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II III

ти, в одно зосередивши, бодай головніші праці покійного вченого і цим 
уможливити користування ними, наблизивши їх до ширшого читача» 1.

У передмові до празького видання студій Хв. Вовка зазначається, 
що з‑поміж великої кількості праць дослідника Празький педагогічний 
інститут «іспинився на найважніших із них», а саме на «Антропологічних 
особливостях українського народу», «Етнографічних особливостях укра‑
їнського народу», «Шлюбному ритуалі та обрядах на Україні», «Санях в 
похоронному ритуалі на Україні». Вибір саме цих робіт був не випадко‑
вим, оскільки дві перші з них стали не лише вершиною творчого дороб‑
ку Хв. Вовка, але й новим словом у цілому українському народознавстві, 
своєрідним синтезом усіх попередніх етнологічних напрацювань, ви‑
конаним на загальнонаціональному матеріалі. Дві інші з опублікованих 
розвідок – це тематичні студії, що за змістом і рівнем теоретико‑методо‑
логічного підходу й інтерпретації були також новаторськими у вітчизня‑
ній етнології і суголосними здобуткам тогочасної європейської наукової 
думки. У  1976  році в Нью‑Йорку у видавництві «Говерла» перевидано 
опубліковану в Празі збірку праць Хв. Вовка «Студії з української етно‑
графії та антропології» (у вигляді її передруку).

У 1995 році вже в Україні у видавництві «Мистецтво» перевидали 
(теж у вигляді передруку «з незначними змінами», проте зі збереженням 
авторського мовлення – за виданням 1928 року Празького «Українсько‑
го громадського видавничого фонду») цю ж збірку праць ученого під 
назвою «Студії з української етнографії та антропології». У написаній 
Юрієм Іванченком передмові наголошувалося на унікальності дослі‑
джень Хв. Вовка, які за часів незалежності «стають безцінним джерелом 
пізнання минулого нашого народу» 2.

У 2002 році до 155‑річчя з дня народження Хв.  Вовка Інститут 
мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім.  М.  Т.  Рильсько‑
го НАН України опублікував брошуру «Федір Вовк. Сторінка науко‑
вої спадщини та бібліографія праць», куди ввійшла (крім лаконічного 
огляду наукової спадщини Хв. Вовка, зробленого Г. Скрипник) редак‑
ційна передмова Хв. Вовка до першого тому «Матеріалів до українсько‑ 
руської етнології» (Львів, 1899), що була видрукувана під назвою «Дещо 
про теперішній стан і завдання української етнології», а також «Бібліо‑
графія праць Хведора Вовка (1847–1918)» (укладена його донькою Гали‑
ною Вовк і видана Всеукраїнською академією наук у 1929 році).

У 2010  році в Києві з’явилася друком праця «Вовк  Хв. “Студії з 
антропо логії України”», підготовлена Міжрегіональною академією  

1 Денисенко В. «Шлюбний ритуал та обряди на Україні» Хв. К. Вовка у першій – болгарській 
і другій – французькій редакції: з приводу десятиліття смерті вченого // Первісне громадянство 
та його пережитки на Україні. – Київ, 1928. – Вип. 2/3. – С. 143.

2 Іванченко Ю. Видатний вчений і патріот України // Вовк Хв. Студії з української етнографії 
та антропології. – Київ, 1995. – С. 6.

Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології 
ім. М. Т. Рильського НАН України (ІМФЕ) в рамках видавничого проекту 
«Народо знавча спадщина» підготував до друку і пропонує увазі читачів 
вибрані праці з етнології та антропології видатного вітчизняного вчено‑
го Хведора Вовка (1847–1918), якому українська етнографія кінця ХІХ –  
початку ХХ  ст. зобов’язана своїми найпомітнішими здобутками. Хоча 
за радянських часів наукова спадщина Хв.  Вовка замовчувалася, проте 
він мав загальне визнання серед наукової громадськості, оскільки на‑
працювання вченого в царині етнографії та антропології, що збагатили 
українську науку феноменальними узагальнюючими дослідженнями, по‑
слуговували впродовж цілого ХХ ст. своєрідними енциклопедіями украї‑
нознавства. Окрім незаперечно високого їх пізнавально‑інформативного 
значення, народознавчі студії Хв. Вовка характерні ще й загальнонаціо‑
нальним консолідуючим пафосом, адже сприяли виконанню завдання 
державної ваги  – виявити і систематизувати весь обсяг археологічної,  
антропологічної та етнографічної інформації для об’єктивного відтво‑
рення українського історичного процесу і наукового обґрунтування на‑
ціональної ідентичності й самобутності українців.

Наукова громадськість України радянських часів завдячує своєю 
обізнаністю з основними народознавчими дослідженнями Хв.  Вовка 
передусім наявним у спеціалізованих бібліотеках двотомнику «Україн‑
ський народ в его прошлом и настоящем», опублікованому в Петербурзі 
1916 року, та збірнику «Студії з української етнографії та антропології», 
що вийшов у світ 1927 року в Празькому українському педагогічному 
інституті (з ініціативи якого праці Хв. Вовка там було перевидано). 

Обґрунтовуючи доцільність перевидання бодай основних праць 
Хв. Вовка, дослідники його спадщини вказували на їх невтрачену на‑
укову значимість і за нових часів: «Деякі його студії і досі є єдині в цій 
[народознавчій.  – Г.  С.] галузі найповажніші і найліпше обґрунтовані 
і, не вважаючи на новіші матеріали і висліди, все ще лишаються осно‑
вою для дальшої роботи. Тимчасом унаслідок багатьох причин, студії 
Хведора Вовка досі розкидані по ріжних спеціяльних малоприступних 
журналах – французьких, болгарських, російських, українських, часом 
неприступних навіть фахівцеві – і у великій мірі являють невикорис‑
тану, потенціяльну ще цінність <…> Усе це висовує потребу перевида‑
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О.  Таран, Г.  Щербія, Н.  Федорович); до рубрики «Праці про сакральну 
архітектуру та орнаментику» – «Старовинні дерев’яні церкви на Волині» 
(переклад Н. Ващенко, З. Гудченко, С. Довганя, Т. Товстенко), «Характерні 
ознаки південноросійської народної орнаментики» (переклад Л. Ліхньов‑
ської, К. Онуфрійчук, Л. Пасічник); до рубрики «Дослідження з обрядової 
культури» – «Весільні обряди в Болгарії» (переклад Ю. Буйських, Н. Ва‑
щенко, Н. Джумаєвої, О. Поріцької, О. Соболєвої, І. Щербак); до рубрики 
«Студії із соціоекономічних проблем» – «Про сільські ярмарки та про їх 
значення для вивчення ремісничої і кустарної промисловості» (переклад 
Н.  Джумаєвої, Н.  Федорович), «До питання найму робітників» (пере‑
клад Н. Джумаєвої, С. Довганя, А. Рокицької). До книги ввійшли також  
«Бібліографія праць Хведора Вовка», складена його донькою Галиною 
Вовк, та передмова і стаття «Хведір Вовк і українська народознавча на‑
ука» Г. Скрипник. Іменний покажчик складено до праць Хв. Вовка.

У другу книгу праць Хв. Вовка до рубрики «Наукові досліджен‑
ня з української етнографії та антропології» ввійшли передруки його 
робіт із празького видання «Студії з української антропології», зокре‑
ма «Антропо логічні особливості українського народу», «Етнографіч‑
ні особ ливості українського народу», «Шлюбний ритуал та обряди на 
Україні», «Сани в похоронному ритуалі на Україні», а також україномов‑
ні його статті, вміщені у виданнях НТШ, – «Антропометричні досліди 
українського населення Галичини, Буковини й Угорщини», «Українське 
рибальство у Добруджі», «Братання на Україні». До рубрики «Праці із 
загальної етнології» другої книги ввійшли з україномовних видань стат‑
ті Хв. Вовка «Слов’яни», «Кавказ і Карпати (деякі проби етнологічних 
зближень)», «Біля моря – між Басками». Третя рубрика цієї книги «На‑
уково‑методологічна спадщина» обій має такі розвідки вченого: «Дещо 
про теперішній стан і завдання української етнології», «Програма до 
збирання відомостей, дотичних народної побутової техніки». У  кінці  
видання розміщено іменний покажчик.

Ініціатори видання сподіваються, що представлені у двох книгах 
праці видатного подвижника вітчизняного народознавства Хв.  Вовка 
знайдуть вдумливого читача і добре прислужаться українським освітя‑
нам та всім, хто цікавиться українською етнологією, антропологією й 
історією народної культури. Редколегія висловлює вдячність редакто‑
рам, верстальникам, перекладачам, операторам, працівникам фондів та 
бібліотеки ІМФЕ, котрі долучилися до підготовки цього видання.

Вступну статтю Г.  Скрипник про науковий і життєвий шлях 
Хв.  Вовка проілюстровано головно етнографічними замальовками 
художника-етнографа Кабінету антропології та етнології ім. Хв. Вов-
ка Юрія Павловича (за виданням: «Україна в типажах народних, 
крає видах і архітектурі: художньо-етнографічна спадщина Юрія 
Павловича». – Київ : видавництво ІМФЕ, 2010).

управління персоналом, переднє слово, коментар та словничок 
антропо логічних термінів до якої написав С.  Сегеда. Праця містить 
текс ти двох основ них розвідок Хв.  Вовка з антропології українців  
(«Антропометричні досліди українського населення Галичини, Букови‑
ни та Угорщини» та «Антропологічні особливості українського наро‑
ду»), а також підготовлену та опубліковану Галиною Вовк «Бібліографію 
праць Хв. Вовка (1847–1918)».

Проте, окрім згаданих нами перевиданих досліджень Хв.  Вовка, 
його народознавча спадщина містить силу‑силенну інших важливих 
студій, що були опубліковані в іноземних фахових виданнях, більшість 
із яких відсутня у вітчизняних книгозбірнях. Десятки праць ученого ви‑
друкувано у французьких, болгарських, російських та інших зарубіжних 
часописах, які відсутні навіть у бібліотеках фахових інститутів України і 
не доступні українському читачеві.

Вони й сьогодні не втратили своєї актуальності, бо, за влучною 
оцінкою В. Денисенка, «у галузі наукового вивчення української етно‑
графії і антропологічних особливостей українського народу <…> 
[Хв. Вовк. – Г. С.] лишив нам велику спадщину, яка полегшує дальшу 
роботу у цім напрямку» 3.

Потреба якомога повніше ввести народознавчу спадщину Хв. Вов‑
ка до наукового обігу в Україні і спонукала дослідників ІМФЕ система‑
тизувати, перекласти українською мовою та опублікувати ширше число 
робіт вченого у вигляді двох книг «Народознавча спадщина Хведора 
Вовка». Крім перевиданих у Празі основних праць дослідника, до дво‑
томника ввійшли також студії, нариси та етнографічні оповідання як 
раннього київського періоду діяльності вченого, так і написані в емігра‑
ції та в петербурзький період життя. Серед них – і всеосяжні узагальню‑
ючі праці та розвідки з українознавства та української регіо налістики,  
і  лаконічні виклади зі славістики, і  надзвичайно інформативні опові‑
дання з етнології європейських народів. Двотомник містить також сту‑
дії вченого на соціально‑економічну тематику, його розвідку науково‑ 
методичного характеру та укладену Г. Вовк «Бібліографію праць Хведо‑
ра Вовка (1848–1918)».

До першої книги ввійшли праці Хв.  Вовка, які були опубліковані 
в малодоступних для сучасного читача російськомовних виданнях, жур‑
налах та збірниках. Зокрема, до рубрики «Нариси із загальнонаціональ‑
ної та регіональної антропології і етнографії українців» ввійшли статті: 
«Українці з погляду антропології» (переклад К. Ковтун, О. Таран), «Етно‑
графічний нарис» (переклад Н.  Джумаєвої, Т.  Миколайчук), «Російські 
колонії в Добруджі (історико‑етнографічний нарис)» (переклад Л.  Ар‑
тюх, Ю.  Бідношиї, О.  Васяновича, Н.  Ващенко, Т.  Величко, К.  Ковтун, 

3 Денисенко В. «Шлюбний ритуал та обряди на Україні» Хв. К. Вовка... – С. 143.
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Хведір Вовк по праву є одним з найвидатніших 
представників українського народознавства кінця 
ХІХ – початку ХХ ст. Патріархом української етнології 
його називають завдяки як закладеним ним підвалинам 
теоретичних засад науки, так і колосальному творчо‑
му доробку, що налічує, за різними підрахунками, по‑
над 600 праць (виданих мовами багатьох європейських 
народів)  *. Учений світового рівня, за влучним висло‑
вом М. Сумцова – «наукова сила європейського значін‑
ня»  1, – Хведір Кіндратович Вовк отримав прижиттєве 
міжнародне визнання: був доктором Сорбонни, Канн‑
ського та Петроградського університетів, лауреатом 
премії Годара (1901), лауреатом премії К.  Бера (1906), 
кавалером Великої золотої медалі ім. П. Семенова‑Тянь‑
Шанського (1916), кавалером найвищої нагороди Фран‑
ції – ордена Почесного легіону (1916), членом понад де‑
сятка міжнародних наукових товариств і комісій 2. 

Хведір Вовк народився 17 (5) березня 1847 року в 
селі Крячківка неподалік повітового містечка Пирятина, 
що на Полтавщині. Село належало поміщикам Закрев‑
ським (досить прогресивній як на ті часи родині), у яких 
батько майбутнього вченого служив економом. Хведір 

1 Сумцов М. Академік Хведір Кіндратович Вовк // Наука на Украине. – 
Харьков, 1922. – № 2. – С. 174.

2 Див.: Наулко В., Франко О. Етнографічна та народознавча спадщина 
Федора Вовка // Збірник наукових праць на пошану Ярослава Дашевича з 
нагоди його 70‑річчя. – Львів ; Київ ; Нью‑Йорк, 1996. – С. 679; Франко О. 
Федір Вовк – вчений і громадський діяч. – Київ, 2000. – С. 4.

Ганна Скрипник
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VIII IX

Вовк був нащадком козацького роду  – його дід, козак 
Матвій Вовк, на початку ХІХ ст. виїхав на заробітки до 
Криму. Батько Хв.  Вовка вимушений був бурлакувати 

в херсонських степах та служити у війську, де й 
отримав чин молодшого офіцера 3. Після завер‑
шення військової служби Кіндрат Матвійович 
повернувся на Полтавщину, де вчителював та 
працював економом у різних маєтках. Мати Хве‑
дора Кіндратовича, Ганна Федорівна Арістова, 
походила з білоруської шляхти. У родині цінува‑
лися наука й освіченість, і прагнучи дати дітям 
добру освіту, сім’я Вовка переїжджає до Ніжи‑
на 4, де Хведір Кіндратович навчається в місце‑
вій гімназії. Саме тут він прилучається до учнів‑
ського гуртка, який займався збиранням на‑
родних пісень, прислів’їв і приказок, вивченням  
народних звичаїв та обрядів; знайомиться з тво‑
рами Т. Шевченка, що, безперечно, вплинули на 
формування світогляду юнака. Після закінчення 
в 1865 році гімназії Хведір Кіндратович спочатку 
навчався в Ніжинському ліцеї князя І. А. Безбо‑
родька, а згодом перевівся до Одеського (Ново‑
російського) університету на природничий від‑

діл фізико‑математичного факультету  5. В університеті 
Хв. Вовк мав нагоду слухати лекції І. І. Мечнікова, який 
на цей час працював доцентом кафедри зоології. Дізнав‑
шись про наукову й просвітницьку україністичну ді‑
яльність київської «Громади», Хведір Вовк після двох 
семестрів навчання в Одесі переводиться до Київсько‑
го університету, де успішно займається хімією та бо‑
танікою. Під керівництвом професорів Я. Я. Вольца та 
П. П. Алєксєєва він проводить вдалі досліди зі смолою 

3 Дзбановський Є. Хв. К. Вовк. [До десятих роковин смерті] // Побут. – 
1928. – Ч. І. – С. 2; Вовк Г. Бібліографія праць Хведора Вовка (1847–1918) // 
Федір Вовк. Сторінка наукової спадщини та бібліографія праць.  – Київ, 
2002. – С. 33.

4  Колесса  Ф.  М. Історія української етнографії.  – Київ, 2005.  – С.  197; 
[Гнатюк В.] Федір Вовк [Некролог] // Хроніка Наукового Товариства імені 
Шевченка у Львові. – Львів, 1918. – Чис. 60–62. – С. 120; Качкан В. А. Укра‑
їнське народознавство в іменах. – Київ, 1995. – С. 72; Бабенко Л. Л. Клятва 
народознавця (Ф. К. Вовк) // Репресоване краєзнавство (20–30‑і роки). – 
Київ, 1991. – С. 60.

5  [Гнатюк В.] Федір Вовк [Некролог]...  – С.  120; Вовк  Г. Бібліогра‑
фія праць Хведора Вовка...  – С.  33; Бабенко  Л.  Л. Клятва народознавця 
(Ф. К. Вовк)... – С. 60.

та хлорофілом і публікує перші студентські праці з цієї 
тематики. 

Водночас молодий науковець активно вливається 
до наукового і громадського культурно‑освіт‑
нього життя міста 6. Помітний вплив на форму‑
вання його світогляду та народознавчих заці‑
кавлень справив Володимир Антонович, який 
долучив здібного юнака до підготовки видання 
«Кобзаря» Т.  Шевченка (куди мали ввійти і за‑
боронені твори). У студентські роки Хведір Вовк 
займається етнографічними студіями, а  також 
бере участь в укладанні словника української 
мови та збірника народних пісень 7.

Проте серед усіх уподобань найбільший 
інтерес молодий учений виявляв до етнографії, 
яка стала домінувати в його діяльності з часу 
повернення Павла Чубинського до Києва вліт‑
ку 1869 року після заслання. Павло Платонович 
як прекрасний співрозмовник умів перекон‑
ливо і пристрасно викласти ідеї нових народо‑
знавчих проектів, пов’язаних з організацією 
та проведенням етнографічно‑статистичних 
експедицій, запланованих у рамках діяльності 
Південно‑Західного відділу Російського географічного 
товариства (РГТ) 8. Як згадує Хв. Вовк, П. Чубинський 
«мимоволі запалював своїм натхненням усіх присутніх. 
Натхнення це передавалося далі, і з часу появи П[авла] 
П[латоновича] в Києві питання про експедицію в ки‑
ївських українських колах, а більше всього, зрозуміло, 
у “Громаді”, зробилося не тільки черговим, але й пере‑
важаючим над усіма іншими» 9.

У  1871  році Хв.  Вовк закінчує університет, а  на‑
ступного року влаштовує особисте життя  – одружу‑
ється з племінницею В. Антоновича Христиною Іванів‑
ною Васнєвською, яка була активним членом київської 

6   Хв[едір] Кіндр[атович] Вовк [Некролог]  // Наше минуле.  – Київ, 
1918. – Чис. 2. – С. 141; Колесса Ф. М. Історія української етнографії. – С. 197.

7 Хв[едір] Кіндр[атович] Вовк [Некролог]... – С. 141; [Гнатюк В.] Федір 
Вовк [Некролог]... – С. 120; Дзбановський Є. Хв. К. Вовк... – С. 2.

8 Житецький І. Південно‑Західний відділ Географічного товариства у 
Києві (З приводу 50‑річчя його закриття в 1876 році)  // Україна. – Київ, 
1927. – Кн. 5. – С. 31.

9  Волков  Ф. П.  П.  Чубинский. Отрывки из личных воспоминаний  // 
Украинская жизнь. – Москва, 1914. – № 1. – С. 45.

Павло 
Чубинський

Володимир 
Антонович
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«Громади». Після закінчення університету він починає 
працювати помічником ревізора губернського секрета‑
ря в Київській контрольній палаті, проте пріоритетом 
у його діяльності в ці роки залишається громадська 
етнографічна робота в Південно‑Західному відділі Ім‑
ператорського російського географічного товариства. 
Тому‑то вже в 1874  році Вовк звільняється з роботи 
в Київській контрольній палаті і повністю віддаєть‑
ся громадській та науковій діяльності. Йому, як члену 
Комісії Південно‑Західного відділу (у складі Борисова, 
Вовка, Воронина, Житецького, Русова та  ін.), припала 
левова частка роботи з розробки програми зі збиран‑
ня статистичних та етнографічних матеріалів  10. Відо‑
мо також про його безпосередню участь у проведенні 
одно денного перепису населення Києва 11 та обстежен‑
ні ярмарку міста Борисполя, що знайшло відображен‑
ня в публікаціях першого тому «Записок Південно‑
Західного відділу...»  12. Спостереження дослідника під 
час перепису за життям найбідніших мешканців міста, 
їхню ночівлю в неопалюваних нічліжках та трущобах 
відбиті ним у спеціальній замітці про життя бідняків, 
що була опублікована в «Київському телеграфі» 13. У ці 
ж роки він друкує доповіді і статті про народні назви  
рослин, про український орнамент (доповідь на 
ІІІ Архео логічному з’їзді в Києві 1874 року); збирає ма‑
теріал про сороміцький фольклор, що згодом вийшов 
друком у Франції. Учений бере участь в археологічних 
експедиціях В.  Антоновича до Київської і Волинської 
губерній 14; водночас він працює над підготовкою до ви‑
дання «Кобзаря» із забороненими творами, який впер‑
ше буде опубліковано у Празі 1876 року.

Дослідник активно долучається до участі у видав‑
ничій діяльності «Громади» у складі так званого «Комі‑
тету дванадцяти на Подолі»; готує до друку й публікує 

10 Житецький І. Південно‑Західний відділ Географічного товариства у 
Києві... – С. 33; Хв[едір] Кіндр[атович] Вовк [Некролог] ... – С. 141.

11 Житецький І. Південно‑Західний відділ Географічного товариства у 
Києві... – С. 34.

12  Див.: Записки Юго‑Западного отдела Императорского русского 
географического общества. – Киев, 1874. – Т. 1. – С. 266–289.

13  Н.  [Вовк Хв.] О  жилищах бедного населения Киева  // Киевский 
телеграф. – 1875. – № 6.

14 Дзбановський Є. Хв. К. Вовк... – С. 2; Франко О. Вже й запрягли ко‑
ней // Україна. – Київ, 1989. – № 52. – С. 14; Наулко В., Франко О. Етногра‑
фічна та народознавча спадщина Федора Вовка... – С. 676–677.

під своїми численними псевдонімами і криптонімами 
(найвідоміші з яких  – Новостроенко, О.  Новостроен‑
ский, Н‑о, Н., Сірко, Ф. Сірко, Ф. В‑ч, Th. Volkov, Ястру‑
бець, Ф.  Кіндратович та  ін.) етнографічні матеріали в 
різних виданнях. Зокрема, в  газеті «Київський теле‑
граф», що була неофіційним органом «Громади», він 
розміщує рецензії та дописи про побут та умови пра‑
ці на цукрових заводах і тютюнових фабриках, про ка‑
тегорію заводських робітників – вихідців із сільського 
середо вища тощо 15. 

Щоб належно оцінити доробок Хв. Вовка та його 
внесок у розвиток української етнології київського пе‑
ріоду його життя, слід хоча б побіжно оглянути того‑
часний стан української народознавчої науки. Про ор‑
ганізаційну, кадрову та методологічну її вразливість сам 
Хв.  Вовк згодом висловлювався так: «У  той час етно‑
графія ще ніде не викладалася як окрема дисципліна, 
не було навіть бодай частково систематичних курсів чи 
великих праць, які могли б слугувати для її обґрунту‑
вання. Тільки небагатьом з нас, та й то згодом, вдалося 
прослухати деякі курси, але й ті за кордоном» 16. 

Відомо, що про рівень розвитку науки свідчать 
не лише усталені уявлення про її дослідницько‑пред‑
метне поле, завдання та методи, розробленість її по‑
нятійно‑термінологічного апарату, співвідношення із 
суміжними народознавчими дисциплінами, а й факти 
її інституалізації, наукової легалізації і присутності в 
системі вузівських освітніх дисциплін, наявність на‑
лежного кадрового потенціалу тощо. З  огляду на ці 
критерії можна констатувати, що саме на межу 1860–
1870‑х  років припадають помітні зрушення в царині 
українського народознавства, пов’язані з реалізацією  
вченими‑україністами під егідою П.  Чубинського 
масштабних загальнонаціонального характеру дослід‑
ницьких народознавчих проектів – тотального експе‑
диційного обстеження України з погляду статистично‑
го, мовного, етнокультурного 17.

15 Новостроенский Ф. [Вовк Хв.] К вопросу о найме рабочих // Киевский 
телеграф. – 1875. – № 20, 22. Див. також рецензії Хв. Вовка у виданні «Київ‑
ський телеграф» (1875. – № 23; 1875. – № 14).

16 Волков Ф. П. П. Чубинский. Отрывки из личных воспоминаний... – 
С. 57. 

17  Савченко Ф. Українське науково‑культурне самовизначення 1850–
1876 рр. // Україна. – 1929. – Кн. 32. – С. 15, 17; Житецький І. Південно‑ Мешканці 

Києва
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Як слушно підсумував ці факти Олександр Пипін 
у своїй історії малоросійської етнографії: «Із шістдеся‑
тих років у малоросійській етнографії виступають нові 

сили <...> проникнуті якщо не ще теплішим по‑
чуттям до малоросійської вітчизни, ніж їхні по‑
передники, то, напевно що, з більшою заповзят‑
ливістю в самій роботі <...> для користі науки, 
і  для користі рідного суспільства і народу  <...> 
Нова когорта діячів <...> заявила про себе видат‑
ними працями як у малоросійській етнографії, 
так і в історії та археології»  18. Саме ця катего‑
рія діячів гуртувалася довкола П. Чубинського і 
його проекту всебічного вивчення України. Етно‑
графічні експедиції П. Чубинського активізува‑
ли весь потенціал української гуманітаристики, 
залучивши його до виконання власне етногра‑
фічних завдань  – якомога повнішої фіксації 
пам’яток матеріальної і нематеріальної спадщи‑
ни всіх українських етнічних земель, збір ста‑
тистичних даних, створення повноцінної дже‑
рельної бази україністики і представлення на 
цій основі національного профілю України.

Підготовка до реалізації цього епохального етно‑
графічного проекту стимулювала частковий перегляд 
усталених підходів до етнографії як науки, основним 
джерелом якої доти вважалися пам’ятки усної народної 
словесності й обрядової культури. Певною мірою вже 
усвідомлюється потреба в розробці нового науково‑ме‑
тодичного інструментарію, передусім до вивчення мате‑
ріального побуту (продуктивних сил краю, промислів і 
ремесел, основних сільськогосподарських занять, житла, 
їжі, одягу, транспортних засобів, народної техніки тощо), 
соціально‑виробничих відносин; правової культури, 
етно психологічних особливостей; етнічності чисельно 
домінуючої спільноти та національних меншин, міжна‑
ціональних стосунків, конфесійного розмаїття тощо.

Величезний і воістину всеосяжний масив відомос‑
тей і фактажу з означеної проблематики, зібраний учас‑

Західний відділ Географічного товариства у Києві...  – С.  31–34; Скрип-
ник  Г.  А. Етнологія (етнографія)  // Історія української культури.  – Київ, 
2012. – Т. 5. – Кн. 3. – С. 297.

18  Пыпин  А.  Н. История русской этнографии.  – Санкт‑Петербург, 
1891. – Т. 3 : Этнография малорусская. – С. 347.

никами експедиції та надісланий у відповідь на поши‑
рені програми‑запитальники, потребував нових кадрів 
науковців для його осмислення й інтерпретації. Відтак 
у процесі підготовки й проведення експедиції не 
лише розроблялася, шліфувалася та удоскона‑
лювалася методика науки, але й розширювалося 
коло науковців, виховувалося на основі членів 
київської «Громади» нове покоління дослідни‑
ків. Наслідком об’єднання зусиль численного за‑
гону вчених стала успішна спроба інституаліза‑
ції народознавчої науки через створення повно‑
важного науково‑дослідного центру – Південно‑ 
Західного відділу РГТ 19.

Відділ постав у другій половині 60‑х років 
ХІХ  ст. на ґрунті відновленої після розгрому в 
1863  році київської «Громади»: на установчому 
засіданні членів‑засновників Південно‑Західно‑
го відділу РГТ із сімнадцяти присутніх одинад‑
цять були членами «Громади», а  троє  – її при‑
хильниками 20.

Як зауважував згодом Хв. Вовк, «відкриття 
Відділу розв’язувало нам руки і давало нам мож‑
ливість значно розвинути наші вимушено дуже скромні 
починання в царині українознавства, збільшити наші 
видавничі засоби, залучити до роботи значно більше 
коло діячів», тобто збиратись і, як висловився вчений, 
«відверто займатися науковою діяльністю про Україну 
й для України» 21.

У  рамках діяльності Південно‑Західного відділу 
РГТ пройшли етнографічний вишкіл знані згодом фа‑
хівці‑народознавці, віддані ідеям українського націо‑
нального відродження. Поважну роль у налагодженні 
роботи Відділу відіграв ще молодий на той час науко‑
вець Хв.  Вовк, який близько зійшовся з революційно‑ 
демократичною молоддю київської «Громади» (переду‑
сім з О.  Русовим), перейнятої ідеями соціальної спра‑
ведливості, ідеями українського національно‑визволь‑

19 Див.: Савченко Ф. Заборона українства. 1876 рік. – Харків ; Київ, 1930; 
Скрипник Г. А. Етнологія (етнографія)... – С. 326.

20 Волков Ф. П. П. Чубинский. Отрывки из личных воспоминаний... – 
С. 47.

21 Там само. – С. 47.
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ного руху  22. Тому природничі інтереси молодого вче‑
ного поступаються історико‑етнографічним, зацікавле‑
ності історією, життям і побутом народу.

Дослідник заявив про себе численними народо‑
знавчими проектами й розвідками вже в київський пе‑
ріод життя: «взяв живу участь у праці по організації То‑
вариства і дав для його “Записок” свої статті і програму 
до збирання етнографічних відомостей. Брав Хв. Кіндр. 
участь і в організації археологічного з’їзду в Києві 1875 р., 
який був виставкою молодих київських наукових укра‑
їнських сил» 23. Саме завдяки діяльній участі цих моло‑
дих українофілів за надто короткий час функціонування 
Південно‑Західного відділу ним були проведені знакової 
наукової ваги справи – з організації одноденного пере‑
пису населення, з підготовки і проведення ІІІ Археоло‑
гічного з’їзду в Києві, обстеження українських ярмарків, 
написання й редагування матеріалів періодичного ви‑
дання «Записки Південно‑Західного відділу...»  24. Хоча 
Відділом передбачалося проведення досліджень і публі‑
кація матеріалів не лише з гуманітарних, але й з природ‑
ничих дисциплін (зокрема з кліматології, економіки та 
промислової статистики тощо), проте зміст опублікова‑
них випусків «Записок...» маніфестує безумовне доміну‑
вання розвідок народознавчого спрямування (про сіль‑
ські ярмарки, кустарну промисловість і хлібну торгівлю; 
про народні історичні перекази, кобзарство, кобзарів 
та лицарську поезію в піснях; про релігійний культ; про 
житло та харчування українців, будинки та квартири 
киян; про регіональну історію (історично‑географічні 
відомості про Буковину тощо) 25.

Такі дослідницькі пріоритети членів Південно‑ 
Західного відділу віддзеркалювали всезагальне визна‑
ння науковими колами суспільної ваги й значення ві‑
домостей з етнографії в ідентифікації народу та в його 
національній долі, поступову зміну парадигми україн‑

22  Рябінін-Скляревський  О. З  революційного українського руху 
1870‑х  років в добу тимчасових генерал‑губернаторів  // За сто літ. 
Матеріали з громадського й літературного життя України ХІХ і початків 
ХХ століття. – Київ, 1927. – Кн. І. – С. 154–155.

23  Хведір Вовк. 1847–1918  // Літературно‑науковий вісник.  – 1918.  – 
Кн. ІV–VІ. – С. 13.

24  Савченко  Ф. Українське науково‑культурне самовизначення...  – 
С. 19–21; Колесса Ф. М. Історія української етнографії. – С. 197.

25 Записки Юго‑Западного отдела Императорского русского географи‑
ческого общества. – Киев, 1874. – Т. 1. – С. 265–291, 309–339.

ського народознавства загалом. Про нове розуміння 
предметного поля і завдань етнографії Хв. Вовк як один 
з чільних діячів Південно‑Західного відділу дещо зго‑
дом чітко заявив у своїй основній народознавчій праці 
про етнографічні особливості українців, акцентуючи в 
ній потребу дослідження всіх спектрів етнокультури як 
маркерів етнічності 26.

Існуючу на той час кількісну неспівмірність фольк‑
лористичних відомостей і даних з матеріального побуту 
вчений підкреслює неодноразово: «Досить сказати,  – 
пише він у своїй методологічного характеру розвідці 
про стан і завдання етнографії, – що ув усїх семи томах 
“Трудовъ Экспедиціи” Ч у б и н с ь к о г о на опис народ‑
нього побуту припада тилькі 74  (!) сторінки»  27. Про 
те саме йдеться і в його спогадах про П. Чубинського, 
в яких він критично висловлюється щодо домінуючих у 
народознавчій науці 60‑х років ХІХ ст. уявлень, за якими, 
«фольклор – є головним підґрунтям етнографії». Тому‑
то нічого дивуватися, зауважує вчений, «що із 7 томів 
“Праць експедиції” цьому фольклору відведено щонай‑
менше 5, а тому, що тепер називають етнографією, тобто 
вивченню народного побуту, – лише 178 стор.» 28. 

Отже, на другу половину 1870‑х років, на відміну 
від попереднього періоду, коли ще домінувало ототож‑
нення етнології із суміжними гуманітарними дисциплі‑
нами (із фольклористикою передусім) і пріоритетами її 
дослідницької сфери вважалися різні жанри усної на‑
родної творчості та атрактивні аспекти звичаєво‑обря‑
дової культури, в українській гуманітаристиці поступо‑
во усталюється розуміння потреби вивчення і народної 
матеріальної культури, і  соціонормативних практик, 
і  елементів виробничої сфери; провідними вченими  – 
членами київської «Громади»  – формується оновлене 
розуміння предмета і завдань етнографічної науки в 
Україні. Ось як представила ці роки життя вченого його 
донька Галина: «Київський період його життя характе‑

26  Волков  Ф. Этнографические особенности украинского народа  // 
Украинский народ в его прошлом и настоящем. – Петроград, 1916. – Т. 2. – 
С. 455–647.

27 Вовк Хв. Від редакції. (Дещо про теперішній стан і завдання україн‑
ської етнології) // Федір Вовк. Сторінка наукової спадщини та бібліографія 
праць. – Київ, 2002. – С. 26.

28 Волков Хв. П. П. Чубинский. Отрывки из личных воспоминаний... – 
С. 57. 
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ризується участю в Старій Громаді та науковими пра‑
цями в галузі етнографії підо впливом та керівництвом 
учителів його Драгоманова та Антоновича» 29. Хв. Вовк, 
представник молодої генерації народознавців «Грома‑
ди», одним з перших зрозумів запити часу – модернізу‑
вати тогочасне предметне поле української етнографії, 
розширивши його та забезпечивши паритетний розви‑
ток усіх складових науки.

Усвідомлюючи помітне домінування в тогочас‑
ному народознавстві студій з усної народної творчос‑
ті над дослідами матеріального побуту, а також (дещо 
згодом) засвоївши досягнення європейських наукових 
шкіл, Хв. Вовк цілеспрямовано формував свої дослід‑
ницькі уподобання й пріоритети в царині народознав‑
ства. Тим‑то в народознавчій спадщині вченого пред‑
ставлені нові за тематикою та інтерпретаціями студії 
з українського народного матеріального побуту й со‑
ціально‑економічної історії та синтетичного характеру 
капітальні праці з етнографії і антропології, виконані 
«для України і про Україну». 

Перші спроби Хв. Вовка дослідити народне життя 
з позицій соціальної історії, розкрити виробничо‑еко‑
номічні відносини на селі, робітничий побут та право‑
стосунки між працівниками і власниками промислових 
підприємств слід ідентифікувати як нові явища в етно‑
графічній науці 70‑х років ХІХ ст. Частково ці пробле‑
ми, актуалізовані новими суспільно‑економічними 
відносинами та в річищі тогочасних тенденцій укра‑
їнської етнографії, дещо раніше порушувалися П.  Чу‑
бинським – у розділі про економічне становище селян 
Південно‑Західного краю (які з категорії вільних земле‑
власників – козаків були силоміць переведені в статус 
підневільної верстви – поміщицьких селян) 30.

Хв. Вовк розвинув ці дослідницькі аспекти соці‑
альної історії саме в напрямку проекції їх на етногра‑
фічно‑побутову сферу виробничих відносин (найман‑
ня робітників та їх становище на цукрових заводах), на 
дослідження кустарної промисловості і ярмаркової 
торгівлі тощо. Одну з таких статей вченого «До питання 

29 Вовк Г. Бібліографія праць Хведора Вовка... – С. 33–34.
30 Див.: Труды Этнографическо‑статистической экспедиции в Западно‑

Русский край. – Санкт‑Петербург, 1872. – Т. 7. – Ч. ІІ. – С. 513–523.

найму робітників» 31, надруковану в «Київському теле‑
графі» за 1875  рік, ми подаємо у пропонованому дво‑
томнику його праць як зразок ранніх студій дослідника 
на соціальну тематику. Зауважимо, що питання побуту 
робітників і людності нижчих соціальних прошарків 
неодноразово порушувалося вченим на сторінках цьо‑
го часопису; зокрема, він описав в одній з публікацій 
житло й побут бідняків Києва за матеріалами одноден‑
ного перепису 32. Аналізуючи робітничу проблематику 
за матеріалами найму й побуту працівників цукрових 
і рафінадних заводів, які складали близько половини 
всього робітництва, Хв.  Вовк розкриває деякі тіньові 
сторони наймання працівників через посередників‑ 
наймачів, які вдавалися до маніпулятивних технологій 
та обману при укладанні договорів, що створювало для 
селян‑найманців безвихідну в правовому сенсі ситуа‑
цію, і до майже цілковитого їх уярмлення наймачами. 
У поле зору дослідника потрапляють і питання експлу‑
атації дитячої праці; неправові побори й здирництво 
заводських управлінців; культивування ними серед ро‑
бітників асоціальної поведінки, морального звироднін‑
ня, пияцтва тощо.

У двотомнику праць Хв. Вовка ми розмістили ще 
одну розвідку вченого київського періоду його життя і 
наукової діяльності, присвячену торговим відносинам 
та соціально‑економічним аспектам історії й побуту 
людності. Йдеться, зокрема, про його дослідження сіль‑
ських і містечкових ярмарків та їх ролі в розвитку кус‑
тарної промисловості й економіки села, яке було опуб‑
ліковане в першому томі «Записок Південно‑Західного 
відділу...». Результати цього обстеження, здійсненого 
Хв. Вовком за ініціативою П. Чубинського, спершу були 
оприлюднені у вигляді доповіді Хв.  Вовка на засідан‑
ні Південно‑Західного відділу РГТ 3  грудня 1873 року, 
а  згодом були видрукувані в спеціальному збірнику 
Відділу  – «Записках»  33. Поставивши за мету зібрати 
відповідні статистичні відомості та з’ясувати економіч‑

31 Новостроенский Ф. [Вовк Хв.] К вопросу о найме рабочих...
32 Н. [Вовк Хв.] О жилищах бедного населения Киева...
33 Волков Ф. К. О сельских ярмарках и о значении их для изучения ре‑

месленной и кустарной промышленности  // Записки Юго‑Западного от‑
дела Императорского русского географического общества. – Киев, 1874. – 
Т. 1. – С. 266–289.Народна металургія. Полісся Народна металургія. Полісся
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ний бік побуту селянства, молодий дослідник разом з 
О. Русовим та за участі П. Чубинського й п. Ільницького 
докладно ознайомилися з асортиментом товарів і гео‑
графією ремісничих центрів, цінами на товари та спосо‑
бами реалізації продукції на ярмарках правого й лівого 
берегів Дніпра. Ці достовірні фактографічні дані узасад‑
нюють розвідку Хв. Вовка важливою статистикою, по‑
даною у вигляді зведеної таблиці щодо кількісних ха‑
рактеристик кустарних виробів з дерева, шкіри, металу, 
мінералів, тканин, зернових культур  34. Складена ним 
порівняльна таблиця про місцевості виготовлення різ‑
них груп товарів для досліджуваних ярмарків, а  отже, 
про відповідну господарську спеціалізацію та основні 
ремісничі осередки, істотно підвищує інформативну 
цінність розвідки, що й досі послуговує важливим дже‑
релом для дослідження кустарних промислів і ремесел в 
історичній ретроспективі.

Розвідка висвітлює особливості так званих «ко‑
чових виробництв» (зокрема, йдеться про способи ви‑
готовлення і реалізації селянського сукна та вибійки), 
подає порівняльні відомості про особливості торгівлі 
та «контингент торгового класу», про адміністративно‑
територіальні центри виготовлення й надходження то‑
варів на Бориспільський, Фастівський, Ніжинський та 
Ясногородський ярмарки 35. 

Учений небезпідставно переймається (на рівні на‑
укового прогнозування) потенційно можливими етно‑
конфліктогенними наслідками тих деструктивних про‑
цесів економічного розвитку тогочасних українських сіл 
і містечок, що складалися внаслідок тотальної експлуа‑
тації (при потуранні влади) перекупниками безправ‑
них селян – виробників ремісничої продукції. Зокрема, 
він вказує на економічні деформації, що мають місце у 
виготовленні та реалізації селянської продукції (через 
монополізацію перекупниками торгівлі життєво важ‑
ливими товарами – зерном, борошном тощо). Так, опи‑
суючи ярмарок у Фастові, Хв. Вовк зауважує, що «весь 
зовнішній вигляд ярмарку постає обурливою в еконо‑
мічному розумінні картиною», оскільки свій урожай 
зернового хліба і борошна – весь результат своїх літніх 

34 Там само. – С. 266–275, 282.
35 Там само. – С. 276–286.

робіт – селяни за безцінок вимушені були продати єди‑
ному перекупнику і тут же за виручені гроші купувати 
вироблені селянами‑ремісниками речі першої необхід‑
ності в іншого перекупника, що монопольно скупив їх і 
реалізовував на цьому ж ярмарку 36. Те саме стосується 
монопольного володіння іншими кустарними промис‑
лами, навіть тими, які, за спостереженнями дослідника, 
«ніде в Малоросії не переходять до рук монополістів», 
котрі встановлювали необґрунтовано високі ціни і на‑
живалися на селянській праці 37. Учений констатує де‑
структивні тенденції в економіці краю, а відтак, у жит‑
ті більшості його людності – селянства: «Таким чином, 
протягом кількох годин, у  невеликих розмірах, можна 
було спостерігати створений упродовж 2 останніх сто‑
літь результат політичної системи, що панувала в Пів‑
денно‑Західному краї, системи феодального аристо‑
кратизму, яка штучно створила теперішнє економічне 
становище. Ми говоримо “штучно”, бажаючи нагадати 
про систематичне знищення місцевого виробництва, 
промисловості і торгівлі, котре <...> було спрямоване на 
експлуатацію місцевого населення» 38.

Поділяючи погляд П. Чубинського щодо потреби 
об’єктивного наукового студіювання делікатної проб‑
леми міжетнічних стосунків в економічній сфері та 
вказуючи на пряму залежність становища українського 
селянства від етносоціального фактора  – домінування 
в економіці численного польського панства та його со‑
юзників у «нещадній експлуатації селян»  – вихідців з 
різностанових прошарків міщанського єврейського се‑
редовища, Хв.  Вовк акцентує на потребі об’єктивного 
наукового аналізу існуючих економічних реалій з метою 
усунення причин, які могли б спричинити міжетнічні 
конфлікти. Дослідник піднімається до високого рівня 
осмислення соціально‑економічних відносин на селі, 
констатує деструктивну суть домінування кріпосниць‑
ко‑феодальної системи визиску місцевої української 
людності, що породжувала її зубожіння та занепад еко‑
номіки в цілому.

Проаналізувавши характер і обсяги торгівлі та то‑
варообміну в краї, Хв. Вовк аргументовано спростовує 

36 Там само. – С. 277.
37 Там само. – С. 277–278.
38 Там само. – С. 277–278.
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усталену в російській публіцистиці та науковій літера‑
турі думку про українців як «народ винятково земле‑
робський і навряд чи здібний хоча б до якоїсь ремісни‑
чої, технічної чи торгової промисловості», про нібито 
їхню природну нездатність до торговельної і ремісничої 
діяльності (і це при тому, що загальний оборот Борис‑
пільського ярмарку, за його підрахунком, складав не 
менше 50 тисяч срібних карбованців), актуалізує потре‑
бу наукового студіювання та осмислення виробничих 
аспектів селянського ремісництва й торгівлі 39.

Одним з перших в українській етнографії Хв. Вовк 
започатковує вивчення української народної орнамен-
тики – важливого джерела у дослідженні етнічних ви‑
токів народів та їхніх культур. Як справедливо зазна‑
чається в рецензії на опубліковані збірники народних 
орнаментів, «орнаментика будь‑якого народу пред‑
ставляє дуже значну і характерну частину етнографії; 
у прагненні і здатності прикрашати певним чином пред‑
мети свого найближчого оточення проявляється сту‑
пінь культури даного народу, культури, в якій можуть 
бути віднайдені як елементи чужі, привнесені шляхом 
запозичень і наслідувань, так і елементи самобутні <...> 
Археологу, етнографу‑історику добре відоме значення 
орнаментики, яка нерідко слугує цінною підмогою в на‑
укових пошуках» 40.

Уже до ІІІ Археологічного з’їзду, що відбувся в Ки‑
єві 1874 року, Хв. Вовк підготував таблиці зі зразками 
українських орнаментів, які були розміщені в Атласі 
до праць ІІІ Археологічного з’їзду 41, а 1877 року опуб‑
лікував збірочку «Южнорусский орнамент». Власне 
сама ж розвідка вченого, озвучена ним як доповідь на 
ІІІ  Археологічному з’їзді, побачила світ у вигляді ре‑
ферату в Матеріалах цього з’їзду  42. Ця невеличка роз‑
відка зманіфестувала одну з перших спроб розширити 

39 Там само. – С. 275, 288–289.
40  [Рец.] Сборники малорусской орнаментики (Украинский орнамент 

О.  Косач, Южнорусская орнаментика Волкова, Южнорусский народный 
орнамент П. Литвиновой; Сборники украинского орнамента А. Лисенко, 
Махно, Квитко и др.) // Киевская старина. – 1882. – Т. 4. – Ноябрь. –  С. 365.

41 Атлас к Трудам ІІІ Археологического съезда. – Киев, 1878. – Табл. ХVІ–
ХХV.

42  Волков  Ф.  К. Отличительные черты южнорусской народной орна‑
ментики // Труды Третьего археологического съезда в России, бывшего в 
Киеве в августе 1874 года. С рисунками в тексте и с отдельным атласом, 
заключающим в себе 25 таблиц. – Киев, 1878. – Т. 2. – С. 317–326.

дослідницьке поле української етнографії на доти мало‑
вивчену сферу народної орнаментики, що відображало 
певну етапність розвитку етнології (з огляду на це вона 
також включена нами до двотомника праць Хв. Вовка).

Доповідь Хв. Вовка привернула увагу дослідників, 
і на неї навіть з’явилися різні реакції науковців (зауваги 
в історіографічному огляді М.  Сумцова), а  також вона 
була відзначена згодом серед інших приурочених до 
З’їзду україністичних виступів. Так, М. Драгоманов пи‑
сав, що «конгрес київський одзначався, як се замічено 
усіма, великим числом рефератів місцевого характеру 
і читаних місцевими ученими. З  таких треба назвати: 
Антоновича  – “О  монеті з іменем Владимира”, Волко‑
ва – “О малорусской орнаментике”...»  43. Про помітний 
україно фільський резонанс З’їзду писав і М.  Грушев‑
ський, зазначаючи, що цей захід «випав дійсно блиску‑
чою маніфестацією наукових засобів і аргументів укра‑
їнства» 44, завдяки домінуванню доповідей, присвячених 
Україні та українському народу. 

Зокрема, Хв.  Вовк у своєму рефераті наголошує 
на нагальній потребі вивчення народної орнаменти‑
ки, оскільки на той час вона складала «ще цілком недо‑
сліджену, навіть зовсім недоторкану галузь етнографії», 
студіювання якої дало б відповіді на багато невиріше‑
них етнографічних питань  45. М.  Сумцов, зазначає, що 
Хв. Вовк «цілком небезпідставно вказує на повну нероз‑
робленість південноруської орнаментики»46, і  водночас 
закидає Хв. Вовку деяку надмірну скупість описів деко‑
рування виробів з дерева, зокрема, у  загальному огляді 
орнаментного декорування українцями вжиткових речей 
досить побіжно окреслюються найхарактерніші особли‑
вості орнаментики гончарних виробів, писанок та різних 
дерев’яних предметів; ідеться про незначну поширеність 
в Україні (на противагу Росії) оздоблення орнаментом ви‑
робів деревообробного промислу (зокрема, різьблених 
прикрас на хатах, архітектурних зображень) 47. 

43 Студинський К. Остап Терлецький про Археологічний з’їзд в Києві // 
Україна. – Київ, 1927. – Кн. 5. – С. 37.

