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Р. М.  К о н т а

ФЕДІР  вОвК  ТА  ЙОГО  вНЕсОК  
у  РОЗвиТОК  ЕТНОЛОГІї:  сучАсНА  вІТчиЗНЯНА  

ІсТОРІОГРАФІЯ  КІНЦЯ  хх  сТОЛІТТЯ

у статті розглядається питання досліджен-
ня в сучасній вітчизняній історіографії кінця хх 
століття проблеми етнологічних наукових здо-
бутків Федора вовка.

К л ю ч о в і  с л о в а: Федір вовк, історіографія, 
етнологія, етнографія, народознавство, Наукове 
товариство ім. Шевченка.

Федір Кіндратович Вовк (1847—1918) увій-
шов в історію української науки як таланови-
тий етнограф, антрополог і археолог. Вчений 
дав власне визначення етнології як науки про 
народи, їх расовий склад і побут, яка охоплює 
не лише етнічний склад населення, історію 
народу та його культуру, але й фізіологічні, 
анатомічні та психічні особливості етносу.

У радянський період постать видатного 
українського вченого висвітлювалась у дусі 
марксистсько-ленінської методології з ураху-
ванням ідеологічного чинника. Це призвело 
до того, що Ф. Вовк був віднесений до когорти 
«українських буржуазних націоналістів», а 
його етнологічні наукові здобутки або замов-
чувались, або свідомо спотворювались. Лише 
діаспорна історіографія тривалий час була 
єдиним джерелом об’єктивної інформації про 
вченого.

У якості вступу до вказаного історіографіч-
ного періоду, який розпочався в 1991 р. разом 
із здобуттям Україною незалежності, на нашу 
думку, варто виділи праці, які вийшли в 
другій половині 80-х рр. ХХ ст. в період т. зв. 
«перебудови», коли в науці відбулися певні 
зміни пов’язані із послабленням ідеологічно-
го тиску держави, що позначилося і на якості 
праць присвячених етнологічним здобуткам 
Ф. Вовка.

Якщо в радянські часи ім’я вченого нама-
галися забути, бо його праці асоціювалися 
з українським націоналізмом, то саме в цей 
період початку відродження української де-
ржавності вказана причина послужила тим 
фактором, що посилив інтерес науковців до 
праць вченого.

У цей час кардинально змінюються підходи 
до оцінки досягнень Ф. Вовка у етнологічній 
науці. Вперше зазначена тенденція спостері-
гається у 1987 р. у статті В. Сарбея і О. Фран-
ко [Сарбей, Франко, 1987, с. 148—153]. Тут 
говориться про Ф. Вовка як «про складну й су-
перечливу за своїми суспільно-політичними 
та науковими поглядами людину» [Сарбей, 
Франко, 1987, с. 148]. Це був перший крок до 
відходу від однозначного заперечення науко-
вих досягнень вченого та подачі їх виключно 
у дусі «буржуазного націоналізму». Тракту-
вання постаті Ф. Вовка як «неоднозначної та 
суперечливої» дозволили автору дещо відійти 
від радянських шаблонних оцінок і його етно-
логічних досягнень. Але цей відхід був лед-
ве помітний, оскільки магістральною лініює 
вказаної статті є аналіз архіву вченого з ме-
тою виявлення його соціалістичних вподо-
бань. Але разом з тим, у статті зазначається, 
що Ф. Вовк спеціалізувався «на антрополо-
гічній та етнографічні тематиці (переваж-
но — східнослов’янській, ще більше — ук-
раїнській)» та не все з його праць витримало 
випробування часом, оскільки зазначені пра-
ці «писалися на засадах буржуазних суспіль-
ствознавчих теорій» [Сарбей, Франко, 1987, 
с. 148].

У 1989 р. за матеріалами особистих фондів 
В. Хвойки та Ф. Вовка було опубліковано статтю 
Ж. Кононенко і вже згадуваної нами О. Франко, © Р.М. КОНТА, 2012
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в якій окреслено, в тому числі, і дослідження 
вченого у галузі етнографії [Кононенко, Франко, 
1989, с. 118—120]. У цій статті вже відсутні ідео-
логічні штампи радянської науки та подається 
короткий перелік основних досягнень Ф. Вовка 
в галузі етнографії.

