореста Міллера. Фолькло-
рист-методолог виявляв добру обізнаність із основними положеннями розвідок кож-
ного, вказував на їхню належність до певного напряму, оцінював внесок у розвиток 
актуальних фольклористичних питань. Щодо “громово-міфологічної” теорії О. Міл-
лера, наприклад, український учений висловив низку досить гострих, позначених 
скептицизмом зауважень. Власне, І. Франко нерідко, попри завжди чіткий і витрима-
ний стиль наукових студій, дозволяв собі іронізувати з апріорних і поспішних вис-
новків міфологів. Зокрема він досить емоційно відреагував на необґрунтовані спроби 
деяких надто некритичних адептів “ідентифікувати троянську Єлену з місяцем 
(селеною) і тлумачити цілу троянську епопею як символічне зображення боротьби 
зими з літом” [16, т. 45, с. 263]. Продуктивність символічної та солярно-метеороло-
гічної теорій І. Франко визнавав лише щодо вивчення окремих пластів народної 
словесної традиції. Він вважав, що результативність згаданих теорій беззаперечна під 
час вивчення “сфери вірувань і інституцій”, що ж до “літературної творчості”, пере-
конував учений, то очевидною є їх неспроможність повною мірою осягнути внутріш-
ню природу явища. 
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У розвідці “Як творилась слов’янська міфологія” І. Франко, не погоджуючись із 
міркуваннями О. Веселовського про “наскрізь міфологічний підклад” мшанецької ко-
лядки2, вказував на її історичну основу, на те, що вона постала на ґрунті місцевих ле-
генд. З цього приводу І. Франко високо оцінював праці Пантелеймона Куліша, Мико-
ли Костомарова, Володимира Антоновича та Михайла Драгоманова, які також вивча-
ли у колядках виразні “спомини історичні українського народу, сягаючі часів князів-
ських” [16, т. 27, с. 188]. 

І. Франко звернув увагу і на те, що деякі адепти міфологічної школи, наприклад,  
Федір Буслаєв, під впливом нових наукових перспектив, які відкривав порівняльно-
історичний напрям, переоцінили свої попередні методологічні пріоритети, відмови-
лися від них, вважаючи “застарілими” [16, т. 27, с. 216]. 

І. Франко, хоч і не консолідувався з представниками міфологічної школи, однак 
використав їхні методологічні прийоми у статті “Останки первісного світогляду в 
руських і польських загадках народних”, що продиктовано “тематикою давніх за 
походженням творів” [5, с. 53], зазначив М. Дмитренко. Власне І. Франко під час 
вивчення найдавнішої міфологічної “формації” загадок, переконався, що саме цей 
пласт народних паремій вписується у дослідницьку концепцію міфологів, бо ж 
“...мало в подібних загадках єсть елементів чисто національних, а як багато виобра-
жень і понять або спільних многим народам на певній стадії розвою, або винесених із 
спільного джерела і перетворюваних тільки в відмінні форми серед відмінних окру-
жаючих обставин” [16, т. 26, с. 339-340]. Учений цілком свідомо вдавався до пошуку 
“загальних міфологічних виображень”, “міфологічних ремінісценцій” у пласті аніміс-
тичних загадок, оскільки вони яскраво відображають елементи “первісної релігії 
чоловіка” “чи то в неясній формі фетишів (живих, шкодячих або помагаючих 
чоловікові предметів, амулетів і пр.), або в формах звірячих (зооморфізм) і людських 
(антропоморфізм)” [16, т. 26, с. 333]. За прикладом міфологів порівняльного напряму 
І. Франко використав паралелі з міфології єгипетської, індійської, грецької та слов’ян-
ської. Ретельне вивчення значну кількість творів, відібраних для аналізу, зазначав 
дослідник, вказує на те, що “прастаре міфологічне виображення, спільне дуже 
многим і різним народам, пробивається з-під... наскрізь національної форми” [16, 
т. 26, с. 338]. Через дослідження найдавнішої “формації” загадок, яких, “відносно до 
значного числа загадок загалом, ... єсть досить мало” [16, т. 26, с. 345], під кутом зору 
міфологів учений вкотре на практиці довів важливу тезу про дієвість методологічної 
доктрини кожної з існуючих фольклористичних шкіл у тому випадку, якщо вона 
застосована до матеріалу, який за своєю “інформаційною густиною” надається до 
запропонованого типу дослідження. Доводячи вмотивованість дошукування “остан-
ків первісного світогляду” в українських і польських народних загадках, І. Франко 
підкреслив, що саме в студійованому корпусі текстів їх наявність очевидна. 

                                                           
2 Йдеться про запис народної колядки 1885 року із села Мшанець Старосамбірського 

повіту, який зробив Михайло Зубрицький. Колядку з подачі І. Франка було опубліковано 1889 
року у січневому номері журналу “Киевская старина”. У цьому зразку календарно-обрядової 
поезії поєднано три мотиви: створення світу, будування церкви і її чудесний “вихід” з-під 
землі, військовий напад на святиню та покарання нападників “гарячим дощем”. У “Студіях над 
українськими народними піснями” І. Франко окремо зупинився на аналізі цієї “цікавої своїм 
змістом” колядки, де спростував думку О. Веселовського про наявність у ній мотиву “міфічної 
боротьби ангелів з демонами”, звівши його логічно до “звичайної авантюри між козаками і 
ляхами біля Печерського монастиря у Києві 1630 року” [16, т. 42, с. 255]. 
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Для фахової оцінки будь-якого явища, вважав І. Франко, “треба аж значного від-
далення, щоб обняти і оцінити їх велич” [16, т. 33, с. 229]. Очевидно, саме щодо 
міфологічної школи, яка наприкінці ХІХ ст. майже вичерпала себе, дослідник міг 
висловити незаангажовані оцінки, з відстані років, через об’єктив виваженого осяг-
нення доробку її учених представників. Засновані на докладному студіюванні чис-
ленних праць Франкові міркування щодо “наукової пожиточності” міфологічної 
доктрини вражають своєю об’єктивністю, адже дослідник відмовився від одновектор-
ного, упередженого теоретичного осмислення постулатів школи. Висловивши низку 
аргументів pro і contra, він акцентував на фундаментальних положеннях школи Грім-
мів, крок за кроком вивчав її науково-теоретичну базу, гостро критикував інспіровані 
“вузькодоктринерськими” ідеями спроби увібгати все розмаїття фольклорних явищ у 
“замкнутий простір” міфологічної теорії, водночас високо оцінював і застосовував у 
власних студіях ті методологічні знахідки, з допомогою яких відкривалися нові перс-
пективи якісного дослідження складних уснословеснознавчих проблем. 

 
________________________ 
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