44 Там само. – С. 38.
45 Волков Ф. К. Отличительные черты южнорусской народной орнамен‑

тики... – С. 317.
46 Сумцов Н. Ф. Современная малорусская этнография / оттиск из жур‑

нала «Киевская старина». – Киев, 1897. – Вып. 2.– С. 38.
47  Там само. – С. 38–39.Рушники Полтавщини Рушники Полтавщини
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Не втратили пізнавального значення викладені в 
розвідці спостереження вченого щодо орнаментації ви-
шивок (рушників та одягу), якій відведена основна час‑
тина дослідження. Йдеться про відмінності між україн‑
ською та російською вишивковою орнаментикою; ви‑
словлюються припущення про можливі запозичення та 
паралелі в орнаментиці; описуються найпоширеніші її 
техніки, аналізується колірна гама. Зокрема, вчений по‑
діляє вишивкову орнаментику на геометричну, рослинну 
і зооморфну (тваринну); стверджує, що типові для ро‑
сійської рослинної орнаментики зображення суцільних 
дерев, в українській – за поодинокими винятками – від‑
сутні; що здебільшого в  Україні домінують геометричні 
та фітоморфні мотиви узорів і лише на українсько‑росій‑
ському пограниччі трапляється орнаментальне зображен‑
ня тварин 48. Видаються досить цікавими спостереження 
й міркування Хв. Вовка, окремі з яких підтверджені спеці‑
альними студіями щодо територіально‑регіональної спе‑
цифіки домінування колірної гами вишивок: на півночі 
Чернігівської і Волинської губерній – червоний; у Черні‑
гівській, Полтавській і Харківській (за винятком півден‑
них повітів), частково Катеринославській і Херсонській 
(північні повіти) і майже в усій Київській – червоний ко‑
лір комбінується із синім (і дуже рідко – з чорним); нареш‑
ті, у  південній смузі України і майже в усій Подільській 
губернії до згаданих кольорів додається жовтий (хоча в 
Подільській губернії жовтий колір ще комбінується з чор‑
ним); у Галичині переважають кольори червоний, жовтий, 
чорний і коричневий, трапляється також синій та зеле‑
ний; на Буковині яскравість і картатість узорів наближа‑
ються до південнослов’янських 49. Саме певна категорич‑
ність висновків дослідника щодо наявності чи відсутності 
орнаментальних мотивів і зображень, щодо узагальнених 
характеристик української орнаментики і колірної гами 
та узорів вишивок зокрема спричинилися до критичних 
зауважень М. Сумцова, котрий справедливо писав: «При 
бідності матеріалу, яким володів автор, всі висновки, за‑
гальні і часткові, дуже ненадійні і легко можуть виявитися 
безпідставними, при більшому колі порівнянь» 50. 

48 Волков Ф. К. Отличительные черты южнорусской народной орнамен‑
тики.... – С. 322.

49 Там само. – С. 323.
50 Сумцов Н. Ф. Современная малорусская этнография.. – С. 39.

Притримуючись популярної на той час теорії куль‑
турних запозичень і послуговуючись принципами по‑
рівняльної етнології, Хв. Вовк, з огляду на історію роз‑
селення арійських племен, акцентує очевидну схожість 
домінуючих квіткових персидських узорів з великою 
кількістю аналогічних українських; вказує на вражаючу 
подібність візантійської та візантійсько‑римської орна‑
ментики з українською, що, на його думку, є  підтвер‑
дженням можливих культурних запозичень. Водночас 
автор далекий від абсолютизації «запозичень» як єдино‑
го засобу культурно‑цивілізаційного розвитку народів; 
учений віддає належне і ролі власного поступу первіс‑
них суспільств, унаслідок яких витворювалася примі‑
тивна, подібна в усіх тогочасних народів орнаментика: 
«всі народи на перших сходинках культури винаходять 
собі майже однаковий геометричний орнамент» 51.

Звичайно, з  позиції здобутків сучасної науки 
про українську орнаментику видається, що стаття 
Хв. Вовка має, за його ж визнанням, слабку джерель‑
ну базу, а  відтак, її характер дещо поверховий; проте 
слід пам’ятати, що це була (поряд з розвідкою О. Ко‑
сач) одна з перших спроб народознавчого аналізу по‑
рушеної проблеми. Заслуга дослідника якраз і полягає 
в тому, що він вводить українську народну орнаменти‑
ку до предметної сфери етнографічної науки, вміє ви‑
бирати, за висловом М. Сумцова, «досить інтересні й 
життєві теми для досліджень».

Після закриття у 1876 році Південного‑Західного 
відділу РГТ Хв. Вовк виїжджає до Женеви для надання 
допомоги М.  Драгоманову в організації вільної дру‑
карні і підготовки номерів журналу «Громада». Подо‑
рож його пролягала через Львів, де Хведір Вовк знайо‑
миться з головою Наукового товариства імені Шевчен‑
ка К. Сушкевичем та іншими його членами. По дорозі 
до Женеви він також зупинявся у Відні, де познайо‑
мився з літературознавцем О. Терлецьким та активом 
українського товариства «Січ». У  Женеві, спільно з 
М. Драгомановим, Хв. Вовк як співредактор «Громади» 
налагоджував випуск перших номерів цього журналу, 
зокрема, вів «Хроніку українського життя» за матеріа‑

51 Волков Ф. К. Отличительные черты южнорусской народной орнамен‑
тики... – С. 325.Рушники Полтавщини Рушники Полтавщини
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лами газет та за усними й письмовими повідомлення‑
ми 52. Серед інших, видрукуваних ним у ці роки матері‑
алів, привертає увагу розвідка про Т. Шевченка і його 

рецепцію громадського життя (перевидана у 
Львові 1906  р.)  53. У  ній Хв.  Вовк наголошував 
на особливій ролі Шевченка не лише як вираз‑
ника ментальності і традиції рідної землі, але і 
як провісника нової доби в історії українського 
народу. Водночас дослідник займався підготов‑
кою до друку «Захалявного кобзарика», опублі‑
кованого 1878 року в Женеві 54. 

У 1878  році, повертаючись із Женеви до 
Києва через Львів, учений знайомиться з очіль‑
никами галицької інтелігенції (Іваном Франком, 
Михайлом Павликом та  ін.), з  якими невдовзі 
тісно співпрацюватиме в рамках НТШ 55. По при‑
їзді до Києва Хв. Вовк продовжує активно займа‑
тися громадською роботою, близько знайомить‑
ся і сходиться з «народниками», організовує та‑
ємний гурток дівчат під назвою «Гави». 

Передчуваючи загрозу чергового арешту за «по‑
літичну неблагонадійність» науковець 1879  року знову 
був вимушений тікати за кордон  – до Румунії: вдаючи 
робітника, він нелегально переправився через ріку Прут. 
Деякий час дослідник поневіряється в Румунії та Болга‑
рії; щоб заробити на життя, виконує, не гордуючи, різні 
фізичні роботи («фарбував тини та розмальовував брич‑
ки»)  56. Учений студіює соціально‑економічні науки та 
робить переклади і самостійно опрацьовує Г. Спенсера та 
Е. Тайлора. Періодично Хв. Вовк наїжджає до Бухареста, 
де налагоджує зв’язки з Румунською радикальною пар‑
тією, зближується з молдаванином Земфірієм Арборе‑ 
Раллі, який популяризував твори Т.  Шевченка та пере‑
клав румунською мовою деякі його поезії. Водно час 

52 Вовк Г. Бібліографія праць Хведора Вовка... – С. 34.
53 C-а [Вовк Хв.] Т. Г. Шевченко і його думки про громадське життя // 

Громада. – Женева, 1879. – Т. 4. – С. 39–95.
54 Вовк Г. Бібліографія праць Хведора Вовка... – С. 38–39.
55 Франко А., Франко О. Літературно‑публіцистична та громадська ді‑

яльність Федора Вовка // Українська культура в іменах і дослідженнях. – 
Рівне, 1997. – С. 28.

56 Вовк Г. Бібліографія праць Хведора Вовка... – С. 34.

Хв.  Вовк здійснює поїздки до Галичини, де встановлює 
тісні контакти з галицькими народознавцями. 

Упродовж 1880–1882  років дослідник подорожує 
по Добруджі, збираючи історичні, етнографіч‑
ні, фольклорні та статистичні матеріали про за‑
дунайське козацтво, про боротьбу з турками й 
татарами, про особливості побуту переселенців 
(що нині зберігаються в архіві ученого), про «ре‑
месництво в Болгарії» 57. 

Занотовані ним власноруч етнографічні й 
історичні відомості та усні оповіді Хв. Вовк кла‑
де в основу низки своїх етнографічних нарисів 
і розвідок  58, в  яких висвітлює проблему коло‑
нізації українцями‑січовиками територій за 
Дунаєм; розкриває історію виникнення та роз‑
витку українських колоній у Добруджі, зокрема 
дев’ятої, останньої козацької січі – Задунайської, 
заснованої в гирлі Дунаю 1776 року. У 1883 році 
дослідник під псевдонімом Ф.  Кондратович 
опублікував у «Київській старині» працю «За‑
дунайская Сечь (по местным воспоминаниям и 
рассказам)», яка згодом вийшла ще й окремою 
книжкою 59. Ця розвідка, в якій ідеться про коло‑
нізацію гирла Дунаю та земель Добруджі запорізькими 
козаками, є зразком вдалого практичного застосування 
Хв.  Вовком актуалізованого сучасною гуманітаристи‑
кою методу фіксації інформації від її носіїв, що дістав 
назву «усної історії». 

Хоча Хв. Вовк використовує у своїх нарисах деякі 
документальні дані з німецько‑, польсько‑, російсько‑ та 
румунськомовних публікацій, проте дослідники слушно 
вказували, що в цих етнографічних дослідах Хв. Вовка 

57 Дзбановський Є. Хв. К. Вовк... – С. 3; Сумцов М. Академік Хведір Кінд‑
ратович Вовк...  – С.  175; Франко  О. Федір Вовк  – вчений і громадський 
діяч. – С. 201. 

58  Кондратович  Ф. [Вовк  Хв.] Задунайская Сечь (по местным воспо‑
минаниям и рассказам)  // Киевская старина.  – 1883.  – Т.  5.  – Январь.  – 
С.  27–66  ; Т.  5.  – Февраль.  – С.  269–300  ; Т.  5.  – Апрель.  – С.  728–773; 
Лупулеску [Вовк Хв.] Русские колонии в Добрудже (историко‑этнографи‑
ческий очерк) // Киевская старина. – 1889. – Т. 24. – Январь. – С. 117–154 ; 
Т. 24. – Февраль. – С. 314–336 ; Т. 24. – Март. – С. 685–704; Кондратович Ф. 
[Вовк Хв.] Экономические заметки о Болгарии // Русская мысль. – Москва, 
1884. – Кн. ІІ. – С. 1–20; Кн. ІV. – С. 53–68; Кн. V. – С. 19–43.

59  Кондратович Ф. [Вовк Хв.] Задунайская Сечь (по местным воспоми‑
наниям и рассказам) / изд. редакции журнала. – 1883. – 117 с.
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«почувається брак документів» 60. Основу його розвідок 
склали усні перекази і спогади старих козаків та фольк‑
лорні тексти (самих лише рідкісних історичних пісень 
дослідником було записано у краї близько 70‑ти). Попри 
зауваження М. Сумцова, що у використаних Хв. Вовком 
оповідях «виявляється більше етнографічних елементів, 
ніж власне, історичних» 61, наведені вченим перекази та 
пісенні сюжети послуговують дуже цінними етногра‑
фічними джерелами, які ілюструють кожен етап жит-
тя козацтва – від руйнування Запорожжя драгунами 
Текелія до втечі козаків за Дунай і боротьби за життя на 
нових землях: «Ой чого, чого запорожци / Тай смутни, 
невеселиі стали? / Ой що обступили превражі драгуни / 
Та й усіма сторонами <...>  / Ой якъ утікали, то усе за‑
бірали <...> / Ой изходились да у кінець Дунаю / Та до 
купы лиманы, / Бо тамъ нашихъ запорожцівъ / Сорокъ 
тысячъ проживали...» 62.

У жанрі наративу устами старого 120‑річного ко‑
зака А. Коломійця в нарисі переповідається доля україн‑
ського січового козацтва після ліквідації восьмої Запо‑
розької Січі 1775 року, яке у кількості 5000 осіб пересе‑
лилось у дельту Дунаю – тогочасне володіння турецької 
влади, і створило за взірцем Запорожжя напівмілітарну 
організацію, що існувала з 1776 по 1828  рік. Майже з 
документальною достовірністю змальовується послі‑
довність історії переселення козаків з‑понад Дніпра, 
які спершу вимушені були просунутись на підавстрій‑
ські володіння й оселитися в Банаті, оскільки місцевість 
у дельті Дунаю вже була зайнята вихідцями з Дону  –  
російськими козаками та росіянами‑«некрасовцями». 

Дослідник не оминає увагою і питань міжетнічних 
відносин: реалістично описує військові зіткнення між 
запорізькими козаками та росіянами‑«некрасовцями», 
в  результаті яких запорожці захопили Дунавець і 
1814 року переселилися туди, утворивши центр для всіх 
розкиданих у дельті Дунаю і Добруджі українських запо‑
розьких поселень. Ідеться й про згубні наслідки нескон‑
солідованих рішень козацтва для долі всієї руснацької 
(української) колонії  – оригінальної общинної січової 

60 Рябінін-Скляревський О. Кінець Задунайської Січі // Україна. – 1929. – 
Кн. 36. – С. 40.

61 Сумцов Н. Ф. Современная малорусская этнография... – С. 45.
62 Кондратович Ф. [Вовк Хв.] Задунайская Сечь... – Т. 5. – Январь. – С. 43.

організації, а  зрештою, і всіх козаків‑переселенців: не‑
послідовні дії тодішнього козацького керівництва, вихід 
із Задунав’я і перехід частини козаків у підданство Росії 
спричинилися до внутрішнього розколу і зруйнування 
засад общинного життя, а відтак, до ліквідації Задунай‑
ської Січі. Козаків, котрі повернулися під Росію, згодом 
влада перевела у рекрутський стан; а ті поодинокі й 
розрізнені групи руснацьких родин, що залишились за 
Дунаєм, не могли відновити втраченої общинної само‑
організації і були приречені на асиміляцію сильнішими 
й організованішими іншоетнічними сусідами.

На період 80‑х років ХІХ ст. – час опублікування 
досліджень Хв.  Вовка про Задунайську Січ та україн‑
ців‑колоністів Добруджі – вже побачила світ численна 
література (А. Скальковського, П. Короленка, В. Анто‑
новича, Г. Стрипського, М. Грушевського, М. Левченка 
та ін.) на цю тему, яка істотно була примножена дослі‑
дженнями кінця ХІХ  – початку ХХ  ст. (Д.  Яворниць‑
кого, Степового, І. Застирця, П. Іванова, О. Єфименко, 
О.  Рябініна‑Скляревського та  ін.), а також студіями 
часів незалежності. Попри це, розвідки Хв.  Вовка не 
втратили своєї наукової ваги, оскільки, на відміну від 
згаданих робіт, ґрунтованих головно на історичних 
джерелах, документальна база його досліджень – етно‑
графічно‑фольклористичні матеріали. До того ж він 
був одним з перших для свого часу дослідників Заду‑
найської Січі, який не просто засобами народнопісен‑
ної епіки розкриває причини виникнення й історію За‑
дунайської Січі в контексті селянсько‑землеробської 
колонізації початку ХІХ ст., але й піднімається до рівня 
глибокого осмислення етнополітичної історії україн‑
ського народу в річищі його бездержавного статусу, за 
якого всі раціональні засади общинної самоорганізації 
української людності (чи то під «ляхами», чи «моска‑
лями», чи під «турчинами») неодмінно зазнають краху 
через відсутність національно‑державних засобів за‑
хисту природного права українства на власний вільний 
розвиток. Учений підводить до думки, що соціальне 
та культурно‑цивілізаційне самоствердження народу 
можливе лише на рідній землі, а не у вигнанні.

Акцентоване дослідником усвідомлення народом 
негативних наслідків свого бездержавного статусу до‑
кументує зміст історичних пісень, занотованих Хв. Вов‑ Курені. с. Сушківка. ЧеркащинаКозаки
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ком від козаків‑старожилів: «Великій світъ, миле брать‑
тя, – нема де прожити» 63.

Наукову значимість цього дослідження Хв. Вовка 
одним з перших оцінив М.  Сумцов, який, ви‑
словлюючи жаль, що ця прекрасна розвідка ли‑
шилася непоміченою в науковій літературі, пи‑
сав, що використані автором історичні перекази 
та численні історичні пісні «надають подвійного 
значення статті як цінному посібнику для історії 
і етнографії в їх живому взаємозв’язку» 64. 

Частина цієї розвідки ввійшла до вступу 
іншого ґрунтовнішого дослідження вченого  – 
про українські колонії в Добруджі,  – яке (на 
відміну від попереднього) вміщено нами у дво‑
томнику праць Хв. Вовка. Написана французь‑
кою мовою у вигляді історико‑етнографічного 
нарису, стаття була надіслана до редакції петер‑
бурзького «Вісника Європи», проте так і не була 
опублікована в ньому впродовж півтора року. 
На прохання Хв.  Вовка В.  Антонович згодом 
зумів розмістити цю статтю в російськомовно‑
му перекладі в журналі «Київська старина» за 
1889 рік. Редакція журналу, вочевидь через цен‑
зурні мотиви, змінила у її назві запропоноване 
Хв.  Вовком означення «українські колонії» на 

«російські» і надрукувала під назвою «Русские колонии 
в Добрудже» (під псевдонімом Лупулеску) 65. У ній по‑
дається частковий (і, на наш погляд, довільний) огляд 
історіографії питання (брошури Г.  Бахталовського та 
праць Карла Петерса і австрійського консула в Туль‑
чі п. Висковича)  66; міститься коротка історія міграції 
і пізньої мирної землеробської колонізації українськи‑
ми селянами земель у Добруджі й дельті Дунаю (голов‑
но з 30‑х років і до кінця 80‑х років ХІХ ст.).

Колонізаційний рух українців за Дунай автор 
описує на тлі соціально‑економічного і політичного 
життя як на теренах підросійської України, так і в коло‑

63 Кондратович Ф. [Вовк Хв.] Задунайская Сечь... – Т. 5. – Февраль. – 
С. 273.

64 Сумцов Н. Современная малорусская этнография... – С. 45–46.
65 Лупулеску [Вовк Хв.] Русские колонии в Добрудже... – Т. 24. – Январь. – 

С. 117–154 ; Т. 24. – Февраль. – С. 314–336 ; Т. 24. – Март. – С. 685–704.
66  Лупулеску [Вовк  Хв.] Русские колонии в Добрудже...  – Т.  24.  – Ян‑

варь. – С. 117–119.

нізованих українцями землях Туреччини та Румунії. 
Дослідник одним з перших порушує й досі недостат‑
ньо вивчене питання про міграційну складову соціаль‑
ної історії та колонізаційні рухи в середовищі 
українства, спростовує майже хрестоматійну 
тезу про «малорухливість» українського спо‑
собу життя і обґрунтовує наявність колоніза‑
ційних устремлінь в українській спільноті, яка 
за короткий час колонізувала Причорномор’я, 
частково донські і навіть кубанські та терські 
степи й землі дельти Дунаю 67.

Маловідому етнографічну інформацію 
містить друга частина розвідки, в якій розгляда‑
ється стан українських колоністських поселень 
у 80‑х  роках ХІХ  ст., кількість та демографіч‑
ні характеристики переселенців, їхня соціаль‑
на структура, домінантні заняття; описується 
етно графічна специфіка побуту колоністів, їхнє 
громадське й релігійне життя, обряди та звичаї 
тощо. Учений належну увагу приділив питанням 
матеріального середовища переселенців (одяг, 
харчування, житло, інтер’єр), відзначаючи кон‑
серватизм українців, вірність побутовим тради‑
ціям і схильність відновлювати їх на місцях но‑
вих поселень: «Більша частина руснацьких сіл, 
особливо ж старих, навіть за зовнішнім виглядом ма‑
ють абсолютно малоросійський характер. Катарлез, що 
притулився за обрубленими вербами зі своїми білими 
хатками над водою  <...> Муругіль  <...> руснацька “ма‑
гала” Тульчі <...> з першого ж погляду дають зрозуміти 
глядачу, що він знаходиться в Україні, ніби де небудь 
над Дніпром <...> В середині сіл теж саме – ті ж біленькі, 
чистенькі хати, причілками на вулицю, ті ж солом’яні 
або очеретяні стріхи, ті ж подвійні дворики <...> ті ж зе‑
лені садки і квітнички з яскраво‑жовтими повняками і 
чорнобривцями» 68.

Значну частину дослідження займає оригінальний 
і донині мало представлений в етнографічній літерату‑
рі матеріал про рибальський промисел як домінуючий 
серед занять переселенців (техніки й способи колектив‑

67 Там само. – С. 120–122.
68  Лупулеску [Вовк  Хв.] Русские колонии в Добрудже...  – Т.  24.  – Ян‑

варь. – С. 325–326.
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ного та індивідуального вилову і реалізації риби), про 
умови праці й життя рибалок, їхні заробітки тощо.

Одним з перших у вітчизняному народознавстві 
Хв. Вовк порушує питання (що набуло сьогодні особли‑
вої наукової ваги 69) про необхідність дослідження адап‑
таційної практики і стилів поведінки малої етнічної 
групи (українців) в поліетнічному середовищі: «Історія 
невеликої частини народу, яка відійшла внаслідок відо‑
мих умов внутрішнього життя краю і проживає вже по‑
над століття поза цими умовами, у становищі при цьо‑
му, цілком сприятливому для абсолютно самостійного 
розвитку, не може не бути для нас цікавою, а з багатьох 
поглядів, можливо, навіть і досить навчальною» 70.

Хв. Вовк розвиває також ще один, новий на той час 
і належно акцентований лише сучасною етнологією, до‑
слідницький напрямок – міжетнічні відносини та між‑
культурні взаємовпливи, ставлення українців до пред‑
ставників інших націй тощо. Виходячи зі своїх спосте‑
режень за рефлексією українських колоністів на етнічну 
розмаїтість оточуючих спільнот, Хв. Вовк зазначає, що 
серед народів, «до котрих руснаки ставляться з особли‑
вою симпатією» є турки, які «не лише з боку руснаків, 
але й з боку всіх слов’янських і неслов’янських народів, 
які населяють Європейську Туреччину, одноголосно й 
одностайно визнаються народом найсимпатичнішим, 
найдобрішим, бездоганно чесним і справедливим» 71. 

Видається вартою уваги акцентована дослідником 
характеристика соціоментальної особливості україн‑
ської етнічної спільноти, що виявилася у здатності сти‑
хійних груп колоністів до общинної самоорганізації, 
творення міцних соціальних структур і форм громад‑
сько‑господарського життя на місцях нових поселень. 
Водночас він порівнює становище української етнічної 
групи з грецькими, російськими, німецькими, румун‑
ськими і єврейськими колоністами і робить невтішні 
висновки про низький, на загал, рівень освітніх запитів 
і культурного розвитку українців Добруджі, що, на його 

69 Наприклад, див.: Бабенко В. Я. Украинцы Башкирской АССР: поведе‑
ние малой этнической группы в полиэтнической среде. – Уфа, 1992. – 260 с.

70  Лупулеску [Вовк Хв.] Русские колонии в Добрудже...  – Т.  24.  – Ян‑
варь. – С. 120.

71 Лупулеску [Вовк Хв.] Русские колонии в Добрудже... – Т. 24.  – Фев‑
раль. – С. 334–336.

думку, є наслідком послаблення української общини 
після відомого внутрішнього розколу (і відходу січови‑
ків до Росії) та відсутності в їхньому середовищі інтелі‑
генції, яка не мала мотивацій емігрувати на ці землі 72. 

Розвідка послуговує також важливим джерелом 
для дослідників етнонімії українців, оскільки фіксує ши‑
роке побутування в українському козацько‑селянському 
середовищі 80‑х років ХІХ ст. самоназви українців «рус‑
наки». Автор неодноразово підкреслює використання 
як місцевого етноніма терміна «руснаки», зазначаючи, 
що селяни – вихідці із Центральної і Південної України, 
котрі переселилися в Подунав’я, рятуючись від панських 
визисків і рекрутчини, маркували на побутовому рівні 
свою етнічність самоназвою «руснаки», вирізняючи в та‑
кий спосіб себе з‑поміж інших 73. «З етнографічного по‑
гляду добружські і дунайські руснаки (як вони самі себе 
і як інші їх називають, на відміну від великоросів, зазви‑
чай тут званих липованами) є ще абсолютно чистий, ко‑
трий добре зберігся, національний тип» 74.

З  погляду сучасних спекуляцій довкола застосу‑
вання частиною мешканців Закарпатського краю дав‑
ньої самоназви «русини»  / «руснаки», представлені у 
дослідженні свідчення Хв. Вовка про поширення серед 
українських переселенців із центральних і південних ра‑
йонів України самоназви «руснаки» паралельно з назвою 
«козаки», є важливою аргументацією проти актуалізова‑
ного нині як в Україні, так і за рубежем «політичного ру‑
синства», позаяк вони вказують на загальноукраїнську 
природу цього давнього історичного етноніма 75.

Дослідниця спадщини Хведора Вовка, Оксана 
Франко, віддаючи належне науковому доробку вченого, 
не оминає увагою і згаданих його краєзнавчо‑етногра‑
фічних нарисів про українську колонізацію Задунав’я, 
які, на її думку, «вперше в українській історіографії ви‑
світлюють життя задунайських козаків більше як за сто‑
річчя з часу зруйнування Запорізької Січі (1775) аж до 

72 Лупулеску [Вовк Хв.] Русские колонии в Добрудже... – Т. 24. – Март. – 
С. 703–704.

73 Там само. – С. 691–704.
74 Лупулеску [Вовк Хв.] Русские колонии в Добрудже... – Т. 24.  –Фев‑

раль. – С. 325. 
75 Скрипник Г. «Русини» – етнонім, що має українців єднати... // Українці‑ 

русини: етнолінгвістичні та етнокультурні процеси в історичному розвит‑
ку. – Київ, 2013. – С. І–ХХІХ.с. Жукин. Київщина
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початку 80‑х років ХІХ ст.» 76. Поділяючи її високу оцін‑
ку, на нашу думку, варто було б уточнити, що подібні 
студії вперше були здійснені Хв. Вовком саме на основі 
етнографічних матеріалів.

Як зазначалося, пильний науковий інтерес 
Хв. Вовк виявив також до питань про господарський 
уклад, спосіб життєзабезпечення українських пере‑
селенців Добруджі  – землеробство, виноробство та 
рибальство, яким дослідник присвятив окрему ґрун‑
товну тематичну розвідку, опубліковану ним у Львові 
1899 року 77. Учений у примітці до статті зауважує, що 
матеріал і замітки для неї він зібрав ще в 1880–1882 ро‑
ках, під час перебування в Добруджі, а написання ро‑
боти мотивує тим, що «про се ще нїде нїчого не було 
писано» 78 (хоча заради справедливості зазначимо, що 
дослідник сам уже побіжно торкався цієї теми в на‑
рисах про Задунайську Січ і про українські колонії  
в Добруджі).

Викладу цього малодослідженого в українській 
етнографії промислу передує розлога історична довідка 
Хв.  Вовка про особливості заселення гирла Дунаю ви‑
хідцями з Дніпровської Січі та селянами‑втікачами з різ‑
них регіонів України. Йдеться тут також про соціальну 
історію краю, про співжиття на теренах Добруджі пред‑
ставників різних етнічних спільнот та їхнє економічне 
становище; подано спостереження дослідника про спе‑
цифіку їхньої господарської діяльності й побуту 79.

Зокрема, вчений відзначає деякий економічно‑
господарський занепад руснацьких общин і розпад 
української колонії, що настав після виходу запорожців 
і «Райї» (українських землеробських громад) з кошо‑
вим Гладким до Росії у 1828 році, та заникнення Заду‑
найської Січі 80. Це призвело до втрати переселенцями, 
котрі лишилися, контролю над рибацьким промислом, 
що переходить до рук греків, російських старовірів‑ 
липован та румунів. «Одначе,  – зауважує дослідник,  – 
змінили ся тільки хазяї, саме‑ж рибальство, його технї‑

76 Франко О. Федір Вовк – вчений і громадський діяч. – С. 201.
77 Вовк Хв. Українське рибальство у Добруджі // Матеріали до україн‑

сько‑руської етнології. – Львів, 1899. – Т. 1. – С. 33–52.
78 Там само. – С. 33.
79 Там само. – С. 33–35.
80  Там само. – С. 34–35.

ка – усе‑ж таки зостала ся українським, р у с н а ц ь к и м, 
як там кажуть» 81. Відтак, резюмує вчений, виловлюють 
рибу руснаки, а прибуток йде не їм, а «хазяям». Причина 
вбачається в бідності й неосвіченості української гро‑
мади, яка після «виходу запорожців» вже не спромог‑
лася самоорганізуватися і створити нову національну 
общинну потугу 82.

Регіональна своєрідність рибальства в Добруджі, 
на думку автора, у найповніших своїх українських ви‑
явах утрималася лише на узмор’ї в Катирлезі – кармаш‑
ні заводи тут засновані на спілці робітників, а  більша 
частина рибалок приступає до праці «з полупаю», тобто 
з половини всього заробленого. Дослідження містить 
описи популярних способів рибальства і пов’язаного з 
ними різного рибальського начиння; подається доклад‑
на характеристика допоміжних працівників промислу – 
різальників, солильників тощо, а  також найпоширені‑
ших, а подекуди рідкісних технік вилову риби. Зокрема, 
за свідченнями Хв.  Вовка, рибу ловили за допомогою 
технік гардаджіїв; а також великими неводами, матула‑
ми (невід до 800 м з видовженим дном та двома крилами 
і прикріпленими до них довгими шнурами); авами (дов‑
га і вузька подвійна сітка, що складається з однієї сітки 
з більшими «вічками» і другої з меншими, з верхнього 
краю ави кріпляться поплавці, а з нижнього – залізні чи 
череп’яні «грузки»); вентерями, кітцями тощо 83. 

Наукову цінність студії складає її унікальна факто‑
графічна основа: подаються відомості як про індиві‑
дуальні, так і про колективні форми вилову риби; роз‑
криваються відмінності між сталими заводами  – ри‑
бацькими становищами  – кармашними (пов’язаними 
з виловом риби кармаками у морі і побудованими на 
самому березі моря); заводами «на єриках» (прокопани‑
ми досить широкими ровами (від 4 до 6 м завширшки) 
між невеликими лиманами, болотами та плавнями, що 
не мають виходу до річки, та гирлом великої ріки чи її 
рукавів) та матульними заводами – місцями нетривало‑
го осідку, які завжди є тимчасовими й рухливими (роб‑
ляться на короткий час з очерету чи соломи) 84. 

81 Там само. – С. 35.
82 Там само. – С. 35.
83 Там само. – С. 36–37, 45–47.
84 Там само. – С. 37, 45–46.
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Рідкісна інформація міститься в розвідці щодо 
рибацького житла, побуту рибалок, їхнього способу 
харчування, заготівлі риби та її реалізації 85. Подибуємо 
тут маловідомі свідчення з народної метрології і право‑
стосунків: про вживані рибалками способи розрахунків 
і фіксації грошових правостосунків між ними та влас‑
никами рибного промислу, що здійснюються за допо‑
могою четеля (карбованої палички, на яку наносяться 
косими й прямими нарізками та кривим хрестиком кар‑
би, які фіксують ту чи іншу суму). Четель розколюється 
на дві половини, кожна з яких передається рибалці та 
власнику рибного промислу як «документ», що фіксує 
договірні правостосунки 86.

Не зважаючи на здійснені науковцями‑етнологами 
ХХ ст. експедиційні дослідження цього промислу в інших 
регіонах України та їхні опубліковані розвідки й відповід‑
ні архівні описи (П.  Рябкова, Т.  Гавриленка, Н.  Заглади, 
Л.  Шевченко, П.  Салія та ін.), студія Хв.  Вовка «Україн‑
ське рибальство у Добруджі» й досі залишається важли‑
вим у вітчизняній етнології дослідженням специфіки ри‑
бальського промислу та побуту переселенців‑українців 
Задунав’я 80‑х років ХІХ ст., що й мотивувало його опуб‑
лікування у підготовленому в Інституті мистецтвознав‑
ства, фольклористики та етнології ім.  М.  Т.  Рильського 
двотомнику наукових праць Хв. Вовка.

Наприкінці 1882 року вчений переїжджає до Жене‑
ви, де вливається в ряди женевської еміграції та, як і інші 
її представники, перебуває в надзвичайно скрутному 
економічному становищі. Разом з М.  Драгомановим та 
А. Ляхотським Хв. Вовк бере участь у розгортанні роботи 
друкарні, заробляючи на життя головно уроками для ді‑
тей українських емігрантських родин (оскільки київська 
«Громада» на цей час відмовилася фінансувати женевське 
видання М. Драгоманова «Громада»). Хв. Вовк здійснює 
екскурсії в музеях Відня, Цюріха, Флоренції, Риму, Неа‑
поля, ознайомлюється з їхніми археологічними та етно‑
графічними збірками. Розуміючи безперспективність по‑
дальшого перебування в Женеві, він прагне знайти нове 
місце проживання, вперше приїжджає до Парижа з ме‑
тою отримати інформацію про можливість навчатися в 

85 Там само. – С. 44–45, 48–50.
86 Там само. – С. 50.

університеті, студіювати антропологію. Учений ще на де‑
який час повертається до Женеви, де остаточно переко‑
нується в недоцільності свого перебування в цьому місті 
(видання «Громади» так і не відновилося). 

У 1887  році дослідник переїжджає до Франції 
з наміром здобути антропологічну освіту й осідає на 
тривалий час у Парижі (1887–1906). Своє навчання в 
університеті він забезпечував, даючи приватні уроки і 
отримуючи за них незначну матеріальну винагороду на 
скромне утримання. У  Парижі Хв.  Вовк бере участь у 
діяльності різних установ: проводить наукові пошуки 
в Антропологічній школі при університеті Сорбонни, 
у Школі вищих суспільних досліджень, у Доісторично‑
му науковому товаристві, у Музеї природничої історії 87. 
На середину ХІХ  ст. антропологічна наука у Франції 
досягає помітних успіхів не лише на персоналізовано‑
му рівні, але й в утвердженні її організаційних засад, 
в інституалізації самої галузі й постанні низки осеред‑
ків (Паризького антропологічного товариства – 1859 р.;  
Антропологічної школи – 1876 р.) та виникненні авто‑
ритетних і визнаних у світі наукових шкіл, у застосуван‑
ні позитивістського методу в дослідженнях, у заснуван‑
ні спеціалізованих періодичних видань («Антрополо‑
гічний огляд», «Бюлетень Паризького антропологічного 
товариства», «Записки Паризького антропологічного 
товариства» та ін.). Довкола антропологічних наукових 
центрів Парижа, одним з ініціаторів створення яких був 
професор медичного факультету університету Сорбон‑
ни доктор Поль Брока, гуртувалися провідні природо‑
знавці, палеонтологи, археологи, біологи, етнологи, які в 
річищі позитивізму й еволюціонізму досліджували лю‑
дину за допомогою засобів комплексу дисциплін. Завдя‑
ки запроваджуваному ними до антропологічних студій 
трансдисциплінарному підходу, залученню даних порів‑
няльної анатомії, біології та передісторії в сукупності з 
історично‑етнологічними джерелами, антропологія на‑

87 Вовк Г. Бібліографія праць Хв. Вовка (1847–1918) // Вовк Хв. Студії 
з антропології України.  – Київ, 2010.  – С.  136; Сумцов М. Академік Хве‑
дір Кіндратович Вовк... – С. 175; [Носов А.] Хведір Вовк (Th. Volkov). 1847–
1918 // Бюлетень Кабінету антропології та етнології ім. Хв. Вовка. – Київ, 
1925. – Ч. 1. – С. 3.
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буває характеру єдиної універсальної науки про люди‑
ну, а етнологія маркується лише як її складова. Хв. Вовк  
студіює антропологію, порівняльну етнографію й архео‑

логію; він прослухав курси лекцій у таких відо‑
мих учених, як Поль Топінар, Ернест Амі, Луї 
Манувріє (з антропології); Габріель де Мортільє 
(з археології та геології); Шарль Летурно (із соціо‑
логії); Жорж Ерве (з етнології), Адріан де Мор‑
тільє (з порівняльної етнографії) та ін. 88. Набу‑
ті в Київському університеті базові природничі 
знан ня вчений доповнив професійною антропо‑
логічною освітою і під керівництвом Луї Манув‑
ріє 1905 року захистив докторську дисертацію на 
тему «Скелетні видозміни ступні в приматів та в 
людських рас», отримавши ступінь доктора наук 
в університеті Сорбонни 89.

Засвоївши основні концепції та методичні 
засади новітніх західноєвропейських наукових 
шкіл, Хведір Вовк стає послідовним прихиль‑
ником «унітаристського», комплексного під‑
ходу до вивчення людини, що було суголосним 
уявленням, характерним для європейської на‑

уки про людину кінця XIX – початку XX століття, уза‑
саднених на доктрині про доконечність симбіозу трьох 
наук  – археології, етнографії та антропології. Відтак, 
антропологія як синкретична наука, що постала на під‑
мурівку загального природознавства, на думку вчено‑
го, обіймає спеціальну антропологію (науку про люди‑
ну і різні раси з погляду морфологічно‑біологічного), 
палеоетнологію чи передісторичну археологію (науку 
про найдавніших людей і їхнє життя в передісторичні 
часи), етнологію (науку про окремі народи, їх расовий 
склад і побут) з етнографією (її описовою частиною), 
соціологію (науку про громадське життя людей). Об‑
стоюючи потребу в комплексному підході до вирішен‑
ня народознавчих проблем, учений підкреслював, що 
«треба завважати на усю сумму відомостей про кож‑
ний народ» 90.

88 Носов А. Ф. К. Вовк і українська наука // Антропологія. Річник Кабі‑
нету. 1928. – Київ, 1929. – Чис. ІІ. – С. 1.

89 Франко О. Федір Вовк – вчений і громадський діяч. – С. 99.
90 Вовк Хв. Дещо про теперішній стан і завдання української етнології // 

Матеріали до українсько‑руської етнології. – Львів, 1899. – Т. 1. – С. V–VI.

Саме на таких засадах розгортає свою наукову й 
просвітницьку діяльність Хв.  Вовк під час паризького 
періоду свого життя. Протягом 1901–1905 років учений 
як професор антропології та етнографії читає 
лекції з порівняльної антропології та етнографії 
слов’янських народів у Російській вищій школі 
суспільних наук Парижа. Сама Школа, що мала 
характер навчального закладу на громадських 
засадах, постала у висліді ініціативи Міжнарод‑
ної асоціації сприяння науці, мистецтву, освіті, 
створеної при Паризькій всесвітній виставці 
1900  року. Спочатку перед школою стояло за‑
вдання інформування й коментування фактів 
і представлених на виставці пам’яток історії 
та культури різних народів через виголошення 
спеціальних живих лекцій. Згодом цей тимчасо‑
вий лекторій трансформувався у постійний і на‑
був статусу вільного університету, викладачами 
якого були не лише вихідці з Росії, але й видатні 
європейські вчені (Л. Манувріє, А. де Мортільє, 
О. Лур’є та ін.), а серед слухачів – чимало було 
вихідців зі Східної Європи, зокрема й України 
(І. Раковський, П. Рябков) 91.

Хведір Кіндратович був одним з організато‑
рів Всесвітньої виставки у Парижі І900  року  92 та 
пов’язаних з її відкриттям Міжнародного з’їзду фольк‑
лористів і Конгресу доісторичної археології. Як  
справжній патріот рідної землі він уболіває за те, щоб 
на виставці була представлена і Україна, бо розумів, 
що лише в такий спосіб можна познайомити євро‑
пейські народи з українським, переконати Європу, 
що українська культура, а отже, й народ – це окреме 
самостійне явище в колі слов’янських культур і наро‑
дів. У листі до Б. Грінченка він писав: «треба б якось 
зробити, щоб і нашу Україну запрезентувати на Все‑
світній виставці, що буде у Парижі у 1900 році. Окрім‑
ного місця не дадуть – се вже російський амбасад не 
пустить, та де у нас і гроші тиї, щоб те спорудити і де у 
нас те національне почуттє, щоб це зробити (хиба ми 

91 Франко О. Федір Вовк – вчений і громадський діяч. – С. 92–93.
92  Вовк Хв. Паризька виставка 1900  р.  // Матеріали до українсько‑ 

руської етнології Наукового товариства ім.  Шевченка у Львові.  – 1900.  – 
Т. 3. – С. 175–178.
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фінляндці чи чехи?)  <...> Я  б міг зробити загальний 
план такої вистави – себто рід програми» 93.

Паризький період наукової діяльності вченого 
ознаменувався появою унікальних його украї‑
ністичних досліджень з етнографії, левова частка 
яких була опублікована у французьких виданнях, 
про що свого часу мовою статистики писав ре‑
цензент етнографічних праць Хв.  Вовка Василь 
Денисенко: «з 90 оригінальних робіт [Хв. Вовка. – 
Г. С.] 42 – вміщені у французьких журналах»94.

Згадуючи про цей період життя Хв.  Вов‑
ка, його учень Л. Чикаленко вказував на видат‑
ну роль дослідника в налагодженні зв’язків між 
українською та європейською наукою: «Всіма 
своїми думками та почуттями в Україні перебу‑
ваючи, Хведір Кіндратович бере на себе важку 
місію зв’язати українську науку з французькою 
і стає на довгі часи єдиним містком, через який 
наукові думки Західної Європи доходять до нас 
і навпаки. Хведір Кіндратович починає у фран‑
цузьких виданнях друкувати досить численні 
розвідки, в яких знайомить Західну Європу з ви‑

датнішими знахідками нашої землі і освітлює їх з точки 
зору західноєвропейської науки» 95.

Хв.  Вовк своїми працями властиво започаткував 
інтеграцію вітчизняної етнології до європейського на‑
укового простору. Він, за влучним висловом П.  Стеб‑
ницького, «був ніби послом від української нації до куль‑
турного світу Європи» 96. Дослідниця наукової спадщи‑
ни вченого О. Франко справедливо відзначає: «Завдяки 
Ф. Вовку Європа дізналась про наші наукові відкриття 
та досягнення [у царині гуманітаристики. – Г. С.]» 97.

Величезний фактографічний український матері‑
ал, що його дослідник вводив до наукового обігу через 

93 Наулко В. Федір Вовк // Жива вода. – 1996. – Липень.
94 Денисенко В. «Шлюбний ритуал та обряди на Україні» Хв. К. Вовка у 

першій – болгарській і другій – французькій редакції: з приводу десятиліт‑
тя смерті вченого // Первісне громадянство та його пережитки на Украї‑
ні. – Київ, 1928. – Вип. 2/3. – С. 143.

95 Чикаленко Л. Федір Кіндратович Вовк як передісторик / окрема від‑
битка з неопублікованого збірника, присвяченого пам’яті Хв.  Вовка.  – 
Київ, 1918. – С. 13.

96 Стебницький П. Спомини про Хв. К. Вовка // Наше минуле. – 1918. – 
Чис. 2. – С. 146.

97 Франко О. Федір Вовк – вчений і громадський діяч. – С. 179.

фахові видання провідних європейських країн, він роз‑
глядав та інтерпретував у річищі тогочасних новітніх 
філософських, соціологічних і культурантропологічних 
теорій видатних учених (Г.  Лебона, Е.  Тайлора, 
Й. Бахофена, Дж. Макленана, Л. Моргана, Ш. Ле‑
турно, Г. Вількена, М. Зібера, М. Ковалевського, 
ін.). Вершиною його результативних культуро‑
логічних і соціологічних студій громадського 
і побутового життя українського народу стала 
праця про шлюбний ритуал та обряди 98, уперше 
опублікована теж за рубежем.

Дослідження спочатку було видрукува‑
но болгарською мовою в кількох номерах жур‑
налу «Сборникъ за народны умотворения, на‑
ука и книжнина» («Збірник фольклору, науки 
і писемності») за 1890–1894  роки під назвою 
«Свадбарскитѣ обреды на славянскитѣ народы» 
(«Весільні обряди слов’янських народів») 99. Така 
широка назва пояснюється тим, що автор мав 
намір подати в цьому часописі студію про укра‑
їнське весілля в порівняльному аспекті – поряд 
з описами цього обряду в інших слов’янських 
народів. Задум був реалізований, як відомо, лише 
частково  – опублікуванням розділу з українського 
весілля в томах «Сборника»; а  невдовзі, 1895  року, в 
«Этнографическом обозрении» вийшла окрема розвід‑
ка російською мовою про болгарські весільні обряди, 
що є «ніби продовженням цих досліджень» 100.

Упродовж 1891–1892 років наукову працю про ве‑
сільну обрядовість українців Хв. Вовк видрукував та‑
кож французькою мовою в журналі «L’Anthropologie» 
(«Антропологія»)  101 як доповнену редакцію болгар‑
ського видання.

Україномовний переклад цієї студії під назвою 
«Шлюбний ритуал та обряди на Україні» вперше поба‑

98 Див.: Вовк Хв. Шлюбний ритуал та обряди на Україні // Вовк Хв. Сту‑
дії з української етнографії та антропології. – Київ, 1995. – С. 219–323.

99 Волковъ Ф.  К. Свадбарскитѣ обреды на славянскитѣ народы  // 
Сборникъ за народны умотворения, наука и книжнина. – София, 1890. – 
Кн. ІІІ. – С. 137–178 ; 1891. – Кн. ІV. – С. 194–230 ; 1891. – Кн. V. – С. 204–
232 ; 1892. – Кн. VІІІ. – С. 216–256 ; 1894. – Кн. ХІ. – С. 472–510.

100 Волков Ф. Свадебные обряды в Болгарии  // Этнографическое обо‑
зрение. – 1895. – № 4. – Кн. ХХVІІІ. – С. 1.

101 Volkov Th. Rites et usages nuptiaux en Ukraїne // L’Anthropologie. – Paris, 
1891. – Т. 2. – Р. 160–184, 408–437, 537–587 ; 1892. – Т. 3. – Р. 541–588.
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чив світ у Празі 1927 року у виданні «Студії з україн-
ської етнографії та антропології», а згодом (у рамках 
передруку цього ж видання) був опублікований у Нью‑

Йорку (1976) та Києві  (1995). Ми також подає‑
мо його у двотомнику наукових праць Хв. Вовка 
як ґрунтовне, актуальне й донині дослідження 
шлюбної обрядовості.

Власне конкретно‑тематична спрямова‑
ність цієї студії не завадила досліднику вийти на 
широкий спектр проблем соціальних відносин 
і становлення інститутів громадського життя у 
діахронії, висвітлити еволюцію родинних обря‑
дів у їх тісних зв’язках і залежності від відповід‑
них етапів розвитку спільноти, детермінованих 
певною історичною епохою. Весільний ритуал як 
акт культури послуговував ученому своєрідною 
моделлю, ключем до осягнення всього розмаїття 
виявів і форм культурної і соціальної історії (від 
первісності до сучасності).

Хоча, у  властивій йому скромній манері, 
Хв. Вовк застерігає, що метою його праці є «дати 
тільки опис, по змозі повний, шлюбних церемо‑
ній на Україні, а не огляд цілого питання з точки 
погляду порівнюючої етнографії, полегшити піз‑

нання цих фактів [весільної обрядовості. – Г. С.] ученим 
колам Західної Європи» 102, проте дослідження його за рів‑
нем фактографічної повноти, порівняльних даних і відо‑
мостей з обрядовості слов’янських та інших народів світу 
(Франції, Італії, Німеччини, Туреччини, Іспанії, Ірландії, 
Індії, Японії та Америки), за переконливістю припущень, 
висновків і оригінальністю гіпотез донині не втратили 
свого значення, а багато в дечому й досі залишилися не‑
перевершеним взірцем, попри численне розмаїття но‑
вих студій (Н. Здоровеги, М. Шубравської, В. Борисенко, 
Г. Пашкової, О. Кожолянка, О. Курочкіна, М. Пилипака, 
Н. Петрової, В. Матушенка, З. Босик, О. Соболєвої та ін.). 
Актуальні й донині міркування В. Денисенка, який прав‑
диво писав у своїй рецензії на цю працю Хв. Вовка, що 
«Одна із студій [Хв. Вовка. – Г. С.] і досі є найширша і ли‑
шається основною в дослідах про українське весілля» 103.

102 Вовк Хв. Шлюбний ритуал та обряди на Україні... – С. 221.
103 Денисенко В. «Шлюбний ритуал та обряди на Україні» Хв. К. Вовка у 

першій – болгарській і другій – французькій редакції... – С. 143. 

Дослідження у дванадцяти розділах містить до‑
кладний опис весільної обрядовості українців з акцен‑
туванням основних її етапів, виокремленням найголов‑
ніших структурних актів весільного церемоні‑
алу, виявленням та аналізом пережитків при‑
мітивних форм шлюбу, висвітленням еволюції 
шлюбних ритуалів, розкриттям символіки й 
семантики весільної атрибутики та обрядодій 
на тлі широких порівняльних матеріалів народів 
світу (зі стародруків, літописів, скандинавських 
саг, давньоіндійських гімнів, свідчень і відомос‑
тей давньогрецьких та римських учених, того‑
часної наукової літератури тощо).

На особливу увагу заслуговує дванадцятий 
розділ, який постає своєрідною висновковою 
частиною студії, що резюмує спостереження 
вченого щодо ролі шлюбних обрядів з погляду 
вивчення історії та еволюції родини, громад‑
ських форм дозвілля молоді, солярного культу 
та християнських релігійних практик 104. 

Учений проводить чітке структуруван‑
ня шлюбної обрядовості, виокремлюючи до‑
мінантні акти (сватання, заручини та весілля), 
з огляду на регламентуючі смисли яких усі решта (гіль‑
це, коровай, вінкоплетення тощо) виконували, на його 
думку, другорядні функції; висловлює міркування про 
їх походження; простежує еволюцію шлюбу, наводить 
порівняльні дані з обрядовості інших народів. Оціню‑
ючи цей метод дослідження весілля, яким послугову‑
ється Хв. Вовк – «вивчення весілля в послідовності го‑
ловних його актів у порівнянні, як вони проявляються 
у різних народів, з одночасним зводом опублікованих 
думок про їх походження і значення», – М. Сумцов на‑
звав його найпродуктивнішим 105. 

Українські весільні звичаї та пісні, за спостережен‑
нями Хв.  Вовка, дають численні свідчення щодо існу‑
вання в давні часи «групового шлюбу», найочевидніши‑
ми доказами чого є існування парубоцьких і дівоцьких 
громад з вечорницями та досвідками – як прямого пере‑
житку шлюбних «ігрищ між селищами»; ритуального 

104 Вовк Хв. Шлюбний ритуал та обряди на Україні... – С. 307–323.
105 Сумцов Н. Ф. Современная малорусская этнография... – С. 43.
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весільного звичаю «обмолоту жита» на току; перезви 
та виконання ритуального танцю з молодою (як імітації 
давнього права чоловіків роду на молоду)  106; побуту‑

вання шлюбних сезонів і проведення в їх рамках 
«дівочих ярмарків» 107; очевидних елементів ма‑
тріархату в архаїчних обрядодіях як виявах ко‑
мунального шлюбу 108.