Варто відмітити, що співавтор цієї статті 
О. Франко в подальшому стала найбільш відо-
мою дослідницею творчості вченого. У цьому ж 
році виходить її наступна стаття «Народознав-
чі праці Ф.К. Вовка» [Франко, 1989, с. 15—26], 
а в 1990 р. з’являються інші праці про вченого 
(співавтор А. Франко), які торкалися переважно 
біографічних і загальнонаукових досягнень відо-
мого українського вченого [Франко, Франко, 1990, 
с. 86—95]. Багато праць дослідниці присвячені 
різним аспектам діяльності вченого як археолога, 
громадського діяча, його міжнародним зв’язкам, 
але ми зупинимося на дослідженнях, які торка-
ються або безпосередньо присвячені етнологічній 
діяльності Ф. Вовка.

У 1999 р. О. Франко захистила докторську 
дисертацію на тему: «Наукова та суспільно-
політична діяльність Федора Кіндратови-
ча Вовка» [Франко, 1999, 437 арк.]. Саме із 
праць дослідниці в Україні розпочинається 
систематичне вивчення наукової спадщини 
вченого, зокрема його етнографічної діяль-
ності. О. Франко зазначає: «як етнограф, 
Ф. вовк одним із перших у вітчизняній науці 
застосував науковий метод в етнографії і 
звернув основну увагу на вивчення побутових 
особливостей, а не тільки фольклорних, як 
це практикувалося до цього», він «увійшов в 
етнографію як серйозний дослідник весіль-
них звичаїв та обрядовості на україні» та, як 
наслідок «був основоположником українсь-
кої етнографії і одним із найвидатніших 
представників загальнослов’янської етног-
рафії» [Франко, Франко, 1998, с. 247—252]. 
О. Франко звернула особливу увагу на етног-
рафічні дослідження вченого на Західній 
Україні, дослідила етнографічні експеди-
ції Ф. Вовка у цьому регіоні, проаналізу-
вала його роль у створенні Етнографічного 
музею НТШ та його етнографічної збірки  
[Франко, 1997, с. 170—174]. Вона вперше від-
значила, що етнологічні висновки Ф. Вовка 
мали не лише велику наукову цінність, але 
й суспільно-політичну, оскільки йому «вда-
лося доказати фізичну, мовну, побутову і 
духовну спорідненість всього роз’єднаного ук-
раїнського народу від Карпат до слобожан-
щини і від Полісся і до Кубані, доказати, що 
український народ є окремим самобутнім, 
давнім народом» [Франко, 1997, с. 174]. 

Окремою темою досліджень, яку постійно 
піднімала О. Франко, була діяльність вче-
ного в НТШ [Франко, 1997, с. 15—26; Фран-
ко, 1998, с. 84—100]. Зокрема, вона відзна-
чає велику роль Ф. Вовка у функціонуванні 
Товариства, у редагуванні та публікації 

етнографічних друкованих видань, у ство-
ренні музею товариства та його наповнення, 
проведення етнографічних експедицій і т.д. 
У своїх статтях О. Франко дослідила мето-
дику роботи з етнографічних матеріалом, 
зокрема, особливості фіксації фольклорних 
матеріалів [Франко, 1999, с. 12—20]. До-
слідниця відзначає, що вчений у своїх до-
слідженнях «поєднав критичну науковість, 
широку документалістику і різноманіть 
методичних підходів» [Франко, 1999, с. 13].

Окремо слід виділити монографічне досліджен-
ня про вченого, яке вперше було видане в 1997 р. 
у Нью-Йорку як частина книги, до якої ввійшли 
також бібліографія праць вченого та спогади його 
дітей [Франко, 1997]. Дещо пізніше переробле-
ний та покращений варіант монографії зі зміне-
ною структурою перевидано в Україні у 2000 р. 
[Франко, 2000]. Останній варіант монографії був 
написаний на основі вже згадуваного нами дисер-
таційного дослідження, яке вийшло роком рані-
ше. У ньому, як і в дисертаційному дослідженні, 
окремий підрозділ присвячений етнографічним 
студіям Ф. Вовка, де детально проаналізована 
етнологічна діяльність вченого загалом та його 
робота в Етнографічній комісії НТШ [Франко, 
1999, арк. 202—234; 2000, с. 176—211]. У цих до-
слідженнях наводиться найбільш повна інфор-
мація про етнологічну діяльність Ф. Вовка, який 
характеризується як основоположник української 
етнографії та антропології.

Відомим дослідником наукової спадщини 
Ф. Вовка на сьогодні є В. Наулко. Його досліджен-
ня торкаються багатьох аспектів наукової діяль-
ності вченого, зокрема, його етнологічних студій. 
Аналізуючи етнографічну діяльність вченого він 
відзначає, що ця робота особливо активізувалась 
«після обрання його у 1899 р. дійсним членом і, 
1906 р. — головою Етнографічної комісії Нау-
кового товариства ім. Т.Г. Шевченка у Львові» 
[Наулко, Франко, 1997, с. 39].