Шляхом залучення розлогих відомостей із 
друкованих описів і збірників (П. Чубинського, 
Г.  Калиновського, М.  Янчука), рукописних но‑
таток (О.  Радакової, Гриха), спеціальних публі‑
кацій (М. Довнар‑Запольського, В. Охримовича, 
М.  Сумцова), українського документального і 
джерельного матеріалу та порівняльних даних 
з обрядовості примітивних народів, дослідник 
одним з перших відтворює історичну етапність 
розвитку шлюбної обрядовості на українських 
землях з поганських часів (від групового шлю‑
бу до індивідуального)  109; розглядає рудименти 
архаїчних форм шлюбу (гетеризму, пристанок, 
умикання, викупу) та виявляє в сучасних йому 
весільних практиках пережитки «купівлі» мо‑
лодої, що «стала на місце умикання її», як етапу 

шлюбу індивідуального.
Хв. Вовк зіставляє модель шлюбних ритуалів з об‑

рядовістю солярного культу, вказує на «вражаючу іден‑
тичність ритуалу соняшних свят та ритуалу весільного», 
і доходить важливого і підкріпленого в розрізі теорії су‑
часної етнології 110 висновку про те, що «епоха групово‑
го шлюбу була одночасною з епохою культу сонця. З тих 
часів мусять походити всі ці звичаї <...> як колові танці, 
вінки, священне дерево гільце, обряди перед вогнем або 
коло криниці, жертви півнями, курками, голубами і, на‑
решті, священний хліб – “коровай”» 111.

106 Вовк Хв. Шлюбний ритуал та обряди на Україні... – С. 311.
107 Там само. – С. 312–315.
108 Там само. – С. 319.
109 Там само. – С. 316.
110  Наприклад, див.: Бернштам  Т.  А. Молодежь в обрядовой жиз‑

ни общины ХІХ  – начала ХХ  в.: половозрастной аспект традиционной 
культуры. – Ленинград, 1988. – С. 277; Бернштам Т. А. Молодость в сим‑
волизме переходных обрядов восточных славян: учение и опыт церкви в 
народном христианстве. – Санкт‑Петербург, 2000.

111 Вовк Хв. Шлюбний ритуал та обряди на Україні... – С. 312.

Попри конкретну тематичну спрямованість студії 
Хв. Вовка про шлюбний ритуал, у полі його зору пере‑
буває вся система традиційної звичаєвості і соціаль‑
ного життя української людності різних епох, 
що уможливлює цілісне й системне осмислення 
ним досліджуваних реалій як конкретних виявів 
етапності цивілізаційного поступу й зрілості 
спільноти та доводить історичну обґрунтова‑
ність і тривкість висновків дослідника: «Звичаї 
народу,  – стверджує вчений,  – який, зберігаю‑
чи консервативний дух <...> переходив од одної 
релігії до иншої, від одного соціального ладу до 
иншого, мають на собі відбиток усіх етапів його 
розвитку. Тому, вивчаючи ці звичаї за їх історич‑
ним порядком, ми можемо на окремому при‑
кладі весільного ритуалу та обрядів спостерегти 
майже все, що за останні часи було відкрите та 
висвітлене» 112 завдяки дослідам найвидатніших 
європейських учених.

Родина, слушно стверджує Хв. Вовк, як фор‑
ма соціальних відносин пройшла складний ево‑
люційний шлях, розвинувшись із примітивних, 
дуже старих форм, які виступали засобом регла‑
ментації шлюбних відносин. «У  внутрішньому 
складі українського весілля  <...> дуже важливе місце 
призначається драматичному наподобленню старо давніх 
звичаїв», як‑от: дошлюбні статеві стосунки; ритуальне 
«умикання» дівчини; обрядово‑символічна гуртова обо‑
рона молодої чоловіками з її родини; відрізання волосся 
молодої та права на зносини з нею всіх чоловіків родини 
молодого, які з часом стали «необхідними аксесуарами 
релігійного культу» 113. Порівняльні матеріали дозволили 
резюмувати досліднику, що майже в усіх народів «знахо‑
димо в шлюбному ритуалі сліди ендогамії, матріярхату, 
екзогамії, а  також наподоблення умикання (rapt) та ку‑
півлі молодої»  114. Саме завдяки сакралізації традицією 
певних шлюбних ритуалів і їх пере веденню в ранг куль‑
ту, вони «стали дуже багатим джерелом для вивчення 
до історичної епохи», своєрідним рефлектором, «що в 
ньому відбились усі стадії, через які переходила людська 

112 Там само. – С. 219.
113 Там само. – С. 309.
114 Там само. – С. 220.
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родина» 115, усі етапи її еволюції. У цих, відповідних істо‑
ричним епохам, особливостях, на переконання вченого, 
подибуємо «дорогоцінні вказівки на прогрес цивілізації 

та культури даного народу», тим‑то таким важ‑
ливим є «вивчення шлюбних обрядів не тільки з 
точки погляду історії та еволюції родини, але і з 
багатьох інших» 116.

Дослідження Хв.  Вовка по праву одержа‑
ло високу оцінку сучасників: «Вислїди студій 
Ф.  Вовка про весїльні обряди,  – писав В.  Гна‑
тюк, – посунули значно наше знанє про сю спра‑
ву та дали їй нове освітленє, при чім показало 
ся, що й тут україн[ський] народ найкрасще до‑
ховав старинні обряди та що до того він стоїть 
близько до полудневих Славян» 117. 

Визнавши, що студія Хв. Вовка є «просто‑
рою» і «дуже цінною» працею, М. Сумцов особ‑
ливо відзначає новизну розділу про перезву: 
«Тутечки поширена найбільш та частина, якої 
бракувало в наукових розвідках попередніх вче‑
них про перезву»  118. Разом з тим дослідник за‑
кидає Хв.  Вовку деякі помилкові судження й 
довільність висновків, відсутність предметного 
і бібліографічного покажчиків про українське 
весілля  119 тощо. Водночас є правдою й те, про 

що писав В.  Денисенко, високо поціновуючи внесок 
Хв. Вовка у вивчення весільної обрядовості. У своїй ре‑
цензії на працю вченого про шлюбний ритуал українців 
він наголошував: «Деякі його студії і досі є єдині в цій 
галузі, найповажніші і найліпше обґрунтовані і, не вва‑
жаючи на новіші матеріали і висліди, все ще лишаються 
основою для дальшої роботи» 120.

Як уже зазначалося, 1895 року Хв. Вовк опублікував 
в «Этнографическом обозрении» тематично споріднену 
розвідку «Весільні обряди в Болгарії» 121. Це одна з важ‑
ливих його робіт славістичного циклу, яка вирізняється 

115 Там само. – С. 309.
116 Там само. – С. 220.
117 [Гнатюк В.] Федір Вовк [Некролог]... – С. 124.
118 Сумцов М. Академік Хведір Кіндратович Вовк... – С. 175.
119 Сумцов Н. Ф. Современная малорусская этнография... – С. 42–45.
120 Денисенко В. «Шлюбний ритуал та обряди на Україні» Хв. К. Вовка у 

першій – болгарській і другій – французькій редакції... – С. 143.
121 Волков Ф. Свадебные обряды в Болгарии... – С. 1–56.

багатством фактологічної основи, широкою географією 
порівняльних даних, ґрунтовністю викладу матеріалу 
та його наукової систематики й інтерпретації. Не засту‑
плена належно і досі в Україні новітніми праця‑
ми з даної тематики (хоча питання етнокульту‑
ри болгар частково й були в полі дослідницької 
уваги українських учених, зокрема Л. Демиденко 
та Я. Прилипка), ця студія вченого, з огляду на її 
актуальний і нині науковий потенціал та загалом 
недостатню кількість робіт із загальної етнології 
у вітчизняному народознавстві, також залучена 
нами до двотомника наукових праць Хв. Вовка.

Опису дослідником власне шлюбного ри‑
туалу в болгар передує його коротка історична 
довідка про особливості етнічної історії та тери‑
торіальну локалізацію цього народу як вислід мі‑
граційних процесів і відповідно – різнопланових 
міжетнічних контактів, що зумовили антропо‑
логічну й етнографічну своєрідність тогочасного 
болгарського етносу. 

Основними джерелами та науковими ві‑
домостями, якими користувався Хв.  Вовк (на‑
рікаючи на брак матеріалів), були праці знаних 
дослідників Баєва, Бобчева, Кажухарова, Хрис‑
това, Раковського, Верковича, Каравелова, Чола‑
кова, Богишича, Краусса), а  також зроблені за програ‑
мою Хв.  Вовка два описи весіль (надіслані Радаковим 
(з Варни) і Данаджієвим (з Разлозького повіту Македо‑
нії)); повсякчас дослідник залучав дані з української ве‑
сільної звичаєвості як порівняльний матеріал. 

У праці в історичній ретроспективі та за аналогією 
з елементами шлюбних обрядодій у культурі гіпотетич‑
них нащадків волзьких болгар (кавказьких балкар – за 
В. Міллером і М. Ковалевським, чувашів – за І. Смир‑
новим) учений відтворює найдавніші форми шлюбу 
тюркських предків болгар (волзьких болгар) та виявляє 
їх сліди в тогочасному болгарському весіллі.

Послуговуючись рудиментами архаїчних елемен‑
тів болгарських шлюбних звичаїв та широкими порів‑
няннями з аналогічними реаліями в різних «примітив‑
них» народів 122, учений здійснює реконструкцію первіс‑

122 Там само. – С. 3–11.
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них шлюбних відносин і форм шлюбу у слов’ян (групові 
ігрища, викрадення, пристанки, викуп нареченої). 

У  фокусі дослідницьких інтересів Хв.  Вовка  – 
з’ясування причин збереженості у болгар примітивних 
форм шлюбу (насамперед це географічне розташування 
країни, гірський ландшафт важкодоступних «ущелин 
Балкан»); виявлення соціальних функцій традиційного 
весілля, яке народною свідомістю болгар (як і українців) 
маркувалося як «головний і вирішальний акт, що санк‑
ціонує шлюб, окрім церковного шлюбу, який і в болгар є 
лише формальністю, дотримання якої вимагає закон» 123.

Порівняльний аналіз різновидів колективних 
форм дозвілля молоді (седенок, попрялок); гуртової пра‑
ці і взаємодопомоги (тлъка), ритуального споріднен‑
ня (побратимство, посестримство) дозволив ученому 
зробити оригінальні припущення й висновки та вияви‑
ти закономірності, притаманні для соціального життя 
первісної людності: «У примітивних народів на певній 
стадії розвитку культури й за певного прагнення регу‑
лювати статеві стосунки зібрання молоді, залишки яких 
ми бачимо в сучасних вечорницях і посиденьках, мають 
характер общинно‑шлюбного звичаю. Таке саме значен‑
ня повинні були мати й слов’янські поседенки та вечор‑
ниці»  124. Відтак, розглядаючи архаїчні вияви дошлюб‑
них статевих стосунків, дослідник вказує на «якщо не 
походження, то принаймні щільний зв’язок» деяких до‑
шлюбних форм стосунків з названим побратимством 
і посестримством, давню закоріненість і сексуальні 
мотиви яких ілюструє зміст спеціально приуроченого 
до даного ритуалу дня  – družičalo; оцінює звичай «по‑
ратство» як рудимент статевої свободи в аспекті проти‑
природних зносин 125. Резюмуючи, Хв. Вовк наголошує, 
що за вечорницями й посиденками не можна не визна‑
ти певне і дуже важливе історико‑культурне значення 
«в сенсі шлюбу комунального, що передував індивіду‑
альному шлюбу» 126.

У  дослідженні панорамно представлені різно‑
етнічні культурні впливи, що спричинили порушення 
цілісності і крайове розмаїття шлюбної обрядовості 

123 Там само. – С. 21.
124 Там само. – С. 43.
125 Там само. – С. 35–36, 39.
126 Там само. – С. 41.

болгар. «Утім,  – підсумовує вчений,  – незважаючи на 
всі перераховані нами впливи й обставини, які мали б 
знівелювати в Болгарії народні погляди на шлюб і давні 
весільні обряди, вони все‑таки збереглися  <...> 
до того ж слов’янський елемент <...> значно пе‑
реважив тюркський та інші, що лишили по собі 
лише не надто виражені риси» 127.

З‑поміж інших народознавчих розвідок 
Хведора Вовка паризького етапу його життя, 
присвячених спеціальним вузькотематичним 
аспектам етнографії українців, нами вклю‑
чено до пропонованих читачу томів його ви‑
браних праць статті «Братання на Україні» та 
«Сани в похоронному ритуалі на Україні». Пер‑
ша з них  – про давній український звичай по‑
братимства  – була опублікована під назвою 
«Fraternisation (La) en Ukraїne» у французькому 
журналі «Mélusine»  128, а  згодом  – у  перекладі 
В. Сави видрукувана у випусках львівської газе‑
ти «Правда» за 1891  рік  129. Хв.  Вовк на основі 
аналізу документального матеріалу та польо‑
вих свідчень про залишки цього обряду (у Єли‑
саветградському повіті Катеринославської губернії та 
Олександрійському повіті Херсонської губернії) робить 
припущення щодо передумов виникнення традиції по‑
братимства; віднаходить аналоги звичаю братання в 
давніших епохах – серед скіфського населення краю 130. 
З  приводу мотивацій його учасників, то за висновка‑
ми Хв.  Вовка, до цього звичаю, який вважався одним 
з перших щаблів споріднення, вдавалися переважно 
люди самотні, у котрих не було родини. Він подає опис 
та звичаєво‑правові наслідки цього обрядодійства, що 
впливали на подальші родинно‑побутові стосунки на‑
званих братів; звертає увагу на міжстатеві відмінності 
традицій братання, які різнилися, за його спостережен‑
нями, особливостями перебігу обряду та видами об‑
мінних подарунків. Здебільшого це були речі, що пере‑

127 Там само. – С. 14.
128 Volkov Th. Fraternisation (La) en Ukraїne  // Mélusine. – Paris, 1891. – 

t. 5. – № 8. – Р. 193–203.
129 Вовк Т. Братання на Україні // Правда. – Львів, 1891. – Т. 3. – Вип. 7. – 

С. 27–29 ; Вип. 8. – С. 86–94.
130 Там само. – Вип. 7. – С. 29.
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бували у власності особи, наприклад, у жінок – побуто‑
ві предмети та птиця (рушники, хустки, кури тощо) або 
ж атрибути християнської символіки 131. 

На час написання вченим цієї розвідки практики 
братання, за незначним винятком, майже зникли. Ево‑
люційні зміни, які відбулися в спільноті за хронологіч‑
ним вектором, спричинилися до спрощення обряду і 
втрати ним окремих сакральних аспектів (зникнення 
магічних дій, пов’язаних з кров’ю та мечем). До ретро‑
спективного аналізу сучасних йому ритуалів братан‑
ня дослідник залучає порівняльні дані часів давніх 
слов’ян, віддзеркалені в руських билинах. Сакральні 
складові обряду на той період нерідко пов’язувалися із 
християнською атрибутикою: між учасниками ритуа‑
лу, які після його завершення називалися «хрестовими 
братами», здійснювався обмін іконами та натільними 
хрестиками 132. Хведір Вовк виявляє сліди практик бра‑
тання в українських легендах про багатирів, казках та 
приповідках (до прикладу: «Добре братство краще ба‑
гатства»; «При добрій годині – усі побратими, а при ли‑
хій – нема і родини» та ін.) 133. Проте найбільше давніх 
елементів братання зберегли народні козацькі тради‑
ції, мілітарний побут яких позначився на символічних 
предметах обміну (зброя, люльки) і способах легітимі‑
зації обряду 134. 

Дослідник виявляє паралелі між українськими 
практиками братання з аналогічними звичаями у сербів,  
вказуючи на подібність в аспектах місця їх проведення, 
використовуваних атрибутів та канонізованих тради‑
цією дійств: ікони, обмін дарунками, ритуальне розпи‑
вання вина, взаємні гостини. Учений слушно вказує на 
причину кращої збереженості цього звичаю на Балка‑
нах, що, на його думку, криється в тогочасній суспільно‑
політичній нестабільності регіону і потребі зміцнювати 
общину через зв’язки споріднення, довше зберігаючи 
«в себе устрій спільного життя і життє воєнне, а тим са‑
мим уже і давні звичаї» 135.

131 Там само. – С. 27.
132 Там само. – С. 28.
133 Там само. – Вип. 8. – С. 88–89.
134 Там само. – С. 89.
135 Там само. – С. 94.

Зважаючи на деяку поверховість студії Хв. Вовка, 
недостатність широких порівнянь і аналогій, М.  Сум‑
цов у своєму історіографічному огляді все ж зазначає, 
що «треба визнати за працею п. В[овка] наукове значен‑
ня», і що стаття вченого «є цінним посібником для май‑
бутніх дослідників побратимства» 136. 

Згадану нами вище розвідку про сани в поховаль‑
ному обряді дослідник уперше опублікував у французь‑
кому виданні «Revue des traditions Populaires» («Народні 
традиції») 137.

В  українському перекладі праця «Сани в по-
хоронному ритуалі на Україні» була опублікована у 
Празі 1927  року Українським громадсько‑видавничим 
фондом у збірці праць «Хв.  Вовк. Студії з української 
етнографії та антропології». Передрук цієї статті був 
зроблений у рамках перевидання згаданої збірки творів 
Хв. Вовка «Студії з української етнографії та антрополо‑
гії» 1976 року в Нью‑Йорку та 1995 року в Києві.

Використовуючи літописні, етнографічні та іс‑
торичні джерела й відомості, Хв.  Вовк робить спробу 
реконструювати обрядодії ритуального використання 
саней у широкому часовому діапазоні, окреслити аре‑
ал їх побутування, «шукаючи початків цього звичаю в 
арійській старовинні різних народів». Учений поставив 
за мету – доповнити існуючі гіпотези щодо даного ри‑
туального дійства, викладені в монографії Д. Анучина, 
новими припущеннями і фактами з українських земель, 
«де вживання саней на похоронах констатовано істо‑
рично, починаючи з Х  століття, і  де воно трапляється 
ще й тепер» 138. Фіксуючи побутування звичаю в Украї‑
ні, починаючи з Х ст., резюмує дослідник, ми «можемо 
простежити його по літописах до ХІV ст.; коли він по‑
чинає зникати, щоб знову з’явитися пізніше» 139. Зокре‑
ма, зауважує науковець, у Карпатській Україні (ідеться 
про Закарпаття) та Східній Галичині, як гірських, а тому 
значно консервативніших краях, «ми знаходимо цей 
звичай і за наших часів» 140.

136 Сумцов Н. Ф. Современная малорусская этнография... – С. 39–40.
137 Volkov Th. traineau (Le) dans les rites funérairas de l’Ukraine // Revue des 

traditions Populaires. – Paris, 1896. – Т. 11. – Р. 209–228.
138 Вовк Хв. Сани в похоронному ритуалі на Україні // Вовк Хв. Студії з 

української етнографії та антропології. – Київ, 1995. – С. 324.
139 Там само. – С. 325.
140 Там само. – С. 325.
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У полі зору Хв. Вовка – проблема генезису саней: 
«Зв’язані дрючки являють собою, без сумніву, первіс‑
ну форму саней або принаймні одну з цих початкових 

форм»; «Сані легко могли з’явитися як засіб пе‑
ревозу в теплих країнах і дати початок повозові 
на колесах» 141.

Увагу дослідника привернули відмінності 
соціального середовища побутування ритуалу із 
саньми у московській державі (де його практику‑
вала знать) та на українських землях «Старовин‑
ної Русі» (де звичай зберігся серед простолюду).

Концепційно принципова і важлива теза 
щодо етногенези росіян, висловлена лаконіч‑
но і ніби мимохідь Хв.  Вовком у цій розвідці 
(«ХІІІ  століття було епохою остаточного фор‑
мування нової слов’янської нації – великоросів, 
чи москвітів, нації, що витворилась, по‑перше, 
зі слов’янських колоністів, а по‑друге, з ріжних 
народів, здебільшого фінських» 142) і їх відносно 
недавнього походження у порівнянні зі «Старо‑
винною, цеб‑то Київською Руссю» була, на час 
написання статті, новаторською і контравер‑

сійною, жорстко «табуйованою» в широтах Російської 
імперії, проте надзвичайно продуктивною в контексті 
національної історіографії з питання етногенезу схід‑
них слов’ян, що знайшла розвиток у працях українських 
учених як сучасної Хв. Вовку, так і наступних епох. Вона 
ілюструє історичний принцип осмислення предметних 
реалій культури дослідником, які розглядаються вче‑
ним не ізольовано, а  на тлі суспільно‑політичної спе‑
цифіки епохи, етнокультурного контексту й етнічного 
складу населення.

В  історію української етнологічної науки Хведір 
Вовк увійшов як учений, що також відомий досліджен‑
нями зі славістичної та загальної етнології народів сві‑
ту. Ще за часів паризької еміграції або ж невдовзі піс‑
ля повернення дослідника до Росії з’являються друком 
кілька його публікацій із цієї царини: «Весільні обряди 
в Болгарії» (Москва, 1895); «Біля моря між Басками» 
(1903); «Національні відносини в Угорщині» (Санкт‑

141 Там само. – С. 335.
142 Там само. – С. 325.

Петербург, 1906); «Кавказ і Карпати (Деякі проби етно‑
логічних зближень)» (Львів, 1906); «Серед винограда‑
рів Південної Франції» (у співавторстві із С. Русовою) 
(Львів, 1907) тощо.

Оглядаючи доробок Хв. Вовка з етнографії 
європейських народів, не можна обійти увагою 
викладеного у вигляді оповідання й опублікова‑
ного в «Літературно‑науковому віснику» етно‑
графічного нарису, присвяченого матеріальній і 
духовній культурі басків 143. 

Непідробний читацький інтерес і донині 
викликають подорожні нотатки вченого щодо 
особливостей поселення, житла, харчування, 
основних занять баскської спільноти (у  порів‑
нянні з аналогічними реаліями матеріального 
побуту українців, французів та іспанців); точ‑
ні його спостереження про життя рибалок та 
риболовецький промисел  – техніки та способи 
вилову й переробки риби та реалізації продук‑
ції. Описуючи рибальство як найважче заняття, 
Хв. Вовк зауважує, що «рибалять тут тільки самі 
найубогіші люди», які живуть «найбільше за міс‑
том, ближче до моря», житло їхнє вирізняється тим, що 
«з балконів завше висять коли не нитки задля сїток, то 
довга морська трава на кошики, або просмальцьована 
живицею одежа, у котру рибалки одягають ся, як їдуть у 
море в час непогоди» 144.

У фокусі уваги дослідника не лише етнографічна 
специфіка, але й антропологічні характеристики баск‑
ської людності: «Постать висока, далеко вище, нїж у 
Французів і Еспанцїв, самі тонкі, на сухих довгих но‑
гах, з  широкими, трохи підведеними до гори плечима 
і з дуже хорошими сильними грудьми <...> Очи – карі, 
не дуже темні, инодї й сїрі, волосся на них русе, досить 
темне  <...> усї як один, голені  <...> Самі дуже огрядні 
[статечні. – Г. С.] і красиві» 145.

Завдяки живій мові викладу спостережень, ори‑
гінальному за змістом пізнавально‑інформативному 
потенціалу оповідання Хв. Вовка 1922 року як хресто‑

143 Вовк Хв. Біля моря – між Басками // Літературно‑науковий вісник. – 
Львів, 1903. – Т. 24. – Кн. 10. – С. 15–35 ; Кн. 12. – С. 216–232.

144 Там само. – Т. 24. – Кн. 10. – С. 34.
145 Там само. – Т. 24. – Кн. 12. – С. 218.

Михайло 
Драгоманов

Софія 
Русова
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матійний зразок було введено до навчального шкіль‑
ного підручника 146.

До цього ж циклу розвідок з порівняльної етно‑
графії належить і невеличка публікація вченого 
«Кавказ і Карпати (Деякі проби етнологічних 
зближень)», видрукувана 1906  року в Науково‑
му збірнику, присвяченому професору М.  Гру‑
шевському 147. На підставі трирічних експедицій 
Хв. Вовка (1903–1906) у середовище карпатських 
русинів‑українців та його гіпотез і висновків 
щодо етнографічних паралелей (що, за тракту‑
ванням науковця, виявляються в одязі, житло‑
вому будівництві, дрібних побутово‑вжиткових 
речах, знаряддях праці й прикрасах гуцулів та 
мешканців Кавказу осетин), дослідник вислов‑
лює здогади й спостереження щодо певної схо‑
жості й спорідненості між зазначеними етнічни‑
ми спільнотами. Свої припущення він підсилює 
висновками А. Івановського про антропологічну 
подібність українців (зокрема, тих, що мешкають 
на Кубані) з осетинами, які, на думку Хв. Вовка, 
за своїми фізичними рисами також подібні до 

антропологічного типу гуцулів. Хоча ця невеличка пуб‑
лікація і викладена у вигляді недостатньо апробованої 
наукової гіпотези, проте, вона будила думку, стиму‑
лювала до пошуку відповідей на існуючі питання. Як і 
згадане етнографічне оповідання вченого про культуру 
басків, ця розвідка теж увійшла до пропонованого нами 
читачу двотомника його праць.

Окрім етнографічних студій, Хв. Вовк ще під час па‑
ризької еміграції з 1902 року за дорученням Паризького 
антропологічного товариства розпочав на українських 
землях широкоформатні антропологічні дослідження. 
Відомо, що свою педагогічну роботу в Російській вищій 
школі суспільних наук, яка діяла при Сорбонні, уче‑

146 [Вовк Хв.] Біля моря – між Басками // Крушельницький А. Читанка 
для 6 класу. – Київ ; Відень ; Львів, 1922. – С. 329–338.

147 Вовк Хв. Кавказ і Карпати (Деякі проби етнологічних зближень) // 
Науковий збірник, присвячений проф.  Мих.  Грушевському учениками й 
прихильниками з нагоди його десятилітньої наукової праці в Галичині 
(1894–1904). – Львів, 1906. – С. 595–600.

ний поєднував із працею в Науковому товаристві імені 
Шевченка у Львові – як дійсний член НТШ (з 1899 р.) та 
голова його Етнографічної комісії (1905–1908) 148. У ка‑
нікулярний, вільний від викладацької роботи в 
Парижі час, Хв.  Вовк за завданням Паризького 
антропологічного товариства та в рамках науко‑
вих програм НТШ організовує в Галичині експе‑
диційні антропологічно‑етнографічні досліди з 
вивчення української людності  149. За сприяння 
й підтримки голови НТШ М.  Грушевського він 
започатковує етнографічне видання Товариства 
«Матеріали до українсько-руської етнології» 
та організовує роботу з формування його зміс‑
ту й опублікування  150 (кілька номерів вийшло 
за його редакцією), друкує питальники та про‑
грамну статтю про розвиток етнологічних дослі‑
джень в Україні.

Хв. Вовк у межах українських етнічних зе‑
мель ініціює проведення комплексних експеди‑
ційних студій (зокрема, протягом 1903–1906 рр. 
Хведір Кіндратович за допомогою вчених НТШ 
і широких кіл місцевої інтелігенції (учителів, 
лікарів, студентів) та урядовців здійснює чоти‑
ри антрополого‑етнографічні експедиції в Га‑
личину, на Закарпаття та Буковину) 151. Згодом, 
реалізуючи свій проект комплексного вивчення 
України, він (уже перебуваючи в Росії) завдяки допо‑
мозі своїх учнів з 1907 по 1916  рік проводить експе‑
диції майже в усі області Східної, Північної, Південної 
і Центральної України та на землі компактного про‑
живання українців поза адміністративно‑державними 
кордонами сучасної України.

Наслідком масштабної пошуково‑експедицій‑
ної роботи вченого 1903–1906  років стало його но‑
ваторське як на той час дослідження з регіональної  

148 Франко О. Федір Вовк – вчений і громадський діяч. – С. 184.
149 Раковський І. Погляди Хведора Вовка на расовість українського на‑

роду // Збірник Математичної природнописної лікарської секції Наукового 
товариства ім. Шевченка. – Львів, 1925. – Т. 23–24.

150 Грушевський М. Пам’яті Федора Вовка // Україна. – 1918. – Кн. 1/2. – 
С. 7–8.

151 [Гнатюк В.] Федір Вовк [Некролог]... – С. 122, 123; Алешо О. Федір 
Кіндратович Вовк як антрополог // Збірник пам’яті Вовка / окремий від‑
биток. – 1919. – 12 січня. – С. 27.
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антропології українського населення Галичини, Буко-
вини і Закарпаття  152, яке також включене нами до 
двотомника праць Хв. Вовка. 

Важливо, що антропологічні експедиційні 
студії здійснювалися Хв.  Вовком за новітніми 
методиками і за участі видатного французького 
антрополога, професора Паризької антрополо‑
гічної лабораторії Л. Манувріє (як консультанта 
й порадника) 153, що забезпечувало об’єктивність 
і достовірність створюваної вченим джерельної 
бази. Поміри здійснювалися за допомогою вико‑
ристовуваних у Франції тієї доби найсучасніших 
вимірювальних приладів, виготовлених за схе‑
мами лабораторії Брока 154. Застосована Хв. Вов‑
ком система помірів включала фіксацію відомос‑
тей про паспортні дані особи (прізвище та ім’я), 
про колір волосся та очей, фізичну будову тіла: 
дані про зріст, довжину верхніх і нижніх кінцівок 
(за сегментами), довжину, широту і висоту голо‑
ви й обличчя (з помірами і зазначенням форми 
очей, носа, губ та вух). У персональні листки об‑
стежуваних осіб заносилися також їхні окремі 
специфічні прикмети; на особливому формулярі 
фіксувався контур кисті руки й ступні; робилося 

здебільшого й по два фотознімки. Дослідник дотриму‑
вався й інших критеріїв – обмірювалися лише дорослі 
(не менше 18 років – чоловіки і 16 – жінки), середнього 
віку (між 20 і 40 роками), люди без фізичних вад чи за‑
хворювань.

У 1903 році, отримавши повноваження на прове‑
дення антропологічних студій у Галичині від НТШ та 
дозвіл на ці досліди й фотофіксацію від галицьких уря‑
довців  155, учений розпочав з Перемишля свої польові 
дослідження, використовуючи вимірювальні прилади, 
виготовлені, як зазначалося, французькими майстрами. 
Студії свої він спрямовував на великі колективи люд‑

152 Вовк Хв. Антропометричні досліди українського населення Галичи‑
ни, Буковини й Угорщини // Матеріали до українсько‑руської етнології. – 
Львів, 1908. – Т. 10. – С. 1–67.

153 Там само. – С. 4.
154 Франко О. Федір Вовк – вчений і громадський діяч. – С. 143.
155 Вовк Хв. Антропометричні досліди українського населення Галичи‑

ни, Буковини й Угорщини... – С. 1.

ності  – «такі зібраня людей, як шпиталї, касарнї, а  де 
можна було – вязницї і т. и.» 156.

У Перемишлі за допомогою д‑ра А. Коса Хв. Вовк 
зробив поміри українців‑русинів у військовому 
шпиталі, а  за  участі учителя Л.  Гарматія і сту‑
дента Лейпцизького університету М.  Русова  – 
у  міській лікарні; у  Коломиї дослідник разом з 
професором І.  Раковським «переміряв досить 
велике число Русинів  – жовнірів у касарні та‑
мошнього гарнізону». Маршрути його експеди‑
ції далі пролягли через Пістинь, Косів і Кути до 
Гуцульщини, з Кутів – через Вижницю до Буко‑
вини, де в Чернівцях, за допомогою доктора Фи‑
липовича і двох його асистентів, антрополог об‑
міряв чимало чоловіків і жінок у великому кра‑
йовому шпиталі  157. У  процесі досліджень про‑
тягом 1903 року вчений зробив слушні висновки 
про більшу наукову значимість антропологічних 
помірів, зроблених на широкому масиві моноет‑
нічної людності окремих етнографічних районів 
Галичини. Відтак уже наступного року він «по‑
клав собі [за мету. – Г. С.] у дальших <...> подоро‑
жах дослїджувати по змозї цїлі антропольоґічні райони 
у звязку з їх етноґрафічними відзнаками» і обстежити 
в такий спосіб «решту галицької Гуцульщини і частину 
Бойківщини» 158. Нова подорож Хведора Вовка за учас‑
тю письменника й етнографа Івана Франка, студента 
Віденського університету, згодом знаного етнолога, Зе‑
нона Кузелі та фотографа (на той час) Павла Рябкова у 
1904  році проводилася по Галицькій Гуцульщині, час‑
тині Бойківщини і по Буковині. До речі, цій експедиції 
І. Франко (який за його свідченнями, працював у ній з 
18 серпня до 5 вересня) присвятив розлогу й ґрунтов‑
ну статтю німецькою мовою, опубліковану 1905  року 
в журналі «Zeitschrift für österreichische Volkskunde»159. 
Стаття в україномовному перекладі була підготовлена 
етнографами Катериною Матейко і Василем Васьківим 

156 Там само. – С. 2.
157  Там само. – С. 2.
158 Там само. – С. 2.
159 Zeitschrift für österreichische Volkskunde. – Wien, 1905. – XI Jahrgang. – 

H. I–II. – S. 17–32 ; H. ІІІ–IV. – S. 98–115.

Іван 
Франкоý
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%93%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8E%D0%BA
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%93%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF_%D0%9A%D0%B8%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A2%D1%80%D1%83%D1%88
org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D1%96%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%8E%D0%BA
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і опублікована ними в журналі «Жовтень» 1972 року 160. 
Зауважимо, що письменник у цій публікації виявляє 
себе як високопрофесійний етнограф, у полі зору яко‑

го – житлові будівлі та їх внутрішнє обладнання, 
специфіка чоловічого та жіночого вбрання, хат‑
ні вжиткові предмети, ткацькі знаряддя, вироби 
з кори та металу, описані точно і з добрим зна‑
нням справи. І. Франко зазначає, що експедиція, 
маршрут якої пролягав від Лютовиськ до Лавоч‑
ного і звідти  – до Синевідська (нині  – Верхнє 
Синьовидне) вздовж річок Опір і Стрий, трива‑
ла понад місяць; професор Хв. Вовк та З. Кузеля 
працювали в ній безперервно – весь цей час 161.

У  ході наступної експедиції 1905  року 
Хв.  Вовк із помічниками досліджував головно  
антропологію бойків Східної Галичини й Угорщи‑
ни. У його планах було також доповнити зібраний 
матеріал ще й даними із середовища «угорських 
гуцулів», а  завдяки сприятливому й прихильно‑
му ставленню міністра народної освіти Угорщини 
К. Лукача вчений зумів «зробити далеко більше, 
нїж у попередні два роки» і навіть відвідати лем‑

ківські оселі у Бачці – Коцуру і Керестур 162. 
Літо 1906  року Хв.  Вовк присвятив винятково 

антрополого‑етнографічному дослідженню Лемківщи‑
ни. Його експедиція (за участю професора української 
гімназії в Коломиї доктора І.  Раковського та доктора 
З.  Кузелі) прямувала від Попрада через Новий Санч, 
Мушину, Злоцьке, Криницю, Лосє, Горлиці, Жмигород, 
Крампну, Граб, Поляни, Лупків і завершилась у Довжи‑
ці, сягнувши майже до меж Бойківщини 163.

«Таким способом,  – підсумовував науковець,  – 
у протягу чотирьох літніх вакацій антропологічні дослі‑
ди українського населення Галичини, Буковини і схід‑
ньої Угорщини були систематично переведені на усім 
просторі українсько‑руських Карпат  <...> Переміряно 
було усього 726  осіб, зроблено більше як 1  1/2 тисячі  

160  Франко І. Етнографічна експедиція на Бойківщину  // Жовтень.  – 
1972. – № 8. – С. 112–120.

161 Там само. – С. 113.
162 Вовк Хв. Антропометричні досліди українського населення Галичи‑

ни, Буковини й Угорщини. – С. 3–4.
163 Там само. – С. 4.

фотографій антропологічних і етнографічних» 164, а та‑
кож були зібрані З. Кузелею значні етнографічні й лінг‑
вістичні зразки і великі етнографічні збірки матеріалів 
для Музею в Санкт‑Петербурзі.

Результати своїх антропологічних дослідів у Схід‑
ній Галичині та на інших українських етнічних землях 
Хв.  Вовк узагальнив у кількох регіональних і загально‑
українських студіях уже в петербурзький період життя, 
що виокремився в надзвичайно плідний етап наукової 
діяльності вченого. На початку 1906 року, коли в Росії по‑
літична атмосфера потеплішала, Хв. Вовк одержує дозвіл 
повернутися до Росії (без права на проживання в україн‑
ських губерніях) і переїжджає до Петербурга, де обіймає 
посаду кустоса Російського музею імператора Олександ‑
ра  ІІІ  165. Дослідник розгортає успішну організаційну й 
просвітницько‑лекційну роботу з метою пожвавити і 
піднести на новий рівень систематичні студії з антропо‑
логії в Петербурзі. Упродовж 1907–1913 років він очолює 
Антропологічне товариство при Санкт‑Петербурзькому 
університеті, а з 1908 року його було обрано дійсним чле‑
ном Російського імператорського географічного това‑
риства. Водночас учений здійснює широку викладацьку 
діяльність, читаючи курси лекцій з доісторичної архео‑
логії та анатомічної антропології у Вільній вищій школі 
П. Ф. Лесгафта та в Університеті, де з 1907 року його за‑
тверджують на посаді приват‑доцента 166.

Згадуючи про ці часи життя дослідника, П.  Стеб‑
ницький писав: «З  властивою йому та вихованою у єв‑
ропейській школі серйозністю наукової думки він орґані‑
зував по широкому плану свої розвідки, по черговим за‑
вданням антрополоґії, етнографії та доісторичної науки. 
Коло нього швидко сформувалась ціла маленька школа з 
юнаків, його слухачів, заінтересованих цими дисципліна‑
ми і самим професором, як джерелом останнього слова і 
зразкових методів, що дала в цих науках Європа» 167.

164 Там само. – С. 4.
165  Р.  М. Вовк Федір (1847–1918)  // Енциклопедія українознавства.  – 

Львів, 1993. – Т. 1. – С. 294.
166 [Гнатюк В.] Федір Вовк [Некролог]... – С. 122–123; Франко О. Федір 

Вовк – вчений і громадський діяч. – С. 102.
167 Стебницький П. Спомини про Хв. К. Вовка... – С. 144.

Зенон  
Кузеля
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У  петербурзькі роки життя особливої ваги на‑
буває громадська національно спрямована діяльність 
ученого, посилюється державницький аспект світогля‑

ду, що, безперечно, позначилося і на його пра‑
цях цієї доби. Прагнучи сприяти національному 
пробудженню українства, утвердженню його 
ідентичності через поширення наукових знань 
про український народ як самодостатню етнічну 
спільноту, Хв. Вовк у період активізації суспіль‑
но‑політичного життя, пожвавлення національ‑
ного руху підколоніальних народів Росії, зокре‑
ма українців, цілеспрямовано друкує низку на‑
укових, проте політично сфокусованих розвідок, 
серед яких – «Українці з погляду антропології». 
Стаття була опублікована в «Українському віс-
нику»  – друкованому органі членів української 
парламентської громади в Москві, утвореної з 
депутатів від України до Державної думи (секре‑
тарем видання був Д. Дорошенко, редактором – 
М.  Славинський, а  найактивнішими учасника‑
ми – М. Грушевський і О. Русов).

Головним постулатом розвідки було прин‑
ципове і сміливе як на ті часи твердження про націо‑
нальну самобутність і антропологічну окремішність 
українства, його самодостатність і відмінність як від 
росіян, так і від поляків, належність з расового погля‑
ду до південної групи слов’ян 168. Посилаючись на праці 
Е. Амі, Й. Денікера, О. Івановського, він констатує відомі 
в європейській антропології факти, «що українці мають 
замало спільних антропологічних рис з великоросами 
та поляками» 169. Учений чітко артикулює політичну мо‑
тивацію написання статті: «Викладені нами основні ви‑
сновки <...> можуть і повинні раз і назавжди припинити 
“істиннорусскіє” та “вшехпольські” розмови про те, що 
українці – ополячені великороси чи змоскалені поляки. 
А це на сьогодні справа аж ніяк не марна» 170.

Слушно зауважуючи, що українці, подібно до ін‑
ших народів земної кулі, не є абсолютно гомогенною 

168 [Гнатюк В.] Федір Вовк [Некролог]... – С. 123; Носов А. Ф. К. Вовк і 
українська наука... – С. 5.

169 Волков Ф. Украинцы в антропологическом отношении // Украинский 
вестник. – [Санкт‑Петербург], 1906. – [№ 7]. – 2 июля. – С. 425.

170 Там само. – С. 426.

спільнотою, оскільки їхнє історичне життя проходило 
на перетині, пограниччі різних культур і цивілізацій 171, 
дослідник, утім, робить переконливий висновок про 
наявність в антропологічних характеристиках україн‑
ського народу достатньо виразних спільних фізичних 
ознак, які «становлять характерну відмінність, етнічний 
тип українців, котрі у своїй масі є населенням високого 
зросту, брахіцефальним, з  темним волоссям та очима, 
прямим та вузьким носом і т. д.» 172.

З огляду на те, що це була перша синтетичного ха‑
рактеру праця про антропологічну самобутність укра‑
їнців, узасаднена на потужній фактологічній базі польо‑
вих відомостей автора, інтерпретованих ним у рамках 
новітніх досягнень тогочасної антропологічної науки, 
вона, безперечно, відіграла продуктивну (з погляду 
нового концепційного осмислення та з методологічної 
точки зору) роль у вітчизняному народознавстві. У ній 
Хведір Вовк зробив спробу генералізованого викладу 
висновків його кількарічних антропологічних дослідів, 
які згодом ґрунтовніше розвине і представить у своїх 
основних узагальнювальних роботах. Цю працю, з ура‑
хуванням її етапної ролі в розробці антропології укра‑
їнців, також введено до двотомника робіт Хв. Вовка. 

Успішним вислідом небувалих доти за масштабом 
та географією експедиційних обстежень Хв.  Вовком  
західноукраїнського населення впродовж 1903–1906 ро‑
ків і стало вже згадуване дослідження вченого про  
антропометричні характеристики української людності 
Галичини, Буковини й Угорщини, яке було опублікова‑
но в 10‑му томі «Матеріалів до українсько‑руської етно‑
логії», уже за часів петербурзького етапу життя вчено‑
го – 1908 року. Це розлога і ґрунтовна студія дослідника 
з антропології українців підавстрійських українських 
земель – властиво перша в українській гуманітаристиці 
комплексна розвідка, в  якій за об’єктивними й досто‑
вірними даними реальних помірів фізичних характе‑
ристик місцевої української людності Карпат робляться 
спроби розкрити її етногенетичні витоки, окреслити 
домінантні антропологічні риси (ця робота також вхо‑
дить до двотомника вибраних праць Хв. Вовка).

171 Там само. – С. 418.
172 Там само. – С. 424.
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Крім невеличкої загальної вступної частини та 
оглядового нарису про етнографічну групу українців‑
гуцулів, студія містить ще 18 розділів (що подають сис‑
тематизовані відомості про обстежуваних осіб за озна‑
ками зросту, пігментації волосся та очей, головного та 
лицевого покажчиків, високості черепа, висоти і шири‑
ни обличчя, довжини, ширини і профілю носа, помірів 
рота, нижньої щелепи, очей та вух, довжини тулуба, ніг 
та рук, особливостей кисті рук, ступні і п’ятки тощо). 
Основні дані й результати проведених помірів за фізич‑
ними характеристиками подані у вигляді 20 таблиць 173; 
також представлено як додатки 12 таблиць фотоматері‑
алів (антропологічних типів гуцулів), класифікованих 
за відповідними регіонами  174. Висновки праці стосу‑
ються переважно гуцульської людності краю – гірського 
українського населення Південно‑Східних Карпат. 

Одним з перших Хв. Вовк окреслює межі географіч‑
но‑етнографічної Гуцульщини, локалізуючи її «по доли‑
нах рік Прута, Білого і Чорного Черемоша і Білої і Чорної 
Тиси» – територією, що на той час політично належала 
до «Східньої Галичини, Буковини й Угорщини» 175. Велику 
наукову вагу в аспекті означення межі етно графічної Гу‑
цульщини має виготовлена вченим карта антропологіч‑
ного типу гуцульської людності Підкарпаття, Буковини 
та Угорщини – «Антропологічна карта Гуцульщини (по 
дослідам Хв.  Вовка)» з відповідним авторським комен‑
тарем, в якому чітко артикулюється, що карта окреслює 
«найперш усього простір, заселений галицькими, буко‑
винськими й угорськими Гуцулами» 176. 

Результати антропологічних досліджень вченого 
спростовували побутуючі уявлення про нібито неукра‑
їнське і навіть неслов’янське походження гуцульської 
етнографічної групи та доводили, що «нїчого особливо 
виключного у порівнянню з иншими Українцями Гуцу‑
ли не мають, бодай у таких основних мірах, як головний 
покажчик, зріст, барва волосся. Таким побитом знищу‑
єть ся усяка можливість думати, що вони не належать 
антропольоґічно до української ґрупи. Цїлком навпаки, 

173 Вовк Хв. Антропометричні досліди українського населення Галичи‑
ни, Буковини й Угорщини... – С. 8–38.

174 Там само. – С. 41–64.
175 Там само. – С. 5.
176 Там само. – С. 65–67.

ми вбачаємо у всїх помірах надзвичайну одноманїтність, 
яка вказує на суцїльність етнїчного типу і дуже незначні 
расові домішки <...> Поміри Гуцулів виявляють їх вели‑
ку близкість до західнїх і особливо південно‑західних 
Славян і звязують між собою східно‑українські ґрупи з 
південними Славянами <...> Поміри инших карпатсько‑
українських Верховинцїв виявляють  <...> що Українцї 
(а найбільше, додамо ми, – Гуцули) належать до великої 
південної ґрупи великорослих і темних брахицефалів, 
які він [Й. Денікер. – Г. С.] називає адріятицькою і яку з 
антропольоґічного погляду можна б було назвати про‑
сто славянською» 177.

З приводу значення цього дослідження О. Алешо 
писав, що «аналіз сього (нового) досить численного ма‑
теріялу дозволяє Хведору Кіндратовичу <...> більш до‑
кладно виявнити <...> фізичний тип українців <...> Хве‑
дір Кіндратович рішучо приєднує українців до західних 
(виключаючи поляків) та південно‑західних словян, 
а гуцулів визнає найбільш чистими українцями» 178.

Щодо інших етнографічних груп українців Кар‑
пат – бойків та лемків, – то відомості про них у даній 
роботі представлено лише побіжно – у порівняльному 
ракурсі, а  ґрунтовніше їхні антропологічні характе‑
ристики викладені в синтетичній студії Хв. Вовка, ви‑
конаній на загальноукраїнському матеріалі, «Антропо‑
логічні особливості українців» (1916) та частково в уже 
згадуваній нами розвідці «Українці з погляду антропо‑
логії» (1906).

Серед народознавчих робіт Хв. Вовка, що з’явилися 
друком у петербурзький період його діяльності, – низка 
досліджень на регіональну тематику. Зокрема, до цьо‑
го циклу регіональних етнографічних праць належать 
і його студії про церковні пам’ятки Галичини та про 
дерев’яну церковну архітектуру Волині. Перша з‑поміж 
згаданих робіт  – про церкви Східної Галичини  – була 
оголошена як доповідь на ХІV  Археологічному з’їзді в 
Чернігові (проте, вочевидь, залишилася неопублікова‑
ною); натомість дослідження про давнє церковне будів‑

177 Там само. – С. 39.
178 Алешо О. Федір Кіндратович Вовк як антрополог... – С. 27.
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ництво на Волині, розміщене нами у двотомнику праць, 
було видрукувано в «Материалах по этнографии Рос‑
сии» за 1910 рік 179, які виходили в Санкт‑Петербурзі за 

редакцією Хв. Вовка.
Стаття побудована на матеріалах, зібраних 

дослідником під час його півторамісячної етно‑
графічної подорожі 1909 року по повітах сучас‑
них Волинської, Житомирської і Рівненської 
областей, а  також на публікаційних роботах 
П.  Мартиновича і В.  Горленка, Г.  Павлуцького, 
В. Щербаківського, Є. Сіцінського, М. Теодоро‑
вича, М.  Макаренка та ін. Різнобічну допомогу 
вченому в зборі матеріалів для розвідки надали 
члени Товариства дослідників Волині – В. Крав-
ченко, О.  Фотинський, Ф.  Штейнгель  180. Че‑
рез обмаль наявних у його розпорядженні ма‑
теріалів Хв.  Вовк робить лише побіжний огляд 
дерев’яної церковної архітектури, сподіваючись, 
що навіть зібрані ним факти вже «можуть при‑
вести до деяких висновків і <...> посприяти по‑
дальшому вивченню Волині» 181. Розвідка не міс‑
тить мистецтвознавчого аналізу церков, оскіль‑

ки автор підходить до висвітлення питання передусім 
як етнограф: на основі обстежених ним пам’яток нама‑
гається зробити їх класифікацію (за кількістю зрубів та 
бань), виявити ґенезу розвитку та відтворити еволюцію 
дерев’яних церков Волині; окреслити як власне їх регіо‑
нально‑українську специфіку, так і елементи можливих 
запозичень. Ця методика дещо дисонувала з притаман‑
ним дослідникам попередньої доби «романтичним за‑
милуванням старовиною»; демонструвала новий, до‑
сить критичний підхід до оцінки пам’яток національної 
культури. В  аналітичному огляді й оцінках Хв.  Вовка 
висловлюються здогадки й припущення про можли‑
ві іншоетнічні культурні запозичення в царині місце‑
вої культової архітектури, що віддзеркалювало вплив 
на вченого теорії «культурних кіл» і сформованих на 
той час уявлень про циркулювання культурних реалій.  

179 Волков Ф. Старинные деревянные церкви на Волыни // Материалы 
по этнографии России. – Санкт‑Петербург, 1910. – Т. 1. – С. 21–44.

180 Наулко В. Неопубліковані листи Ореста Фотинського до Федора Во‑
вка // Українська культура в іменах і дослідженнях. – Рівне, 1997. – С. 37–38.

181 Волков Ф. Старинные деревянные церкви на Волыни... – С. 21–22.

Проте Хв. Вовк не сприймає цю теорію безапеляційно, 
для його висловлювань характерна гіпотетичність і обе‑
режність формулювань (через недостатність фактич‑
них даних). Дослідник вказує на трансформації 
місцевої традиції дерев’яного храмобудівництва 
під впливом соціально‑економічних реалій; від‑
значає потенційну можливість їх самобутнього 
розвитку: «Кам’яні храми грецької побудови 
і особливо хрестового плану завжди мали по‑
слуговувати ідеалом дерев’яних церков України, 
що, звичайно, не заважало цим останнім розви‑
ватись абсолютно самобутнім чином і витвори‑
тися в оригінальний архітектурний тип» 182.

З плином часу розвідка Хв. Вовка не втра‑
тила свого значення, хоча б з огляду на уні‑
кальність зафіксованих і поданих дослідником 
фактографічних відомостей і фотоматеріалу з 
відповідним коментарем  183, на масштабність 
тих непоправних руйнувань і втрат дерев’яних 
культових пам’яток за доби атеїзму, що усклад‑
нює сучасникам об’єктивне дослідження й ре‑
конструкцію цілісної картини храмобудування 
в Україні. Учений з Волині Олекса Ошуркевич 
з приводу зафіксованих Хведором Вовком найвизнач‑
ніших пам’яток краю справедливо писав: «Лише за‑
вдячуючи старанням дослідника ми нині можемо мати 
уявлення про цю давно уже втрачену споруду [Благові‑
щенський собор початку ХVІ ст. міста Ковеля. – Г. С.] – 
тризрубий храм з розвинутою середньою частиною, 
пірамідально‑шатровим покриттям і восьмигранною 
баштою – куполом» 184.

Перша світова війна та окупація російськими вій‑
ськами західноукраїнських земель спричинилися до 
нових бід і репресій як проти української інтелігенції 
і українського національно‑освітнього руху в цілому, 
так і проти галицької людності, частина з якої була ре‑
крутована до війська й полонена росіянами та етапова‑

182 Там само. – С. 43.
183 Широцький К. [Рец.] Волков Ф. К. Старинные деревянные церкви на 

Волыни (з І т. «Материалов по этнографии России» й окремою відбиткою). 
Санкт‑Петербург, 1910, с. 26 // Записки Наукового товариства імені Шев‑
ченка. – Львів, 1910. – Кн. V. – С. 194–197.

184  Ошуркевич О. Волинь і Полісся в дослідженнях Хведора Вовка  // 
Українська культура в іменах і дослідженнях. – Рівне, 1997. – С. 13–14.

Василь 
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на ними на терени Східної України і в Росію. Офіційна 
влада та шовіністичні сили Росії розгорнули проти них 
масову дискредитаційну кампанію, що ускладнювало й 

так вкрай тяжке становище полонених та ареш‑
тованих галицьких українців, провокуючи во‑
рожі настрої проти них у суспільстві. Глибоко 
співчуваючи землякам та усвідомлюючи всю не‑
справедливість репресивних заходів проти них 
і весь трагізм ситуації, Хв.  Вовк активно долу‑
чається до руху української інтелігенції Санкт‑
Петербурга та Москви на підтримку українства 
і галичан зокрема; вдається до просвітницької 
роботи, виступаючи з публічними лекціями та 
друкуючи популярні розвідки з етнографії за‑
хідних українців. Силою наукового аргументу 
дослідник прагне довести українське походжен‑
ня галичан 185, розкрити їхню культурну єдність 
із рештою українського народу. Це й послужило 
мотивацією підготовки й опублікування спеці‑
ального збірника «Галичина, Буковина, Угор-
ская Русь», що був видрукуваний 1915  року в 
Москві (видавництво «Задруга»), в  якому вче‑

ний помістив свій етнографічний нарис побутової куль‑
тури населення Галичини, Буковини та Закарпаття  186. 
Згідно з побутуючими на той час етнонімами, Хв. Вовк 
виокремлює такі категорії українського карпатсько‑
го населення: бойки, лемки, гуцули, а  також русини 
Галицької рівнини та угорські русини (мешканці під‑
угорських українських земель). Застосовану Хв. Вовком 
класифікацію карпатських етнографічних груп україн‑
ців можна розглядати як умовну, оскільки етнонімом 
«русини» у ХІХ ст. називали себе також і бойки, і лемки, 
і гуцули, а у віддаленішому минулому його використо‑
вувало як самоназву населення всіх українських земель. 
Відтак, у проекції на сьогодення класифікація Хв. Вовка 
потребує певних корекцій.

Дослідник розглядає характер одягу, житла, госпо‑
дарських занять, народної техніки, народного харчуван‑
ня галицьких українців‑русинів, що мало чим відрізня‑

185 Див.: Франко О. Федір Вовк – вчений і громадський діяч. – С. 316–318.
186 [Вовк Хв.] Этнографический очерк // Галичина, Буковина, Угорская 

Русь / составлено сотрудниками журнала «Украинская жизнь». – Москва, 
1915. – С. 17–40. 

ється від аналогічних реалій культури наддніпрянських 
українців: «Їжа русинів Галицької рівнини також майже 
не відрізняється від їжі сусідніх підросійських україн‑
ців і теж варіює на півночі та на півдні. Основна 
злакова рослина, зрозуміло, жито»  187. Те саме 
говорить Хв. Вовк щодо одягу галичан, слушно 
вказуючи на його подібність у багатьох аспектах 
з волинським та подільським: «Тут трапляються 
такі самі довгі сірі свити з дуже скромними ви‑
шивками, високі баранячі шапки в чоловіків та 
темні хустки на заміжніх жінках, часто з обріза‑
ним, як у хлопців, волоссям, – як на Волині, потім 
такі самі вишиті кольоровими шнурками опанчі, 
конічні шапки й строкаті дорогі костюми – як на 
Поділлі, з прикрасами, серед яких помітну роль 
відіграють пацьорки, тобто намисто»  188. Спе‑
цифіка, на його думку, спричинена культурни‑
ми впливами сусідів та природно‑кліматични‑
ми умовами: «Але між цими, такими звичними 
для малоруського етнографа костюмами раптом 
вражають білі п о л о т н я н к и, свити зі світ‑
лого сукна, прикрашені на лацканах та скрізь, де 
тільки можливо, шматками й цілими вставками 
з кольорового сукна, камізельки в дівчат тощо, 
безсумнівні польські впливи, між якими в міщанському 
одязі ще більше проступає вплив німецький, який прий‑
шов разом з магдебурзьким правом та був перенесений 
і в Україну. Це довгі чорні німецькі сюртуки, широкі ци‑
ліндричні шляпи тощо, які ще донедавна побутували в 
таких містах, як Почеп, Короп, Борзна та ін.» 189.

Особливу увагу вчений приділив розкриттю 
культурної специфіки гуцульської етнографічної гру‑
пи, окреслюючи її територіальну локалізацію, лек‑
сичні та побутові характеристики. Хв.  Вовк на під‑
ставі власноруч зібраного польового етнографічного 
матеріалу робить принципові висновки і категорич‑
но спростовує припущення окремих дослідників про 
буцім неукраїнське походження гуцулів, слушно вка‑
зуючи на природу деяких їхніх культурно‑побутових 
відмінностей від загальноукраїнських  – ізольоване 

187 Там само. – С. 18. 
188 Там само. – С. 21. 
189 Там само. – С. 21
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географічне положення гуцульських долин, що спри‑
яло консервації окремих архаїчних рис; румунські та 
угорські впливи: «Уважніше ознайомлення з гуцулами 
крок за кроком доводить не лише їх спорідненість з ін‑
шими українськими племенами, але навіть порівняно 
більшу чистоту їхнього антропологічного та етногра‑
фічного типу, що, поза сумнівом, пов’язано з їхньою 
ізольованістю в горах і незначною кількістю сторонніх 
домішок та етнічних впливів. Відрізняючись поміт‑
ною для всіх красою обличчя й статури, гуцули у своїх 
фізичних якостях не виявляють нічого невластивого 
іншим українцям, а  навпаки, вирізняються тими са‑
мими загальноукраїнськими властивостями, але біль‑
шою мірою <...> У гуцульській народній техніці наявні 
ті самі способи, знаряддя, ті самі технічні назви, що й 
по всій Україні, і лише в небагатьох відділах цієї техні‑
ки, як, наприклад, у виготовленні металевих виробів, 
простежуються виняткові способи, які в Україні не 
трапляються. Деякі особливості гуцульського побуту 
зумовлені суто географічними причинами»  190. «Якщо 
до вищезазначеного додати,  – продовжує свій аналіз 
учений,  – що мова гуцулів є різновидом галицько‑ 
подільської говірки, то всі сумніви щодо неукраїнсько‑
го і навіть неслов’янського походження гуцулів зника‑
ють самі по собі» 191.

У  фокусі уваги дослідника‑оповідача перебува‑
ють також особливості матеріального побуту бойків 
(яких він локалізує «на північно‑східних схилах Карпат 
від р. Ломниці на півдні, до околиць м. Лютовиська на 
півночі»  192) та лемків  – найбільшої «північно‑західної 
частини українського племені, яка проживає в частині 
Карпат, відомої під назвою Низьких Бескидів»  193. По‑
рівняльна характеристика господарства, житла, одягу 
та харчування цих груп розкриває їхні локальні особ‑
ливості, проте водночас увиразнює загальноукраїнські 
вияви їхньої культури.

Нарис містить лаконічну інформацію про закар‑
патських українців‑русинів, які, на думку дослідника, 
потерпають від асиміляційної «політики угорської вла‑

190 Там само. – С. 23–24.
191 Там само. – С. 30.
192 Там само. – С. 31.
193 Там само. – С. 35.

ди, що прагне до насильницької мадяризації всього не‑
угорського населення країни» 194. 

Лейтмотивом підсумкової частини розвідки є 
твердження вченого про те, що «населення Галичини, 
Буковини та Угорської Русі, незважаючи на певні етно‑
графічні особливості, є цілком українським»  195, і  від‑
хилення від загальноукраїнського типу мають або ру‑
диментарний характер (збереження архаїчних елемен‑
тів унаслідок ізольованого проживання в горах), або 
є різно видом запозичень від сусідніх народів (проте 
адаптованих до місцевих культурних формовиявів і на‑
ближених до загальнонаціонального типу).

Доступно і фахово викладений зміст розвідки та 
переконливі висновки запевнили їй живий інтерес того‑
часних наукових кіл і суспільства. Незважаючи на появу 
наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. спеціальних істори‑
ко‑етнографічних монографій («Бойківщина», «Гуцуль‑
щина», «Холмщина і Підляшшя», «Лемківщина» та ін.), 
розвідка Хв. Вовка зберігає й донині читацький інтерес 
завдяки рідкісним фактам і неординарним висновкам. 
Це й мотивувало включення цього нарису до пропоно‑
ваного читачу двотомника праць Хв. Вовка.

У петербурзькі роки життя дослідник надає вели‑
кої ваги питанням поширення в Росії найновіших здо‑
бутків європейської антропології  196, впровадженню в 
навчальний процес університетів імперії досягнень на‑
уки про людину та відповідної навчальної дисципліни; 
відтворює програми, публікує розвідки та методичні 
матеріали з її викладання 197.

З ініціативи й за участю Хв. Вовка при Російсько‑
му географічному товаристві було засновано під орудою 
вченого відділ антропологічних досліджень країни, ме‑

194 Там само. – С. 38.
195 Там само. – С. 39–40.
196  Международные соглашения для объединения антропологических 

измерений / перевод под ред. Ф. К. Волкова) // Ежегодник Русского антропо‑
логического общества. – Санкт‑Петербург, 1913. – Т. 4. – Приложение.

197 Див.: Волков Ф. К. Новейшие направления в антропологических на‑
уках и ближайшие задачи антропологии в России // Ежегодник Русского 
антропологического общества.  – Санкт‑Петербург, 1913.  – Т.  4.  – С.  1–8; 
Волков Ф. К. Антропология и ее университетское преподавание (К пере‑
смотру университетского устава) // Ежегодник Русского антропологичес‑
кого общества. – Петроград, 1915. – Т. 5. – С. 99–107.
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тою якого, окрім іншого, було створення антропологіч‑
ної карти Росії. Науковець усвідомлює й обстоює потре‑
бу вивчення з антропологічного погляду не лише укра‑

їнців та росіян, а  й цілого слов’янства; формує 
відповідну громадську думку і гуртує довкола 
цієї ідеї однодумців 198. Дослідник розробляє на‑
уковий інструментарій з організації антрополо‑
гічних студій і обстеження фізичних особливос‑
тей слов’янських племен 199, постулює теоретичні 
засади і обґрунтовує практичні підходи щодо за‑
провадження найновіших методик до антропо‑
логічних дослідів, друкує спеціальні програми з 
антропології  200. Водночас у рамках проекту ви‑
вчення «племінного складу Росії» (у тому числі й 
за допомогою розісланих анкет) Хв. Вовк разом  
зі своїми учнями розпочинає конкретні антропо‑
логічні дослідження різних груп слов’янства,  
передусім українців.

На успішне втілення проекту Хв.  Вовка  – 
тотальне антропологічне обстеження українців 
на їхніх етнічних територіях, – який йому част‑
ково вже вдалося було реалізувати на західно‑

українських землях ще в 1903–1906  роках, працювала 
створена ним у Петербурзі його наукова школа учнів та 
послідовників, більшість з яких були вихідцями з Украї‑
ни 201. Гуртуванню довкола вченого здібної молоді, котра 
підхопила і втілювала його наукові ідеї і погляди (С. Ру‑
денко, М. Рудинський, А. Носов, О. Алешо, Л. Чикален‑
ко, Є. Артюхов, П. Єфименко, брати О. та М. Міллери, 
Д.  Золотарьов, Г.  Бонч‑Осмоловський, М.  Кондрашен‑
ко, доктор І. Раковський та ін.), сприяли результативна 
професорська діяльність Хв.  Вовка в Петербурзькому 
університеті; новаторський зміст його лекцій з антропо‑
логії, етнології та археології, узасаднений на досягнен‑
нях європейської науки й ідеях позитивізму; активна 

198 Носов А. Ф. К. Вовк і українська наука... – С. 4–5; Франко О. Федір 
Вовк – вчений і громадський діяч. – С. 148–149.

199  Волков  Ф.  К. Об организации антропологических исследований 
славянских племен  // Записки Императорской академии наук.  – Санкт‑
Петербург, 1912.

200  Волков  Ф.  К. Энциклопедическая и специальная программа по 
антропологии. – Санкт‑Петербург, 1911. – С. 30–35; 136–141.

201 [Носов А.] Хведір Вовк (th. Volkov) 1847–1918... – С. 3; Алешо О. Фе‑
дір Кіндратович Вовк як антрополог... – С. 27.

проукраїнська громадянська позиція і, як зазначав Ана‑
толь Носов, – кипуча його енергія та уміння піднести на 
таку роботу дух молодших сил робітників 202.

Починаючи з 1907 року, Хв. Вовк за допо‑
могою фахово підготовленої ним когорти мо‑
лодих антропологів планомірно і систематично 
здійснює антропологічні обстеження українців 
у різних регіонах їх компактного проживання в 
межах тогочасної Російської імперії. «Читаючи 
курс анатомічної антропольогії, доісторії (доіс‑
торичної антропольогії) та етнографії, – як зга‑
дує один з учнів ученого Олександр Алешо,  – 
[Хв. Вовк. – Г. С.] гуртує антропольогічну школу 
з своїх слухачів – студентів Петербурзького уні‑
верситету. Дякуючи тому, що учні, які склада‑
ють сю школу, в більшості українці, вдалося на 
протязі кількох літ переміряти біля 5000  чоло‑
вік, при чому поміри сі захопили всю територію 
України»  203. Зокрема, у звіті Російського музею 
за 1908 рік зазначається, що вченим було опра‑
цьовано матеріали 200 антропологічних вимірів, 
зроблених ним разом із С. Руденком у Чернігів‑
ській губернії; а 1912 року під керівництвом Хв. Вовка 
його учні досліджували мешканців Волинської губернії 
(В. Сахаров), Полтавської губернії (Л. Чикаленко, С. Ру‑
денко), Київської губернії (Є.  Артюхов), Харківської 
та Таврійської губерній (М.  Кондрашенко). У  Перм‑
ській, Уфимській та Оренбурзькій губерніях працював 
Б. Крижановський; на Кавказі – Г. Бонч‑Осмоловський, 
а  в  Новгородській губернії  – Д.  Золотарьов. В  архіві 
вченого зберігаються також таблиці помірів, заповнені 
Хв. Вовком разом з М. Кондрашенком щодо обстеженої 
ними людності Катеринославщини та Чернігівщини 204. 
Вражає масштабність і універсалізм наукових дослідів і 
антропологічних проектів Хв.  Вовка, який паралельно 
з антропологічним вивченням українців проводив за 
допомогою своїх учнів виміри фізичних характеристик 
населення регіонів Центральної Росії, а  також Сибіру, 
Середньої Азії, Бразилії, Японії, Кореї, Палестини, що 

202 Носов А. Ф. К. Вовк і українська наука... – С. 5.
203 Алешо О. Федір Кіндратович Вовк як антрополог... – С. 27.
204 [Гнатюк В.] Федір Вовк [Некролог]... – С. 120–123; Франко О. Федір 

Вовк – вчений і громадський діяч. – С. 149–152.
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сприяло створенню потужного фактографічного фун‑
даменту як для тогочасних власних студій ученого у їх 
порівняльному аспекті, так і для досліджень наступних 

генерацій науковців. 
Зібрані дослідником експедиційні польові 

антропологічні й етнографічні матеріали та ві‑
домості стали надійною передумовою передусім 
для реалізації його пріоритетної наукової мети, 
яку вчений виношував ще з 1890  року,  – напи‑
сання фундаментальної, енциклопедичного ха‑
рактеру праці про Україну й український народ. 
Ініційований Хв. Вовком проект створення такої 
української енциклопедії об’єднав найвідоміших 
учених України, Москви і Петербурга (серед них – 
М. Грушевський, О. Русов, С. Єфремов, В. Гнатюк, 
А. Кримський, М. Біляшівський, К. Широцький, 
М.  Сумцов, В.  Охримович). Очолювали Україн‑
ську комісію та редакцію української енцикло‑
педії в Петербурзі академіки М. Ковалевський та 
О. Шахматов, а в редакційному комітеті україн‑
ської енциклопедії у Москві головував академік 
Ф. Корш. Проте посилення цензури, що спостері‑

галося в Росії з початком Першої світової війни, спричи‑
нило відмову видавців – «Товариство братів О. та І. Гра‑
натів і К°» – фінансувати друк цієї праці, в яку Хв. Вовком 
було вкладено величезні організаційні й інтелектуаль‑
ні зусилля  205. З  огляду на несприятливу, спровоковану 
умовами воєнного часу кон’юнктуру, Хв. Вовку вдалося 
відстояти видання лише двох томів української енци‑
клопедії, які вийшли 1916 року в Петро граді під назвою 
«Украинский народ в его прошлом и настоящем». Поява 
цих томів стала епохальною подією в цілому українсько‑
му русі, оскільки всупереч існуючій у ті часи цензурі й 
тотальному блокуванню українського слова і культури 
було публічно, засобом наукової аргументації провідних 
інтелектуалів столиць імперії, заявлено про етнографіч‑
ну й антропологічну самобутність українського народу, 
його історичну тяглість на конкретних історичних зем‑
лях. Найбільший резонанс викликали вміщені нами у 
двотомнику статті Хв.  Вовка «Антропологічні особли‑
вості українського народу» та «Етнографічні особливос‑

205 Франко О. Федір Вовк – вчений і громадський діяч. – С. 314.

ті українського народу», що і стали своєрідним науково 
удокументованим кодексом прав народу на самоствер‑
дження й політичне буття. Вони маркували посилення 
державницької складової у світогляді вченого, 
підсумовували гігантську кількадесятирічну 
працю дослідника із систематичного й методич‑
ного вивчення культури й антропології українців 
на землях їх компактного проживання (як у меж‑
ах українських губерній, так і на Воронежчині, 
Курщині, Кубані, в Угорщині, Польщі, Чехії, Сер‑
бії та  ін.). Заслуга Хв. Вовка перед вітчизняною 
антропологічною наукою якраз і полягає в тому, 
що, на відміну від попередників (Коперницько‑
го, Велькера, Чубинського, Проценка, Попова, 
Г. Більченка, Талько‑Гринцевича, Білодіда, Кожу‑
хова, Прохорова та ін.) 206, дослідження яких базу‑
валися на спорадичних відомостях і поверхових 
обстеженнях відносно невеликих груп людності 
окремих районів, праця й висновки вченого опи‑
ралися на вперше створену фахівцями потужну 
й на той час найповнішу фактологічну основу – 
зібрані й осмислені в контексті досягнень світо‑
вої антропології дані та відомості, репрезентативні щодо 
всього народу і різних його історичних територій.

Відтак, праця дослідника «Антропологічні особ‑
ливості українського народу» за повнотою змісту, рів‑
нем об’єктивності й інформативності справді набула 
енциклопедичного значення, оскільки виписані в ній 
характеристики фізичних особливостей українців базу‑
ються на достовірній (не перевершеній і нині) джерель‑
ній базі – понад 5 тис. антропологічних вимірів і дослі‑
дів, здійснених Хв. Вовком та його учнями (С. Руденко, 
Хв. Вовк – Чернігівщина; Л. Чикаленко та О. Шульгін – 
Полтавщина й Херсонщина; Н.  Лебедєв  – Курщина та 
Воронежщина; О.  Алешо  – Київщина; Б.  Крижанов‑
ський – Поділля; Н. Кондрашенко – Катеринославщина; 
В. Сахаров, Хв. Вовк – Волинь, Київщина; Л. Чикаленко, 
Хв. Вовк – Кубань та ін.) 207.

Сенсаційними концептами студії, які викликали 
негативні реакції і суперечки в наукових колах Росії, 

206 Вовк Хв. Антропологічні особливості українського народу // Вовк Хв. 
Студії з української етнографії та антропології. – Київ, 1995. – С. 8–10.

207 Там само. – С. 10.
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були висновки вченого щодо узагальнюючої характе‑
ристики фізичних особливостей українського народу, 
положення про етногенетичну гомогенність і належ‑

ність більшості української людності до одного 
й того ж антропологічного типу  208. Дослідник 
аналізує соматологічні риси українського на‑
селення північної, середньої і південної смуги 
України, виокремлених на підставі лінгвістич‑
них даних, і доходить висновку про відносну од‑
норідність українців усіх цих зон, за винятком 
їх периферійних територій, деякі антропологіч‑
ні відмінності людності яких учений пояснює 
«сусідніми етнічними впливами»  209. Ключовим 
положенням праці є твердження Хв. Вовка про 
те, що «українці є досить одноманітне плем’я, 
темноволосе, темнооке, вищого за середній чи 
високого зросту, брахіцефальне, порівнюючи  
високоголове, вузьколице, з рівним і досить вузь-
ким носом, з  порівнюючи короткими верхніми 
та довшими нижніми кінцевостями. Сукупність 
цих ознак, – пише дослідник, – ми вважаєм мож‑
ливим визнати українським антропологічним 

типом»  210. Опираючись на класифікації та висновки 
французьких колег, Хв. Вовк резюмує, що «згідно з по‑
глядами Наmу і Dеnіkеr’а, їх [українців. – Г. С.] слід за‑
числяти до так зв. адріятичної, або динарської, раси, яку 
ми воліли б назвати слав’янською» 211.

Вказуючи, що мова як визначник етнічності є «не‑
сталою расовою ознакою», а  фізичні характеристики є 
стабільнішими і «можуть бути справжніми расовими 
ознаками», Хв.  Вовк обґрунтовує доцільність комплек‑
сного міждисциплінарного дослідження народу. Відтак, 
видається вдалою застосована ним синкретична методи‑
ка і побудована на ній система аргументації – зіставлення 
територіальних антропологічних даних із географією по‑
ширення діалектів (відповідних лінгвістичних ареалів). 
«Зіставляючи антропологічні дані про українців з лінг‑
вістичною мапою Михальчука, ми бачимо, – підсумовує 
дослідник, – що площа білоруських впливів майже ціл‑

208 Алешо О. Федір Кіндратович Вовк як антрополог... – С. 28.
209 Вовк Хв. Антропологічні особливості українського народу... – С. 36.
210 Там само. – С. 36.
211 Там само. – С. 36.

ковито покривається площею поширення поліських ді‑
ялектів, тоді як середня смуга захоплює територію укра‑
їнського діялекту, а  південна  – слобідська  – українські 
діялекти. А Поділля з Галичиною відноситься до 
площі поширення червоноруського діялекту» 212. 
Накладаючи антропологічні дані на лінгвістичні 
діалектні карти, вчений доходить висновку, що 
український антропологічний тип «найбільше 
виявлений в середній, а  особливо в південній 
смузі України» 213.

Проте Хв.  Вовк не абсолютизує своїх ан‑
тропологічних класифікацій і тверджень про 
відносну антропологічну сталість і однорідність 
української спільноти в порівнянні з іншими на‑
родами, чітко зазначаючи, що «в наш час немає, 
мабуть, ні одного племені, яке б заховало повну 
чистоту раси». З приводу України, яка протягом 
віків, за висловом дослідника, «служила, так би 
мовити, битим шляхом для всіх масових рухів 
народів з Азії до Європи», то, на його думку, 
з огляду на це, «населення не могло не мінятись 
щодо свого складу», а водночас, підкреслює вче‑
ний, «мусіло затримувати в собі сліди попере‑
дніх етнічних верств» 214.

У цьому дослідженні Хв. Вовк на значно ширшій 
фактографічній основі підтвердив і розвинув свої вис‑
новки, зроблені ще 1906  року в нарисі «Українці з по‑
гляду антропології», про те, що фізичний тип українців 
відмінний від східнослов’янського, але подібніший до 
південнослов’янського: «Порівнюючи антропологічні 
особливості українців з такими самими особливостя‑
ми інших слов’янських народів, ми бачимо, що укра‑
їнці, безперечно, найбільшу спорідненість виявля‑
ють з південними та західними (за винятком поляків) 
слов’янами»  215. Це ще одне новаторське й резонансне 
положення студії Хв.  Вовка, яке докорінно різниться 
від усталених в офіційній науці колишньої (а частково 
й нинішньої) Росії поглядів і концепцій.

212 Там само. – С. 36.
213 Там само. – С. 36.
214 Там само. – С. 7.
215 Там само. – С. 7.
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Порушуючи й досі дискусійне питання «про від‑
ношення українського племені до племен білоруського 
та великоруського», учений пристає до узасадненої на 

лінгвістичних даних думки О.  Шахматова про 
те, що первісна маса східних слов’ян «в дуже да‑
лекі часи <...> диференціювалася на три групи: 
північну, середню та південну», кожна з яких 
підлягала різним етнічним впливам: «північна 
група з частиною середньої витворила з себе ве‑
ликоруське плем’я, що проковтнуло масу фін‑
ських елементів; а  з решти середньої групи та 
з прилучення до неї сусідніх південноруських, 
литовських, польських та західньофінських еле‑
ментів утворилося плем’я білоруське» 216. Щодо 
південноруської групи племен, то, за О.  Шах‑
матовим, вона «ціліше, ніж всі инші, заховала 
свій зв’язок з старовинною групою відповідних 
їй діялектів, витворила групу малоруську, що з 
утворенням самостійної культури перетвори‑
лась в українську» 217.

Опираючись на результати мовознавчих 
студій та зіставляючи лінгвістичні реалії і те‑

орію етногенезу східних слов’ян академіка О. Шахма-
това з антропологічними даними, Хв.  Вовк робить 
власні висновки про етногенез українства: «А  щодо 
південної групи, яка потім стала українською, то, під‑
лягши в свою чергу впливам іранським і, можливо, по‑
части й тюркським, але зоставшись порівнюючи чисті‑
шою, вона переховала в собі більше слов’янських рис, 
ніж північні, споріднені з нею групи» 218.

Акцентування дослідником антропологічних від‑
мінностей українців В.  Петров слушно пояснює тим, 
що «перед Федором Вовком стояли завдання загально‑
етнічних розмежувань. Йому доводилося спростовува‑
ти сумарні погляди на український народ», які поши‑
рювалися російськими та деякими польськими науков‑
цями і які намагалися «заперечувати існування україн‑

216  Вовк  Хв. Антропологічні особливості українського народу...  – 
С. 36, 38.

217 Там само. – С. 38.
218 Там само. – С. 38.

ського народу як антропологічної цілості, зараховуючи 
українців або до росіян, або до поляків» 219. 

Концепційно нові положення Хв. Вовка про най‑
більшу збереженість українцями антропологіч‑
них рис давніх слов’ян, про відносну антрополо‑
гічну цілість і однорідність українців та харак‑
терні їх фізичні особливості, що запевняють їх 
належність до динарської, або адріатичної, раси, 
підтримав відомий вітчизняний етногеограф і 
антрополог С. Рудницький, який писав, що ди‑
нарська раса затрималася переважно тільки в 
південних слов’ян та українців, тим часом, як 
північно‑слов’янські нації виявляють «значні 
чужинні домішки» та що антропологічний тип 
українців «виказує цілковиту самостійність су‑
проти польського, білоруського й великорусько‑
го типу» 220. Погляди Хв. Вовка поділяли і розви‑
вали його учні: «В порівнянню з іншими північ‑
ними слов’янами (білорусами та великорусами) 
українське плем’я, – писав О. Алешо, – заховало 
багато древніх рис фізичного типу слов’ян, себ‑
то: брахіцефалію, високорослість, темну пігмен‑
тацію волосся та очей» 221. 

Ці положення етногенетичної теорії вченого під‑
твердили також інші відомі антропологи – послідовни‑
ки Хведора Вовка – Іван Раковський та Сергій Руденко, 
які, однак, внесли певні уточнення до висновків сво‑
го вчителя. Розвиваючи його думки, вони зазначають, 
що змішаність расового типу притаманна не лише (як 
констатував Хв. Вовк) населенню прикордонних смуг – 
елементи змішаності характерні і для основного складу 
народу, а відповідно – український тип є не чисто адрі‑
ятицький (динарський), а змішаний – альпо‑адріятиць‑
кий  222. На підставі власних антропологічних студій ці 
вчені дійшли переконливих (подібних до задекларова‑
них Хв. Вовком) висновків: «Український народ є особ‑

219 Петров В. Антропологічні (расові) особливості українського наро‑
ду // Петров В. Походження українського народу. – Київ, 1992. – С. 93, 95.

220 Рудницький С. Чому ми хочемо самостійної України. – Київ, 1994. – 
С. 47–48.

221 Алешо О. Федір Кіндратович Вовк як антрополог... – С. 28.
222 Раковський І., Руденко С. Погляд на антропологічні відносини в укра‑

їнського народу  // Збірник математично‑природнисно‑лікарської секції 
НТШ. – Львів, 1927. – Т. 26. – С. 211–213.
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ливою відміною динаріїв, альпо‑ядранського характеру, 
яку можна визнати осібним українським антропологіч‑
ним типом» 223.

Певні уточнення теорії Хведора Вовка 
про однорідність українського антропологіч‑
ного типу та про периферійний характер від‑
хилень від нього зробив також Анатоль Но‑
сов, досліджуючи з антропологічного погляду 
українську людність Поділля та Кубані 224. Хоча 
дослідник і вказує на наявність «змішаності» в 
основному масиві української людності, проте 
в цілому іде в річищі антропологічної концеп‑
ції Хв. Вовка, заявляючи, зокрема, що українці 
Поділля «в своєму загальному антропологіч‑
ному типі не значно чим відрізняються від за‑
гального типу за Вовком» 225.

Антропологічні праці Хв. Вовка отримали 
високу оцінку Російського географічного това‑
риства, яке присудило йому Велику золоту ме‑
даль ім.  П.  Семенова‑Тянь‑Шанського. Проте 
далеко не всі представники російської антропо‑
логії позитивно сприйняли концепцію Хв.  Вов‑

ка про антропологічні особливості українців; декотрі з 
них (Д. Анучин, Г. Дебец) звинувачували вченого в ме‑
тодичних похибках, суб’єктивних оцінках ступеня ан‑
тропологічної однорідності українства, у помилковості 
твердження про «праслов’янський характер динарської 
раси»; закидали йому і буржуазний націоналізм 226. До‑
лучився до цієї критики й український антрополог Ва‑
силь Дяченко, який, щоправда, згодом визнав свою упе‑

223 Там само. – С. 213.
224 Див.: Носов А. Українці Кубані // Антропологія. Річник Кабінету ан‑

тропології ім. Хв. Вовка за 1927 р. – Київ, 1928; Носов А. З. Матеріали до 
антропології України. Українці Поділля // Етнографічний вісник. – 1927. – 
Кн. 5. – С. 94–117.

225 Носов А. З. Матеріали до антропології України. Українці Поділля... – 
С. 116.

226  Анучин  Д.  М. К  антропологии украинцев  // Русский антропологи‑
ческий журнал.  – 1918.  – №  1–2.  – С.  49–60; Дебец  Г.  Ф. Этническая ан‑
тропология в трудах русских антропологов конца ХІХ  – начала ХХ  века 
(Петербургская и Московская школы)  // Очерки истории русской этно‑
графии, фольклористики и антропологии. Вып.  2. Труды Ин‑та этногра‑
фии АН СССР. – Москва, 1963. – Т. 85. – С. 219; Сегеда С. Антропологічна 
концепція Хв. Вовка в світлі сучасних наукових даних // Вовк Хв. Студії з 
антропології України. – Київ, 2010. – С. 116.

редженість, мотивовану, за його словами, «стандартами 
радянської ідеології» 227.

Утім, попри ці критичні рецепції, висновки 
Хв. Вовка про антропологічні особливості укра‑
їнців в основних положеннях знайшли підтвер‑
дження в подальших працях вітчизняних і за‑
рубіжних учених 228, так само як і здобулися на 
визнання інструментарій та методика його ан‑
тропологічних студій.

Незважаючи на певну категоричність 
тео ретичних постулатів Хв.  Вовка (щодо ото‑
тожнення подекуди етнічних та антрополо‑
гічних ознак, наділення пращурів сучасних 
слов’янських народів «брахіцефалією» тощо), 
вони все ж не мають принципових розходжень з 
даними антропологічних досліджень другої по‑
ловини ХХ – початку ХХІ ст. (Є. Данилової, В. Дя‑
ченка, Т. Алексєєвої, С. Сегеди) 229. «Відмінності 
між окремими територіальними групами укра‑
їнського народу, – зауважує С. Сегеда, – мають 
помірний характер. Більшість населення Украї‑
ни належить до одного і того ж антропологічно‑
го типу, який співробітники Хв. Вовка Іван Раковський 
і Сергій Руденко називали “альпо‑адріяцьким”, Василь 
Дяченко  – “центральноукраїнським”, російський фахі‑
вець‑антрополог Тетяна Алексєєва – “подніпровським”. 
За підрахунками В.  Дяченка, центральноукраїнський 
тип властивий понад 75 %, тобто переважній більшості 
сільського населення України» 230.

Антропологічні студії Хв. Вовка засвідчують його 
видатну роль у науковому висвітленні етногенетичної 
історії українців засобом антропології, а створена ним 
концепція, за правдивою оцінкою В.  Петрова,  – «збе‑
реже своє значення як певний основоположний етап в 
розвитку української антропологічної науки» 231.

227 Див.: Сегеда С. Антропологічна концепція Хв. Вовка в світлі сучас‑
них наукових даних... – С. 116.

228 Дяченко В. Д. Антропологічний склад українського народу. – Київ, 
1965; Алексеева Т. И. Этногенез восточных славян по данным антрополо‑
гии. – Москва, 1973. – 273 с.

229 Див.: Сегеда С. Антропологічна концепція Хв. Вовка в світлі сучас‑
них наукових даних ... – С. 126–127.

230 Там само. – С. 126.
231 Петров В. Походження українського народу. – Київ, 1992. – С. 25.
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Хведір  Вовк, найголовнішою науковою пробле‑
мою якого «серед багатьох інших, була, вочевидь, 
проб лема визначення місця українців серед на‑
родів світу (в антропо логічному, етнографічному 
та культурному аспектах)»  232, отримав особливе 
визнання в наукових колах ще й завдяки створен‑
ню та обґрунтуванню теорії про органічну етно‑
культурну єдність усього українського народу, 
концепції етнографічного його розвитку як ціліс‑
ності в межах усіх історичних земель, на засадах 
якої він написав першу в національній гуманіта‑
ристиці узагальнюючу, енциклопедичну за харак‑
тером етнографічну працю.

Зауважимо, що на шляху поступу україн‑
ської етно логії такою ж принципово новою (як і 
антропологічна студія вченого в науці про люди‑
ну), сказати б – етапною, стала праця Хв. Вовка 
«Етнографічні особливості українського наро‑
ду», яка й планувалася ним як складова корпуса 
енциклопедичних робіт з українознавства, і, як 
зазначалося, була також опублікована 1916 року 

в Петрограді в енциклопедичному двотомнику «Укра-
инский народ в его прошлом и настоящем»  233. Укра‑
їнською мовою праця побачила світ 1927 року в Празі 
(Український громадський видавничий фонд); згодом 
ця празька україномовна версія двічі була передруко‑
вана (1976 р. – у Нью‑Йорку; 1995 р. – у Києві); цією ж 
версією передруку послуговуємося нині й ми. 

Залучаючи напрацювання попередників і власний 
фактологічний матеріал, Хв.  Вовк на відповідному до‑
сягненням світової науки теоретичному рівні всебічно 
аналізує і висвітлює весь комплекс духовної культури та 
матеріально‑побутову сферу буття українців і вперше у 
вітчизняному народознавстві подає завершений порт‑
рет українського народу як цілком самобутньої етнічної 
спільноти. На час написання праці спеціальних синте‑
тичного характеру студій з етнографії України ще не було, 

232 Франко О. Федір Вовк – вчений і громадський діяч. – С. 6.
233  Волков  Ф. Этнографические особенности украинского народа  // 

Украинский народ в его прошлом и настоящем. – Петроград, 1916. – Т. 2. – 
С. 455–647.

а «досліди в цьому напрямку, – за визначенням Хв. Вов‑
ка, – майже не вийшли ще з фази збирання матеріялів», 
«наукова розробка зібраних уже етнографічних матерія‑
лів, можна сказати, майже ще не розпочата» 234. На цьому 
тлі його дослідження, що базувалося як на спеціальних, 
так і загальних працях з української етнографії (від Рі‑
гельмана, Бантиш‑Каменського, Шафонського, Аранда‑
ренка, Маркевича до Чубинського, Купчанка, Кольберга, 
Шухевича, Сумцова, Ястребова, Зеленіна, Гнатюка, Они‑
щука, Бабенка, П. Іванова, Малинки, Зарецького, Русова, 
Познанського та  ін.), властиво, було однією з успішних 
спроб створити наукове узагальнююче видання, в якому 
засобом етнографічних фактів обґрунтовувалася й об‑
стоювалася національна ідентичність українства і його 
право на історичне буття серед інших слов’янських на‑
родів. Щодо значення цієї роботи, то вже сучасники 
вченого дійшли однозначної думки, що ця праця «сама 
одна забезпечувала би» Хв. Вовку «визначне становище в 
українській науці» 235.

Висновок, зроблений дослідником у цій студії, 
звучить безкомпромісно і, з  огляду на домінуючі в ті 
часи великодержавицькі концепції істориків Росії, як 
виклик офіційній ідеології та науці: «Український на‑
род на всій території, що він її населює, одзначаєть‑
ся цілим шерегом спільних для нього, у  цілому його 
складі, етнографічних особливостей, які не залишають 
сумніву в тому, що він являє собою одну етнографічну 
цілість, цілком виразно відокремлену з‑поміж инших 
слав’янських народів» 236.

Відтак, заслуга вченого перед українським народо‑
знавством полягає передусім у тому, що вперше не в опи‑
совому форматі, а  на засадах порівняльної етнографії 
було створено дослідження, яке містило генералізова‑
ний огляд виникнення та еволюційного розвитку явищ 
матеріального побуту та звичаєво‑обрядової культури 
українського народу, взятих не локально, а в ме жах усіх 
етнічних земель. Як слушно зазначає А.  Носов, у  цій 
«найціннішій» праці «зразково описано, з зазначенням 
певних класифікаційних форм та географічного поши‑

234 Вовк Хв. Етнографічні особливості українського народу // Вовк Хв. 
Студії з української етнографії та антропології. – Київ, 1995. – С. 39.

235 Цит. за: [Гнатюк В.] Федір Вовк [Некролог]... – С. 123.
236 Вовк Хв. Етнографічні особливості українського народу.... – С. 218.
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рення тих або тих явищ та ознак, народній побут цілого 
українського народу» 237. До того ж окремі з побутових 
реалій (народна техніка, народні знання, житлобудівні 

практики) до з’яви цієї роботи не були предме‑
том фахового етнографічного розгляду і фактич‑
но не були представлені в арсеналі української 
етнографії або ж подавалися винятково в опи‑
совому варіанті  – як екзотичні явища місцевої 
традиції. Важливо й те, що розроблена й реалі‑
зована вченим структура цього синтетичного 
дослідження, в  якому в логічній послідовності 
репрезентовано фактично всі ділянки етнокуль‑
тури в їх регіональних та загальнонаціональних 
виявах, пройшла перевірку часом і послугову‑
вала взірцем для подібних робіт цілого ХХ ст. Із 
дванадцяти розділів праці (що представляють 
заняття, способи пересування, народну техніку, 
одяг, будівництво й житло, харчування, віруван‑
ня, обряди й народні знання) найґрунтовніше 
виписані восьмий (з народної архітектури) та 
дев’ятий (з  традиційного вбрання). Саме на їх 
науковій викінченості наголошував свого часу 

М. Сумцов, зазначаючи, що «особливо докладно і ста‑
ранно оброблена [у  дослідженні.  – Г.  С.] частина про 
українську одежу по величезному матерьялу, зібраному 
в петроградських музеях»  238. Ці розділи вирізняються 
не лише обсягом (складають понад половину аркушату 
праці), а й застосованими класифікаціями та типологі‑
ями предметних реалій культури, що з незначними від‑
мінами і тепер використовуються фахівцями.

На широкій базі опублікованих фактологічних да‑
них, музейних збірок та власного польового матеріалу 
Хв.  Вовк зробив принципово важливі й сміливі на той 
час висновки, які, за оцінкою В. Гнатюка, «належить ува‑
жати останнїм словом науки» 239: про соборність і само‑
бутність української етнокультури, її відмінність від ана‑
логічних етнореалій російського народу, офіційна наука 
якого відмовляла українцям у праві на національну куль‑
туру й ідентичність. Це наскрізна ідея праці, яка однаково 
стосується узагальнень з розвитку народної техніки та на‑

237 Носов А. Ф. К. Вовк і українська наука... – С. 3.
238 Сумцов М. Академік Хведір Кіндратович Вовк... – С. 175.
239 Див.: [Гнатюк В.] Федір Вовк [Некролог]...– С. 123.

родного транспорту; землеробства та харчування; одягу 
та житла; а також обрядовості, народних знань і вірувань.

У своїх висновках Хв. Вовк опирається на міждис‑
циплінарний комплекс джерел, у тому числі й на 
лінгвістичні дані; передусім у  полі зору вчено‑
го – етнографічна термінологія. Так, описуючи 
млинарство, зокрема термінологію, пов’язану з 
водяним млином в Україні, Хв.  Вовк зазначає: 
«Ми вважаємо потрібним тільки зауважити, 
що номенклатура окремих частин його майже 
скрізь цілком однакова; одміни мають чисто 
місцевий фонетичний характер»  240; а  торкаю‑
чись народного транспорту, наголошує, що «бу‑
дова воза та номенклатура його дуже численних 
складових частин на цілому просторі України 
майже цілком однакові»  241. Ще виразніше й 
пере конливіше, з акцентуванням регіонального 
поділу, вчений формулює ці міркування щодо 
теслярського ремесла й будівництва, зауважу‑
ючи, що будівельна термінологія, «з  незначни‑
ми відмінами, та сама на Лівобережжі, що й на 
Правобережжі, й на галицькій Україні, не ви‑
ключаючи навіть Карпатського Підгір’я; термінологія 
ця виявляє певну подібність до термінології південних 
та західних славян і разом із тим помітно відріжняється 
від великоруської» 242.

Дослідник долучається до вирішення актуального 
й дотепер у гуманітаристиці та етнополітиці питання 
соборності українства, поділеного в ті часи кордонами й 
політикою держав‑завойовниць; доказовою базою йому 
послуговують факти і реалії етнокультури  – визна‑
ні сучасною наукою ідентитети етнічності. Рефреном 
звучить висновок Хв.  Вовка про етнографічну ціліс‑
ність культури українства на прикладі характерних для 
різних регіональних локацій України типів народного 
житла: «Загалом, зостаючись вірні своєму загальному 
типові, характеристичні українські хати тягнуться ши‑
рокою смугою через цілу середню та південну Україну, 
од підніжжя Карпат на схід до Орловської, східніх час‑
тин Курської та Вороніжської губерній, де зненацька, 

240 Вовк Хв. Етнографічні особливості українського народу... – С. 56.
241 Там само. – С. 78.
242 Там само. – С. 68.
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без жадного переходу, стикаються з темними брусова‑
ними великоруськими хатами, з двосхилими дахами та 
без жадного сліду садків чи взагалі якої‑небудь рослин‑
ности, що оточувала б хату. Отже, зовсім однаковий на 
цілому просторі країни цей загальний тип української 
хати став одною з найголовніших та найвиразніших 
етнографічних ознак українського племени» 243. 

Ключовим постулатом праці є твердження про 
(виявлену як на зрізі матеріальної, так і духовної тра‑
диційності) культурно‑побутову спорідненість укра‑
їнців з південними та південно‑західними слов’янами, 
що корелювало з відповідними висновками вченого, 
зробленими ним на антропологічному матеріалі. Так, 
у  найбільшому з розділів дослідження, присвяченому 
одягу як найконсервативнішому елементу культури, 
що виступає репрезентантом етнічності й водночас  – 
джерелом до пізнання генезису культури, її походжен‑
ня й спорідненості з іншонаціональними культурними 
комплексами, Хв.  Вовк так підсумовує свої спостере‑
ження: «Мусимо визнати, що взагалі українці й щодо 
одягу наближаються найбільше до південних та почасти 
південно‑західніх слав’ян» 244. 

Ці кардинально нові положення студії Хв.  Вовка 
вже на початку ХХ ст. заклали фундамент вільного від 
великодержавних стереотипів і догм, питомо національ‑
ного вектора розвитку вітчизняного народознавства. 
Його робота про етнографічну самобутність українців 
не лише заповнила існуючі прогалини в реконструкції 
цілісного образу етнографічної України, але й сприяла 
піднесенню рівня української етнології, її інтеграції до 
європейського наукового простору. «Вистудіювавши та 
описавши народній український побут, Ф. К. дав науці 
коштовний вклад, звичайно, не самим тільки фактом 
освітлення побуту цього народу, але й тим, що ця робо‑
та, – підсумовував А. Носов, – має велике значіння для 
порівняльної етнографії з иншими народами і тим са‑
мим для історії культури людства взагалі» 245.

Дослідники неодноразово відзначали, що сенс сво‑
го життя й діяльності Хв. Вовк вбачав у відданості науці 
й подвижницькому служінні народу. Навіть у передос‑

243 Там само. – С. 95.
244 Там само. – С. 170.
245 Носов А. Ф. К. Вовк і українська наука... – С. 3.

танні роки життя, коли вчений потерпав від фізичних 
недуг і складних побутових обставин, безгрошів’я й 
бідності, він продовжував працювати, писав нові студії 
і залишався вірним своєму життєвому кредо – засобом 
науки служити Україні. Окрім згаданих його енцикло‑
педичних досліджень, у ці роки з’являються й розвідки 
«невеликого розміру, але зразкові по багатому змісту та 
вдумливій методі» 246, зокрема етнографічна студія «Про 
закрутки»  247, замітка про наукові праці М. Сумцова  248 
та нарис «Славяне» 249. Опублікування в 1917 році його 
узагальнювального дослідження «Славяне» маркує сла‑
вістичний напрям антропологічних студій дослідника, 
у  фокусі інтересів якого славістичні зацікавлення за‑
вжди йшли поруч з україністичними. Як зазначалося, на 
потребі вивчення слов’янських народів Хв. Вовк наголо‑
шував ще в паризькі роки життя, а надто – повернувшись 
до Росії. Дослідник розумів, що протидіяти здійснюваній 
у рамках офіційної політики Російської держави нівеля‑
ції української етнічності можна лише засобами фактів 
та їх наукової інтерпретації; а правдиве висвітлення ви‑
токів слов’янства й розкриття природи їхньої етнічності 
у свою чергу неможливе без комплексного їх вивчення 
через застосування модерних європейських методик. 
Тому‑то, вбачаючи причини труднощів у проведенні 
порівняльних студій у царині славістичної антрополо‑
гії в Росії та деяких слов’янських країнах у відсутності 
єдиних методичних принципів і технік антропологіч‑
них помірів, що унеможливлювало з’ясування проблем 
етногенезу й розселення слов’ян, окреслення спільних 
та відмінних їхніх характеристик, він порушує питання 
про доконечність узгодження методик антропологічних 
вимірів на основі єдиних еталонів, прийнятих у Мо‑
нако 1907 року та в Женеві 1912 року угодами вчених‑ 
антропологів світу, актуалізує потребу об’єднання 
«слов’янських академій і наукових товариств» 250.

246 Сумцов М. Академік Хведір Кіндратович Вовк.... – С. 175.
247 Вовк Хв. Про закрутки (Етнографічна студія) // Український науко‑

вий збірник. – Москва, 1916. – Вип. ІІ. – С. 1–20.
248  Волков  Ф.  К. О  научных трудах проф.  Н.  Ф.  Сумцова  // Отчет 

И[мператорского] русского географическаго общества за 1915  год.  – 
Петроград, 1916. – С. 66–68.

249 Вовк Хв. Славяне // Календар на рік звичайний. 1917 / [Благодійне 
товариство]. – Петроград, 1917. – С. 109–114.

250  Носов  А. Ф.  К. Вовк і українська наука...  – С.  4; Франко О. Федір 
Вовк – вчений і громадський діяч. – С. 173.

с. Сушківка. Черкащина

Чорнобиль. Київщина

Миргород. Полтавщина

Чорнобиль. Київщина Типи воріт. с. Дубешня. Київщина
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Проведені Хв.  Вовком масштабні поміри й студії 
українців з погляду антропології, за спогадами О. Але‑
шо, «ясно показали необхідність такого ж пляномірного 
дослідження і іньших славян. Хведір Кіндратович сам і 
подає ініціятиву такого обслідування» 251. Він розробляє 
своєрідну програму вивчення слов’янських племен 252 та 
домагається створення різнобічної фактографічної бази 
польових даних з їхньої антропології та етнографії. У ви‑
сліді – на підставі відповідних зіставлень та аналітики – 
учений доходить висновків щодо специфіки антропо логії 
слов’ян і на цьому тлі, зокрема, щодо антропо логічних 
характеристик українців та їх «відносин до решти 
слов’янських народів», які цілком були суголосні погля‑
дам відомого французького географа Елізе Реклю та ан‑
тропологів Е. Амі і Й. Денікера, котрі вказували на спо‑
рідненість українців з південними слов’янами 253.