Підсумовуючи методичні принципи роботи 
вченого, автор приходить до важливих висновків 
про те, що: «не втратили вагомості і дотепер 
методичні принципи Ф. вовка, які стосуються 
порівняльних досліджень, аналізу етнографіч-
них явищ у їх розвитку, уваги до соціально-еко-
номічних факторів та їх впливу на особливості 
культури» [Наулко, Франко 1997, с. 39].

В. Наулко дав комплексну оцінку Ф. Вовку 
як науковцю, якому належала низка передових 
тогочасних етнографічних досягнень, а саме: ви-
користовуючи західноєвропейські методологічні 
та методичні засади вчений вказував на необхід-
ність комплексного вирішення наукових проблем, 
підкреслюючи, зокрема, що особливості культури 
народів залежать не лише від середовища їхнього 
існування та трудової діяльності, а й від багатьох 
інших чинників (психічних та антропологічних 
рис).

З кінця 1980-х рр. виходять праці Г. Скрип-
ник, які опосередковано торкаються поставленої 
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нами проблеми [Скрипник, 1989; 1998]. Основ-
на тематика розвідок Г. Скрипник — проблема 
українського етнографічного музейництва, яка 
завершилась написанням докторської дисертації 
на вказану тематику [Скрипник, 1998]. Вивчаю-
чи експедиційні дослідження Ф. Вовка, авторка 
відзначає їхню системність та заплановану мас-
штабність — суцільне обстеження усіх історико-
етнографічних регіонів, а також пограничних 
територій. Аналізуючи діяльність вченого від-
повідно до предмету дисертаційного дослідження, 
Г. Скрипник відмітила, що «хведору вовку нале-
жить розробка плану-проекту етнографічних 
експозицій, що ґрунтувався на засадах еволюцій-
ної теорії» [Скрипник, 1998, с. 195].

До вчених, які досліджували наукову спадщи-
ну Ф. Вовка переважно в антропологічному вимі-
ри варто віднести С. Сегеду [Сегеда, 1990, с. 29—
32; Сегеда, 1994, с. 55—74]. Але і в працях цього 
дослідника можна виокремити інформацію етно-
логічного характеру. Зокрема, критикуючи вираз, 
який вживав Ф. Вовк у своїх працях — «українсь-
кий антропологічний тип», С. Сегеда зазначає, 
що є помилковим підхід етнологів і антрополо-
гів др. пол. ХІХ ст., який базувався на прагненні 
наділити кожну етнічну групу властивими тільки 
рисами фізичного і расового типу. Насправді, як 
зазначає автор на сьогодні «доведено, що межі 
одиниць антропологічних, етнічних та лінгвіс-
тичних класифікацій дуже рідко збігаються» 
[Сегеда, 1990, с. 32].

В окремих своїх статтях С. Сегеда відзначав 
несправедливу критику на адресу вченого з боку 
окремих дослідників радянського періоду, зок-
рема, В. Дяченка, який намагався висвітлити 
деякі важливі аспекти етнічної історії українсь-
кого народу, а саме: намагався показати схожість 
українців, росіян і білорусів разом із заперечен-
ням антропологічної однорідності українського 
народу [Сегеда, 1997, с. 268]. Автор згадує також 
і наукову діяльність Ф. Вовка в НТШ, зокрема 
роботу по зібранню етнографічних колекцій у Га-
личині, Буковині та Закарпатті та зазначає, що 
вчений в етнографії залишив не менш помітний 
слід, ніж в антропології.

Серед когорти вчених, у творчості яких 
проблема дослідження наукової спадщини 
Ф. Вовка займала чільне місце, варто виді-
лити О. Таран. Основним напрямком дослід-
жень наукової спадщини авторки були ант-
ропологічні студії вченого. Але поряд з цим, 
О. Таран торкалася проблеми етнологічних 
досліджень Ф. Вовка, оскільки «на середину 
хІх ст. поняття антропології та етноло-
гії чітко не розрізнялися, а етнографію вже 
тоді розглядали як окрему науку» [Таран, 
1999, с. 244]. Представники ж французької 
антропологічної школи, до якої належав і 
Ф. Вовк «вважали етнологію не самостійною 
наукою, а лише розділом антропології» [Та-
ран, 1999, с. 244]. Формуванню наукових пог-
лядів вченого О. Таран присвятила окремий 

розділ свого дисертаційного дослідження [Та-
ран, 2003, с. 30—52]. Як зазначає дослідниця, 
«саме завдяки хв. вовку українська етногра-
фія та антропологія на початку хх ст. під-
нялась на один щабель з європейськими наро-
дознавчими науками того часу» [Таран, 1999, 
с. 247].