Своїми дослідами та висновками він не лише під‑
твердив класифікації слов’янських народів, зроблені 
цими видатними французькими дослідниками, які ви‑
окремлювали три основні слов’янські раси (східна, адрі‑
атична та західна (кельтська)) та дві підрядні (віслянська 
та субадріатична), але й зробив деякі поправки до них. 
Відтак, опублікований 1917 року його нарис «Славяне», 
у якому подається класифікація слов’янських народів, їх 
опис за етнографічними, антропологічними та мовни‑
ми характеристиками, і сьогодні становить інтерес для 
дослідників, що й зумовило включення цієї розвідки до 
двотомника праць Хв. Вовка. Учений лаконічно, проте з 
доброю обізнаністю окреслює територіальну локаліза‑
цію слов’ян, розміщаючи їх на теренах Північно‑Східної  
Європи і басейнів великих рік Північної Азії – від Гдан‑
ська до Північного краю Адріатичного моря. Цікаві 
міркування науковця щодо витоків слов’янства, яке, на 
його думку, вийшло з одного кореня і було генетично 
спорідненим, а  згодом слов’яни «розширились і розі‑
йшлись по ріжних сторонах, де, живучи нарізно, потро‑
ху позмішувались з іншими народами, через що й поча‑
ли говорити трохи відмінними мовами» 254. 

251 Алешо О. Федір Кіндартович Вовк як антрополог... – С. 28.
252  Волков  Ф. Об организации антропологических исследований 

славянских племен. – Санкт‑Петербург, 1912.
253 Петров В. Походження українського народу. – С. 93–94.
254 Вовк Хв. Славяне... – С. 109.

Аналізуючи причини мовної диференціації 
слов’ян ства і подаючи палітру слов’янських мов, Хв. Вовк 
наводить лінгвістичну класифікацію І.  Ягича, який ви‑
окремлює вісім з них: польську, лужицьку, чеську, ве‑
ликоруську, українську, словинську, сербо‑хорватську і 
болгарську. Однак, застерігає Хв. Вовк, «поділ народів по 
їх мовам не вважається тепер за найкращий» 255. Дослід‑
ник небезпідставно вказує на суб’єктивні труднощі, які 
виникають при визначенні за мовною ознакою кількості 
слов’янських народів, що зумовлені бажанням «сильні‑
ших славянських племен пригорнути під себе слабійші: 
чехи кажуть, що словацька мова  – чеська, поляки, що 
українська – помосковлена польська, а великоруси – що 
вона попольщена російська, або один з діалектів росій‑
ської і т. д.» 256. Тим‑то, на думку дослідника, маркерами 
етнічності, окрім мовного чинника, є й антропологічні 
та етнографічні їх характеристики, а  також етногене‑
тичні особливості. Аналізуючи поділ слов’ян на захід‑
них, південних та східних, учений робить застереження 
і ставить під сумнів усталений погляд щодо належнос‑
ті українців до групи східних слов’ян, оскільки, на його 
думку, є більше підстав віднести їх до південної групи 257.

Нарис містить короткі, але ємні описи кожної з 
виокремлених слов’янських спільнот, що поєднують як 
статистичні їх характеристики, так і огляди особливос‑
тей їхньої етнічної історії, територіальної локалізації та 
тогочасного політичного становища і віросповідання. 

Подекуди дискусійними є спостереження Хв. Вов‑
ка щодо специфіки узагальненого антропологічного 
типу слов’янства 258, яке, на його думку, об’єднують певні 
спільні риси (високий зріст, темна пігментація, кругло‑
головість, високий череп і видовжене обличчя, пряма 
спинка носа, короткі верхні і довгі нижні кінцівки). До‑
слідник резюмує, що окремі, притаманні великорусам та 
полякам, відхилення від окреслених характеристик є на‑
слідком міксування великорусів із фінами, а поляків з ні‑

255 Там само. – С. 110.
256 Там само. – С. 110.
257 Там само.
258 Наприклад див.: Анучин Д. М. К антропологии украинцев // Русский 

антропологический журнал.  – 1918.  – №  1/2.  – С.  49–60; Алексеева  Т.  И., 
Алексеев  В.  П. Антропология о происхождении славян  // Природа.  – 
1989.  – №  1.  – С.  60–69; Петров  В. Антропологічні (расові) особливості 
українського народу... – С. 87–113.
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мецьким, литовським та фінським етнічним субстратом. 
Ці висновки вченого видаються дещо суб’єктивними, 
з  огляду на помітну «змішаність антропологічних ти‑
пів», існуючу навіть у межах одного народу.

Учений робить спробу виявити спільні риси 
слов’янства і за етнографічними характеристиками їх‑
ньої матеріальної і духовної культури та доходить дум‑
ки, що «і етнографічно славяне, очевидячки, становлять 
собою один народ, розірваний на окремні купи історич‑
ними подіями» 259. Хоча славістична наука ХХ – початку 
ХХІ  ст. досягла помітних успіхів у царині висвітлення 
походження та етнічної історії слов’ян, які дозволи‑
ли внести певні корективи у славістичну концепцію 
Хв. Вовка, проте вони не знецінили його оригінальних 
спостережень (особливо щодо антропології та етногра‑
фії українців у загальнослов’янському контексті), які, 
поза сумнівом, були новим для свого часу словом у роз‑
витку вітчизняної гуманітаристики, що сприяли її по‑
дальшому поступу.

До заслуг Хв. Вовка перед етнологічною наукою в 
петербурзькі роки його життя слід віднести заснуван‑
ня і видання ним у рамках Етнографічного відділу Ро‑
сійського музею «Материалов по этнографии России». 
За життя вченого під його редакцією було опублікова‑
но два перші томи (1910, 1914), у яких відбиті провідні 
ідеї та завдання етнографічних студій, як їх собі уявляв 
дослідник. Як справедливо зазначає у своїй рецензії 
М. Грушевський, часом ці матеріали «не вповні відбива‑
ли на собі його [Хв. Вовка. – Г. С.] ідеологію», оскільки 
він не був повною мірою вільним у підготовці видан‑
ня  260, проте їх позитивна роль у розвитку тогочасної 
етно логічної науки є беззаперечною.

Оглядаючи творчий доробок Хв. Вовка, не можна 
бодай не згадати його напрацювань з теорії та методики 
народознавчих дисциплін, що склали основу тогочасних 
методологічних пошуків і здобутків вітчизняної гума‑

259 Вовк Хв. Славяне... – С. 113.
260 Грушевський М. Этнографический отдел Государственного русского 

музея. Материалы по этнографии России. Т. 3, вып. 1. Ленинград, 1926 // 
Первісне громадянство та його пережитки на Україні. – 1926. – Вип. 3. – 
С. 196–198.

нітаристики. Так, теоретичні проблеми етнографії – ви‑
значення її завдань та предметної сфери; методики та 
методології; уточнення понять і термінології; розмежу‑
вання із суміжними суспільствознавчими дисциплі‑
нами – Хв. Вовком порушувалися, починаючи ще з па‑
ризького етапу його наукової діяльності. Найвиразніше, 
у концентрованому вигляді це відобразилося в написа‑
ній ним у грудні 1898 року в Парижі вступної частини до 
першого тому «Матеріалів до українсько‑руської етно‑
логії» під назвою «Дещо про теперішній стан і завдан‑
ня української етнології». Ця своєрідна передмова «Від 
редакції» стала однією з перших в Україні спеціальних 
етно логічних розвідок програмно‑методичного харак‑
теру, яка містила лаконічний історіографічний огляд, 
визначала предмет, завдання та шляхи розвитку науки, 
вказувала на існуючі прогалини і націлювала на розгор‑
тання практичних і теоретичних етнографічних студій.

Аналізуючи напрацювання українських учених‑
народознавців, Хв. Вовк приходить до невтішного вис‑
новку про відсутність належної джерельної бази і робіт 
з етногенезу українського народу, про нерозробленість 
проблем етнічного складу людності й міжкультурних 
зв’язків тощо: «Ми й досї не маємо нїяких матеріалів нї 
до вияснення початків і  етничного складу нашої люд‑
ності, нї до визначення відносин її до давнїх насїльників 
нашої землї і теперішнїх сусід, і чисто описового етно‑
ґрафичного материалу зібрано у нас і не дуже багато і не 
скрізь однаково» 261.

Дослідник розкриває специфіку розвитку етноло‑
гічної думки в Україні і вказує на причини її перифе‑
рійності, що, на його переконання, полягала в бездер‑
жавному статусі народу, а отже, у відсутності державної 
підтримки наукових організаційних структур: «Етно‑
льогичні студиї у нас на Українї, повставши також як і 
по иньших слов’янських землях разом з розбудженєм 
народньої самосьвідомости, мусили відповідно полї‑
тичним і громадським обставинам дїлитись між росий‑
ською і польською науковими лїтературами, бо ж ми не 
мали досї нї таких як иньші слов’янські народи своїх 
власних наукових інстітуцій, нї де‑коли навіть спро‑

261 Хв. В. [Вовк Хв.]. Від редакції (Дещо про теперішній стан і завдан‑
ня української етнології)  // Матеріали до українсько‑руської етнології.  – 
Львів, 1899. – Т. 1. – С. ХІV.
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можності видавати наукові річи у нашій рідній мові» 262. 
Хв. Вовк окреслює дослідницьке поле антропології; роз‑
глядає її як синтетичну дисципліну і виокремлює в ній 
кілька наук: «с п е ц и я л ь н а  а н т р о п о л ь о ґ і я; наука 
про найдавнїйших людей і їхнє життє у передісторич‑
ні часи – п а л е о е т н о л ь о ґ і я чи п е р е д і с т о р и ч н а  
а р х е о л ь о ґ і я, наука про окрімні народи, їх расовий 
склад і побит – е т н о л ь о ґ і я з її описовою частиною – 
е т н о ґ р а ф и є ю, і наука про громадське життє людей – 
соціольоґія, котрі усі разом становлять одну науку про 
чоловіка у загалї – а н т р о п о л ь о ґ і ю» 263.

Під впливом біологічного напряму європейської 
етнології Хв.  Вовк став прихильником впровадження 
в науку про людину в Україні природничо‑наукових 
методів, оскільки на його думку «наука про чоловіка 
[людину. – Г. С.] могла заснуватись тильки на підвалині 
загального природознавства». Засвоївши основні кон‑
цепції та методичні засади модерних західноєвропей‑
ських наукових шкіл, Хвідр Вовк виступає в українській 
етнографії як ініціатор і адепт унітаристської концепції 
народознавства, постає послідовником комплексного 
міждисциплінарного підходу до вивчення людини й 
вирішення народознавчих проблем, що було суголосно 
характерному для європейської гуманітаристики кінця 
ХІХ – початку ХХ ст. явищу симбіозу трьох наук – архео‑
логії, етнографії та антропології.

Згодом (на початку 30‑х років ХХ ст.) прийняття 
і впровадження саме цієї комплексної методики ста‑
вилося у провину прихильникам поглядів Хв. Вовка в 
Україні, яким закидали обстоювання «вульгарно‑мате‑
ріалістичного вчення про людину й розвиток суспіль‑
ства як про частину біологічних явищ природи, меха‑
ністичне зведення й ототожнення суспільно‑економіч‑
них явищ з біологічними» 264. Проте, поділяючи думку, 
що антропологія  – це комплекс суспільствознавчих і 
природничих наук (антропологія соматична, біологія, 
палеонтологія, археологія і етнологія), Хв.  Вовк наво‑
див переконливу аргументацію на захист таких погля‑

262 Там само. – С. Х.
263 Там само. – С. VІ.
264  Козубовський  Ф. Історичне коріння української буржуазної архео‑

логії  // Наукові записки Інституту історії матеріальної культури.  – Київ, 
1934. – Кн. 2. – С. 19–20.

дів і слушно підкреслював, що «треба завважати на усю 
сумму відомостей про кожний народ, на його анато‑
мичні і фізіольоґичні (між иншим і психічні) відміни, 
на його етничний склад, на історію розвою його 
культури і його побутове життє. Усе це стано‑
вить собою завданнє теперішньої етнольоґії і 
етно ґрафії, з того не дуже давнього ще часу, як 
вони стали на зовсім науковому грунтї, виро‑
били собі певний науковий метод. Теперішний 
стан їх вимага перед усїм с и с т е м а т и ч н о г о 
збірання і кляссування материялу, а потім його 
н а у к о в о г о оброблювання» 265.

Тим‑то, з огляду на такі методологічні під‑
ходи до науки, уже серед народознавчих праць 
Хв.  Вовка паризького циклу (визначального 
етапу його наукової біографії) виокремлюються 
важливі за предметною й тематичною направле‑
ністю та методикою дослідження, які маркували 
нове осмислення етнографії; маніфестували роз‑
ширення її дослідницької сфери та впроваджен‑
ня в практику концепційно нового трактування 
етнокультурних і соціокультурних реалій на за‑
садах еволюціонізму.

Як зазначалося, на працях Хв.  Вовка, виховано‑
го на методології французької антропологічної школи 
(що постала в середині ХІХ ст. в рамках розвитку при‑
родничих дисциплін і застосування характерного для 
доби позитивістського методу до студій як із царини 
природознавства, так і гуманітаристики), позначилася 
еволюційна теорія, прибічники якої розглядали культу‑
рологічні явища в їх поступальному розвитку – з часу 
виникнення і до сучасності. Найближчий колега й одно‑
думець Хв. Вовка професор М. Ковалевський писав із 
цього приводу, що «історико‑порівняльний метод сто‑
совно антропології, етнографії й етнології дозволив нам 
і в галузі так званої доісторії виявити ряд поступових 
нашарувань» 266. Відтак, яких би аспектів етнокультури 
Хв. Вовк не торкався у своїх студіях, він (як переконаний 
адепт еволюціонізму) виявляв (шляхом проекції явища 

265 Хв. В. [Вовк Хв.]. Від редакції (Дещо про теперішній стан і завдання 
української етнології). – С. VІ–VІІ.

266 Цит. за.: Наулко В., Франко О. Етнографічна та народознавча спад‑
щина Федора Вовка... – С. 682.
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в минуле) найпростіші його форми і простежував по‑
слідовність його розвитку від давнини до сучасності, 
вказуючи на різночасові нашарування і виокремлюючи 
відповідні типологічні ряди.

Водночас у своїх працях Хв. Вовк послуговувався 
не лише ідеями еволюціонізму, а й широко використо‑
вував засади іншої популярної на той час у європейській 
науці теорії  – дифузіонізму (територіального перемі‑
щення й поширення явищ культури). Тому‑то природу 
певних реалій культури (окремих аспектів весільної об‑
рядовості, архітектури й орнаментики, господарського 
укладу, громадських форм дозвілля та праці) учений по‑
яснює міграціями та запозиченнями їхнії структурних 
елементів. Виступаючи прибічником концепції «куль‑
турних кіл», чи «культурних ареалів», що розвинулась 
як відгалуження дифузіоністської теорії, Хв.  Вовк об‑
стоював тезу про впливи на українську етнокультуру 
й господарський уклад не з північних, а  з південних 
загальноєвропейських культурних центрів. Критично 
оцінюючи подібні підходи, сучасні дослідники справед‑
ливо закидають ученому певну категоричність і прямо‑
лінійність суджень із приводу шляхів розвитку локаль‑
них культур, впливу урбанізаційних центрів та деяку 
недооцінку питомо етнічних, внутрішніх рушіїв розвит‑
ку етнокультур  267. Утім, студії Хв.  Вовка, уґрунтовані 
новою методологією, попри суб’єктивізм і гіпотетич‑
ність окремих тверджень, відкривали нові можливос‑
ті пізнання етнокультурних і соціокультурних реалій, 
вводили їх у світовий культурологічний контекст, дава‑
ли поштовх до розвитку вітчизняної гуманітаристики 
в цілому. Соратник Хв. Вовка П. Стебницький, оціню‑
ючи позитивістські засади світогляду вченого, слушно 
писав: «Довголітня наукова робота в певнім напрямі, на 
твердім ґрунті позитивізму, зробила з нього не тільки 
видатного вченого з європейським іменням, але одно‑
го з тих наших національних подвижників, що крок за 
кроком  <...> складали міцні підвалини української на‑
ціональної самосвідомости <...> довівши непохитними 
науковими дослідами своєрідні шляхи, якими склалась 
і зросла українська народність» 268.

267 Там само. – С. 683–684.
268 Стебницький П. Спомини про Хв. К. Вовка... – С. 143.

Усвідомлюючи значення науково виважених ме‑
тодичних критеріїв в організації збирацької роботи як 
у царині антропології, так і етнології, Хв. Вовк формує 
кадри однодумців  – молодих науковців, розробляє ін‑
струментарій, друкує анкети‑запитальники та програ‑
ми зі збирання етнографічного матеріалу. «Щоб уник‑
нути хиб, неповности та випадковости матеріялів, Ф. К. 
спочатку виступає з працями, що мали внести в робо‑
ту <...> елементи організації та системи самих дослідів, 
а саме, – зауважує А. Носов, – розробляє програми зби‑
рання відомостей з етнографії (1873)»  269. Про та саме 
згадував і М. Грушевський: «Ним і під його керуванням, 
його школою переводяться численні антропометричні 
поміри українського населення, далі з його ініціятиви 
переводиться етнографічне дослідження України шля‑
хом великої анкети, а потім також під його керуванням 
його учнями розроблюється цей матеріал» 270. 

Досвіду роботи зі створення етнографічного ін‑
струментарію вчений набув ще в київський період його 
наукової діяльності, коли ним була підготовлена (за ви‑
нятком V, VІ  та VІІ  розділів) «Программа Юго‑Запад‑
ного отдела Императорского русского географического 
общества для собирания сведений по этнографии», яку 
дослідник опублікував у 1873 та 1875 роках 271. На дійсно 
наукових методичних засадах Хв. Вовк здійснював збір 
етнографічно‑фольклорних матеріалів (пісні, сороміць‑
кі народні анекдоти, легенди, історичні оповідання й 
перекази тощо) у Центральній Україні, а згодом – у Ру‑
мунії та Галичині, які як достовірну джерельну базу ши‑
роко використав у своїй дослідницькій практиці.

Він слушно вказував у згаданій редакційній перед‑
мові до І тому «Матеріалів до українсько‑руської етно‑
логії» на існуючі прогалини у відомих збірниках етно‑
графічних матеріалів та майже цілковиту відсутність у 
них даних про народні знання (за винятком народної 
медицини) й побутову техніку (незважаючи на те, 
що ще двадцять років тому до написання ним цієї ре‑

269 Носов А. Ф. К. Вовк і українська наука... – С. 2.
270 Грушевський М. Хв. Кіндр. Вовк // Наше минуле. – 1918. – Чис. 2. – 

С. 142.
271  Там само.  – С.  141; Программа Юго‑Западного отдела Император‑

ского русского географического Общества для собирания сведений по эт‑
нографии. – Киев, 1873.
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дакційної передмови у своїх етнографічних програмах 
науковець виписав «окрімний рядок питань, дотич‑
них цього подїлу етноґрафії (лїку, міри, механичних 
пристроїв, фізичних і химичних з’явищ, біольогичних  
фактів і т.  и.))»  272. Тому‑то вчений (у  «Додатках» до 
першого тому спеціального, заснованого ним у рамках 
НТШ етнологічного видання «Матеріали до українсько‑
руської етнології») друкує одну з перших у цій царині 
розлогу «Програму» з народної побутової техніки 273.

З  огляду на задеклароване у вступній частині 
«Програми» розуміння побутової техніки як «вміннє 
дати собі раду ув усьому, що потрібно за для піддержу‑
вання і поліпшення материяльного житьтя» 274, запро‑
понована дослідником рубрикація її розділів охоплює 
фактично всю систему життєзабезпечення людності 
(за винятком їжі, житла та одягу, які планувалося по‑
дати в наступних випусках «Матеріалів до етнології»). 
У шістнадцяти розділах «Програми» йдеться про пер‑
вісні механічні пристрої, здобування й «переховуван‑
ня» вогню, мисливство, рибальство, бджільництво, 
скотарство, хліборобство, мірошництво, гончарство, 
деревообробний промисел, кушнірство, обробку рогу, 
кістки та металу, ткацтво, кравецтво, засоби пересу‑
вання тощо – тобто про увесь комплекс матеріально-
виробничого побуту народу.

Важливо зазначити, що Хв. Вовк акцентує потребу 
фахової паспортизації поданих матеріалів (з  викорис‑
танням фотофіксації, замальовок тощо); не оминає він 
увагою і питань належної деталізації істотних аспектів 
культурних реалій в їх регіональних та локальних вия‑
вах. Самій «Програмі» передують опубліковані в цьому 
ж випуску «Матеріалів до етнології» загальні методич‑
ні рекомендації та інструктаж під назвою «Спеціальні 
програми до науково‑етнографічних розвідок», в  яких 
окреслюється мета, завдання та шляхи й прийоми фік‑
сації етнографічних відомостей та етнореалій 275 (текст 

272 Хв. В. [Вовк Хв.]. Від редакції (Дещо про теперішній стан і завдання 
української етнології). – С. ХVІ.

273  Вовк  Хв. Програма до збирання відомостей, дотичних народної 
побутової техніки  // Матеріали до українсько‑руської етнології.  – Львів, 
1899. – Т. 1. – Додатки. – С. 1–22.

274 Там само. – С. 1.
275  Спеціальні програми до науково‑етнографічних розвідок [Від ре‑

дакції] // Матеріали до українсько‑руської етнології. – Львів, 1899. – Т. 1. –  

«Спеціальних програм...» подано без підпису, але в  
«Бібліографії», складеній Галиною Вовк, підтверджуєть‑
ся, що він написаний Хв. Вовком).

Добра обізнаність автора «Програми» з конкре‑
тикою української етнокультури, як і належний про‑
фесійний рівень її укладання, запевнили тривкість її 
пізнавальної і науково‑методичної значущості, що не 
знецінена й дотепер. З  огляду на це «Програма» та‑
кож включена нами до двотомника вибраних праць 
Хв. Вовка.

Новим словом ученого в осмисленні й розвитку 
науково‑методичних підходів до етнологічних студій, 
в уточненні положень про предмет і завдання етногра‑
фії стали його фахові застереження й думки, вислов‑
лені в уже згадуваній нами його фундаментальній ро‑
боті «Етнографічні особливості українського народу». 
Хв.  Вовк неодноразово розвиває в ній заявлені ним у 
попередніх розвідках міркування про етнологію як на‑
уку, її розмежування зі спорідненими дисциплінами, 
з фольклором зокрема; чітко артикулює потребу коре‑
ляції і розширення її дослідницького поля, торкається 
питань уточнення термінології. Студія містить також 
важливі теоретичні постулати вченого про стан і пред‑
метну сферу української етнографії, яку дослідник розу‑
міє «як народній побут, зовнішній та внутрішній». «По‑
бутові особливості кожного народу, – стверджує він, – 
є наслідок його колективної чинности <...> а ті форми, 
що їх прибирає сама ця чинність, а також і наслідки її у 
вигляді побутових річей, психічних та соціяльних явищ 
підлягають науковому дослідженню в ділянці етногра‑
фії» 276. У цій підсумковій народознавчій праці Хв. Вовк 
професійно сформулював і виклав нове розуміння до‑
слідницьких завдань етнографії: «Для характеристи‑
ки побутового життя українського народу ми повинні 
розглянути його способи здобування сировини, техні‑
ку, його їжу, житло, домашню обстанову та одежу, віру‑
вання, звичаї та обряди, громадські та правні розуміння 
і,  нарешті, народні знання  <...> З  причини однобічно‑
го розуміння завдань та змісту етнографії в діяльності 
українських етнографів до останнього часу переважало 

Додатки. – С. І–ІІ.
276 Вовк Хв. Етнографічні особливості українського народу... – С. 39.
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захоплення лінгвістикою та творами усної народної сло‑
весности (фольклор) на некористь вивчення так звано‑
го матеріяльного побуту. В семи великих томах “Трудовъ 
экспедиціи” Чубінського,  – в найбільшому збірнику з 
етнографії України,  – матеріяльному побутові уділено 
всього тільки 77 сторінок» 277.

Такі, осмислені в контексті європейської наукової 
традиції, методологічні погляди Хв. Вовка на етнологію 
спричинили появу серед його наукових праць дослі‑
джень з матеріальної, соціонормативної та обрядової 
культури, які засвідчували нове розуміння дослідниць‑
ких завдань етнографії і спроби вченого дистанціювати 
її від суміжної дисципліни – фольклористики.

У наукових колах Хведір Вовк добре відомий і за‑
вдяки його археологічним студіям‑розвідкам про по‑
ходження трипільської культури; відкриттям палеолі‑
тичної стоянки в Мізині; дослідженням про генетичну 
тяглість українства і його історію за археологічними 
артефактами. Віддаючи належне Хв. Вовку за напрацю‑
вання в цій царині, А. Носов справедливо зазначав: «Че‑
рез Мізинські здобутки, які мають першорядну вагу в 
науці для вивчення палеолітичної культури, Ф. К. зажив 
всесвітньої слави, а українська археологія піднеслася на 
почесну височінь» 278.

Широту наукових зацікавлень ученого археоло-
гічними пам’ятками різних епох первісності засвід‑
чують його численні публікації, а  також спогади його 
колег – учасників експедицій за участю вченого 279. Так, 
за участю Л. Чикаленка 1909 року Хв. Вовк досліджував 
на Рівненщині (у с. Коринськ) скитські та передскитські 
могили, а  влітку 1908  року спільно із С.  Руденком та 

277 Там само. – С. 39.
278 Носов А. Ф. К. Вовк і українська наука... – С. 7.
279  Див.: Вовк  Хв. Передісторичні знахідки на Кирилівській вулиці у 

Києві // Матеріали до українсько‑руської етнології. – Львів, 1899. – Т. 1. – 
С. 1–32; Вовк Хв. Палеолітичні знахідки в с. Мізині на Чернігівщині // За‑
писки Українського наукового товариства в Києві. – Київ, 1909. – Кн. ІV. – 
С. 90–99; Вовк Ф. Вироби передмікенського типу у неолітичних становищах 
на Україні  // Матеріали до українсько‑руської етнології.  – Львів, 1905.  – 
Т.  6.  – С.  1–27; Рудинський  М. Мізин. Визначніші серії кістяних виробів 
Мізинської палеолітичної стації в освітленні Федора Вовка. – Київ, ВУАН, 
1931; Чикаленко Л. Подорож з проф. Хведором Вовком по Волині // Літо‑
пис Волині. – Нью‑Йорк, 1955. – Чис. 32. – С. 38, 42, 49.

П. Єфименком проводив розкопки у с. Мізин (Чернігів‑
щина), на підставі яких були зроблені його сенсаційні 
відкриття. Про незмінну заангажованість Хв. Вовка на 
науковий виклад історії українства як етнічної ціліс‑
ності, на доведення її культурної тяглості на історичних 
землях, зрештою, на документально‑джерельне вмоти‑
вування українського національного питання в цілому 
вказує А. Носов: «Через усе життя з р. 1894 в науковій 
роботі Ф. К., зв’язаній з археологією, проходить та сама 
провідна ідея, це – інтереси національного питання <...> 
інтереси української науки» 280.

Досягнення Хв. Вовка в царині первісної археології 
(палеолітології) здобулися на визнання навіть серед його 
опонентів: «На найбільшу увагу заслуговує т. зв. “палео‑
етнологічна школа” <...> Заснована одним з найвидатні‑
ших українських добре відомих в СРСР і в закордонних 
наукових колах буржуазним етнографом, антропологом 
і археологом – проф. Ф. Вовком, – ця школа була прине‑
сена до нас ним же з Західної Європи, з Франції» 281.

До початку 30‑х років ХХ ст. петербурзька палео‑
етнологічна школа Хв.  Вовка (представниками якої 
були С.  Руденко, М.  Рудинський, П.  Єфименко, брати  
О.  та М.  Міллери, О.  Алешо, Г.  Бонч‑Осмоловський, 
Л. Чикаленко та  ін.) мала свій осередок і успішно роз‑
вивалася в Україні (в особі частини її адептів – послі‑
довників та учнів Хв. Вовка, котрі переїхали до Украї‑
ни). Проте вже з початку 1930‑х  років прихильники 
застосування палеоетнологічної методики Хв.  Вовка 
до студіювання археологічних комплексів (за системою 
Г. де Мортільє) були піддані нищівній критиці та зазна‑
ли переслідувань. Звинувачування проти учнів Хв. Вов‑
ка артикулювалися головно в рамках критики буржу‑
азних течій і шкіл: етнологам та археологам закидали, 
що вони «спиралися на т.  зв. типологічний метод, на 
формально‑типологічне порівняння зовнішніх речових 
ознак та на типологічно‑еволюційну класифікацію ма‑
теріалів, у  якій буржуазні археологи шукали навіть не 
еволюційного розвитку суспільства, а  етнічно‑расових 
особливостей “свого” народу та його расово‑культурної 
генези. Саме тільки при опрацюванні формально‑типо‑

280 Носов А. Ф. К. Вовк і українська наука... – С. 7.
281 Козубовський Ф. Історичне коріння... – С. 19.

Фрагмент карти неолітичних знахідок 
передмікенського типу на Русі-Україні 
(за: Вовк Хв. Вироби передмікенського 
типу у неолітичних становищах на 
Україні  // Матеріали до українсько-

руської етнології. – Львів, 1905. – Т. 6)

Фрагмент карти неолітичних знахідок 
передмікенського типу на Русі-Україні 
(за: Вовк Хв. Вироби передмікенського 
типу у неолітичних становищах на 
Україні  // Матеріали до українсько-
руської етнології. – Львів, 1905. – Т. 6)
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логічними методами <...> могла знайти своє “наукове” 
обгрунтування  <...> расова та споріднені з нею теорії: 
міграцій, запозичень, культурних кіл та інших ідеаліс‑
тичних антидіалектичних теорій буржуазної науки» 282.

Більшість прихильників школи Хв. Вовка невдов‑
зі зазнали гонінь і репресій (за винятком П.  Єфимен‑
ка), а сама школа на десятки років була зліквідована 283. 
Згодом, із середини 40‑х років ХХ ст., засади цієї школи 
були частково відновлені в діяльності П. Єфименка та 
цілої групи відомих археологів – його однодумців і по‑
слідовників. Незважаючи на поступову модернізацію 
методики археологічних студій (радіоізотопні методи 
датування пам’яток, експериментальне етнографічне 
моделювання тощо), закладені Хв.  Вовком підвалини 
міждисциплінарної методики археологічних дослідів 
й аналізу джерел, зроблений ним внесок у палеоліто‑
знавство (особливо відкриття Мізинської верхньопалео-
літичної стоянки на Чернігівщині), створена вченим 
палеолітична школа визначили напрям розвитку архео‑
логії чи не на ціле ХХ ст. 284 і заслужили високої оцінки 
наших сучасників 285. Один з відомих археологів, послі‑
довників Хв.  Вовка, академік АН УРСР П.  Єфименко 
ще наприкінці 20‑х років ХХ ст. справедливо писав, що 
саме видатному етнологу Хв. Вовку російська наука за‑
вдячує «першим здвигом у розумінні пам’яток давнього 
кам’яного віку, у  застосуванні до їх вивчення методів 
перспектив, що стали надбанням західної науки» 286.

Учений неймовірно широкого засягу наукових 
інтересів Хведір Вовк вписав своє ім’я також в історію 

282 Там само. – С. 19.
283 У 1934 році було заарештовано, а 1938 року розстріляно М. Мака‑

ренка – видатного археолога й однодумця Хв.  Вовка; емігрував Л.  Чика‑
ленко; загинули в таборах М. Міллер, А. Носов; вижили й повернулися із 
заслання М. Рудинський (до Києва), С. Руденко та Г. Бонч‑Осмоловський 
(до Ленінграда).

284 Франко О. Федір Вовк – вчений і громадський діяч. – С. 212–248.
285  Григорьев  Г.  П. Ф.  К.  Волков: коллеги и ученики  // Традиции оте‑

чественной палеоэтнологии. – Санкт‑Петербург, 1997. – С. 32–33; Анико-
вич М. В. Ф. К. Волков и основы отечественного палеолитоведения // Тра‑
диции отечественной палеоэтнологии. Тезисы докладов Международной 
конференции, посвященной 150‑летию со дня рождения Федора Кондра‑
тьевича Волкова. – Санкт‑Петербург, 1997. – С. 75.

286 Ефименко П. П. Некоторые итоги изучения палеолита СССР // Чело‑
век / издание Академии наук СССР. – 1928. – № 1. – С. 47.

етнографічного музейництва, зберігаючи протягом 
усього життя незмінний інтерес до збирання й музей‑
ного колекціонування пам’яток народного побуту і 
традиційності. Упродовж майже тридцятирічної емі‑
грації вчений безустанно вивчав музейну справу Захід‑
ної Європи, при кожній нагоді відвідував музеї Відня, 
Риму, Неаполя, Флоренції, Женеви, Цюріха, Парижа, 
студіював колекції і європейську методику комплек‑
тування пам’яток  287. Поціновуючи музейні збірки як 
джерела до пізнання історії народів і культур, дослід‑
ник усвідомлював їх значення для документування іс‑
торії та цивілізаційного утвердження націй, критично 
оцінював стан пам’яткоохоронної справи і відзначав 
(з огляду на здобутки європейських народів) прогали‑
ни, що існували в царині музейництва й етнографічно‑
го колекціонування в Україні: «У нас нема нї історично‑ 
археольогичного музею, нї хоч трохи докладного істо‑
рично‑побутового опису нашого народу. Окрім кількох 
пам’яток історичної доби у Ц е р к о в н о‑а р х е о л ь о ‑ 
г и ч н о м у Музеї Київської Академії, одна однісїнька до‑
сить велика і сістематична колєкция наших історичних 
пам’яток д.  В.  В.  Т а р н о в с ь к о г о  зостаєть ся й досї 
приватною і досї ще як слїд не описана і не видана <...> 
Про теперішнїй народний побут ми те‑ж знаємо не дуже 
то більше. Не маючи досї нї одного навіть невеличкого 
українсько‑народописного музею, ми не маємо й скількі 
небудь докладної етноґрафичної лїтератури» 288.

Тим‑то при першій можливості безпосередньо 
прилучитися до створення повноцінного колекційного 
фонду з етнокультури й історії українців Хв. Вовк радо 
береться до роботи: починає реалізацію накресленої ним 
програми суцільного етнографічного та антропологічно‑
го дослідження України, у ході якого збирає колекції для 
українських та зарубіжних музеїв. Як дійсний член На‑
укового товариства імені Шевченка (з 1899 р.) та голова 
його етнографічної секції (з 1905 р.), Хведір Кіндратович 
багато робить, зокрема, для розбудови Етнографічного 
музею НТШ, для формування його етнографічної збірки. 
Свідомий того, що особливо критичний стан склався в 

287  Дзбановський Є. Хв.  К.  Вовк...  – С.  3; Скрипник  Г.  А. Етнографічні 
музеї України. – Київ, 1989. – С. 110.

288 Хв. В. [Вовк Хв.]. Від редакції (Дещо про теперішній стан і завдання 
української етнології)… – С. ХІV.

Археологічні знахідки з 
мізинської стоянки (за: Вовк Хв. 

Палеолітичні знахідки в с. Мізині на 
Чернігівщині // Записки Українського 

наукового товариства в Києві. – 
Київ, 1909. – Кн. ІV)

Схема розташування с. Мізин

Шари ґрунту з культурними 
артефактами (за: Вовк Хв. 

Палеолітичні знахідки в 
с. Мізині на Чернігівщині // 

Записки Українського наукового 
товариства в Києві. – Київ, 

1909. – Кн. ІV)

Нуклеуси

Скалки, або відщепки (lames)

Скребачки (grattoirs)

Різці (burins)
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Україні з фіксацією явищ матеріальної культури та ко‑
лекціонуванням пам’яток господарського укладу, народ‑
ної побутової техніки, народних знань, дослідник роз‑
робляє ґрунтовні програми‑запитальники (з  народного 
будівництва, їжі, одягу, основних господарських занять, 
допоміжних промислів і ремесел тощо), що містили за‑
гальні рекомендації та конкретні методичні поради 289.

Учений добре прислужився українському музей‑
ництву не лише як теоретик, але і як практик та фун‑
датор музейної справи. Хв. Вовк разом з іншими відо‑
мими українськими дослідниками‑народознавцями 
(І. Франком, В. Гнатюком, З. Кузелею) організовує комп‑
лексні експедиційні дослідження окремих етнографіч‑
них регіо нів України (Галичини, Буковини, Закарпаття) 
та місць компактного проживання українців у Польщі, 
Угорщині, Словаччині; здійснює антропометричні по‑
міри та збирає етнографічні матеріали за спеціальною 
програмою для Російського етнографічного музею в 

289 Див.: Вовк Хв. Програма до збирання відомостей, дотичних народної 
побутової техніки... – С. 1–22.

Петербурзі та для Музею НТШ  290.  Так, 1904  року під 
час експедиції на Бойківщину за участю Хв.  Вовка та 
І.  Франка було сформовано «основний фонд колекції 
бойківських предметів, які тепер є власністю Музею ав‑
стрійської етнографії»  291; зокрема, було придбано цін‑
ні зразки одягу, вироби з металу, рогу, соломи, дерева, 
оригінальні прикраси з бісеру тощо  292. А  під час екс‑
педиції в Карпати та на Закарпаття 1905 року (за учас‑
тю Хв. Вовка та З. Кузелі) теж були прид бані для цього 
осередку вартісні етнографічні пам’ятки (одяг, вжитко‑
ві предмети). У царині етнографічного колекціонування 
Хв. Вовк зарекомендував себе справжнім музейником, 
котрий не лише комплектував пам’ятки, але  й опису‑
вав їх та впорядковував. Учений брав участь і в закупі‑
вельній діяльності музеїв. Так, він закуповує для Музею 
НТШ збірку передісторичних пам’яток на виставці в 

290 Скрипник Г. А. Етнографічні музеї України. – С. 79–80.
291  Франко  І. Етнографічна експедиція на Бойківщину  // Жовтень.  – 

1972. – № 8. – С. 113.
292 Там само. – С. 114.

Ю. Павлович.
Миргород. 

Полтавщина
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Парижі і 1904 року особисто впорядковує археологічну 
колекцію цього осередку 293.

Першочерговим завданням у царині української 
етнографії Хв. Вовк вважав створення ґрунтов‑
ної джерельної бази для розвитку тогочасної 
науки, а  тому, перебуваючи вже в Петербурзі, 
береться за реалізацію важливого наукового 
проекту – суцільного обстеження всіх історико‑
етнографічних регіонів України, а також погра‑
ничних територій – місць компактного прожи‑
вання українців. Зокрема, учений організовує 
обстеження Курщини, Кубані, Марамурешу; за 
його дорученням антропологічні та етнографіч‑
ні експедиції працювали фактично в усіх облас‑
тях України, унаслідок чого було зібрано знач‑
ний антропологічний матеріал та етнографічні 
збірки для українських музеїв. 

Хведір Кіндратович з 1903 року (ще працю‑
ючи в Парижі) числився позаштатним працівни‑
ком етнографічного відділу Російського музею в 
Петербурзі, а після переїзду до Росії – з 1906 року 
стає консерватором його етнографічного відді‑
лу 294. За завданням керівництва цього осередку в 

паризький період свого життя під час літніх вакацій по 
Галичині він займався формуванням української колек‑
ції для Російського музею, а «з поворотом до Ленінграду 
Ф. К., – як зазначав А. Носов, – перевів величезну орга‑
нізаційну роботу над систематичним збиранням етно‑
графічних речей та заснуванням Етнографічного Відділу 
нині Руського Музею в Ленінграді, особливо його укра‑
їнської частини»  295. Упродовж  1904–1916  років науко‑
вець зібрав для цієї установи близько 3000  етнографіч‑
них предметів. Придбані вченим для Російського музею 
пам’ятки представляли культурно‑побутові особливості 
населення майже всіх регіонів України і особливо – люд‑
ності українських етнографічних груп Карпат 296. Зокре‑
ма, лише за 1905 рік він відправив до Санкт‑Петербурга 

293  Хроніка Наукового товариства ім.  Шевченка.  – 1904.  – Вип.  І.  – 
Чис. 17. – С. 48.

294 Грушевський М. Хв. Кіндр. Вовк... – С. 142.
295 Носов А. Ф. К. Вовк і українська наука... – С. 3.
296  Указатель временной этнографической выставки русского населе‑

ния Галиции, Буковины и Венгрии. – Петроград, 1915.

близько 350 експонатів з культури та побуту карпатських 
українців. Унаслідок експедицій по західноукраїнських 
землях протягом 1903–1906 років Хв. Вовк вислав до Пе‑
тербурга десятки скринь етнографічних збірок 
(одяг, вишивки, писанки, меблі, обрядова атрибу‑
тика, побутові тканини, ікони тощо), всього – по‑
над 2000 предметів на суму близько 4000 крон 297. 
У  1907–1909  роках дослідник обстежує Волинь, 
зокрема, 1907 року відвідує низку сіл Ковельсько‑
го повіту (Верба, Заліси, Заболоття, Тур), де ви‑
вчає і збирає для Петербурзького музею зразки 
одягу, хатніх побутових предметів, транспорту, 
світлини та замальовки місцевої архітектури. За‑
галом – 350 рідкісних експонатів 298. Він зосере див 
у музеї північної столиці імперії 813  пам’яток з 
Чернігівської губернії, 350  – з Волинської, 155  – 
з  Київської, 160  – з Катеринославської і Кубан‑
ської та ін. Фактично сформовані ним колекції і 
склали основний фонд збірок українського відді‑
лу цього осередку, який, за визнанням сучасників 
Хв. Вовка, постав як «єдиний і перший на терито‑
рії кол[ишньої] Росії справжній музей української 
етнографії» 299.

Комплектуючи впродовж п’ятнадцяти років ко‑
лекції унікальних етнографічних пам’яток з України для 
Петербурзького музею, Хв. Вовк активно залучив до цієї 
роботи і своїх учнів та колег (Артюхова, Сержпутовсько‑
го, Носова, а також відомих українських учених‑музей‑
ників – М. Біляшівського, Д. Щербаківського, Д. Явор-
ницького, В. Кравченка та ін.). Зокрема, комплектування 
етнографічних колекцій для цього осередку на Галичи‑
ні, Буковині та Лемківщині за дорученням Хв. Вовка та 
на кошти Російського музею провадив І. Раковський 300. 
Згідно з рекомендаціями та інструкціями вченого знаний 
дослідник Степової України Павло Рябков (учень і послі‑
довник Хв. Вовка) укомплектував для Російського музею 
великі етнографічні збірки з Херсонської губернії 301, а до‑
правленням до Петербузького музею колекції пам’яток, 

297 Франко О. Федір Вовк – вчений і громадський діяч. – С. 188.
298 Фонди Російського музею в Санкт‑Петербурзі. – Колекція № 2110.
299 Носов А. Ф. К. Вовк і українська наука... – С. 3.
300 Франко О. Федір Вовк – вчений і громадський діяч. – С. 189, 191.
301 Скрипник Г. Етнографічні музеї України. – С. 65.
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зібраних експедицією Хв.  Вовка на Волині (Городок, 
1909  р.) опікувався відомий громадський і державний 
діяч, засновник Городоцького музею Федір Штейнгель 302.

Спостерігаючи, що багато етнографічних предметів 
з Галичини вивозиться підприємцями, Хведір Кіндрато‑
вич ще 1901 року рекомендує завідувачу етнографічного 
відділу Російського музею Д. Клеменцу терміново споря‑
дити експедицію на Гуцульщину 303. Про активну позицію 
дослідника у справі комплектування Російського музею 
етнографічними пам’ятками згадує і М.  Грушевський, 
який пише, що познайомившись із багатством старожит‑
ностей Галичини, Хв. Вовк звертається до керівництва Ро‑
сійського музею, щоб якнайскоріше були виділені кошти 
для формування етнографічної збірки для цього осеред‑
ку 304. Учений прагнув створити у Російському музеї яко‑
мога повніший український підрозділ, оскільки, на його 
думку, українські пам’ятки в ньому «матимуть задля нас 
дуже важливе значення», бо творитимуть цілісний етно‑
графічний образ української культури, а отже, вже самою 
своєю сутністю стануть переконливим аргументом на ко‑
ристь ідеї про етнокультурну самобутність та самодостат‑
ність українського народу серед інших слов’янських наро‑
дів 305. У листі до М. Біляшівського, обґрунтовуючи доціль‑
ність створення етнографічного відділу в Петербурзькому 
музеї, Хв. Вовк писав: «Тут вийде щось на зразок “пред‑
метного урока”. Між великоруським і українським залами, 
що далі то утворюється такий контраст (і на користь нам), 
який просто б’є у вічи і зразу і з першого погляду показує, 
що ми й “вони” не те, що не один “русскій народъ”, а небо і 
земля» 306. Проте Хв. Вовк не виявляв жодної зверхності ні 
до російського, ні до інших народів, а згадана в тексті на‑
рочита міжетнічна поляризація була лише його реакцією 
 на офіційну великоросійську ідеологію, що відмовляла 
українцям у праві на власну ідентичність.

Де б не доводилося працювати вченому (чи в Же‑
неві, чи в Парижі, чи в Петербурзі) він неодмінно праг‑

302 Див.: Старков В. До відвідин Федором Вовком Волині 1909 року // 
Українська культура в іменах і дослідженнях. – Рівне, 1997. – С. 41.

303 Украинцы. Каталог‑указатель этнографических коллекций Государ‑
ственного музея этнографии. – Ленинград, 1983. – С. 6.

304 Грушевський М. Пам’яті Федора Вовка… – С. 8.
305 Украинцы. Каталог‑указатель… – С. 6.
306 Цит. за: Наулко В, Франко О. Етнографічна та народознавча спадщи‑

на Федора Вовка... – С. 691.

нув прислужитися українській національній справі та 
науці, пильно стежив за розвитком вітчизняної етно‑
логії. Дослідник доклав чимало зусиль до розроблення 
проекту та створення українських експозицій у 
Віденському етнографічному музеї, у Музеї лю‑
дини в Парижі, у формуванні експозиції з етно‑
графії Російського музею в Петербурзі тощо. На 
прохання М. Біляшівського Хв. Вовк у 1909 році 
надіслав до Києва інформацію про структуру Ро‑
сійського музею і методику побудови його екс‑
позицій (з метою її впровадження в експозицій‑
ну практику українських музеїв).

Хведір Кіндратович відзначає досягнен‑
ня в галузі збирання і почасти наукової обробки 
антропологічних та етнографічних матеріалів в 
Україні та водночас критично оцінює їх структу‑
ру і зміст, вказує на випадковий, безсистемний ха‑
рактер мало не всіх студій, що тут проводилися. 
Дослідник уболіває за розвиток української етно‑
графічної науки та етнографічного музейництва, 
веде активне листування і підтримує постійні на‑
укові контакти з провідними організаторами й 
меценатами музейної справи (М. Біляшівським, Д. Явор‑
ницьким, В.  Кравченком, Ф.  Штейнгелем) та знаними 
етнографами, котрі долучилися до створення колекцій‑
ного фонду українських музеїв (В. Гнатюком, З. Кузелею, 
М.  Зубрицьким, О.  Русовим, В.  Бабенком, П.  Рябковим 
та  ін.), обмінюється з ними програмами‑запитальника‑
ми зі збирання й вивчення етнографічних пам’яток тощо. 
Розроблений Хведором Вовком проект етнографічних 
експозицій Російського музею, що ґрунтувався на заса‑
дах еволюційної теорії, знайшов застосування в експози‑
ційній практиці музеїв України 20‑х років XX ст. З його 
іменем пов’язано заснування київського Музею (Кабіне‑
ту) антропології та етнології ім. Хв. Вовка, який поряд з 
Етнографічною комісією став однією з перших державних 
етнографічних установ системи Академії наук України 307.

Увесь свій вік прагнучи до того, «щоби мати змо‑
гу працювати на рідній земли і для рідної науки»  308, 
учений після обрання його професором Київського 

307 Скрипник Г. Етнографічні музеї України. – С. 110–112.
308 [Гнатюк В.] Федір Вовк [Некролог]... – С. 120.
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університету на кафедрі географії та антропології і за‑
прошення взяти участь в організації Української акаде‑
мії, не вагаючись і не зважаючи на поважні вже роки, 

вирушає в Україну 309. Тут він мав намір закласти 
науковий осередок систематичних антрополого‑ 
етнографічних досліджень, оскільки завжди 
мріяв про розвиток цих дисциплін в Україні і на‑
голошував: «Розуміється, студіювати нашу етно‑
графію треба у Києві»  310. Проте намірам його 
не судилося здійснитися – 1918 року по дорозі в 
Україну («до землі обетованної») учений поми‑
рає в місті Жлобині поблизу Гомеля 311.

Утім, ідею заснування наукової антрополого‑ 
етнографічної інституції в Україні зуміли реалізу‑
вати його вихованці – її підхопив і втілив у життя 
учень і послідовник Хведора Вовка  – Олександр 
Алешо, котрий в основу цієї академічної устано‑
ви поклав цілу великої наукової ваги спадщину 
дослідника, яку ще 1915 року Хв. Вовк заповідав 
передати українській науковій інституції. Заповіт 
було доручено привести у виконання близьким 
колегам Хведора Кіндратовича – П. Стебницько‑

му та С. Єфремову. Відомий археолог і мистецтвознавець, 
колега й однодумець Хв.  Вовка Микола Макаренко по 
смерті вченого допоміг О. Алешо переправити до Києва 
його архів, бібліотеку та колекцію доісторичних предме‑
тів. Докладаючи чимало зусиль і долаючи надзвичайні 
труднощі, О. Алешо зміг допровадити цінну етнографіч‑
ну й наукову спадщину Хв. Вовка з Петрограда до Києва, 
а 29 березня 1921 року при Українській академії наук вже 
було відкрито установу під назвою Музей антропології та 
етнології ім. Хв. Вовка 312. Цей музей, на думку його керів‑
ника О. Алешо, мав у перспективі стати народознавчою 
науковою установою всеукраїнського масштабу. До скла‑
ду його штатних та позаштатних наукових співробітників 

309 [Носов А.]  Хв. Вовк (Th. Volkov) 1847–1918... – С. 4; Кабінет антропо‑
логії та етнології ім. Хв. Вовка (завдання, історія та потреби) // Бюлетень 
Кабінету антропології та етнології ім. Хв. Вовка. – Київ, 1925. – Ч. 1. – С. 5.

310 Наулко В., Франко О. Етнографічна та народознавча спадщина Федо‑
ра Вовка. – С. 691.

311  Хведір Вовк. 1847–1918  // Літературно‑науковий вісник.  – 1918.  – 
Кн. ІV–ХІ. – С. 177.

312  Кабінет антропології та етнології ім.  Хв.  Вовка (завдання, істо‑
рія та потреби)...  – С.  6; Провідник по Музею антропології та етнології 
ім. Хв. Вовка. – Київ, 1930; Носов А. Ф. К. Вовк і українська наука. – С. 8.

було зачислено А.  Носова, А.  Онищука, Ю.  Павловича, 
Л. Шульгіну, Є. Дзбановського та Д. Демуцького.

Ще восени 1918 року Олександр Алешо розробив 
у вигляді відомчої «Записки» спеціальну про‑
граму створення академічної антрополого‑етно‑
графічної інституції в Україні під назвою Музей 
антропології й етнографії та антропологічний 
інститут імені Хведора Кіндратовича Вовка при 
Українській академії наук. Програма містила об‑
ґрунтування доцільності створення відповідних 
профільних установ, а також докладні пропозиції 
щодо цілей, завдань і змісту окремих їх підрозді‑
лів. Нею передбачалося, що Музей складатиметь‑
ся з антропологічної та етнографічної частини 
й автономного антропологічного Інституту при 
ньому, «який ставить своїм завданням наукове 
розроблення антропології на Україні».

У доповідній записці про організацію Му‑
зею антропології та етнології О. Алешо наголо‑
шує, що «УАН <...> одна тільки й може як слід по‑
дбати, щоб дорогоцінні наукові скарби, передані 
Хв. Вовком у спадок Українській Академії <...> не 
лежали мертвим майном, а лягли і служили ґрунтом для 
розвитку зазначених наукових дисциплін»  313. Основу 
Музею склали бібліотека, численні наукові, антрополо‑
гічні, етнографічні та палеоетнологічні матеріали про‑
фесора Хв. Вовка (у вигляді колекції речей, рукописних 
матеріалів, заміток, малюнків, карток антропометрич‑
них вимірів, світлин та ін.) 314.

Тимчасовий статут Музею, розроблений О. Алешо, 
окреслював широку наукову перспективу розвитку осе‑
редку, який мислився як «центральний науковий музей 
на Україні», покликаний «планомірно збирати та пере‑
ховувати різні матеріали», здійснювати «безпосередні 
наукові студії антропології, доісторії та етно логії»  315. 
Положення статуту про наукову діяльність Музею від‑

313 Цит. за: Скрипник Г. Українське етнографічне музейництво (20‑ті – 
90‑ті роки XX ст.). – Київ, 1998. – С. 31.

314 Кабінет антропології та етнології ім. Хв. Вовка (завдання, історія та 
потреби)... – С. 1–8. Переважна більшість перевезених до Києва матеріалів 
зі спадщини Хв. Вовка (за винятком збірок пам’яток) нині зберігається в 
Науковому архіві Інституту археології НАН України.

315 Скрипник Г. Українське етнографічне музейництво (20‑і – 90‑ті роки 
XX ст.). – С. 32.
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бивають помітний вплив на О. Алешо наукових поглядів 
його вчителя Хв. Вовка про тріаду наук – антропологію, 
археологію, етнографію. Відповідно до цього інституцію 

і було поділено на три відділи. У «Провіднику» 
по Музею антропології та етнології ім. Хв. Вов‑
ка зазначається, що завдання відділу етнології, 
зокрема, полягає «в  дослідженні побуту укра‑
їнського народу та інших народів, що Україну 
залюднюють або близькі українській людності 
своїм походженням та історичними стосунка‑
ми». Дослідницьку діяльність відділ здебільшого 
провадив «стаціонарним методом на своїх до‑
слідчих станціях, за які є окремі села, а  також 
екскурсійним способом у певні райони»; крім 
того, передбачалося, що відділ буде керувати 
працею кореспондентів та окремих дослідників 
на місцях. Поряд з дослідженням народного по‑
буту стаціонарним та екскурсійним способами 
співробітники відділу проводили систематичне 
збирання речей і комплектування етнографіч‑
них колекцій музейного осередку.

У  1922  році (31  березня) Музей було пере‑
йменовано в Кабінет антропології та етнології ім. Хв. Вов‑
ка, однак, як зазначається в першому випуску «Бюлетеня» 
Кабінету, це не звузило меж наукової діяльності устано‑
ви  316. Реорганізація цього музейного осередку в Кабінет 
зумовила структурне виокремлення на його основі двох 
самостійних підрозділів: з одного боку – власне етногра‑
фічного музею, а  з іншого  – своєрідного антрополого‑ 
етнологічного інституту. Кожен із цих підрозділів, що від‑
повідав конкретному напрямкові роботи, набуває авто‑
номного характеру. Як зазначав А. Носов – очільник Кабі‑
нету антропології та етнології (обраний по смерті О. Але‑
шо 1922 р.), колись єдиний Кабінет, «принципи якого Ф. К. 
[Ф. Вовк. – Г. С.] ще за свого життя так енергійно висував 
і популяризував», невдовзі «для більшого успіху та розви‑
тку поділений на Кабінет Антропології та Передісторії і на 
Кабінет Етнології; обом надано ім’я покійного» 317. 

Серед пріоритетних завдань діяльності Кабіне‑
ту антропології та етнології, вченим секретарем якого 

316 Кабінет антропології та етнології ім. Хв. Вовка (завдання, історія та 
потреби)... – С. 6.

317 Носов А. Ф. К. Вовк і українська наука. – С. 8.

був учень і послідовник Хв. Вовка М. Рудинський, були 
не лише теоретичні, але й практичні антропологічні та 
археологічні студії: зокрема, вже до 1926  року співро‑
бітниками Кабінету було зроблено понад дві ти‑
сячі антропологічних вимірів українців і пред‑
ставників інших націй, які жили на території 
України; досліджено нові археологічні стоянки 
палеолітичної та неолітичної культур. Резуль‑
тати цих практичних досліджень відображені 
в часописах ВУАН та у спеціально заснованому 
річнику «Антропологія», в яких ішлося як про 
регіональні антропологічні особливості україн‑
ської людності (Поділля, Кубані), антропологію 
іншоетнічного населення (Криму, Приазов’я) 318, 
так і про нововідкриті стоянки передісторичних 
культур тощо 319. 

Студії Кабінету антропології та етноло‑
гії були предметним утіленням наукових заду‑
мів Хведора Вовка щодо реалізації програми 
комплексних антрополого‑етнографічних до‑
сліджень усієї України. Проте, через обмаль фі‑
нансових та матеріально‑технічних ресурсів для 
повноцінного розгортання діяльності всіх про‑
фільних відділів, співробітникам Кабінету «довелося зо‑
середити більше уваги й матеріяльних засобів поки‑що 
на одному відділі, саме на відділі етнології» 320. Тим‑то й 
не дивно, що найпомітніші наукові результати отримав 
саме цей підрозділ у складі провідних штатних та поза‑
штатних співробітників (зокрема Н. Заглади, Л. Шуль-
гіної, Ю.  Павловича та  ін.) під керівництвом відомого 
етнографа А. Онищука. Ще працюючи вчителем у низці 
сіл Покуття та Гуцульщини, А. Онищук виявляв профе‑
сійну зацікавленість до етнографії: студіював народну 
уснопоетичну творчість і матеріальну культуру, вивчав 
народні звичаї та вірування, а  також (як член НТШ)  

318 Носов А. Матеріали до антропології України. Українці Кубані // Ан‑
тропологія.  – 1928.  – №  1; Носов  А. Матеріали до антропології України. 
Українці Поділля // Етнографічний вісник. – Київ, 1927. – Кн. 5; Носов А. 
До антропології кримських татар // Антропологія. – Київ, 1929. – Вип 2.

319 Рудинський М. Деякі підсумки та ближчі завдання палетнологічних 
вивчень у межах УСРР // Антропологія. – Київ, 1931. – № 4; Рудинський М. 
Досліди в Журавці // Антропологія. – Київ, 1929. – № 2;  ін.

320 З праці відділів Кабінету антропології та етнології ім. Хв. Вовка (ко‑
роткий огляд) // Бюлетень Кабінету антропології та етнології ім. Хв. Вов‑
ка. – Київ, 1925. – Ч. 1. – С. 11.
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зібрав значну кількість етнографічних пам’яток для Му‑
зею НТШ. А. Онищуку належить ініціатива організації і 
реалізації стаціонарних народознавчих досліджень, які 
проводилися науковими силами Кабінету, окремих ко‑
респондентів та дослідників у різних населених пунктах 
України (Чернігівщина – с. Старосілля; Волинь – с. За‑
мисловичі; Уманщина  – с.  Сушківка та  ін.). Зокрема, 
протягом 1921–1923 років А. Онищук стаціонарно до‑
сліджував культуру повсякдення української людності 
в с.  Старосілля, студіюючи рибальство, землеробство, 
народну техніку та житло. У 1923 році працівники Кабі‑
нету‑музею етнології вивчали гончарство та кошикар‑
ство в с. Слобідка поблизу Києва; народне будівництво 
та одяг – на Малинщині й Миргородщині 321. У 1924 році 
Кабінетом етнології було відкрито нову етнографічну 
дослідну станцію в с. Жукин на Київщині, у результаті ді‑
яльності якої було досліджено ономастику, рибальство, 
городництво, пасічництво, скотарство й хліборобство, 
народну техніку, медицину й ветеринарію, народини й 
дитячий побут тощо. «За основу вивчення села було по‑
ложено всебічне дослідження одного господарства, і ці 
відомості доповнені були матеріалами, зібраними по 
інших господарствах та від різних спеціалістів, як от – 
рибалки, теслярі, пасічники і т. п.» 322. Результатом цих 
польових експедиційних студій стають ґрунтовні на‑
укові розвідки та численні збірки етнографічних колек‑
цій (на 1926  рік у Кабінеті‑музеї було зібрано близько 
2 тис. експонатів та близько 5 тис. малюнків). Набутком 
Кабінету‑музею етнології у перші ж роки його функціо‑
нування стала збірка дитячих іграшок із с. Старосілля 
(134 од. зб.); побутових предметів та знарядь рільництва 
із с. Пекарі (63 од. зб.); гончарних виробів із с. Бубнів‑
ка (60  од.  зб.); пам’яток татарського побуту, зібраних 
Л. Шульгіною у Криму тощо 323. Особливо цінною була 
колекція малюнків художника‑етнографа Музею Юрія 
Павловича, який упродовж 50‑ти років поєднував свої 
професійні заняття із зацікавленістю етнографією, ви‑
вчаючи і замальовуючи явища етнокультури. Як учень 

321 Там само. – С. 13.
322 Там само. – С. 13.
323 АНФРФ ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, ф. 43‑3, од. зб. 116, 

арк.  2; ф.  43‑1, од.  зб.  47, арк.  6, 8, 9; ф.  43‑1, од.  зб.  41, арк.  14; ф.  43‑1, 
од. зб. 42, арк. 2.

Хв. Вовка ще з петербурзьких років діяльності, худож‑
ник Ю.  Павлович після переїзду в 1918  році до Києва 
починає працювати нештатним співробітником Кабі‑
нету‑музею антропології та етнології (з 1921 р.), здійс‑
нюючи щорічні багаторазові експедиційні виїзди на 
Київщину, Чернігівщину, Житомирщину, Полтавщину, 
Дніпропетровщину, Запоріжжя та ін. Він виконав чис‑
ленні замальовки землеробських, рибальських знарядь, 
зразків тогочасної техніки, антропологічних типажів і, 
як зазначали дослідники, зробив «5500 кольорових за‑
рисовок типів українського одягу. Не меншу кількість 
зробив Ю. Павлович і по житлу» 324.

Великий резонанс мала і просвітницька діяльність 
Кабінету‑музею антропології та етнології: так, виставка 
художньо‑етнографічних робіт Ю. Павловича, що репре‑
зентувала його акварельні малюнки (3000 з них стосува‑
лися України, 210 – Росії, 200 – Фінляндії, 200 – Кавказу, 
400  – Близького Сходу тощо) і  була доповнена картою 
етнографічних типів населення України та 130‑ма нама‑
льованими етнографічними фігурками українців, турків, 
арабів, евреїв, башкир та представників інших народів, 
стала дієвим засобом поширення етнографічних знань 325.

Кабінет етнології, як установа передусім наукова, 
здійснював широкий фронт дослідницьких робіт, час‑
тина з яких була опублікована в «Матеріалах до етно‑
логії», що їх почав видавати Кабінет‑музей з 1929 року 
(вийшло 3  випуски). Характерною особливістю публі‑
кацій співробітників цього осередку є помітний вплив 
на них еволюційної теорії, популярної серед нардознав‑
ців 1920‑х років. Серед досліджень цього циклу – пра‑
ці Л.  Шульгіної («Українські воскобійні», «Приладдя 
для освітлення в с.  Бубнівка на Поділлі», «Гончарство 
в с.  Бубнівка на Поділлі», «Ткацькі верстати в с.  Мар‑
тиновичі на Київщині (матеріали до історії ткацтва)»), 
в  основу яких було покладено визнаний музеями в ці 
роки типологічно‑еволюційний принцип аналізу ма‑
теріалів  326. До цієї ж серії робіт належать і публікації  

324 Симоненко І., Пиваківська С. Видатний етнограф‑дослідник // Київ‑
ська правда. – 1945. – 8 липня.

325 Скрипник Г. А. Етнографічні музеї України. – С. 124–125.
326  Наприклад. див.: Кагаров  Є. Відділ еволюції та типології культури 

при Музеї антропології та етнографії Академії наук СРСР у Ленінграді // 
Первісне громадянство та його пережитки на Україні.  – Київ, 1927.  – 
Вип. 1–3. – С. 138–145.
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Н.  Заглади («Ярмо (використання та розвиток») та 
Ю.  Павловича («До питання про еволюцію ніжки в 
стільці й столі», «До питання про еволюцію українсько‑
го народного орнаменту», «Поліський курінь», «Про 
шиття і носіння одягу», «Мисник», «Вживання кошика 
та мішка. Матеріа ли до історії примітивного транспор‑
ту», «З  літніх вражень худож ника‑етнографа»)  та  ін. 
Особливий інтерес для сучасних дослідників становить 
праця Н. Заглади з етнографії дининства («Побут селян‑
ської дитини», 1929 р.). Продовжуючи розвивати запо‑
чатковану свого часу ще Хв. Вовком тематику з етногра‑
фії дитячого віку, Н. Заглада виконала на високому про‑
фесійному рівні студію з побуту селянської дитини (за 
матеріалами стаціонарного вивчення с. Старосілля) 327. 

Дослідження та розвідки всіх співробітників осередку 
були щедро проілюстровані рисунками Ю. Павловича.

З огляду на непоправні культурні втрати, пов’язані 
із Чорнобильською трагедією, особливої наукової ваги 
набуває дослідження, здійснене 1934 року Н. Загладою в 
селах Чорнобильського району Полісся, яке містить уні‑
кальну інформацію про історію с. Новошепеличі, харак‑
тер та особливості господарських занять, знарядь праці, 
житла та одягу його мешканців тощо 328.

У  фокусі уваги співробітників Кабінету антро‑
пології була також розробка науково‑методичного 
інструментарію, програм‑запитальників, методичних 
рекомендацій. Ідеться, зокрема, про програми, складе‑
ні Л. Шульгіною («Пасічництво», «Засоби та способи 
переношування», «Народний календар», «До збирання 
відомостей про народне фізичне виховання немов‑
лят»), Н. Загладою («Жнива», «Засоби навігації, їх ви‑
роблювання та уживання», «До збирання етнографіч‑
них матеріалів до пізнання дитячого життя»), А. Они‑
щуком («Огонь, його добування та примінення», «Вло‑
ви і рибальство», «Народна горожанська архітектура», 
«Народна техніка»), Ю.  Павловичем («Народні одяги, 
взуття, зачісування, прикраси») 329.

327 Гладківський П. [Рец.] Ніна Заглада. Побут селянської дитини. Мате‑
ріали до монографії с. Старосілля. 1929 // Первісне громадянство та його 
пережитки на Україні. – Київ, 1929. – Вип. 2. – С. 127–132.

328 АНФРФ ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, ф. 43‑5, од. зб. 166.
329 Скрипник Г. А. Етнографічні музеї України. – С. 125.

Важливе значення для організації етнографічних 
студій як у центрі, так і силами місцевих музеїв на пери‑
ферії мали своєрідні методичні розробки А.  Онищука, 
надруковані в трьох номерах «Побуту» («Уваги в справі 
систематичних дослідів над матеріальною культурою на‑
шого села», «Розвідки над народним побутом»), Л. Шуль‑
гіної («В справі дослідження національних меншостей») 
і Н. Заглади («Систематичні досліди над процесом змін 
в народному побуті»), що віддзеркалювали розширення 
уявлень науковців про предмет і завдання української 
етнографії та ілюстрували новий етап у розробці україн‑
ськими етнологами теоретичних проблем народознавчої 
науки в річищі напрацювань Хв. Вовка.

Отже, у  системі народознавчих академічних інсти‑
туцій кінця 1920‑х  – початку 1930‑х  років результатив‑
но працювали учні, послідовники й однодумці Хв.  Вов‑
ка в царині антропології, етнології та палеолітознавства: 
О. Алешо, А. Носов, Є. Артюхов, І. Раковський, С. Руденко, 
М. Макаренко, Ю. Павлович, Н. Заглада, Л. Шульгіна та ін. 
Проте вже з початку 1930‑х років (під виглядом реоргані‑
зації) Кабінет антропології та Кабінет етнології, як і інші 
народознавчі установи УАН, були зліквідовані, а їхні штат‑
ні та позаштатні співробітники за поодинокими винятка‑
ми – репресовані.

Звідтоді науковий доробок славетного вітчизня‑
ного вченого Хведора Кіндратовича Вовка, який вписав 
виняткової наукової ваги сторінку в історію української 
антропології, археології, етнології та етнографічного му‑
зейництва, на кілька десятиріч потрапляє під заборону 
тоталітарного більшовицького режиму; його наукова 
спадщина вилучається з наукового вжитку і залишається 
поза повноцінною увагою дослідників аж до часів неза‑
лежності – початку 90‑х років ХХ ст.

А  між тим народознавчі студії вченого почат‑
ку ХХ  ст. заклали підмурівок для поступу української 
етнології усього цього століття. Оцінюючи діяльність 
Хв. Вовка в царині етнографії, А. Носов назвав її «много‑
гранчастою і великоцінною»  330, оскільки праці видат‑
ного дослідника науково легітимізували концепцію ви‑
никнення й розвитку українського етносу як самобут‑
ньої в антропологічному й етнокультурному розумінні 

330 Носов А. Ф. К. Вовк і українська наука. – С. 2.
Бджільництво.  

с. Старосілля. Чернігівщина Будівництво. Черкащина
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спільноти; впроваджували нові, суголосні європейській 
традиції дослідницькі напрями й підходи до осмис‑
лення української етнокультури в річищі порівняльної 
етно графії та з огляду на національну історію. 

У  своїй рецензії на опубліковану Галиною Вовк 
«Бібліографію праць Хведора Вовка» Михайло Гру‑
шевський ще 1929 року слушно писав щодо спадщини 
вченого: «Пильним і невідкладним завданням являєть‑
ся також опись і можливо вичерпуюче використання 
невиданої спадщини Ф. К‑ча [Федора Кіндратовича. – 
Г. С.] <...> Тепер, коли взагалі ведеться така жвава дис‑
кусія над завданнями етнографії, етнології, народо‑
знавства і  т.  д., більше ніж коли небудь годилось би 
привести до ясности погляди в сій справі найвизна‑
чнішого українського етнолога» 331. Ці міркування сла‑
ветного історика, попри неодноразові спроби дослід‑
ників і видавців попередніх часів перевидати частину 
праць Хв. Вовка і досі не втратили своєї актуальності, 
позаяк левова частка спадщини вченого і нині залиша‑
ється недоступною ширшому загалові. Опублікування 
в рамках видавничих проектів ІМФЕ ім.  М.  Т.  Риль‑
ського НАН України найвизначніших і деяких з ма‑
ловідомих праць Хв. Вовка, на наш погляд, сприятиме 
бодай частковому виконанню завдання, поставленого 
М. Грушевським та іншими сучасниками Хведора Кін‑
дратовича ще століття тому.

331  Грушевський М. Галина Вовк. Бібліографія праць Хведора Вовка 
(1847–1918)  // Первісне громадянство та його пережитки на Україні.  – 
Київ, 1929. – Вип. 2. – Кн. 7. – С. 140.

*  Науковий доробок Хв.  Вовка привернув увагу дослідників ще за 
його життя: зокрема, інформація про вченого була вміщена в чеському 
науковому словнику Отто, опублікованому в Празі (1907); енциклопедич‑
на стаття про нього містилася також у доповненнях до російського слов‑
ника Ф. Брокгауза та І. Єфрона; розвідка про дослідника та його наукові 
здобутки була надрукована в 1–2  номері «Русского антропологического 
журнала». Утім, найбільше історіографічних оглядів про науковий спадок 
ученого з’явилося по його смерті – у першій третині ХХ ст. Серед опубліко‑
ваних некрологів, споминів та студій про народознавчу діяльність дослід‑
ника (А. Носова, О. Алешо, М. Сумцова, Л. Чикаленка, П. Стебницького, 
О. Єфименка, М. Грушевського, С. Єфремова, З. Кузелі, В. Гнатюка, Д. Золо‑
тарьова, Б. Соколова та ін.) окрему групу складають розвідки, що ввійшли 
до так і не опублікованого «Збірника пам’яті Ф. К. Вовка», а згодом були 
видрукувані у вигляді відбитків, кожен з яких присвячувався діяльності 
Хв. Вовка в певній народознавчій галузі. Ідеться, зокрема, про огляд його 

антропологічних напрацювань (О.  Алешо. «Хв[едір] К[індратович] Вовк 
як антрополог»), етнографічних студій (А. Носов. «Хв[едір] К[індратович] 
Вовк як етнограф») та наукового внеску вченого в археологію (Л. Чикален‑
ко. «Х[ведір] К[індратович] Вовк як передісторик»). До збірника мала ввій‑
ти також стаття П. Стебницького «До біографії Х[ведора] Кін[дратовича] 
Вовка», яка містила цікаві спогади про вченого – про організацію ним Ко‑
мітету з повернення в Україну культурних та історичних цінностей зокре‑
ма. Це – цінні свідчення та оцінки наукової діяльності вченого, зроблені 
його сучасниками й колегами, які, однак, позначені певним суб’єктивізмом 
і характерною для цього жанру деякою ідеалізацією.

Високу оцінку заслугам Хв.  Вовка перед українською наукою дав 
М.  Сумцов у статті, опублікованій 1922  року теж у вигляді некролога. 
Згодом з’являються огляд результатів антропологічних студій Хв.  Вов‑
ка, зроблений Д. Анучиним в «Русском антропологическом журнале», та 
«Передмова», присвячена пам’яті Хв.  Вовка до журналу «Материалы по 
этнографии Этнографического отдела Государственного русского музея», 
у  якій високо оцінено роль ученого як організатора відділу. Аналіз ан‑
тропологічного доробку Хв.  Вовка з деякими авторськими уточненнями 
й корекціями висновків дослідника містили також публікації його учнів: 
І. Раковського «Погляди Хведора Вовка на расовість українського народу» 
(1925) та спільна стаття І. Раковського й С. Руденка «Погляди на антропо‑
логічні відносини в українського народу» (1927), вміщена в «Збірнику ма‑
тематично‑природописно‑лікарської секції НТШ». 

На вшанування пам’яті Хв. Вовка (десятиріччя по смерті) з’являються 
також публікації Є.  Дзбановського, І.  Житецького та А.  Носова, у  яких 
порушується питання палеоетнології, узагальнюється внесок ученого в 
українську антропологію і етнологію та подаються відомості про його гро‑
мадську діяльність. На заслугах Хв. Вовка в царині палеоетнології наголо‑
шує П. Єфименко в статті «Некоторые итоги изучения палеолита СССР», 
опублікованій 1928 року. Серед інших оглядово‑аналітичних праць кінця 
20‑х – початку 30‑х років, присвячених спадщині Хв. Вовка, слід згадати 
опубліковані 1931 року праці М. Рудинського «Визначніші серії кістяних 
виробів Мізинської палеолітичної стації в освітленні Федора Вовка» та 
«Матеріали до вивчення передмікенської культури на Україні (деякі кри‑
тичні зауваження до статті Ф. Вовка)», у яких дослідник високо оцінює до‑
робок ученого в царині студіювання палеоліту й трипільської спадщини.

У подальшому, під тиском репресій та заборон більшовицької влади, 
спадщина Хведора Вовка замовчується і на кілька десятиліть зникає з на‑
укового обігу.

Ю. Павлович. 
Бджільництво. 

Чорнобиль. 
Київщина
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За певного політичного потепління в УРСР часів «відлиги» українські 
народознавці знову впродовж короткого часу звертаються до народознав‑
чого доробку Хв. Вовка. З’являються друком статті про нього (Г. Стельмаха 
та М. Приходька, Н. Лінки та С. Кузнєцова, В. Дмитриченка та М. Рудь‑
ка) і  стислий огляд та висока оцінка діяльності вченого в передмові до  
бібліографії української археології І. Шовкопляса. Проте й тоді подавалася 
досить скупа інформація про вченого, до того ж нерідко – у відверто не‑
гативному контексті. Зокрема, у підготовленому в 1960‑х роках етнографа‑
ми ІМФЕ макеті історико‑етнографічної праці «Українці» (у розділі В. Дя‑
ченка «Антропологічна характеристика українського народу») висновки 
Хв.  Вовка щодо антропологічних характеристик українців були піддані 
різкій і необґрунтованій критиці, так само, як у праці цього ж автора «Ан‑
тропологічний склад українського народу» (1965). Надто лаконічна згадка 
про Хв. Вовка подається в колективній монографії «Гуцульщина» (1987) –  
в історіографічному огляді П. Арсенича.

За часів незалежності наукова та епістолярна спадщина Хв. Вовка стала 
предметом широких, виконаних у рамках проблемно‑тематичного підходу 
студій антропологів, істориків та етнологів. Його народознавчий доробок 
найґрунтовніше розглянуто в низці статей та синтетичній за характером 
монографічній праці О. Франко. Про внесок Хв. Вовка у впровадження за‑
хідноєвропейських методик до студій з української етнографії, археології та 
антропології, у налагодження наукових зв’язків між українськими та євро‑
пейськими вченими, у розробку нових напрямів народознавчих досліджень 
та формування наукової школи йдеться в публікаціях В. Наулка, С. Сегеди, 
Л. Бабенка, Г. Скрипник, І. Красовського, В. Кушніра, В. Качкана, О. Ошур‑
кевича, О.  Таран, О.  Рудої та  ін., у  яких зроблено також аналіз основних 
етно логічних та антропологічних студій Хв. Вовка. Зв’язки дослідника з єв‑
ропейськими науковими центрами, з  провідними вченими‑гуманітаріями 
України, його науково‑організаційна та громадська діяльність висвітлюєть‑
ся в оприлюдненій В. Наулком, Ю. Філіповою, О. Франко, В. Старковим та 
іншими авторами епістолярній спадщині Хв. Вовка; чимало нової інформа‑
ції опубліковано у збірниках матеріалів конференцій, приурочених до юві‑
лейних дат ученого (у Києві, Львові, Рівному, Санкт‑Петербурзі).

Цінні, проте маловідомі в Україні огляди народознавчих студій та епіс‑
толярій Хв. Вовка опубліковані науковцями української діаспори (Л. Чика‑
ленком, І. Борщаком, О. Воропаєм, П. Одарченком, М. Антоновичем та ін.); 
статті про дослідника розміщені також у першому томі «Української за‑
гальної енциклопедії» (за ред. В. Кубійовича, Париж, Нью‑Йорк, 1955 р.) 
(за підписом Р. М.) та другій книзі «Української малої енциклопедії» (Буе‑
нос‑Айрес, 1958 р.) (за підписом Є. Онацького) та ін.

Нариси із 
загальНо

НаціоНальНої  
та регіоНальНої  

аНтропології  
і етНографії  

україНців ý
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Українці З ПОГЛЯДУ  
антрОПОЛОГії

З погляду расової належності українці, як і майже всі народи 
земної кулі, не є однорідною масою, бо значною мірою мають сліди 
домішок різних етнічних елементів. Зберегти свої расові особливості 
в чистоті змогли лише повністю ізольовані етнічні групи. Українці ж, 
як в історичні, так і, ймовірно, у доісторичні часи, ніколи не перебу‑
вали в такому ізольованому стані, тому їхня расова неоднорідність є 
зрозумілою і природною. Аби визначити етнічний характер більшос‑
ті українського населення та домішок, що ввійшли до його складу, ма‑
ємо визначити антропологічні риси та порівняти їх з рисами сусідніх 
народів.

Донедавна найпомітнішою і навіть найнадійнішою відмінною 
ознакою етнічних груп вважалася мова. На мовних відмінностях була 
побудована вся класифікація цих груп, і навіть сьогодні такі поняття, 
як «арійці», «слов’яни», «великороси» тощо, мають майже виключно 
лінгвістичне значення. Сучасна наука, а головним чином успіхи сома‑
тичної антропо логії, виявили повну непридатність цієї ознаки, зму‑
сили шукати інших, більш сталих прикмет, якими є чисто фізичні 
особливості: колір кістки, волосся та очей, пропорції та форми різних 
частин тіла і, як правило, його скелета. Ретельне дослідження цих рис 
засвідчило, що вони не лише індивідуальні, але й передаються у спа‑
док, не змінюються впродовж кількох поколінь, є найбільш сталими в 
розрізненні людських рас і тому найнадійнішими расовими ознаками.

Вивчення цих властивостей у різних народів почалося порівняно 
недавно і ще не надто просунулося, тому в Європі, наприклад, воно не 
обіймає ані всього її простору, ані всієї кількості населення. Особливо 
це помітно стосовно її східної частини – Росії. Проте перші спроби 
узагальнення наявних результатів антропологічних досліджень, здій‑
снені для Європи Й. Є. Денікером 1, а для Російської Імперії, зокрема, 
О. О. Івановським 2, доводять, що, не беручи до уваги значних поми‑
лок, ми вже можемо з відносною впевненістю вести мову про антро‑
пологічний склад населення Європи. Що стосується України, то, хоча 
погляди двох згаданих вище дослідників про рівень її вивчення в ет‑
нічному розумінні діаметрально протилежні, а виконана робота ще 

1 Deniker (J) Les races di e’Europe. Paris 1899 (Conqris is jt Etienne 26 sess. 1897).
2 Ивановскій (А. А.). Объ антропологическомъ составѣ населенія Россіи. (Труды Антроп. 

Отд. И. Общ. Люб. Естеств. Антроп. и этногр. т. ХХІІ). Москва, 1904. 
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досить неповна та недостатня, ми все‑таки гадаємо, що наявні відо‑
мості дозволяють дійти деяких досить загальних, але цілком конкрет‑
них висновків. Ознайомлення із цими даними й результатами, що з 
них випливають, і є метою запропонованої  статті, яка, зрозуміло, не 
може охопити всього наявного матеріалу і призначена для читачів, які 
з тих чи інших причин не можуть користуватися першоджерелами. 

Щодо зросту, то українці, як відомо, є населенням більш‑менш 
високим (середній зріст 1670 мм) 3. Найнижчий зріст мають українці 
Воронезької губернії (1632 мм), потім ідуть харків’яни (1645 мм), га‑
лицькі бойки (1646 мм) та волиняни (1657 мм). Українці Чернігівської 
губернії вже значно вищі середнього зросту (1666 мм), група з різних 
місцевостей України дала ще вищі показники (1668 мм), а Галицькі го‑
ряни – гуцули (1693 мм) – та українці Кубанської області (1701 мм) 
мають дуже високий зріст. Цей географічний розподіл зросту є доволі 
цікавим, оскільки показує, як зріст українців, загалом високий (47 % 
нижчих за середній та 53 % високих), зменшується в напрямку північ-
ного сходу і стає помітно вищим у напрямку південного заходу, сягаючи 
найбільшого показника в українських горян – гуцулів. Пояснюється це 
тим, що у Воронезькій та Харківській губерніях українське населення 
безпосередньо контактує з великоросійським  (середній зріст 1657 мм, 
причому 51 % нижчих за середній зріст та 49 % вищих за середній), 
нижчий зріст якого зумовлюється домішками низьких інородців, які 
входять до його складу (Мордва – 1643 мм, зиряни [комі] – 1628 мм, 
черемиси [марійці] – 1615 мм), тоді як на південному заході він непо‑
мітно переходить у південнослов’янське населення, яке вирізняється 
вищим зростом (сербо‑кроати [сербо‑хорвати] – 1700  мм). Нижчий 
зріст бойків та вищий кубанських козаків також має своє пояснення: 
на зріст бойків впливає те, що це населення, принаймні на півночі, за‑
знало польського впливу (середній зріст – 1654 мм, з них 51 % нижчих 
за середній та 49 % вищих за середній); а кубанські козаки були пере‑
селені з України і становили найміцнішу й фізично найрозвиненішу 
частину її населення, та, поза сумнівом, змішалися з місцевими жінка‑
ми різних племен (середній зріст осетинів, наприклад, 1692  мм).

Дуже важливою за своєю стійкістю етнічною ознакою є відношен‑
ня поздовжнього та поперечного діаметрів голови, яке виражається так 
званим головним покажчиком [показником], що дорівнює найбільшій 
ширині черепа стосовно його найбільшої довжини, яка приймається за 
100. Згідно із цим головним покажчиком, етнічні групи поділяються на 
довгоголових (доліхоцефали з г.  п. до 77,7), середньоголових (мезоце‑

3 Цю, як і решту наведених нами цифр, ми беремо із цитованої вище праці О. О. Івановсько‑
го, доповнюючи їх відомостями Коперницького, що стосуються переважно Східної Галични, та 
отриманими особисто нами в результаті експедицій у 1903–1905 рр.

фали з г. п. від 77,7 до 80) та короткоголових (брахіцефали з г. п. понад 
80). За цими ознаками українці, як і решта слов’ян, є доволі короткого‑
ло вими, але ступінь їхньої брахіцефалії (за нашими обрахунками, 83,2) 4 
викликає неабиякий інтерес. Як майже в усіх етнічно більш‑менш змі‑
шаних народів, головний покажчик має значні коливання, але вони, як 
ми побачимо, аж ніяк не безладні й досить багатозначні. Найменшим го‑
ловним покажчиком, а відповідно й найменшою брахіцефалією вирізня‑
ються волиняни (г. п. 79,7), воронезькі українці (81,7), кубанські козаки 
(82,1), подільські українці (82,2), харківські (від 82,5 до 83,1), полтавчани 
(82,7), галицькі бойки (82,9); за ними йдуть галицькі лемки (83,1), по‑
ловина київських українців (83,2 та 83,4), галичани до Карпат (83,4), бу‑
ковинські русини – негуцули (84,1) і друга половина київських українців 
(84,6), гуцули (галицькі – 84,2, угорські [закарпатські] – 85,0 та буковин‑
ські – 85,1; загалом 84,6) та, нарешті, кролевецькі чернігівці (за вимірами 
п. Білодіда, 85,5).

Аналізуючи ці цифри, або, краще, нанісши їх на мапу, чого ми, на 
жаль, не можемо зробити, не відкладаючи на доволі тривалий термін 
публікацію цієї статті, ми бачимо й тут, але ясніше, порівнюючи з обмі‑
рами зросту, поступове збільшення нашої характерної ознаки (у цьому 
випадку  брахіцефалії) в напрямку з північного сходу на південний захід, 
до того ж під впливом тих самих факторів, які зумовили й географіч‑
ний розподіл зросту. Найменша брахіцефалія українців Воронезької 
та Херсонської губерній також пояснюється безпосереднім контактом 
з великоросами, головний покажчик яких, за обрахунками Денікера, 
коливається в межах 81,1–82,9 (с. г. п., за Івановським, 82,3) і перебуває 
в прямому співвідношенні з головним покажчиком фінів (80,1), чере‑
мисів (79,2) та естів (79). Незначна короткоголовість кубанців також 
зумовлена цією ознакою в осетинів (г. п. 81,9), а порівняно невисока 
брахіцефалія бойків, імовірно, – впливом поляків (г. п. 82,1), які у свою 
чергу ввібрали литовський компонент (г.  п.  81,8). Високий ступінь 
коротко головості центральних українців і найвищий у гуцулів повніс‑
тю відповідає такій самій особливості їхніх безпосередніх сусідів, зде‑
більшого – південних слов’ян (буковинські румуни – 86,3, частина бол‑
гар – 84,7, боснійські серби – 85,7, сербо‑кроати – 86, трансильванські 
румуни – 87,2 і частково західні слов’яни (чехи – 85,4, словенці – 85,4, 
морави – 85,3)) – і пов’язує з ними всю групу українців загалом. Дещо 
загадковими залишаються тільки мезоцефалія волинян, констатована 
п.  Кожуховим (утім, загалом на 48 осіб), що йде врозріз як з яскра‑

4 О. О. Івановський вирахував головний покажчик українців – 82,31, але, обмежуючись кор‑
донами Російської імперії, він не враховував у своєму обчисленні головного покажчика україн‑
ців Галичини, які значно змінюють указану цифру.
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во вираженою брахіцефалією київських українців, так і зі ще більшою 
короткоголовістю поліщуків (85,1), а далі вирахуваний Тально‑Грин‑
цевичем занадто різкий головний покажчик подолян, який поки що 
важко пояснити (панування в цій місцевості поміщиків‑поляків для 
цього недостатньо). Що ж до крайньої брахіцефалії кролевецьких чер‑
нігівців, то вона також є доволі несподіваною і спричинена, імовірно, 
активною міграцією населення вже в історичні часи (під час резиденції 
гетьманів у Батурині), крім того, можливим був і вплив окремих мон‑
голоїдних елементів.

Менш постійною, але, ураховуючи інші дані, надзвичайно важ‑
ливою етнічною ознакою, є колір волосся та очей. Щодо цієї ознаки, 
яка з очевидністю засвідчує наявність етнічних домішок у цього на‑
селення, українці, за переважання в них темного забарвлення (29,5 % 
світлого, 35 % мішаного та 35 % темного) відрізняються значно біль‑
шою різноманітністю стосовно інших ознак. Найсвітлішими є укра‑
їнці Курської губернії (38 % світлого, 38 % мішаного й лише 24 % тем‑
ного забарвлення), за ними йдуть чернігівці (між ними, ураховуючи 
й жінок, 33 % світлого, 41 % мішаного і вже 26 % темного), волиняни 
(42 % світлого, 29 % мішаного та 20 % темного), північні бойки (33 % 
світлого, 39 % мішаного та 27 % темного), українці Воронезької губер‑
нії (разом із жінками 29,5 % світлого, 37,5 % мішаного та 33 % темного) 
та кубанські козаки (34 % світлого, 36 % мішаного та 30 % темного). 
В  українців Харківської губернії вже починається явне переважан‑
ня темного типу (23,5 % світлого, 47 % мішаного і 29,5 % темного), в 
українців Полтавської (17,5 % світлого, 47 % мішаного і вже 35 % тем‑
ного) та Київської губерній (26,5 % світлого, 36,5 % мішаного та 37 % 
темного) це переважання також посилюється і, нарешті, у гуцулів, за 
Коперницьким, воно сягає maximum’у (25 % світлого, 29 % мішаного 
та 46 % темного). Попри таку різноманітність, яка залежить не лише 
від етнічних відмінностей, але й значною мірою від суб’єктивності до‑
слідників та розбіжностей у їхніх статистичних прийомах, ми бачимо 
явище, аналогічне до того, яке ми спостерігали щодо зросту та голов‑
ного покажчика: забарвлення волосся українців, світліше (русяве) на 
північно-східних окраїнах, стає темнішим у більшості населення та 
поступово темнішає в південно-східному напрямку, сягаючи найбіль-
шої інтенсивності в гуцулів. І в цьому випадку ми також бачимо, що 
світліший тип жителів сусідніх з великоросами місцевостей відповідає 
їхньому типові (37 % світлих, 41 % мішаних, 22 % темних), який дохо‑
дить у найбільш чистих великоросів, таких як, скажімо, забайкальські 
росіяни, сімейські та старообрядці (77 % світловолосих, 19 % мішаних 
і 4 % темноволосих), які чудово збереглися, до типу найбільш чистих 
фінів, таких як тавасти (88  % світлих, 8  % мішаних та 4  % темних). 

Далі ми бачимо, що на українських територіях, які зазнали польського 
чи білоруського впливу, відображається світліший тип поляків (35 % 
світлих, 46 % мішаних та 19 % темних) і що найінтенсивніше забарв‑
лення галицьких гуцулів цілком гармоніює з переважанням темного 
типу в південних слов’ян (у західних сербів 10,5 % світлих і 89,5 % тем‑
них; у хорватів 9,6 % світлих і 90,3 % темних), так само, як і в західних 
(у моравських чехів 10 % світлих і 89 % темних).

Ми могли б навести ще кілька цікавих статистичних даних, які 
засвідчують, що українці відрізняються, наприклад, прямим і вузьким 
носом (носовий покажчик 67,7), тоді як у великоросів (68,5), як і в по‑
ляків, він більш вдавлений та широкий і нагадує форму носа в білору‑
сів (69,5), фінів (86,2) та монголоїдів (татар 70,7), коротшими руками 
(в українців довжина руки відносно зросту 45,7, у великоросів – 46,0) 
та довшими ногами (53,6), ніж у поляків (52,1), білорусів (51,7) та ве‑
ликоросів (50,5), які з цього погляду тяжіють до мордви (49,1), алтай‑
ських татар (48,6) та ін. Проте це занадто збільшило б нашу статтю. 
На жаль, ми не можемо також дати порівняльних даних про розвиток 
вилиць, надзвичайно важливих і цікавих, з нашого погляду, оскіль‑
ки цифри, за словами самого п.  Івановського, не викликають довіри 
через низку протиріч. Тому обмежимося найбільше дослідженими та 
вже висвітленими нами ознаками, а також ще раз розглянемо їх спів‑
відношення.

Уже зазначений вище географічний розподіл цих ознак дає під‑
стави припускати їх взаємозв’язок. Детальніший аналіз результатів 
антропометричних досліджень, навести які в короткій журнальній 
статті, уже й так обтяженій цифрами, неможливо, свідчить, що між 
зростом українців та ступенем їхньої короткоголовості є певне співвід‑
ношення, а саме, що найвищий зріст відповідає найбільш вираженій 
круглоголовості й навпаки. Так само й ступінь забарвлення волосся 
та очей більш‑менш збігається з наведеними вище ознаками, інакше 
кажучи, чим високоросліше та круглоголовіше українське населення, 
тим воно темніше пігментоване. Усі ці риси не є випадковими і станов‑
лять характерну відмінність, етнічний тип українців, більшість яких є 
населенням високого зросту, брахіцефальним, з темним волоссям та 
очима, прямим і вузьким носом і т. д. Цей основний український тип, 
дещо послаблений, як ми бачили, на північно‑східних окраїнах, чіт‑
кіше виражений у напрямку до південного сходу, де він зливається з 
таким самим, але зі ще яскравіше вираженим типом південних і за‑
хідних слов’ян. Утім, попри послаблення на північному сході, він на‑
стільки разюче відрізняється там від сусідніх типів, що на це звернув 
увагу Elisée Reklu, який водночас відмітив і непомітний перехід його на 
південний захід. Якби карта О. О. Русова, додана до його статті в № 4 
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нашого журналу, охоплювала східну частину Австрії, то ми могли б ви‑
користати її для наших антропологічних ознак: потрібно було б лише 
вкрити густою червоною фарбою Галичину і південно‑західну частину 
Карпат, посиливши колір Київської губернії, дещо тьмяний унаслідок 
домішок польського і єврейського елементів, та, імовірно, частину Хер‑
сонської і Катеринославської губерній.

Викладені нами факти та висновки, що з них випливають, не 
лишилися непоміченими в антропологічній науці. Уже близько де‑
сяти років тому професор антропології паризького Museum’у Амі 
(E. t. Hamy) на своїх лекціях поділяв слов’ян за їхніми етнічними озна‑
ками на дві великі групи: 1) темноволосі, брахікефальні, високорослі, 
до якої він відносив сербо‑кроатів, словенців, чехів, словаків та укра-
їнців; 2) світловолосі, субрахіцефальні, низькорослі, до якої він відно‑
сив полабських слов’ян, поляків, білорусів та великоросів. Приблизно 
шість років тому п. Денікер, працю якого було згадано вище, на осно‑
ві узагальнення всіх антропологічних даних, які можна було зібрати 
на той час, також відносить українців до високорослої темноволосої 
брахіцефальної групи, що її він називає адріатичною, і яка на схід від 
Карпат переходить у групу з тими самими, але вже пом’якшеними 
ознаками. Зрештою, і п. Івановський, хоч і без подальших висновків 
констатує той факт, що українці мають замало спільних антропологіч‑
них рис з великоросами та поляками, які, навпаки, значно ближчі між 
собою, ніж з українцями. Власне, ми не повідомляємо читачеві абсо‑
лютної новини, а викладаємо лише вже відомі в антропології факти та 
виснов ки в доступнішій формі.

Узагальнюючи викладене вище, ми відповідно бачимо, що відомі 
досі наукові антропологічні факти щодо українців приводять до таких 
висновків:

1) українці належать до основного загальнослов’янського ан‑
тропологічного типу південної та західної Європи і є його східним 
продов женням з поступовим пом’якшенням етнічного характеру в на‑
прямку з південного заходу на північний схід під впливом, імовірно, 
фінських елементів, які були аборигенами тих східних територій, які 
тепер заселені українцями;

2) вплив на український тип тюрко‑монгольського елементу (по‑
ловці, торки, печеніги тощо), безперечно, був, але не лишив помітного 
сліду, оскільки брахіцефалія українців найменше помітна на сході;

3) етнічна спорідненість великоросів, білорусів і поляків з укра‑
їнцями, що, без сумніву, існувала раніше й утримувалася в мові, зна‑
чної мірою втратилася завдяки чималій домішці фінських та інших 
східних елементів у великоросів, фіно‑литовських у білорусів та, імо‑
вірно, тих самих, а можливо, й германських у поляків.

Подальші дослідження в галузі української антропології, звісна 
річ, змінять і доповнять багато з того, що ми знаємо тепер, але вважа‑
ємо, що вони навряд чи вплинуть на викладені нами основні висно‑
вки. Останні, зрозуміло, не можуть мати жодного національного чи 
тим паче політичного змісту, оскільки раса та нація  – поняття не рів‑
ноцінні, але, безперечно, можуть і повинні раз і назавжди припинити 
«істинно русскіє» та «вшехпольські» розмови про те, що українці – опо‑
лячені великороси чи змоскалені поляки. А це на сьогодні справа аж 
ніяк не марна.
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ЕтнОГрафічний нарис

I. Русини Галицької Рівнини

Будучи продовженням населення Волинської та Подільської гу‑
берній, русини Галицької рівнини, включаючи й північну частину Бу‑
ковини, майже нічим не відрізняються від західних волинян і подолян, 
тим паче, що мова останніх належить до галицьких, або червонорусь‑
ких, говірок. Проте в Галичині дуже різкі відмінності між волинянами 
й подолянами не так впадають в око завдяки, імовірно, значному пере‑
міщенню подолян на північ. У способі життя умови існування галиць‑
кого селянства мають більш західноєвропейський характер: малоземел‑
ля, повна монополізація полювання та рибальства поміщиками, майже 
пов на нестача пасовищ уже давно унеможливили для галицьких руси‑
нів будь‑яке добування засобів для життя навіть скотарством, і тому 
вони займаються виключно землеробством, яке в них, під впливом 
польської культури, стоїть помітно вище, ніж у їхніх закордонних роди‑
чів. Що стосується народної техніки, то вона, завдяки загальному, пере‑
важно землеробському, ладу всієї країни, значною мірою збереглася й 
досі. Гончарство доволі розвинуте та за сприяння ремісничих шкіл ро‑
бить помітні успіхи, не втрачаючи при цьому своєї оригінальності. Об‑
робка волокнистих рослинних речовин відбувається, як і раніше, удома 
за допомогою традиційного вимочування, тіпáння на терниці, прядіння 
й ткання на верстаті, який у передгір’ї має дещо вдосконаленішу будову, 
ніж у горах. Обробка тваринних матеріалів також зберігає свій народ‑
ний характер. Процес вичинки шкур для хутра та взуття такий самий, 
як і по всій Україні. До того ж виготовлення взуття (чобіт) у багатьох 
містах, як наприклад в Угнові, є спеціальністю місцевих міщан і селян‑
кустарів. Фабричне сукно далеко не скрізь встигло замінити домашнє, 
хоча заміна ця в Галицькій рівнині відбувається значно швидше, ніж у 
Карпатах, завдяки існуванню поміщицьких фабрик.

Їжа русинів Галицької рівнини також майже не відрізняється від 
їжі сусідніх підросійських українців і теж варіює на півночі та на півдні. 
Основна зернова рослина, зрозуміло, жито, але на півдні – у Буковині та 
на південному сході, по сусідству з Гуцульщиною, – вона поступається 
місцем кукурудзі, проте всюди до харчового раціону дедалі частіше вхо‑
дить картопля. Пісна їжа відрізняється від скоромної, головним чином, 
відсутністю «пóмасту», тобто сала, яке іноді замінюють олією; м’ясо, а 
тим паче птиця або риба, є найбільшою рідкістю, оскільки вся, навіть 
найдрібніша, рибна ловля є монополією поміщиків та майже завжди за‑
орендована євреями. Важливою складовою харчування галицьких се‑

Типи Галичини

лян рівнини є овочі, головним чином, буряк, капуста, цибуля, часник 
тощо, які дуже рідкісні в горах, бо їх вирощуванню перешкоджає і склад 
ґрунту, і суворіший клімат. Споживання спиртних напоїв дуже поши‑
рене, до того ж торгівля ними (пропинація) і досі є одним з важливих 
доходів поміщиків.