Окремо слід виділити дисертацію О. Са-
пеляк [Сапеляк, 1998] та видану на її основі 
монографію [Сапеляк, 2000] про етнографіч-
ні дослідження в НТШ, де комплексно роз-
глянуто питання діяльності Ф. Вовка в цій 
інституції, зокрема, в Етнографічній комісії. 
А саме: розглядається проблеми, пов’язані з 
організацією та проведенням етнографічних 
експедицій, їх результати; аналізується про-
цес формування етнографічних збірників та 
їх редагування; вивчається наукова праця 
Ф. Вовка, створення ним програм зі збирання 
етнографічного матеріалу та його виступи у 
західній пресі і т.д. У працях О. Сапеляк на-
уковий доробок вченого аналізується саме під 
етнологічним кутом зору та у тісному зв’язку з 
НТШ. Авторка також торкнулася такої важли-
вої проблеми як розуміння Ф. Вовком етноло-
гії як науки. Згідно з О. Сапеляк «Федір вовк 
інтерпретував етнологію як науку про наро-
ди, їх расовий склад і побут, тобто, як син-
тез антропологічних наук» [Сапеляк, 2000, 
с. 21—22]. Визначення дослідницею етнології 
в розумінні Ф. Вовка є досить широким і охоп-
лює низку проблем, якими на сьогодні займа-
ються різні науки. Авторка з’ясувала також 
особливості вживання термінів «етнографія» 
та «етнологія» в НТШ, що розв’язало низку 
проблем теоретичного характеру [Сапеляк 
2000, с. 23].

Отже, варто зазначити, що висвітлення ет-
нологічних здобутків Ф. Вовка у сучасній віт-
чизняній літературі кінця ХХ ст. мало свої 
особливості, на що вплинула низка факторів 
об’єктивного і суб’єктивного характеру. Лише 
з кінця 80-х рр. ХХ ст. кардинально змінюють-
ся підходи вчених в оцінці наукового доробку 
Ф. Вовка. З’являється низка праць про вченого, 
де поряд з аналізом його досягнень як антропо-
лога, характеризуються етнологічні та етногра-
фічні здобутки науковця. Окремі дослідники 
присвячують свої дисертаційні дослідження на-
уковій спадщині вченого, де міститься важлива 
інформація про діяльність Ф. Вовка як етнолога 
та його досягнення у цій галузі. Не залишилися 
поза увагою вчених питання організації та про-
ведення етнографічних і антропологічних екс-
педицій на території України, а також важливої 
ролі НТШ у становленні та розвитку Ф. Вовка 
як етнолога. Разом з тим, ще залишається низка 
проблем пов’язаних із дослідженням етнологіч-
них здобутків вченого, які потребують подаль-
шого вивчення, а тому і на сьогодні продовжу-
ють з’являтися праці, в яких вказана проблема 
є предметом наукового аналізу.
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Р. М.  К о н т а

ФЕДОР  вОвК  и  ЕГО  вКЛАД  
в РАЗвиТиЕ  ЭТНОЛОГии:  

сОвРЕМЕННАЯ  ОТЕчЕсТвЕННАЯ 
исТОРиОГРАФиЯ  КОНЦА  хх ст.

В статье рассматривается вопрос исследования 
в современной отечественной историографии кон-
ца ХХ века этнологических достижений известного 
украинского ученого Федора Вовка. Выделяются 
хронологические периоды в оценке работ ученого в 
этнологической науке. Анализируются работы, посвя-
щенные научному наследию Ф.К. Вовка. Отмечается, 
что освещение этнологических достижений ученого в 
современной отечественной литературе конца ХХ ст. 
имело целый ряд особенностей. 

r.  c o n t a

fEdor  vovk  And  hiS  contriBution 
to  Ethnology:  modErn   

ukrAiniAn  hiStoriogrAphy   
in  thE  lAtE хх  c.

The article discusses ethnological researches in 
modern domestic historiography in late twentieth 
century. Scientific heritage of Fedor vovk is ana-
lyzed. Author review a number of features on ethno-
logical achievements in modern literature of the late 
twentieth century.