Будівлі в Галицькій рівнині завжди більш‑менш відповідають 
тому, що вони нам можуть трапитися в середній і південній Волині та в 
північній частині Поділля. Хати всюди побілені, вкриті чотирисхилими 
солом’яними дахами зі  східчастими ребрами, а іноді й схилами. Буді‑
вельним матеріалом майже винятково є дерево, але із цього погляду, так 
само, як і в середній Волині та на Поділлі, виникають уже варіанти, які 
залежать від знищення лісів та подорожчання лісових матеріалів. У по‑
вітах Бродському, Золочівському та інших усі старі хати рублені, тобто 
складаються з горизонтальних колод, що утворюють зруб, а нові хати 
будують уже інакше – у стовпи, або «в слупи». У кутах і в тих місцях, 
де будуть вікна й двері, у землю забивають стовпи з видовбаними в них 
пазами, у які заганяють короткі обрізки дерева, поліна тощо. Це явище 
дуже відоме в підросійській Україні, де воно досягає вже значного поши‑
рення. Але в Галицькій рівнині нам трапляється інший факт, який  досі, 
як нам відомо, у нас не простежувався – це споруди з бетону, запозичені 
галицькими емігрантами з Америки, що, як кажуть, починають швидко 
розповсюджуватися завдяки своїй дешевизні та вогнетривкості. Вони 
завжди мають залізні дахи, до того ж тільки двосхилі, що знач но де‑
шевше. Але це поки що рідкісний виняток, а в цілому житла населення 
Галицької рівнини нічим не відрізняються від українських ні за своїм 
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зов нішнім виглядом, ні за 
внутрішнім розташуванням. 
Типовим планом хати в Га‑
личині має бути визнана, 
як і в Україні, будівля, що 
складається з трьох частин, 
виражених у дерев’яній архі‑
тектурі трьома зрубами: сі‑
ней, хати та комори, з визна‑
ченими традицією кількістю 
й напрямком вікон, дверей 
та розташуванням меблів. 
Така суто українська хата, 
починаючи від Воронезької 
і Курської губерній, побутує 
майже без будь‑яких змін до 
самих Карпат, де виявляють‑
ся досить цікаві її варіації, 
про які йтиметься далі.

Дуже цікавим аспек‑
том української народної архітектури є церкви, особливо старовинні. 
Дослідженнями панів Павлуцького, Волкова, Щербаківського та інших 
уже доведено, що на правому березі Дніпра, особливо в губерніях Київ‑
ській, Волинській та Подільській, дерев’яні церкви, починаючи з глибо‑
кої давнини, були майже всі без винятку трибанні і лише з ХІХ ст. поча‑
ли замінюватися новішими – синодального зразка. Ось ця старовинна 
церковна архітектура, яка зі значними зусиллями розшукується нині 
археологами та художниками, збереглася ще в Галицькій рівнині в усій 
своїй оригінальній красі. Вона представлена там спорудами трьох типів: 
1) церква з трьох зрубів, з однією вежею та однією банею, тоді як дві інші 
замінені маленькими маківками з хрестами; 2) церква з трьох зрубів, із 
трьома банями та 3) церква такого самого зразка, але ускладнена ма‑
ленькими вежами, кольоровими вікнами, а головне – опасанням, тобто 
галерейкою, яка оточує всю церкву. Приклади кращого розвитку цього 
старовинного церковного стилю репрезентує відома церква в Дрого‑
бичі, що, на жаль, і там не оминула рук реставраторів, які остаточно її 
зіпсували. Дуже рідкісні приклади кам’яної церковної архітектури май‑
же вичерпуються церквою Святого Юра у Львові. А трибанні дерев’яні 
церкви досягають свого вищого розвитку в Карпатах у бойків, тоді як 
церкви решти карпатських українців – гуцулів, лемків і угорців* – дещо 
тяжіють до інших типів.

Церква в с. Кривка 1763 р. (Бойки)

* Ідеться про русинсько‑українську людність тогочасної Угорщини. – Ред.

Стосовно одягу галицька доли‑
на, порівняно з Волинню та Поділ лям, 
навряд чи є оригінальною. Тут трапля‑
ються такі самі довгі сірі свити з дуже 
скромними вишивками, високі бараня‑
чі шапки в чоловіків та темні хустки на 
заміжніх жінках, часто з обрізаним, як у 
хлопців, волоссям, – як на Волині, потім 
такі самі вишиті кольоровими шнур‑
ками опанчі, такі самі конічні шапки й 
строкаті дорогі костюми – як на Поділ‑
лі, з прикрасами, серед яких помітну 
роль відіграють пацьорки, тобто намис‑
то. Але між цими, так би мовити, звич‑
ними для малоросійського етнографа 
костюмами, раптом вражають білі по‑
лотнянки, свити зі світлого сукна, 
прикрашені на лацканах та скрізь, де 
тільки можливо, шматками й цілими 
вставками з кольорового сукна, камізельки в дівчат тощо, – безсумнів‑
но, польські впливи, між якими в міщанському одязі ще більше про‑
ступає вплив німецький, який прийшов разом з магдебурзьким правом 
та був перенесений і в Україну. Це довгі чорні німецькі сюртуки, широкі 
циліндричні шля пи тощо, які ще донедавна побутували в таких містах, 
як Почеп, Короп, Борзна та  ін. Усе це досить строкато і, очевидно, не 
має нічого спільного, і тільки хоч трохи ознайомившись із кожною з 
карпатських країв, можна розібратися у взаємному співвідношенні всіх 
спостережених на Галицькій рівнині фактів, і в їхньому стосунку до за‑
гальноукраїнської етнографії. 

іі. Гуцули

Гірські русини поділяються на 1) гу ц улів , 2) б ойків , 3) лемків 
і 4) у г ор ських русинів  [українців Закарпаття] . 

Кожна із зазначених груп має свої етнографічні й лінгвістичні 
особ  ливості та визначену територію. Ці групи, хоча й мають досить 
знач ні відмінності, у перехідних місцях майже зливаються і дають мож‑
ливість виокремити загальноукраїнські риси, властиві всім групам. 

Гу ц ули з  усіх карпато‑русинських груп вирізняються найбіль‑
шою оригінальністю, незважаючи на досить різні географічні та особ‑
ливо політичні умови їхнього життя. Займаючи в цілому весь гірський 
масив Чорногори, вони розпадаються за течією річок та політично на 

Селянка (з околиць Коломиї)
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три групи: 1) г а лицьких гуцулів у долинах Пруту й Чорного Черемо
шу, 2) бу ковинських гуцулів у долинах Білого Черемоша і частково 
Сучави та 3) у г ор ських гуцулів у долинах Чорної та Білої Тиси. Про
живаючи, принаймні зараз, тільки в горах, гуцули майже зовсім не за
ймаються землеробством, а добувають собі засоби до існування ви
пасом худоби, рубкою та сплавлянням лісу. Зібравши впродовж зими 
та весни якнайбільше молодої худоби та дочекавшись часу, коли поло
нини, тобто гірські пасовища, покриються травою, майже все чоловіче 
населення гуцульських сіл переселяється на височини та залишається 
там до самої осені. Частина його займається лише доглядом за худо
бою, доїнням, приготуванням сиру тощо, решта піклується про те, щоб 
накосити на «царинках», тобто гірських сінокосах, відгороджених для 
цього від пасовищ, якомога більше сіна. Восени гуцули спускаються у 
свої села, продають худобу й назбирані молочні продукти та починають 
готуватися до майбутньої весни. Утім, більша частина з них, головним 
чином, молоді люди, ідуть на роботу і взимку рубають ліс, заготовляють 
грубі лісові матеріали, переважно колоди відповідного розміру, і потім 
по майстерно влаштованим жолобам спускають усе це до берегів Пру
ту й Черемошу, де в’яжуть ліс ялиновим корінням у так звані дарáби, 
тобто плоти, які залишаються лежати до весни. Коли ж крига на річках 
скресне, плоти ці спускають униз по річках, що  є небезпечною спра
вою, оскільки всі річки Гуцульщини вирізняються шаленою швидкістю 

Їзда гуцулів

http://www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



18 19

ка на двох жердинах, прив’язаних до 
«деревища» (тобто труни), а іноді на 
дуже вузькому «плаї», деревище під
вішують навіть на одній жердині, яку 
прив’язують до сідел двох коней – по
переду та позаду… 

Такі самі особливості в їжі гуцу
лів створює вже згадувана нами май
же цілковита відсутність у них хлібо
робства. Звичайно, кожна гуцульська 
родина намагається знайти собі неда
леко від житла шматок бодай мізерно
го поля. Ближче до хати висаджують 
скільки можливо овочів, головним 
чином капусту, боби, буряк тощо, а на 
решті землі намагаються виростити 
якнайбільше «бу ришки», тобто кар
топлі, і дуже рідко хоч трохи кукуру
дзи. Головною їжею в них є не хліб, а 
«к улéша» – тобто те саме або майже 
те саме, що й мамалиґа, полєнта та подібні страви південних народів, 
які складаються з обвареного в окропі кукурудзяного борошна із сіллю 
та будьяким жиром. А хлібом у гуцулів називають невеликі хлібці або 
радше коржі, виготовлені з товченої картоплі, ледь заквашеної з незнач
ною кількістю кукурудзяного борошна. Також важливу роль у харчу
ванні гуцулів відіграє борщ, варені овочі, як неабиякі ласощі – баранина 
та особливо свинина, і, нарешті, у значній кількості молочні продукти: 
гуслянка, сир, «жентиця» (тобто сироватка) та ін. Загалом ми бачимо, 
що їжа гуцулів, за винятком нестачі хліба, яка залежить від кліматичних 
умов, теж майже не відрізняється від української, а якщо й відрізняєть
ся, то хіба дещо більшим достатком та різновидом, про який, утім, ско
ро доведеться говорити як про спогади; з іншого боку, використання 
«кулеші» замість хліба зближує гуцулів з їхніми західними сусідами – 
румунами та почасти з південними слов’янами.  

Будівлі гуцулів, на перший погляд, здаються надзвичайно оригі
нальними та дуже мало схожими на споруди інших українців. Насам
перед вони дивують мандрівника своєю розкиданістю. Гуцульські сади
би дуже рідко скупчуються разом, навколо церкви, утворюючи те, що 
ми звикли називати селом; зазвичай вони розташовуються на відстані 
кількох верст одна від одної, на дуже різних висотах (але неодмінно на 
висоті) та цілком ізольовані одна від одної. Там, де гуцули всетаки жи
вуть разом, їхні хати дерев’яні, з дерев’яними дахами, ніколи не білені і 
дуже нагадують хатинки поліщуків північної частини Волині, які часто 

Верховинець (з околиць Коломиї)

течії, надзвичайно звивистим рус
лом та безліччю кам’яних виступів 
і скель, одного зіткнення з якими 
цілком достатньо, щоб перетво
рити в дрібні тріски дарабу з дуже 
товс тих колод. Якщо ж додати, що 
окремі колоди в дарабах досить 
рухливі, а їхня мокра поверхня  
дуже слизька, і гуцули (робочі) ма
ють щохвилини перебігати з місця 
на місце, щоб багром попередити 
поштовх, то вже по цьому видно, 
що робота на дарабах не з легких.

Такі заняття та умови жит
тя гуцулів зумовили певну оригі
нальність і в інших рисах їхнього 
побуту, оригінальність настільки 
значну, що багато авторів підда
вали сумнівам не лише спорід
неність гуцулів з іншими україн
ськими племенами, але й навіть 

їхнє слов’янське походження. Проте уважніше ознайомлення з гуцу
лами крок за кроком доводить не лише їхню спорідненість з іншими 
українськими племенами, але навіть порівняно більшу чистоту їхньо
го антропологічного та етно графічного типу, що, безсумнівно, похо
дить від їхньої ізольованості в горах і незначних сторонніх домішок 
та етнічних впливів. Відрізняючись помітною для всіх красою обличчя 
й статури, гуцули у своїх фізичних якостях не виявляють нічого не
властивого іншим українцям, а навпаки, вирізняються тими самими 
загальноукраїнськими рисами, але  більшою мірою. Українці виокрем
люються серед інших східних слов’ян своїм високим зростом, темним 
волоссям і короткоголовістю – гуцули мають найбільший відсоток ви
соких на зріст, темноволосих, короткоголових тощо. 

У  гуцульській народній техніці наявні ті самі способи, знаряд
дя, технічні назви, що й по всій Україні, і лише в небагатьох різно
видах цієї техніки, як, наприклад, у виготовленні металевих виробів, 
простеж уються виняткові способи, які в Україні не трапляються. Деякі 
особливості гуцульського побуту зумовлені суто географічними при
чинами. Так, приміром, майже за цілковитої відсутності колісних доріг 
на Гуцульщині все сполучення відбувається верхи і все важке перево
зять в’ючним способом. Унаслідок цього навіть такий ритуальний про
цес, як похорон, набуває досить незвичного характеру: священик їде 
попереду верхи, за ним іде людина з коливом, потім несуть покійни

Українка – селянка Східної Галичини 
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сам крій одягу вражає своєю сміливою 
красою та несподіваністю. Маленький 
короткий кожушок без рукавів  – кептар, 
без якого неможливо уявити собі гуцула 
будьякої статі та віку ані влітку, ані взим
ку, – видається цілком незнайомим жите
лю української рівнини та чимось узагалі 
неукраїнським. Коротка ж свита  – сер
дак – зазвичай із червоного сукна, розкіш
но розшита шнурками з кольоровими ки
тицями, червоні «сподні» з вишитими кра
ями тощо – усе це взагалі ніби не схоже на 
значно скромніший одяг інших русинів та 
решти українців; тільки яскраво вишита 
кольоровою вовною сорочка навипуск має 
вже цілком український характер. Проте, 
розібравшись у цьому вбранні детальні
ше, ми побачимо, що і кептар  – звичайний одяг майже всіх південних 
слов’ян, і червоний сердак, та інше аж ніяк не чужі одноплемінникам гу
цулів. Кептар (у первинному вигляді – це не що інше, як шкура великого 
барана з вирізом для шиї, одна сторона якої зшита, а друга зв’язується 
ремінцями) – це звичайний костюм майже всіх гірських народів Карпат
ського та Балканського півдня, необхідний у горах та цілком нестерпний 
на рівнині і тому замінюється в Галицькій рівнині і далі одягом того са
мого типу, але тільки з вовняної тканини; сердак – такого самого крою 
трапляється в усіх гірських русинів, але в долині він стає трохи довшим і 
перетворюється на свиту північноукраїнського типу, яка значною мірою 
ще збереглася на Холмщині, у Пінчуків та на Поліссі, а в жінок – майже 
всюди. Червоний колір гуцульського сердака ще близько сотні років тому 
панував на всьому Покутті та дав Галичині давню назву Червоної (тобто 
красної) Русі 1. Жіночий гуцульський костюм, за винятком кольору сукна 
та кептаря, значно ближчий до загально українського, і тому розповідати 
про нього детальніше немає необхідності, окрім хіба що загального за
уваження про його чудову, яскраву (проте аж ніяк не кричущу) колорит
ність та особливе багатство мідних прикрас. Останні, що трапляються 
лише в гуцулів, дійсно є цілком оригінальною рисою, привнесеною, при
наймні в техніку, очевидно, циганами.

Якщо до вищезазначеного додати, що мова гуцулів є різновидом 
галицькоподільської говірки, то всі сумніви щодо неукраїнського і на
віть неслов’янського походження гуцулів зникають самі по собі.

1 Цікаво, що більшість авторів, які вважають своїм покликанням писати про Галичину, що
миті говорять про Ч е р в о н н у  Русь, імовірно, зовсім не знаючи значення ні слова ч е р в о н и й 
ні  ч е р в о н н и й , а отже, і різниці між ними.

Русин галицької «долини»

складаються лише із сіней та хати. Проте 
в найрозвиненішому вигляді гуцульські 
житла не мають собі подібних на всій те
риторії України. Це досить великі спору
ди, які складаються з просторої хати на дві 
половини, приміщення для вироблення 
сиру, двох чи трьох стаєнь, загонів для ро
гатої худоби, овець тощо, – загалом цілого 
господарства, яке розміщується якщо не 
під одним дерев’яним дахом, то під дво
ма, між якими лишають вузький непокри
тий проміжок над невеличким подвір’ям 
усередині. У  такому вигляді гуцульська 
гражда, за всієї ізольованості свого роз
міщення, є достатнім прихистком від зло
діїв і навіть розбійників. Проте, незважа
ючи на всю архітектурну оригінальність, 

гражда відразу ж виказує своїм внутрішнім розташуванням загально
український характер: план хати, місця, які займають піч, стіл, мисник 
тощо, – такі самі, які ми бачимо в усіх українських житлах від Карпат до 
Дону і від Прип’яті до Чорного моря. Та й сама замкненість гуцульських 
жител, урештірешт, виявляється аж ніяк не винятковою, як здається на 
перший погляд: у Галицькій рівнині, на Покутті й далі, ми не натрапля
ємо на абсолютно замкнені подвір’я, у яких під одним, звичайно, уже 
солом’яним, дахом розміщуються всі будівлі садиби. Такі самі замк нені 
подвір’я трапляються нам і на Волині, і в Чернігівській губернії, де їх, 
зрозуміло, менше і де вони трансформуються у відкриті подвір’я, у яких 
тільки огорожа нагадує про колишню замкненість. 

Церкви гуцулів завжди дерев’яні і теж відрізняються особливою 
оригінальністю, що різко виокремлює їх із загального трибанного типу. 
Вони у цілком розвиненому вигляді –  п’ятизрубні у формі грецького 
хреста та п’ятибанні, причому бані розташовуються не по кутах квад
ратної основи, як у Великоросії, а увінчують кожен з п’яти зрубів, як 
ми спостерігаємо це на Лівобережній Україні, на півдні Київської та 
подекуди в Подільській губернії, звідки, можливо, вони й проникли на 
Гуцульщину. Ми, зрозуміло, не наводитимемо різноманітних міркувань 
про походження цієї форми та про її спорідненість із трибанним ти
пом, а обмежи мося тільки доведенням факту, що така п’ятибанна фор
ма церкви трапляється в Галичині та інших країнах, які нас цікавлять, 
тільки в гуцулів.

Найбільше впадає в око своєю мальовничою оригінальністю одяг 
гуцулів, що зновтаки дуже мало нагадує, на перший погляд, стрій реш
ти українців. Яскраві кольори, неймовірна розкіш вишивок і, нарешті, 

Гуцулка у святковому вбранні
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ний харчовий раціон бойків. До них, зрозуміло, потрібно додати деякі 
городні овочі, ягоди тощо, але молочних продуктів у бойків уже не так 
багато, як у гуцулів. Не вживаючи іншого хліба, крім вівсяного, іноді 
також з домішками картоплі, бойки загалом харчуються досить пога
но, особливо в дні посту, якого суворо дотримуються. Цілком імовір
но, що саме цією недостатністю харчування, крім інших причин, про 
які йтиметься далі, і пояснюються деякі антропологічні особливості 
бойків. Хоча вони й належать до тієї самої антро пологічної групи, що й 
гуцули, однак відрізняються від останніх дещо меншим зростом, мен
шою круглоголовістю і вищим відсотком світловолосих і світлооких. 
Останні дві риси можна пояснити сторонніми домішками, але знижен
ня зросту дуже часто є наслідком хронічного недоїдання та незадовіль
них гігієнічних умов.

Що стосується останнього, то житла бойків потребують удоскона
лення. Переважна їх частина живе ще в курних хатах, стіни і стеля яких 
укриті блискучим шаром сажі, змішаної з іншими продуктами неповно
го згоряння деревини. Щоправда, у стелі завжди є чотирикутний отвір, 
який закривають дошкою, коли не топлять, і відкривають для випускан
ня диму. Однак житло все одно наскрізь прокопчене, що, на думку бой
ків, навіть корисно, оскільки це захищає людей від сухот, а стіни і стелю 
хати – від гниття. З етнографічного погляду житла бойків дуже цікаві. 
У  випадках, коли хати не пов’язані безпосередньо з іншими господар
ськими будівлями, вони вирізняються своїми розмірами, трьома, а не 
двома вікнами з чільного боку, критою галереєю вздовж передньої стіни 
і оформленим у вигляді сходів дуже високим дахом. Галерея і дах, особ

Гуцулки

ііі. Бойки

Під цією назвою відоме населен
ня північносхідного схилу Карпат від 
р. Ломниці на півдні до околиць с. Лю
товиська на півночі, що називає себе 
в ерховинцями, тобто гірськими 
русинами. Простір, який вони займа
ють, не має такого дикого альпійсько
го характеру, яким вирізняється Гу
цульщина: гори нижчі, схили пологі
ші, місць, зручних для оранки, значно 
більше, сполучення порівняно краще, 
а якщо в деяких місцевостях, за від
сутності доріг, доводиться пробирати
ся руслами гірських річок, то це все ж 
таки можливо на колесах. У результаті 

такої більшої доступності країна бойків значно раніше й набагато глиб
ше зазнала тих впливів, від яких рятувала гуцулів недоступність їхньої 
Чорногори: ліси нині вже значною мірою винищені, оголені вершини 
гір розмиваються і втрачають будьяку еконо мічну цінність, величезна 
кількість землі перебуває у володінні поміщиків, населення дуже збід
ніло, змішалося із чужими елементами й перебуває на шляху до фізич
ного виродження, від якого рятується лише еміграцією і, головним чи
ном, торгівлею лісом тощо. Усе це свідчить про занепад, проте водночас 
простежуються й ознаки кращих часів, коли бойки жили, можливо, не 
гірше, ніж гуцули.

Скотарство й досить мізерне землеробство й нині є основним 
джерелом існування бойків. Випас худоби в них, утім, не такий поши
рений, як у гуцулів. Узимку й навесні кмітливі бойки прислухаються до 
цін на худобу, переважно на овець, скуповують їх якнайдешевше, потім 
випасають на своїх, але, головним чином, орендованих пасовищах, а 
восени гонять отари в «долину», а іноді і в Угорщину, і там продають 
їх. Способи випасу дуже відрізняються від гуцульських: у бойків немає 
постійних будівель для пастухів, вироблення сиру і приміщень для ху
доби на ніч; усе це легко замінюється пересувними кошарами, що скла
даються з досить легких плетінок і кілків, котрі дуже легко розібрати, 
перенести на інше місце і знову зібрати якнайшвидше. А пересувати 
ці кошари необхідно, оскільки, окрім забезпечення худоби свіжим па
совищем, необхідно думати й про те, щоб добриво, залишене вівцями 
на місці стоянки, розподілялося на пасовищі більшменш рівномірно. 
Щодо землеробства, то воно на неродючих ґрунтах схилів бойківських 
гір дає лише овес і знову ж таки картоплю, чим і обме жується основ
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поголене обличчя, з дуже тонким профілем, то отримаємо зображен ня 
типового бойка. Звичайно, костюм не скрізь однаковий: на південно
му сході він майже не відрізняється від гуцульського, уздовж залізниці 
між Стриєм і Лавочною він досить змішаний, іноді нагадує одяг угро
русів, а на північному заході він помітно наближається до майже сло
вацького костюма лемків. Цілком вірогідно, що одяг бойків найкраще, 
ніж будьде, зберіг свій архаїчний характер, оскільки в ньому наявні 
всі елементи загальноукраїнського вбрання, але тільки в їхньому, так 
би мовити, первісному вигляді. До того ж збереглися вельми цікаві 
перехідні форми, завдяки яким розкривається їхня спорідненість з 
формами лісової смуги України, котрі вважалися іноді запозиченими 
від білорусів або литовців, але які під час уважнішого вивчення ви
являються давнішими українськими, що поступилися місцем новим, 
переважно південним, впливам. 

IV. лемки

Крайня північнозахідна частина українського племені, яка про
живає в тій місцевості Карпат, що відома під назвою Низькі Бескиди, 
має, як гуцули і бойки, також народну назву л е м к і в  (від слова л е м , 
тобто лише, запозиченого ними від словаків). Починаючись в околицях 
с. Лютовиська між Сяном і його притокою Ославою, поселення лемків 
тягнуться до р. Попрада і навіть трохи далі, зачіпаючи межі вже цілком 
нині польського поселення Татрів. Завдяки своєму географічному поло
женню лемки мають набагато кращі умови для землеробства, порівняно 
з іншими гірськими русинами: у Низьких Бескидах доволі добре родять 
жито, ячмінь і навіть пшениця, і хліб, хоча й містить значну кількість 
домішок ячмінного борошна,  у них є вже найбільш суттєвою складо
вою харчового раціону. Проте продуктів землеробства усе ж таки не 
вистачає, і лемки змушені займатися ще й випасом худоби, іноді торгів
лею, а найчастіше землеробськими роботами поза межами своєї краї
ни, головним чином, в Угорщині. А останнім часом і цього недостатньо, 
тому лемки почали масово емігрувати до Америки, але не назавжди, а 
переважно лише на 2–3 роки. Потім вони повертаються з незначним, 
але, за місцевими масштабами, досить великим капіталом, знімають із 
себе західний костюм, знову вбираються полемківськи і займаються 
господарством, однак уже з більшим умінням та економічною незалеж
ністю. Завдяки цьому поселення лемків справляють враження деякої 
заможності. Лемківські хати, які майже ніколи не білять, усетаки ви
різняються більшою чистотою, порівняно з бойківськими, незважаючи 
на значну примітивність. Димоходів у них майже ніколи не буває, але 
дим, утім, рідко випускається під стелю з одним або двома отворами, 

ливо, якщо він дерев’яний, уподібнюють хату бойків із гуцульською, але 
ця подібність ще яскравіше простежується в невеликих прибудовах під 
спільним дахом, що оточують хату з усіх боків, окрім вхідного, так званих 
колешнях, складах для дров та ін. Досить оригінальні, але, очевидно, не 
самобутні довгі бойківські хати, де під спільним дахом об’єднані всі гос
подарські споруди, розташовані в один ряд: конюшні, приміщення для 
худоби, для дров, сараї тощо, які утворюють видовжену будівлю завдовж
ки близько 50ти метрів і більше. Ураховуючи відсутність будівель такого 
типу в інших слов’янських народів, доводиться приписувати їх сторон
ньому впливові, можливо, німецькому.

Ми вже згадували про особливий розвиток у бойків дерев’яно
церковної архітектури, вираженої в трибанному типі храму. Переважа
ючи по всій Україні, у бойків він досяг найвищого розвитку, утворивши 
серію грандіозних за розміром і дивовижно гармонійних за архітектур
ними обрисами споруд, суть яких полягає у прагненні підняти верхні 
частини храму якнайвище і водночас надати покриттям найбільш за
округленої форми ортодоксально візантійської бані. Цього досягнуто 
завдяки збільшенню кількості підбанників з дашками (що поступово 
зменшуються), котрі виступають над кожним з них. Цей давній, цілком 
самобутній церковноархітектурний стиль, що не має нічого спільного 
з латинським і взагалі західним мистецтвом, уже майже повністю зни
щений і на правому, і на лівому берегах Дніпра в Росії, і важко сказати, 
яка доля чекає на нього в Галичині.

Одяг бойків складається фактично з тих самих елементів, що й 
гуцульський, але дуже відрізняється від нього і скромністю кольорів, 
і простішим матеріалом, і майже цілковитою відсутністю прикрас, 
почасти кроєм, найвірогідніше, архаїчнішим. На сорочку, таку як і в 
усіх українців, тобто з невеликим прямим комірцем і пазушним роз
різом посередині, але набагато довшу (яку носять навипуск), бойки 
вдягають такий самий, як і в гуцулів, необхідний у горах кептар, але 
поіншому розшитий і доповнений іноді дуже великим виложистим 
баранячим коміром. Улітку, а ближче до рівнини і взимку, кептар за
мінюють «лейбиком», так само пошитим, тобто таким же кептарем, 
але не з хутра, а із сукна. Сердак – це той самий лейбик, але з рука
вами і значно довший. Як лейбик, так і сердак шиють зі звичайного 
коричневого селянського сукна й застібають на 4–6 і більше крючечків 
та ґудзичків, що прикріплені до кінців пришитих зав’язок на кшталт 
тих, які ми бачимо на малюнках деяких козацьких костюмів або час
тіше великоросійського одягу, головним чином, кирей. Вузькі штани, 
улітку полотняні, а взимку сукняні, і «ходаки», тобто постоли, допов
нюють вбрання бойків, у цілому, як було зазначено, досить скромне і 
непримітне. Якщо ми додамо до цього надзвичайно довге волосся, іно
ді навіть таке, як у жінок, підстрижене лише спереду, і часто пов ністю 
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V. уГРоРуси, аБо уГоРські Русняки  
[українці Закарпаття]

По всьому південнозахідному схилу Карпат від Чорної Тиси до 
Латориці і трохи далі на північний захід розкидані живописні, але до
сить поодинокі поселення угорських русинів, які споріднені по крові 
з угорськими гуцулами, але значно відрізняються від них і способом 
життя, і етнографічними особливостями. Проживаючи в мальовничій 
і плодоносній місцевості, що охоплює на північному заході навіть такі 
відомі своїм багатством кутки, як Токай, угроруси могли б мати найкра
щі умови для свого розвитку, якби цьому не заважала націоналістич
на політика угорської влади, що прагне до насильницької мадяризації 
всього неугорського населення країни. Унаслідок такої політики русини 
опинилися в становищі загнаної і політично, і економічно маси інород
ців, відданих майже в рабство різноманітним угорським «патріотам», 
серед яких головна роль належить своєму ж, але цілком мадяризовано
му духовенству, котре не бажає навіть слова сказати своїй пастві рідною 
мовою. Страшно уявити, що за традицією чи за будьякими переконан
нями новий руськоугорський кордон може пролягти, як і нинішній ав
строугорський, через вершини Карпат, а не за течією р. Тиси. Це було б 
остаточною загибеллю Угорської Русі!..

Украй скрутне економічне становище угорських русинів вражає 
при першому ж погляді на їхні житла. Ретельно вибілені хатки з висо
кими дахами, що грайливо виглядають зпоміж рясної зелені дерев, під 
час наближення до них насамперед дивують своїми крихітними розмі
рами як самого житла, так і всієї садиби. Рідко можна знайти в усьому 
селищі 2–3 хати з коморами, решта мають лише маленькі сіни та одну 
кімнатку, у якій, окрім печі, що займає ¼ всього простору, живуть ще 
близько п’яти осіб. Димоходів немає ніде, а дим випускається просто під 
стріху, що також, на думку селян, забезпечує міцність даху. Внутрішнє 
облаштування житла й розміщення в ньому речей майже таке саме, як 
і в усій Україні, але вражає своєю бідністю: немає ні вишивок, ні розпи
сів на стінах, не кажучи вже про килими та іншу розкіш, і, зрозуміло, ні 
найменших ознак книг або газет. Загалом угроруське селище має вигляд 
українського селища після пожежі або повені: житла, між якими іноді 
трапляються й дуже гарні будівлі з вишуканими дерев’яними (із дран
ки) дахами, із заокругленими ребрами, з різьбленими фальшивими 
димо ходами й високими шпилями на кінцях гребеня, справляють усе ж 
таки враження чогось тимчасового, ніби недобудованого.

Вирізняються оригінальністю угроруські церкви: найпростіша з 
них становить романську, під двосхилим дахом, наву, що має на одному 
з кінців гостроверху вежу для дзвонів; у розвиненішому вигляді  – це 

а зазвичай виводиться з печі через сіни під дах, переважно дерев’яний 
(з ґонту), а якщо і солом’яний, то з ґонтовою обшивкою вздовж гребеня 
на краях. У планах хат також є значні зміни, порівняно із загальноукра
їнським типом: вони складаються з трьох зрубів, але в одному з них 
розміщується чиста кімната «світлиця», а в другому не «комора», як у 
підросійській Україні, а «пекарня», тобто кухня. Такий тип хати, утім, 
уважається в лемків новішим, а давня хата, що їх у деяких місцевостях 
збереглося ще досить багато, дуже подібна до довгої хати бойків, де 
об’єднано під спільним дахом усі господарські будівлі. Проте такі хати 
помітно коротші, ніж у бойків, і відрізняються складністю побудови, 
до того ж головну увагу звернено, як і в гуцульських граждах, на те, 
щоб уся будівля, принаймні на ніч, мала лише один вихід через сіни, 
повз двері приміщення господарів. Дуже часто в лемків, як і в бойків, 
фасадний бік хати має галерейку, а решта стін оточені різноманітними 
сарайчиками та іншими будівлями. Серед господарських споруд, що 
містяться під спільним дахом із житлом, основну роль відіграє « б о 
ї с ь к о » , або « б о ї щ е » , тобто тік (радше тік з покрівлею для молоть
би), поряд з яким прилаштовані великі засіки.

Дуже цікавий архітектурний тип становлять лемківські церкви. 
Це споруди такого самого трибанного типу, який ми бачили в Галицькій 
рівнині і в бойків, але тут найвищим зрубом з найвищою банею є не 
середній, а вхідний, тобто західний, таким чином, східна, тобто вівтар
на, баня виявляється найнижчою, а за нею іде дещо вища центральна і, 
нарешті, найвища – вхідна, у якій зазвичай розміщується дзвіниця. Це, 
найімовірніше, словацький вплив і до того ж досить пізній, оскільки 
давні церкви в лемків були ще загальноукраїнського типу.

Такого самого впливу з боку словаків зазнав, безперечно, і о д я г 
лемків. Починаючи з їхньої сорочки, що має розріз ззаду і застібаєть
ся чи зав’язується під потилицею, і закінчуючи вузькими, вишитими 
шнурками, штаньми, їхнє вбрання, як чоловіче, так і жіноче, має дуже 
мало спільного з українським. У  чоловіків насамперед впадає в око 
«ч у г а » – верхній одяг з величезним коміром, який спускається зза
ду нижче пояса. Такий комір прикрашають довгою бахромою з майже 
зав жди білих товстих і довгих, що нагадують свічки або радше ґніт від 
свічки, шнурків і з довгими, що закінчуються такими самими шнурка
ми, рукавами. Однак у цьому типі одягу рукава ніколи не надягають на 
руки, а зашивають, і вони слугують здебільшого мішками для покупок 
тощо. У жінок найбільше привертають увагу голубі, розшиті розкіш
ним візерунком із червоного шовкового шнура, лейбики, і особливо 
«о б р у с и » , чи убруси, великі шматки тонкого полотна або серпанку, 
які або надягають на голову, або залишають звисати на плечі, що в 
будьякому випадку є пережитком дуже давнього головного убору 
слов’янських жінок.
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рОсійські* кОЛОнії в ДОбрУДжі 1

(істОрикО-ЕтнОГрафічний нарис)

Як нам відомо, з фактом існування досить численного українсько
го населення в гирлах Дунаю та Добруджі дотепер ознайомлені, здається, 
не всі, навіть більшість знаних, так би мовити, дослідників українсь кого 
народу. Цілком імовірно, ми не дуже помилимося, коли висловимо при
пущення, що про добруджанських українців значно більше знають наші 
новоросійські [українські] селяни, ніж російські загалом і навіть україн
ські, зокрема, історики та етнографи. Усе, що хоч трохи відомо з чуток чи 
книг про російське населення** в Добруджі, стосується майже виключно 
великоросійської еміграції – старообрядців, безпопівців, молокан та ін.; 
про південноруське населення Добруджі не згадується ніде. Його навіть 
ніби не помітив і Кельсієв, який прожив кілька років у Тульчі й залишив 
свої замітки про добруджанськоросійську еміграцію у відомій книзі 
«Пережитое и передуманное» (С.Пб., 1868). У цих поверхових замітках 
він майже жодним словом не згадує ні про існування колись у Добруджі 
запорожців, ні про нинішніх українських колоністів у ній. Утім, якщо 
не брати до уваги кількох коротеньких заміток, переважно в «Кіевской 
Старинѣ», і надрукованої минулого року брошури Г.  Бахталовського 
«О посадѣ Вилковѣ», який тільки сусідить з Добруджею, то з’ясовується, 
що про українські поселення за Дунаєм у російській літературі нічого 
немає, так само, як нічого немає і про саму Добруджу, і взагалі про гир
ла Дунаю. Однак слід зазначити, що, незважаючи на достатньо велику 
увагу, яку привернули до себе ці місцевості в Західній Європі з часу ви

1 Ця стаття потрапила до нас із листом професора В. Б. Антоновича:
«Вельмишановний Олександре Степановичу! Мій приятель, один із професорів бухарест-

ського університету, повідомив мені, на моє прохання, портфель рукописних заміток про Добру-
джу, з правом використовувати їх для друку; серед рукописів я знайшов нарис про колонізацію 
Добруджі французькою мовою, підготовлений членом Географічного Румунського товариства 
п. Lou pouleskou; із цієї статті я використав усе, що стосувалося руської [української] колонізації 
в Добруджі, випустивши румунів, греків та ін. Пропонуючи вам цю роботу в перекладі з деякими 
довідками та зауваженнями, маю за честь просити вас покірно, що в разі, коли ви вважатимете її 
придатною для друку, помістити у вашому журналі. Не бажаючи присвоювати собі чужої праці, 
прошу вас покірно залишити підпис особи, перу якої належить першотвір.

Прийміть і решту.
В. Антонович.

1888 р.
Липня 20 дня».

* Терміном «російські» Хв. Вовк позначає (згідно з тогочасними державнополітичними 
поняттями) українські колонії в Добруджі  – землі Нижнього Дунаю, заселені українськими 
колоністами. – Ред.

** Згідно з тогочасними уявленнями терміном «русские» (у перекладі – «російське населення») 
офіційні джерела маркували власне як етнічних росіян,  так і українців, що мешкали на землях 
підросійської України. – Ред.

досить великі, хоча також дерев’яні, подібні споруди, але з високою ве
жею, увінчаною зверху ще чотирма, теж гостроверхими, башточками і 
досить високим шпилем, що нагадує скандинавську архітектуру, з якою 
її споріднює і використання, замість черепиці, грубих дубових, ретель
но витесаних дощок.

У строях угрорусів, якщо забути про лемків, також небагато збе
реглося питомо українського. Звичайний одяг чоловіків включає корот
ку з білого або сірого сукна «г у н ь к у » – вбрання на кшталт піджака, 
отороченого вздовж країв зеленим чи іншим кольоровим сукном, і такі 
самі вузькі панталони, штанини яких заправляють у халяви чобіт. А 
влітку чоловіки ходять у коротких (набагато вище пояса) сорочках, які 
зовсім не прикривають верхньої частини живота, і дуже широких, що 
вільно звисають, полотняних штанах. Жіночий костюм складається із 
цілком української сорочки, двох запасок чи будьякої ситцевої спід
ниці ,  квітів на головах у дівчат і білих покривал у заміжних жінок. 
Поверх цього як чоловіки, так і жінки носять «ч у г у », або «г у н ю », – 
щось на зразок кавказької бурки, але з рукавами, – внутрішній бік якої 
гладенький, а зовнішній має вигляд великої баранячої шкури з довгим 
ворсом, що не позбавлено диковинної краси.

Усього викладеного нами, очевидно, достатньо для того, щоб зро
зуміти, що населення Галичини, Буковини та Угорської Русі, маючи пев
ні етнографічні особливості, є цілком українським, і що відмінності  й 
відхилення від загальноукраїнського типу мають характер або архаїч
ний, що зберігся завдяки ізольованому проживанню в горах, або запо
зичений від сусідніх народів, але в такому разі перероблений посвоєму 
і більшменш відповідний основному національному типу.
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явищем, яке історично ще не закінчилося, існує і нині, хоча, звісно, під 
впливом дещо інших умов і стимулів, ніж ті, за яких воно починало
ся. Історія незначної частини народу, яка пішла внаслідок відомих умов 
внутрішнього життя краю і вже понад століття живе поза цими умова
ми, до того ж у становищі, досить сприятливому для цілком самостійно
го розвитку, не може не бути для нас цікавою, а багато в чому, можливо, і 
досить повчальною. З огляду на ці міркування, ми у своїй статті наважу
ємося запропонувати читачам окремі факти про українську еміграцію 
за Дунай, починаючи головно з тридцятих років нинішнього століття, 
та українські поселення, які існують і тепер. Основним джерелом статті 
будуть особисті спостереження й розповіді очевидців та учасників емі
грації, записані під час подорожі Добруджею і дельтою Дунаю. 

___________

І
Колонізаційний рух українців.  – Переселення запорожців у гирла Дунаю.  – 
Задунайська Січ.  – Райя.  – Повернення запорожців у Росію 1828  р.  – Утечі 
азовських козаків назад за Дунай. – Утеча українських селян в Новоросію та 
Бессарабію.  – Їхнє становище там.  – Еміграція з Новоросії та Бессарабії за 
Дунай.  – Переправа через кордон.  – Перевізники.  – Прийом у Туреччині.  – 
Розселення по Добруджі і початок колоній. – Життя в новій країні. – «Велика 
виходка», або зворотний рух у Росію після Кримської війни. 

Незважаючи на загальнопоширену думку про малорухливий та 
осілий спосіб життя південноруського населення *, історичні факти 
свідчать, що цьому населенню завжди були притаманні великі колоніза
торські устремління. Достатньо порівняти етнографічну карту давньої 
Південної Русі за літописом Нестора із сучасним розселенням південно
русів, щоби бачити, з одного боку, що їхні поселення, які не заходили в 
часи Нестора навіть по течії такої головно української річки, як Дніпро, 
далі впадіння у нього Росі, дійшли тепер до самого Чорного моря, а з 
другого боку, ці поселення, найсхіднішим пунктом яких у той час був 
Переяслав, є тепер у цьому напрямку суцільним масивом, який уже пере
ходить через Дон і сягає навіть підніжжя Кавказу. При цьому необхідно 
нагадати, що в означений відтинок часу (і це є історично підтверджено) 
руське плем’я тричі відтісняли від Чорного моря: уперше – у VІІІ–ІХ ст. 
уличів і тиверців, які мешкали біля гирл Дунаю, витіснили звідти пече
ніги, удруге – у ХV ст. турки розорили литовськоруські поселення на 
місці нинішніх Акермана й Очакова і, нарешті, утретє – у ХVІІ ст. майже 

* Тут і далі терміни «южнорусское население», «южноруссы» перекладено як «південноруське 
населення», «південноруси», що позначають тогочасну українську людність підросійських 
земель України. – Ред.

никнення так званого східного питання, увага ця обмежилася фактично 
тільки військовими інтересами. Тому і в європейській літературі майже 
до останнього часу було зовсім небагато ґрунтовних описів цього краю. 
Проте цю прогалину тепер заповнили праці німців, переважно австрій
ців. Карл Петерс, автор кращого географогеологічного дослідження про 
Добруджу 2, відверто зауважує, що «Австрія повинна займати перше міс
це в працях з дослідження цього краю», і це випливає, на його думку, «із 
самої природи речей: австрійський геолог, зоолог чи ботанік, подорожу
ючи нижнім Дунаєм, не стоїть на чужому ґрунті; з незначними (?) відмін
ностями він знаходить на нижньому Дунаї ті самі типи геологічних на
шарувань, тих самих тварин та рослин, що і в угорськосербській долині, 
яка починається від воріт Відня» (стор. 86). Зрозуміло, що німецький ав
тор не обмежується лише такими науковими міркуваннями і через кіль
ка сторінок заявляє, що вивчення цих країв важливе саме тому, що вони 
є «місцями для аванпостів німецького Drang nach Osten…»

Одначе щодо українських колоній за Дунаєм праця Петерса має 
тільки другорядне значення, оскільки вона загалом присвячена геогра
фічному та геологічному опису Добруджі. Поміщені в ній статистичні 
та етнографічні свідчення про наших земляків у Добруджі короткі та й 
не зовсім уже нові. Цінність цього твору полягає для нас у кількох та
кож коротких, але важливих для досягнення нашої мети історичних за
мітках про переміщення українських колоній у краї. З інших праць, що 
їх частково цитує Петерс, для нас може мати суттєвий інтерес хіба що 
дослідження п.  Висковича, австрійського консула  – раніше в Тульчі, 
а нині в Сулині  3, досить симпатичного й добросовісного дослідника, 
який, очевидно, вельми серйозно ставиться до своєї діяльності. У пра
ці Lejean’a «Ethnographiе de la Turquie d’Europe» 4 цікавою є лише дуже 
старанно складена етнографічна карта Балканського півострова (євро
пейської Туреччини), а саме дослідження вирізняється надзвичайною 
скупістю інформації щодо російського населення. Згодом і в європей
ській літературі про наших земляків у Добруджі та гирлах Дунаю ми не 
знаходимо майже нічого. 

Тим часом історія та сучасне життя українських колоній за Дуна
єм має бути, принаймні для нас, предметом значно більшої уваги та за
цікавлення. Еміграція з Південної Росії [з південноукраїнських земель] 
за Дунай, як справа недалекої минувшини, є явищем, досить близьким 
до різноманітних питань сучасного життя нашої вітчизни, причому 

2 Karl Peters. Grundlinien zur Geographie und Soologie der Dobrudscha (Denkschriften der 
k. k. Academie der Wissenschaften, mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse. XXVII B. Wien. 
1867).

3 Viscovich. Zur Statistik der Dobrudscha. Zeitschrift «Austria». Wien 1863. 15 Jahrg. 5. 698, 715, 
737, 755.

4 Petermann’s Mitthoilungen. 1861. Ergänzugsheft.
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знову. Оскільки запорозька колонізація була початком і опорою цієї 
найпізнішої землеробської колонізації, що є предметом нашої статті, то 
дозволимо собі в загальних рисах спочатку нагадати читачам долю ко
лишньої Задунайської Січі. 

Після остаточного знищення Січі на Дніпрі в 1775  році незнач
на частина запорожців перейшла, як відомо, на турецьку територію і, 
отримавши дозвіл Порти, у кількості близько 5000  чоловік пересели
лася в дельту Дунаю. Ця місцевість була тоді вже зайнята великоро
сійськими козаками, котрі перейшли туди ще раніше з Кубані (на Ку
бань вони прибули з Дону на чолі з Гнатом Некрасовим) і називалися 
некрасовцями або Гнаткозаками. Цілком імовірно, що ця обставина 
була причиною того, що запорожці не змогли відразу укріпитися в гир
лах Дунаю і через майже 10  років, тобто в 1785  році, на запрошення 
австрійського уряду перемістилися (усі чи лише частина) вгору по Ду
наю на Військовий Кордон, де й оселилися в Банаті на берегах Тиси і в 
бацькому комітаті біля міста Zenta. Утім, невдовзі запорожці вийшли 
звідти й заснували свій кіш у Сейменах, селі, що розташоване також на 
Дунаї, але зновтаки на території Туреччини між Гірсовою і Силістрією. 
Перебуваючи там, вони брали участь у війні 1809 року у складі гарнізо
ну фортеці Рущука, у мирний час займались, як і раніше, рибальством, 
спускаючись для цього до гирл Дунаю, де вони мали свої рибзаводи. 
При цьому, зрозуміло, у них відбувалися постійні зіткнення з некрасов
цями, які, зрештою, закінчилися правильним походом запорожців про
ти них, повним їх розгромом, захопленням запорожцями укріпленого 
пункту некрасовців  – Дунавця і переселенням туди в 1814  році запо
розького коша із Сеймен. Заснована в такий спосіб у Дунавці Січ одразу 
стала центральним пунктом інших запорозьких поселень, розкиданих 
по всій дельті й частково в Добруджі. Звідти запорожці брали участь у 
поході турецьких військ проти сербів у 1817 році і згодом проти греків 
у 1821 році. Нарешті, 1828 року, на початку розпочатої тоді війни Ту
реччини з Росією, тодішній кошовий О. Гладкий з незначною кількістю 
козаків, котрі залишилися з ним, переправився в Ізмаїл і повернувся в 
підданство Росії. Відтак Задунайську Січ було знищено, козаків, які пе
рейшли разом із Гладким, після закінчення війни відправили до Азов
ського моря, де з них було сформовано Азовське козацьке військо.

Однак увесь цей час, тобто принаймні впродовж першої чверті 
нинішнього століття, південна частина Новоросії і особливо Бессара
бія, приєднана до Росії за бухарестським мирним договором 11 липня 
1812 року, були місцевостями, надто віддаленими від державних центрів, 
а через це ще зовсім адміністративно дезорганізованими, і тому могли 
бути досить надійним прихистком для втікачів. Сюди й направлялися 
новоросійські [українські] селяни, що втікали в основному від нещо
давно запровадженого кріпосного права та рекрутчини і тут частково 

вся Правобережна козацька Україна (тобто Київське та Брацлавське во
єводства) була повністю спустошена, як це видно з договорів, укладених 
між Туреччиною, Польщею та Московською державою. Однак, почина
ючи вже з такої недалекої минувшини, південноруси встигли знову ко
лонізувати обширні території цих двох воєводств, потім усю Новоросію 
і частково донські й навіть кубанські та терські степи. Таке прагнення 
українців на південь зумовлювалося, зрозуміло, насамперед географіч
ними особливостями краю і переважно течіями річок Пруту, Дністра, 
Бугу, Дніпра та Дінця. Прут, що витікає з руської частини Галичини і тече 
в басейн нижнього Дунаю, був одним з перших шляхів, якими від най
давніших часів південноруси рухалися на південь, у дунайську долину. 
Є свідчення, що вже у ХІІ ст. на нижньому Дунаї і в гирлі Пруту стояли 
міста, заселені галицькоруськими вихідцями: Берладь, Текуча і Малий 
Галич, тобто нинішній Галац (Jnstructiunea Publica за 1860 р., № 1). В Іпа
тіївському літопису під 1159  роком згадуються «городы подунайскіе», 
що належали галицькому князівству, галицькі кораблі «кубарѣ», які тор
гували в гирлі Дунаю, зайнятому «рыболовами Галичьскими» (Ипатская 
лѣтоп., стр.  341). Зі «Слова о полку Игоревѣ» дізнаємося, що Ярослав 
Осмомисл Галицький «заступаетъ путь Дунаеви». Пізніше, також у до
татарські часи, Берладь була прихистком для втікачів з Галичини, а кар
патські гуцули й досі спускаються Прутом на плотах і йдуть на заробітки 
в Молдавію, Бесса рабію та Новоросію. Утім, дельта Дунаю була доступна 
для південнорусів і з моря. Українські козаки, особливо запорожці, дуже 
добре знали ці краї, і вони рухалися туди або суходолом повз Акерман, 
або на своїх «чайках» морем через дунайські гирла. Приміром, достатньо 
згадати відому думу про Олексія Поповича про бурю на Чорному морі, 
щоб зрозуміти, якою відомою запорожцям була географія дунайської 
дельти. Тому зовсім не дивно, що коли запорозькому братству настав кі
нець на Дніпрі в 1775 році, то в запорожців виникла ідея про перенесення 
своєї Січі в дельту іншої великої річки тоготаки чорноморського басей
ну, хоча й починається вона поза межами слов’янських земель. З іншого 
боку, немає нічого дивного і в тому, що відразу за цим населення навіть 
внутрішніх південноруських територій у своїх намаганнях відшукати 
вільні землі та власну свободу також звернуло увагу на дунайську дельту. 

Запорозька колонізація гирл Дунаю та Добруджі вже висвітлена 
в статті, що була надрукована в «Кіевской Старинѣ» 1883 року і згодом 
вийшла окремим виданням  5. Ми ж маємо намір ознайомити читачів 
з наступною селянськоаграрною колонізацією, яка тривала головно в 
тридцятих роках нинішнього століття, потім трохи ослабла після ска
сування в Росії кріпосного права і останнім часом явно посилюється 

5 Ф. Кондратовичъ. Задунайская Сѣчь по мѣстнымъ воспоминаніямъ и разсказамъ. Кіевъ, 
1883. (Въ журн. «Кіевск. Стар.» 1883 г., янв., февр. и апрѣль).
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лонізації на запорозьких землях у Добруджі землеробські поселення 
мали розвиватися надзвичайно швидко, і справді, майже через чверть 
століття ми бачимо їх такими зміцнілими, що вони вже починають втру
чатися в політичне життя Січі і, урештірешт, устигають провести свого 
кандидата (О. Гладкого) на посаду кошового. Постійна невпевненість у 
своїй подальшій долі, яка надто залежала від хиткого політичного ста
новища Січі між Росією та Туреччиною, усетаки давала про себе знати 
і, нарешті, підштовхувала добруджанських колоністів до повернення в 
Росію, тим паче, що Гладкому постійно робили, напевне, дуже вигідні 
пропозиції з боку російського уряду. Зрештою – чи взяв гору цей на
прямок, який розходився досить різко з настроєм самих запорожців, 
чи просто довелося підкоритися наслідкам перевороту, проведеного 
Гладким, але з його переходом на бік Росії добруджанські колонії значно 
збезлюдніли. На самому початку, тобто безпосередньо після зради Глад
кого, утеча українських колоністів з Добруджі зумовлювалася насампе
ред страхом помсти з боку турків і грабунків з боку іншого напівдикого 
населення краю, яке складалося з мокан (пастухівтрансильванців), ру
мунів, болгар і т. п., які справді наступного дня після виходу Гладкого 
накинулися на залишену беззахисну райю і були б усю її вирізали, якби 
за неї не вступився один румунський священик. Зворотній еміграції до
бруджанських колоністів найбільше сприяли ті пільги, які були обіцяні 
всім «забіглим душам» з боку російського уряду, що дозволив приймати 
в дунайські, а потім і азовські козаки всіляких бродяг, надаючи їм повну 
амністію за попередні злочини і наділяючи землею на річці Кальчик. 
Унаслідок цих двох обставин українські колонії в Добруджі дуже швид
ко почали збезлюднюватися, частина хліборобів перемістилася вглиб 
Добруджі, до Тульчі, а більшість пішла, залишивши після себе розрізне
ну купку запорожців, які втратили свою попередню організацію і про
довжували рибалити поодинці до остаточного свого зникнення. 

Однак таке могло тривати не більше ніж 2–3 роки, оскільки спо
дівання тих емігрантів, які повернулися з Добруджі, по суті, не зовсім 
виправдалися, а з іншого боку, причини не лише не зникли, а навпаки, 
їх виникло ще більше, через що люди втікали зі своєї вітчизни за Ду
най. Як приклад і щоб охарактеризувати втечі з Азовського козацького 
війська, наведемо уривок із записаної розповіді одного з утікачів – дав
нього мешканця Тульчі, ще досить бадьорого та красивого діда Корнія 
Білого: «Пішов я від пана, – розповідав він, – ще молодим хлопцем… 
Я панський був – з Херсонщини… подався в Бессарабію… А тоді якраз 
(1829–1830 рр.) приїжджав від Гладкого набирати людей в азовські ко
заки пан Рачковський – він поляком був. Комір на ньому гарний, і тут – 
на рукавах (обшлагах) також червоне… Зібрав він людей біля корчми 
та й каже: “Хто хоче під Білого Царя?” Хтось обізвався, що піде, от він 
його поставив убік, а потім інших запитує: “Хто іде – в один бік, хто не 

оселялися на ще вільних землях, утворюючи землеробські хутори, інко
ли займалися рибальством та полюванням на досі безлюдних лиманах 
Дунаю. Становище цих колоністів у Бессарабії в той час значною мірою 
полегшувалося існуванням Запорозької Січі за Дунаєм. Люди, особливо 
ті, що зазнавали переслідувань, люди, які шукали вільнішого життя, на
решті, люди молодші та заповзятливіші, а крім того, ті, хто ще не забув 
козацьких традицій нещодавно розореного коша на Дніпрі, повсякчас 
мог ли відносно безперешкодно переправитися через Дунай і опинитися 
на Січі, де вони могли почуватися в безпеці, вільно займатися рибаль
ством, і, зрештою, отримувати велике задоволення від реалізації своїх 
військовоавантюрних потреб. З наведених розповідей Коломійця вид
но, що задунайські січовики не лише радо приймали до себе кожного, 
хоч трохи спроможного «козакувати» втікача, але й систематично ор
ганізовували втечі, відправляючи спеціальних емісарів для вербування 
охочих вступити до Січі. Ці емісари – «вожаї» – обходили майже всю 
Україну і, зібравши в різних поміщицьких маєтках невеликий загін уті
качів, приводили їх на Січ, послуговуючись по дорозі і допомогою, і пе
реховуванням з боку таких самих утікачів з Бессарабії. Проте, крім цих 
емігрантів, які були постійними кадрами Задунайської Січі, на Дунавець 
ішло й чимало інших людей, дуже часто сімейних чи одружених під час 
утечі, яких приваблювало туди або привілля місцевостей, або родинні 
зв’язки, або вільні землі. Таким чином, і навколо Дунавецької Січі по
ступово утворилася так звана «райя» 6, тобто таке саме сімейне і значною 
мірою землеробське населення, яке свого часу групувалося навколо Дні
провської Січі, її гардів, паланок і зимівників. Такими сімейноземле
робськими хуторами райї в Добруджі були: Райя на Дунавці, Муругіль, 
КараОрман, а пізніше Прислав, Пирлиця, частково Стара Тульча та ін. 

Отже, наприкінці минулого й на початку нинішнього століття 
ми бачимо досить численну колонізацію в Бессарабії і, крім того, за
порозькі поселення в Добруджі та в гирлах Дунаю. Дуже швидко після 
перенесення Січі на Дунавець почали утворюватися вже згадані нами 
українські землеробські колонії. Тоді, коли запорожці мали розвинене 
тільки рибальство та мисливство, сімейне населення райї займалося 
в основному землеробством на території, відведеній запорожцям ту
рецьким урядом. Землі було стільки, що не було потреби в будьякому 
регулюванні користування нею: «де хто хотів – там і орав», і при цьому 
знач на кількість землі всетаки лишалася, і запорозький кіш віддавав її 
в оренду трансильванським пастухам – моканам і болгарам, які займа
лися скотарством. При таких достатках і таких успіхах української ко

6 Райєю в турків називалося християнське населення сіл, що перебувало у відомих васаль
них відносинах щодо спагіїв, які в Туреччині колись відігравали роль феодального дворянства. 
Зрозуміло, що запорозька райя називалася тільки так (без будьякого підпорядкування в зазна
ченому нами розумінні), але підпорядковувалася лише адміністративно кошовому Січі.
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покращення верховної ради і на «зміцнення в ній правосуддя та підпо
рядкування, а в краю порядку та спокою». Згодом, а саме в 1859 році, 
у губернських звітах мовиться вже про незадоволеність «обласною ра
дою», яка змінила, за ініціативою князя Воронцова, попередню «верхов
ну раду», і про неспроможність колегіального устрою обласного управ
ління. Зрештою, майже до 1829–1830 років населення Бессарабії жило, 
очевидно, відносно благополучно, принаймні щодо особистої безпеки 
впродовж цього часу було дещо важкувато тільки через деякі аграрні 
зміни. У 1823–1828 роках відбувалося оприлюднення й заселення нім
цями та болгарами Буджака, який опустів частково перед цим (1817–
1818 рр.), частково саме в цей час через втечу з краю молдаван та час
тини болгар (близько 3000 сімей), котрі знову повернулися на турецькі 
землі  7. Вільні буджацькі землі, що залишилися після цієї втечі, крім 
наділів вищезгаданим колоністам, були подаровані у власність різним 
російським сановникам, молдавським боярам, які перейшли в піддан
ство імперії, і взагалі «різним заслуженим особам», а землі, що залиши
лися після ногайців, зарахували в казну як державне майно. Пізніше, з 
1830 і наступних років становище здебільшого українських колоністів 
Бессарабії починає надзвичайно відчутно змінюватися на гірше, навіть 
щодо особистої безпеки. Відносно незначна кількість райї, яка пішла з 
Добруджі 1828 року, вирушила майже вся до Азовського моря, а серед 
тих, хто переселився в цей час в Бессарабію з Туреччини, було лише 
1042 особи некрасовців (очевидно, липован) і близько 3000 сімей бол
гар; про українських колоністів і про їхнє повернення в цей час з До
бруджі в джерелах не згадується зовсім. Зате, навпаки, простежується 
(починаючи переважно із цього часу, до якого належить і наведена нами 
розповідь Корнія Білого) систематичне та безперервне, як ми зазначили, 
аж до Кримської війни, переселення українських колоністів з Бессарабії 
в Добруджу. Це і є те переселення, яке стало підґрунтям для найпізнішої 
(після запорожців) української колонізації в Добруджі, колонізації, яка 
тривала близько 30 років поспіль і припинилася (про що довідаємося 
далі) після звільнення селян, а нині знову починає відновлюватися. 

У  січневому та лютневому числах журналу «Устои» за 1882  рік 
було вміщено статтю під назвою «Записки южнорусскаго крестьяни
на». Цю надзвичайно просту, майже епічну оповідь ми рекомендуємо 
нашому читачеві як найкращу ілюстрацію, яку можливо, на нашу дум
ку, використати для опису становища тодішніх утікачів  – переважно 
українського населення Бессарабії, з якого, як ми щойно переконалися, 
складався основний контингент добруджанських українських колоній. 
Ті поодинокі розповіді, котрі занотовані в Тульчі і будуть викладені 

7 А. Защукъ. Бессарабская область. Матеріалы для географіи и статистики Россіи, собранные 
офицерами Генеральнаго Штаба. Т. ІІ, стр. 2.

хоче – у другий…” От і ми пішли – молоді ще хлопці були!.. А як при
йшли туди, та як побачили, що там робиться, – так подумали і знов сюди 
повтікали!.. А там, запитуєте, що?!.. Що й казати! Відомо що… у моска
лі (солдати) забрали… ну, так ми й пішли, зновутаки в Бессарабію… 
А тоді саме “перебірка” була: генерал Василевський був над дунайськи
ми козаками… ну, й перебирали всіх  – хто панський був, то до панів 
повертали, голови голили наполовину, а як старший чоловік, то й пів
бороди голили. Багато тоді люду сюди (тобто в Добруджу) пішло… А я 
вже тоді одружений був; то забрав дружину, дітей та й сюди пішов!.. Тут 
оце все, що руснаки [українці] живуть, то все забіглі душі!» – додав він 
насамкінець. Щодо згадуваного в цій розповіді генерала Василевського, 
то про цю відому для Бессарабії особу ми ще будемо мати нагоду згадати 
кілька разів, а поки що звертаємо увагу читача на те, що Корній Білий 
залишив Новоросію, осів спочатку в Бессарабії і звідти вже змушений 
був тікати за кордон Росії, у Туреччину, десь у 1830–1831 роках. Окрім 
вступу як утікача в Азовське козацьке військо і наступної втечі звідти, 
доля Корнія Білого цікава нам і тому, що вона є типовим прикладом 
спільної долі переважної більшості українських колоністів Добруджі в 
означений нами час, тобто саме в той час, з якого почалися пересліду
вання бродяг у Новоросії, особливо в Бессарабії, а водночас, зрозуміло, 
і щорічна втеча звідти людей тисячами за Дунай. І згадувані нами пере
слідування, і пожвавлена еміграція в Добруджу, що розпочалася із цього 
часу, тривали, як ми бачимо тепер, безперервно аж до Кримської війни.

Приєднана в 1812 році до Росії Бессарабія і частина Молдавії зали
шалися до 1818 року майже на попередніх умовах, тобто фактично без 
будьякого втручання російської адміністрації у внутрішнє життя цих 
країн. З 1818 року таке ставлення російського уряду до новоприєдна
ного краю починає поступово змінюватися із запровадженням нового 
статуту для управління областю і проведенням першого в Бессарабії пе
репису населення. За цим статутом Бессарабії було надано, проте лише 
напочатку, можливість місцевого самоуправління. Так звана верховна 
рада, яка складалася з місцевих дворян, під головуванням наділеного 
широкими повноваженнями намісника зосереджувала у своїх руках 
управління краєм. Уся адміністрація Бессарабії тоді була виборною від 
місцевого дворянства і широко використовувала свої давні звичаї та 
права, послуговуючись не лише в школі, але й в адміністрації румун
ською мовою. Важко, звичайно, сказати, якою корисною і вигідною для 
всього населення була ця запроваджена тоді система управління краєм 
за посередництва місцевого привілейованого стану, система, яка діяла 
в багатьох завойованих країнах, однак ми бачимо, що таке самоуправ
ління нев дов зі було визнане як таке, що не відповідає державній систе
мі. Уже в 1823 році призначений новоросійським генералгубернатором 
і намісником Бессарабії князь Воронцов звернув увагу на можливість 
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року», кількість утеч значно зменшилася, зате було зафіксовано безліч 
утеч до Галичини, переважно із суміжних з нею Подільської та Волин
ської губерній, до того ж тітаки втікачі повертаються до місць попере
днього проживання і підмовляють народ тікати в Австрію. Наступного 
року знову відбуваються масові втечі селян Могильовської, Харківської, 
Катеринославської, Київської та Подільської губерній, «обдурених чут
ками про маніфест, яким начебто даровано свободу й обіцяно землі тим 
кріпакам, які прибудуть у Новоросійський край, Бессарабію чи Молда
вію». При цьому сам уряд уже відзначає, що, крім брехливих чуток, у 
Катеринославській губернії, зокрема, причиною того, що селяни втіка
ли, було їхнє «важке становище та утиски з боку деяких власників, се
ред яких одного було навіть віддано під суд». Однак у зв’язку із цим 
створюються особливі слідчі комісії, і міністерство внутрішніх справ 
планує посилити нагляд за бродягами тавруванням тих, кого спіймали. 
Це було здійснено в 1845–1846 роках, коли вийшло розпорядження мі
ністерства про накладення впійманим бродягам на правій руці знака з 
літерою Б (бродяга, «бѣглый»), натираючи його для невитравності су
мішшю з індіго та туші. Цю операцію мав виконувати один з фельдше
рів, прикріплених до лікарської управи, у присутності чиновника полі
ції, повітового кухаря та лікаря (стор.  141). Після таврування таким 
знаком бродяг дуже часто, крім покарання шпіцрутенами, віддавали на 
військову службу, в арештантські роти або відправляли в Сибір на по
селення. Згадуючи про те, що всі ці заходи вже діють, у звіті додається, 
що «можна сміливо сподіватися на значне зменшення бродяжництва 
взагалі». Утім, незважаючи на те що запроваджені міністерством захо
ди виконувалися неухильно (зі звіту дізнаємося, що лише за другу по
ловину 1846 року було тавровано 939 осіб), надіям міністерства не суди
лося справдитися, і не пізніше ніж наступного року знову починаються 
масові втечі селянкріпаків і зновутаки переважно з південних губер
ній, де народ ще не звикся з кріпосним правом, до того ж у деяких міс
цях для утримання втікачів потрібні були війська; тільки в м. Себеж (Ві
тебської  губ.) тілесному покаранню було піддано близько 4000  осіб; з 
Курської губернії втекло близько 1500 осіб і було зупинено втечі в 46 по
міщицьких маєтках, у яких налічувалося до 20 000 осіб. Під час утихо
мирення й затримки військовою командою втікачі відібрали в солдатів 
рушниці та зв’язали присутніх при цьому поліцейських чиновників, але 
врештірешт, зрозуміло, були упокорені та покарані. Пізніше, у 1849 році, 
по всій імперії, крім Сибіру та Кавказу, було спіймано 24 967 бродяг, біль
шість з яких була із західних та південних губерній: з Віленської, напри
клад,  – 1049, з Волинської  – 1190, Київської  – 1858, Херсонської та 
м. Одеси – 2348 і т. д. Таке тривало й на початку п’ятдесятих років, що 
1854 року знову спричинило нові виняткові заходи в Херсонській гу
бернії і Бессарабській області. Цього разу заходи вирізняються осо

нижче, лише деталізують підтвердження загальної картини, наведеної в 
«Записках южнорусскаго крестьянина». На не менш детальні, так би 
мовити, документальноцифрові підтвердження й пояснення цієї кар
тини натрапляємо також у маловідомих російській публіці «Матеріалахъ 
для исторіи крѣпостнаго права въ Россіи». Ці дані ми насамперед і ви
користаємо, адже вони дадуть змогу найточніше уявити характер і при
чини описуваної нами еміграції з України, про походження і долю тих 
бродяг, які хоча й бідували в Новоросії та Бессарабії, однак упродовж 
майже 30  років ішли туди і, рятуючись від переслідувань, знаходили 
собі прихисток у Добруджі. «Матеріалы», про які ми ведемо мову, по
чинаються, як відомо, тільки з 1836 року. Цього року офіційним звітом 
департаменту виконавчої поліції Бессарабію визнано одним з основних 
місць, де лютують розбої, і при цьому мовиться саме про бродяг, які 
переховуються за Дунаєм; крім того, у звітах чимало уваги приділено 
кількості бродяг у Чернігівській губернії. Наступного (1837) року по 
всій території півдня Росії прокотився справжній селянський рух, про
явом якого були втечі до Анапи. Цей рух значною мірою був виклика
ний розпорядженнями самого уряду, який дозволив у 1832  році «для 
успішного заселення північносхідних берегів Чорного моря виселяти 
звідти бродяг, які приходили туди без певної мети». Приписані в Анапі 
люди, котрі в такий спосіб отримали законне громадянство, брали пас
порти на заробітки й поверталися знову в Україну «для підмови там
тешніх селян, які хотіли припискою за Кубанню звільнитися від кріпа
цтва». Почалися втечі селян і безлад, «який загрожував розоренням 
багатьом поміщицьким маєткам», унаслідок чого уряд ужив рішучих 
заходів – відрядив особливого флігельад’ютанта, установив на кордо
нах Чорномор’я і Землі війська донського особливі пікети, карав усіх, 
кого спіймали за підбурювання до втечі і т. д. Для більшого заохочення 
військових команд, які ставили пікети, встановили особливу грошову 
премію за спійманих бродяг та безпаспортних. У 1839 році уряд знову 
вживає «особливих заходів для припинення бродяжництва» в Бесса
рабській області, оскільки було відзначено, що втечі туди відбуваються 
досить часто, особливо з Херсонської та Подільської губерній, і що вті
качі, котрі знаходять собі надійний прихисток у згаданій області, інколи 
особисто прибувають у місця свого попереднього проживання для під
мовляння інших до втечі. У зв’язку із цим було видано розпорядження 
про покарання таких осіб у тих селах, де їх буде спіймано, і про відправ
лення їх потім у солдати, в арештантські роти чи заслання в Сибір. 
У Бессарабській області було створено спеціальні комісії для викриття 
бродяг, які прибули туди останнім часом. У  1840  році між селянами 
знову поширюються «безглузді чутки» про появу нібито дозволу пере
селятися в Бессарабську область з правом свободи від поміщицького 
панування. У  самій Бессарабії, «завдяки заходам, ужитим минулого 
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вони вийшли з Гладким, – розповідав дід Марко Чмеленко, або просто 
Марко Глухий, – багато людей в Росію пішло, проте повернулися назад. 
Пішли, але як солдатчиною запахло, так вони й повернулися… Де вже 
там… звичайна річ у ті часи… бувало, і шапки не стане, якщо перед 
усіма скидати, усе знімай та знімай!.. А в турка – ні, не те… От правда, 
хоч перехреститись, у конак (присутственні місця) прийдеш  – усюди 
всі в шапках, не потрібно знімати!..» Тим часом уже в 1832 році значну 
частину українських колоній у Бессарабії приєднали до військового ві
домства й перетворили на військові поселення з перейменуванням на 
станиці. З ужиттям таких заходів легалізація попередніх переселенців 
припинялася, переслідування нових, що втекли в цей час із Росії, става
ли дедалі суворішими. Особливо ці переслідування посилилися і стали 
систематичними зі вступом на посаду бессарабського громад. губерна
тора генералмайора Федорова в 1834 році, з поширенням його влади в 
1836 році на ізмаїльське градоначальство і з призначенням того ж року 
начальником новоросійського козацького війська полковника Василев
ського. Щоб охарактеризувати діяльність цих двох осіб, пам’ять про 
яких (про що йтиметься далі) жива на Дунаї ще й досі, достатньо буде 
сказати, що впродовж 1837–1843 років спіймали та вислали з Бессара
бії 35 000 бродяг, загалом, як видно з власноручних заміток Федорова, 
за весь час його правління областю було вислано з Бессарабії безпас
портних бродяг понад 48 000. «А скільки переховувалося?» – додає до 
цієї цифри п. Защук, автор «Описанія Бессарабской области», звідки ми 
й беремо ці дані. Згодом, упродовж 1847–1851 років, спіймали та від
правили як бродяг 17 655 осіб і дезертирів 1107, загалом – 19 562. Крім 
того, в Ізмаїлі було викрито 15 400 бродяг, яким дозволили залишатися 
на місці  8. Проте «кількість злочинців і арештантів, переданих до рук 
правосуддя,  – каже п.  Защук,  – не може бути засобом, достатнім для 
пізнання справді скоєних злочинів, як і кількість риби, яка потрапила 
в невід, не означає, що це є вся риба, яка плаває в річці». Це зауважен
ня, принаймні щодо втікачів, виявляється цілком слушним, оскільки, 
незважаючи на вказану нами величезну кількість спійманих бродяг, їх 
усетаки не переставало постійно збільшуватися. «За статистичними 
висновками, – зазначає в іншому місці той самий автор, – у Бессарабію 
прибуває (свідчення кінця п’ятдесятих років) понад 20 000 безпаспорт
них у рік… У посадах м. Акермана досить тривалий час роками не зна
чилося жодного померлого, адже всі померлі офіційно існували під ви
глядом різних волоцюг, котрі запозичили їхні імена. Ні те, що їх ловили 
в значній кількості, ні згадувані вище покарання (а ми говорили лише 
про покарання, що застосовувала офіційна влада, крім якої, була ще й 
влада поміщицька, що була ще більше зацікавлена), ні погрози навіть 

8 Защукъ. Бессарабская область. І. 150, 157.

бливою енергійністю і не тільки щодо бродяг: було наказано, щоб усіх 
безпаспортних було доставлено до поліцейських відділів до певного 
терміну «з попередженням, що звинувачені в невиконанні цього будуть 
віддані до військового суду». Бродяг, котрі не пам’ятали свого похо
дження і хотіли поступити на військову службу, наказано було віддати 
в рекрути без рішення суду, на підставі особливого повеління. Напри
кінці цього року і наступного (1855) року південнозахідним краєм зно
ву прокотилися досить великі селянські заворушення, приводом до 
яких стало нерозуміння селянами точного змісту звернення Св. Сино
ду з нагоди створення державного ополчення і поява внаслідок цього 
неправдивих чуток про те, що селяни, котрі тимчасово підуть на служ
бу, отримають волю разом зі своїми родинами. Ці заворушення проко
тилися головно Київською губернією, де в «пам’яті народній (як сказа
но у звіті) живе ще козацтво». У Воронезькій губернії з приводу таких 
заворушень було заявлено, що «всі ті з поміщицьких селян, які само
вільно відлучаться зі своїх поселень, щоб виявити бажання поступити 
на військову службу чи прийдуть з несправедливими скаргами на об
тяження важкою роботою з боку поміщиків, одразу будуть піддані вій
ськовому суду і покарані за всією суворістю законів, особливо призвід
ники безладів». Кримська війна, а згодом і початок нового царювання з 
наступним невдовзі звільненням селян певною мірою зупинили селян
ські заворушення, а відповідно і втечі, принаймні до Бессарабії та на 
гирла Дунаю, звідки після вказаних подій, особливо після звільнення 
селян, почалася масова зворотна еміграція, відома в Добруджі під наз
вою «великої вихідної». Утім, цей зворотний рух у Росію тривав недов
го, і хоча йому певною мірою сприяло вторгнення в Добруджу крим
ських татар та черкесів з Кавказу, усетаки через кілька років він знову 
змінюється еміграцією з Росії, що поступово посилюється й дотепер. 

Отже, нині ми маємо досить яскраву, складену на підставі офі
ційних джерел, картину такого стану речей в Україні та Новоросії, уна
слідок якого поповнювалися кадри для колонізації Бессарабії та До
бруджі впродовж першої половини нинішнього століття. Звертаючись 
потім спеціально до Новоросії та Бессарабії і пригадуючи вже сказа
не щодо цього, можемо зауважити, що до 1828–1830 років становище 
втікачів у цих місцевостях було ще досить вигідним, особливо через 
існування за Дунаєм Запорозької Січі та українських землеробських 
колоній при ній. Однак із зазначеного нами часу обставини в став
ленні до втікачів дуже змінилися. Пільги, даровані їм після переходу 
Гладкого й необхідні для організації Азовського козацького війська, а 
також устьдунайських козацьких військових поселень, були досить 
швидко обмежені. Загалом військові порядки й тогочасний режим, від 
яких емігранти, що мешкали в Туреччині, встигли вже відвикнути, не 
могли особливо подобатися переселенцям, які повернулися. «Тоді, як 
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селенців у Туреччину», додаючи наостанок: «Отже, їм було добре жити 
в Бессарабській області». Постійно відкуповуватися чи переховуватися 
від поліції ставало, зрештою, неможливо, а тим часом «перебірки», тоб
то перевірки населення за списками і паспортами ставали частішими 
й суворішими. Першою з таких перевірок, яка дала відносно великий 
контингент переселенців, була відома «перебірка», влаштована полков
ником Василевським 1836 року, тобто відразу після того, як він обійняв 
посаду. На офіційні та літературні відомості про цю «перебірку» ми не 
натрапили в жодному з переглянутих нами джерел, але про неї та про 
ім’я її організатора згадувалося в розповіді Корнія Білого. Ось що ще 
розповідає про цю «перебірку» катирлезький дід Гнат, який свого часу 
пішов з Васильківського повіту Київської губернії від пана і переселив
ся 1836  року за Дунай: «Ну, уже й “перебірка” була при Василевсько
му… усіх, усіх перебирали… запитували, хто від якого пана пішов? Тим, 
хто ще “до розміру” (тобто до війни 1828 р.) був, так тим великі ярлики 
давали  – живи собі, значить,… а тим, які недавно пішли  – коротень
кі… Коли потім раптом чутки, що в острог забирають… Запитуємо, де 
Грицько, а Грицько вже в острозі,… кажуть, що назад до пана відправ
лять… глядь – і той вже в острозі, і той… От тобі й на!.. Еге, – кажемо, – 
то якщо так, то матері ж його чорт!.. Давай швидше човни шукати, та 
сюди!.. Багато тоді народу сюди пішло, хіба, може, якого сотого спійма
ли, … а то всі люди пішли…» Інша розповідь про цю подію, записана 
також зі слів очевидця й учасника втечі, згадуваного раніше 76літнього 
діда Марка Чмеленка, дає нам, між іншим, уявлення і про ті непевні чут
ки щодо визволення селян від поміщиків за царським указом, приуро
ченим до того чи іншого випадку, які значною мірою сприяли і навіть 
були стимулом до втечі. Марко Чмеленко, чи Марко Глухий, з Верхньо
дніпровського повіту Катеринославської губернії, онук запорожця 
Якова Чмеля, пішов від пана ще молодим хлопцем, з причин, про які 
він висловився досить неоднозначно: «Так пішов собі, що там казать… 
багато говорить, та нічого слухать!.. Було нас п’ятеро, – розповідає він 
далі, – ми й пішли. Був я молодий ще тоді, наймався в матроси, по морю 
ходив, потім оселилися ми в Кілії, я і оженився. Коли в 36 році прий
шов генерал Василевський… він над мангинськими козаками  9 за ге
нерала був… ну, як почали потім “перебірку”, ревізію, значить, робити, 
так дуже багато людей сюди перейшло, за Дунай. У Бессарабії тоді дуже 
багато людей було – усі від панів утікали… усі від панів… багато їх було 
всюди: і в Кілії, і в Рені, і в Ізмаїлі, усюди… Так от, як почали “перебірку” 
робити, – хто панський, одразу брали і відсилали до пана… Указ, бачи

9 Мангинськими чи правильніше акмангитськими козаками називали зазвичай усть-
дунайські козацькі полки, створені 1807 року й пізніше перейменовані в новоросійське козаць-
ке військо. Назва ця походить від села Акмангит, заснованого запорожцями, що повернулися в 
підданство Росії в 1807 році.

військовим судом – ніщо не могло зупинити руху, який був викликаний 
постійним тиском кріпосного права. «Південна Бессарабія, – зазначає 
п. Защук, – усетаки продовжувала слугувати притоном для кріпаківуті
качів з Малоросії, західних та внутрішніх (розкольники) губерній Росії. 
Добравшись благо получно до Південної Бессарабії, утікач міг вільно 
дихнути, зайнятися ремеслом на свій розсуд, насамперед записатися в 
міщани на місце якогось померлого. Громади, які складалися з людей, 
що втекли від кріпацтва, рідко відмовляли комунебудь у цій послузі». 
А втім, становище втікачів у Бессарабії було важким. Аж ніяк не всі з них 
знаходили такий гостинний прийом і прихисток, про які говорить п. За
щук, і для нас щодо цього незрівнянно більш об’єктивним і безпосеред
нім джерелом є вже згадувані «Записки южнорусскаго крестьянина». Із 
цієї чудової оповіді та з деяких записаних у Добруджі спогадів, з якими 
читач ознайомиться нижче, видно, що втікачі здебільшого не знаходи
ли собі прихистку доти, поки не потрапляли до жадібного господаря чи 
поміщика, котрий жив у злагоді з поліцією, чи просто умів ховатися від 
неї, і який хотів скористатися безкоштовною працею бродяги, що боявся 
бути спійманим і був готовий витримувати будьяку експлуатацію. Одні 
з утікачів жили просто в господарів як безкоштовні робітники тільки за 
притулок і сякутаку їжу, інших поміщики записували як своїх кріпаків, 
досить часто без їхньої волі і навіть без їхнього відома, треті поневіряли
ся з одного місця в інше, поки або не потрапляли в руки поліції, або не 
спромоглися заробити трохи грошей для приписки, яка також коштува
ла дорого. Найщасливішими з усіх були ті, кому вдавалося, незважаючи 
на будьяку небезпеку, перебратися через Дунай до гостинної Туреччи
ни. Саме з них утворювалися українські поселення за Дунаєм, де ми по
бували і з якими хочемо ознайомити читачів у цій статті.

Першим сигналом до більш або менш потужного руху втікачів з 
Бессарабії за Дунай, у Добруджу, було те розчарування, яке довелося пе
режити людям, що скористалися амністією, обіцяною тим, хто записав
ся в азовські козаки. З прикладом такого розчарування і втечі через це 
за Дунай ми ознайомилися в наведених уже нами розповідях Корнія Бі
лого та Марка Чмеленка. Не менше розчарування випало й на долю тих, 
хто залишився в Бессарабії як легалізовані поселенці. Не кажучи вже 
про приписку цілих поселень до складу козацьких станиць і запрова
дження військових порядків, у майже кожній такій поселеній сім’ї що
річно додавалися нові члени, які втікали до своїх родичів і, звичайно, не 
значилися в офіційних записах і тому ставали своєрідним дамокловим 
мечем, що загрожував загибеллю цілій родині. Урештірешт, звичайні 
утиски виконавців, «гніт, користолюбство і несправедливість яких», за
значає п. Защук зі слів п. Сомова (управителя канцелярії бессарабського 
губернатора, який склав особливу записку про становище Бессарабії), 
«доводили селян до того, що відбувалися численні втечі казенних по
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тимо, бувало, усі трясемося, поки не проїде засідатель. Податки великі 
стали, недоїмки, за все плати та плати… так от якось і каже мій чоловік: 
“Потрібно, – каже, – у Туреччину втікати, за Дунай!..” Ну, і пішли!..»

Отже, усе зводилося до того, щоб утікати за Дунай. Ні особиста 
безпека, ні економічне становище не гарантувалися переселенцям у 
Бессарабію, а в перспективі, крім покарань, могла бути й невільна сол
датчина, про яку співається в одній з українських рекрутських пісень:

Бодай же ти мене, мати, в купелі залляла,
Як ти мене молодого в військо згодувала!

чи в іншій пісні, що належить до кінця минулого століття:

Втікай, сину, в Волощину –
Не можна тут бути:
Пописали комісари 
Всіх нас у некрути.

—
Пописали, пописали,
Палети роздали,
Так щоб наших некрутиків
В середу забрали.

—
В середу забрали.
В четвер пов’язали,
А в п’ятницю дуже рано
В Каменець віддали.

—
Ой Каменець, славний город – 
Покопані шанці,
Ой там лежать поховані
Наші новобранці. 

—
Ой пане наш, пане князю,
Ой маєш ти гроші – 
Чом не ідеш до цариці, 
Да її не просиш?!

– Шкода, хлопці, шкода, хлопці,
Да за вас просити –
Пописали дрібні листи, 
Щоб вас привозити.

—
Ой пане наш, пане князю, 
Ой маєш ти волю, 
Не давай нас, бідних сирот,
В такую неволю.

—
Которії багатії,
Себе викупляють:
Наймитами, сиротами 
Повки наповняють.

—
Ой у лісі край розмаю
Зацвіли орішки –
Туди гнали некрутиків
До Хотина пішки.

—
Летить орел через море –
Ой дай море пити,
Ой так тяжко некрутикам
В тім війську служити.

—
Лучче б тобі, мати,
Малим поховати,
Ніж у тії нещаснії
Некрути віддати. 

те, не такий був: указ був від Білого Царя, щоб тільки тих брати, хто втік 
із солдатів, а панських щоб не зачіпали, але цей указ відібрали в людей. 
Тільки в одному Акермані не віддали указу – копію дали, а указ у себе 
сховали – то там і не брали людей. От і мене тоді взяли… Писар і казав 
мені: “Утікай, – каже, – ви люди молоді, шкода мені вас!” – Ну, та я не по
слухався. А потім таки знову втік – та вже за Дунай – ось сюди. І жінку, 
і дітей забрав – двоє було. Спочатку наймався, за плугом ходив, а по
тім мельником був, мірошником, значить, по нашому – попростому… 
з половини молов, а потім з третьої мірки, якщо на хазяйських харчах. 
А там – десь років зо два помолов та й покинув, рибалити почав… “кит
цями” рибу ловив, може, років двадцять, а от тепер лише, може, років 
три, як перестав – знову мельником став…» Про Акерман, що не видав 
царського указу, а тому залишився недоторканним, у цій розповіді зга
дується небезпідставно. Читач, напевно, пам’ятає згаданий уже раніше 
нами факт приписки в посадах м. Акермана втікачів на місце померлих. 
Ця обставина, сама по собі, очевидно, досить зрозуміла, дала, утім, при
від до підтвердження віри в легенду, про яку розповідає Марко. Наоста
нок ми наведемо ще одну розповідь про «перебірку» 1836 року, записа
ну від тульчанської бабусі Марії Михайлихи, цікаву тим, що в ній є по
силання на залежність еміграції в Добруджу не лише від переслідувань, 
яких зазнавали втікачі, але й від відомих економічних умов, створених 
зачисленням переселенських сіл до військових поселень, зарахуванням 
вільних раніше земель у Бессарабії в державне майно та іншими змі
нами економічного побуту населення. «Батько мій Сава, – розповідала 
вона нам, – був панський, звідкись зпід Києва… Пішов він ще молодим 
у Бессарабію, літ 16–17 було, влаштувався він десь у слободі до госпо
даря, рік чи два там був – йому нічого не давали за роботу, тільки го
дували та від начальства переховували: бувало, дізнаються тільки, що 
начальство їде, зараз його в канаву чи в копицю сіна – сиди там, поки 
становий проїде. Ані платні, нічого не давали. От бачить він, що так по
гано, знайшов якось на дорозі торбинку із сухарями, узяв її та й пішов 
далі в Бессарабію. Там уже й жив, і одружився. Жили ми біля Ізмаїла в 
Кугуриці, у Матросці жили, у Бросці (Броска – слобода біля Ізмаїла). Ну, 
а як при Василевському людей перевіряли, мені тоді літ сім було, може, 
десять. Спочатку ще добре було жити, а потім як землю розмежували – 
біда прийшла. То було, як ось тут раніше, – де хочеш, там і ори; а як роз
межували землю – яку до Ізмаїла, яку до Матроски, тоді вже довелося 
оренду платити. Коли ми були в Кугуриці, то вже оренду платили. Ну, 
і жити стало важче (сутужніше) – наскочить, було, засідатель [судовий 
виконавець], одразу ярлики вимагає. На всіх – і на старих, і на дітей – 
на всіх ярлики були, а якщо на кого нема ярлика, кажуть “бродяга”, в 
острог, закують у кайдани і відправляють кудись у Росію. А в нас якраз 
у той час чоловіка мого брат був – уже ховалися ми, було, з ним, трем
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ки вартові козаки помічали або в інший спосіб дізнавалися про такі хи
трощі та, уміло наслідуючи їх, заманювали інколи перевізників на свій 
берег і там ловили їх. Юда Васильович брав з перевезених іноді рублів по 
25 і більше, якщо було можливо. Улітку перевезення здійснювалося най
частіше через пункт, розташований трохи північніше від Тульчі, нижче 
від т. зв. Верхніх Чаталів, тобто першого розгалуження Дунаю на гирла; 
узимку втікачів перевозили по льоду просто через Дунай, проти самої 
Тульчі. Інший перевізник Роман, зі старовірівутікачів, також свого часу 
був дуже відомий як надзвичайно смілива та рішуча людина, заповзятли
вість якої іноді доходила до божевільної бравади. Наприклад, якось він зі 
своїми людьми, висадившись на російському березі, спіймав кордонного 
козака, відібрав у нього зброю, затягнув бідолашного в човен і висадив 
назад якраз напроти сторожового поста. Під час своїх контрабандист
ських походеньок він вирізнявся рішучістю, яка часто виходила за межі 
гуманності, хоча, можливо, була почасти виправдана обставинами, у 
яких доводилося діяти, не маючи при тому часу для роздумів. Розповіда
ють, що одного разу в небезпечний момент, коли немовлята своїм криком 
могли видати кілька родин, які переправлялися в човні, він кинув двох 
діток у Дунай. Закінчити свою кар’єру йому довелося якнайсумніше. Під 
час однієї з екскурсій його нарешті схопили козаки, прогнали кілька разів 
крізь стрій в Ізмаїлі, а потім заслали до Сибіру, звідки він не повернувся, 
попри обіцянку, яку дав тому, хто бачив його на арештантських роботах в 
Одесі. Узагалі, російська влада, намагаючись запобігти втечам з Бессара
бії каральними заходами, обходилася з упійманими перевізниками дуже 
суворо: «І чого тільки це начальство із цими перевізниками не робило, – 
розповідала нам Михайлиха, – і розстрілювали їх, і крізь стрій проганяли, 
а все одно перевозили… з майном, з усім…» Наскільки небезпечним було 
та якими обставинами супроводжувалося дуже часто таке перевезення, 
ми можемо судити з подальшої розповіді тієї самої Михайлихи про те, як 
перевозили її родину: «Нас коли перевозили, – казала вона, – так ми пере
несли спочатку все тихенько, ночами, у плавні (плавучий очерет), а потім, 
коли все було готове, уночі під’їхали човни, поклали в них усе і самі ми 
сіли… пропливемо трохи (а їм довелося пливти із самого Ізмаїла), а потім 
чоловіки вилізають у воду і тягнуть човна мілководдям на собі, дотягнуть 
до глибокої води, а потім знов їдемо,... а почують, що козак іде берегом – 
зараз ми й затаїмося, щоб не почув,... так тихо треба було їхати, щоб і оче
ретом не шелеснути… Діти з нами були – так одну дитину ледве в Дунай 
не кинули: кричить та кричить… Що ж, кажуть, через одного маленького 
та всім пропадати – нехай уже краще воно одне,… так дід один був, узяв 
він ту дитину, у ковдру загорнув зовсім, а зверху ще кожухом накрив, щоб 
не чути було крику… А вже як виїхали на чистий Дунай, тоді розкрили 
це дитя, а воно вже й не дихає… полили водою, ожило потроху, до тями 
прийшло… Казанок батько дав тим перевізникам і борошна мішок, та ще 

Якщо не солдатчина, то впійманому втікачеві загрожувало ще гірше – 
повернення до колишнього поміщика чи приписка до нового, у будьякому 
разі панщина, про яку навіть у любовній пісні дівчина говорить:

Ой оддайте мене за волошина, Бо дівчина молодая – не поганая.
Бо дівчина молода ще й хорошая. Ой оддайте мене за турчина,
Ой оддайте мене за татарина,  Щоб мені панщина недокучила (Ibid). 

І бессарабські переселенці втікали у Волощину, до турків – за Ду
най. Але не такто легко було втекти. По всьому кордону, який простя
гався тоді від Пруту, повз Рені, по лівому берегу Дунаю, а потім Георгі
ївського гирла, аж до моря, були розміщені козацькі пікети від дунай
ських козацьких полків, спеціально споряджених у 1835–1836  роках 
по черзі на дунайські острови «для очищення їх від різного наброду, 
що там переховувався», і «переслідування та виловлювання бродяг» 
(Защукъ І. 36). Якою б близькою за своїм походженням і традиціями не 
була ця прикордонна сторожа до переслідуваних нею бродяг, однак вона 
несла свою службу досить старанно, прикладом чого може бути хоча б 
те, що навіть у 1857 році протягом лише 8 місяців три сотні козаків спій
мали 1753 бродяги. Нагляд за кордоном був надзвичайно суворим, і по
карання за самовільний перетин кордону було тяжким, особливо щодо 
перевізників та інших осіб, які так чи інакше сприяли втечам. Однак пе
ревізники завжди знаходилися й або з корисливих розрахунків, або зі 
співчуття до втікачів, чи, нарешті, просто з такого собі молодецтва пере
правляли втікачів, незважаючи на найстрашніші переслідування. «Тут 
кордон був, – розповідає нам далі та сама Марія Михайлиха, – якраз до 
цього Дунаю, проти самої Тульчі… страх як дивилися, щоб люди не пе
реїжджали. Перевізники були з цього боку – частіше рибалки – от вони 
й перевозили… А на тому боці в них уже свої люди були – одні одним 
знаки подавали: вогонь, бувало, розводили чи щось – от вони під’їдуть, 
людей заберуть на човни та й повезуть… тільки страшно ж було!..» 
За розповідями тульчанського старожиламолокана Івана Івановича Фе
дорова, у сорокових роках між такими перевізниками особливо просла
вився якийсь Юда Васильович – донський урядникутікач, що мешкав у 
Тульчі та займався контрабандним промислом, здається, більше задля 
вигоди. Він мав на російському боці Дунаю своїх людей, які зазвичай го
тували переправу: змовляючись із охочими втекти, вони переховували 
їх в очереті, потім вичікували, коли можна було більшменш безпечно 
під’їхати, і подавали Юді Васильовичу умовний сигнал. «Вийде на бе
резі Дунаю в певне місце, прикриється сіряком і викреше кресалом іск
ру стільки разів, скільки домовлено» – з другого боку мали відповідати, 
наприклад, певною кількістю ударів палицею по каменю або взагалі по 
чомусь твердому. Ці сигнали доводилося доволі часто змінювати, оскіль
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Георгіївського гирла на захід, осідаючи головно в козацьких селищах, 
які існували й раніше,  – Махмудії, Пирлиці, Приславі та, нарешті, у 
Тульчі. Місцевості вздовж південного Бештепé та навколо лиману Разі
на були зайняті моканами й болгарами, частково липованами, які після 
зникнення Січі відчули себе знову вільними й почали просуватися до 
місць свого попереднього проживання. Отже, пізнішим переселенцям 
з України доводилося рухатися переважно до Тульчі, яка як адміністра
тивний центр і найближча до Бессарабії закордонна пристань на Дунаї 
невдовзі стала основним пунктом української еміграції та не втратила 
цього значення й сьогодні. Як побачимо далі, Тульча й тепер є найчис
леннішою та найголовнішою колонією українців у всій країні. Засну
вання Тульчі належить до кінця минулого століття; хто її заснував – це, 
здається, точно невідомо: одні вважають, що засновниками її були тур
ки, інші – що болгари, дехто думає, що вона була заснована запорожця
ми й отримала свою назву від українського дієслова тулитися, тобто 
притискатися, знаходити собі притулок; румуни претендують, зі свого 
боку, на цю честь і виводять назву цього міста з лат. duleis. Хай там як, 
але відомо, що наприкінці минулого століття чи на початку нинішнього 
Тульча була невеликим містечком з фортецею, що містилося на північ
ному заході від свого теперішнього розташування, приблизно на тому 
місці, де тепер карантин для худоби і де збереглися ще залишки колиш
ньої фортеці, а біля них напівзруйнований пам’ятник над російськими 
солдатами, які загинули, здається, у 1828 році під час облоги та взяття 
міста. Потім, якщо не помиляємося, після турецької війни 1828  року 
Тульчу було перенесено на теперішнє місце, і одними з перших її по
селенців на новому місці стають уже українські емігранти, які вируба
ли та викорчували правічні ліси, що вкривали пагорби навколо міста. 
Однак кількість українського населення була всетаки спочатку не над
то значною. Один з тульчанських старожилів, який прибув до Тульчі 
на початку 30х років, розповідає, що в той час йому трапилося в місті 
не більше ніж 6–7  українських родин та 2–3 великоруських  – право
славних, які втекли від поміщиків. Проте згодом еміграція пішла дуже 
швидко, і Тульча не тільки сама за кілька років заселилася українцями, 
або, як їх називають у Добруджі, руснаками, але й стала пунктом, звідки 
вони розселилися в інші місцевості краю. Для історії цих перших посе
лень ми маємо досить характерну розповідь колишнього катирлезького 
шинкаря Сидора, що вказує, поміж іншим, на спосіб життя та заняття 
перших переселенців, які не могли відразу приступити до землеробства, 
а мусили спочатку розчистити ґрунт під поля. «Утік я від пана, – розпо
відає Сидір, – 17 років,... ходив із чумаками, так дорогу вже знав. При
йшли ми до Дунаю, а тут у Вилкові були вже такі, що перевозили… Тут 
же в Тульчі чоловік у мене знайомий був – я до нього й прийшов… Тут 
ось він мешкав,... а там, де церква тепер, усе ліси були. Вони в Телиці кор

грошима щось… не знаю! А як приїхали в Тульчу – усіх нас зразу в конак 
відвели, переписали, скільки великих, скільки малих, – усіх, і пустили… 
Турок добре приймав, спасибі йому!..»

Дійсно, з усіх розповідей видно, що турки приймали втікачів доволі 
охоче й майже завжди надавали їм не тільки певну допомогу для початку, 
але й, за потреби, і захист від переслідувань, якщо з російського боку 
вимагали видати втікачів. В одній з таких розповідей Гната з Василькова 
мовиться про таке переслідування, здійснене російською владою щодо 
кількох військових дезертирів. «Тепер воно вже не так, – розповідає він, – 
а раніше багато тікало. Отут, якраз проти Тульчі, сторожка стояла,... 
москалі по всьому березі були, а все одно мало не щодня тікають. Якось, 
пам’ятаю, дивимося, ходять базаром москалі в солдатських шинелях – 
у чому були, у тому й прийшли… Ну, побачили їх турки, привели в 
конак… – «Що ж, – кажуть, – так і так – утек ли!» Розповідають, яка їм була 
біда в Росії: «І їсти не дають, і б’ють»… Турок вислухав: «Е, гайда, – каже, – 
живіть собі, тільки щоб шкоди не було!» Офіцер з Ізмаїла приїжджав тих 
солдат вимагати – та де там!.. не дали!.. Турок каже: «Не знаю,... може, і 
є десь,... а я не знаю! Шукайте, каже, якщо хочете,... а тільки немає тут 
нікого з ваших!..» Зрозуміло, що таке ставлення турків до втікачів не 
могло зі свого боку не сприяти безперервним утечам через кордон. Ще 
більше сприяло цьому й те, що турецький уряд чинив так не тільки через 
особисту доброту своїх представників у Добруджі (про що свідчать усі 
без винятку), але й з політичного розрахунку, який полягав у бажанні 
якнайшвидше заселити цей майже зовсім безлюдний у той час край. 
Пряме свідчення цього ми побачимо далі в словах одного з турецьких 
начальників з приводу побудови українськими переселенцями своєї 
церкви, з яких видно, що турки, які, усупереч поширеній про них думці, 
часто вирізнялися повною віротерпимістю, заради успіху колонізації 
охоче йшли навіть на важливі з їхнього погляду поступки.

Зі щойно наведених розповідей видно, між іншим, що за часів 
пізніших і цілком уже землеробських переселень до Добруджі голов
ним пунктом, куди прямували новоприбулі втікачі, була вже Тульча. 
Поперед ні переселенці, які відправлялися в Туреччину до 30х  років, 
тобто ще за часів існування за Дунаєм Січі, простували, звісно, до Ду
навця як до центру політичного й економічного, під захистом якого 
мог ли селитися не тільки люди, що вступали до «товариства» й риба
лили, але й землероби, які отримували можливість користуватися січо
вими землями. Після знищення Січі Дунавець утратив, звісно, будьяке 
значення в цьому сенсі, а колишні запорізькі землі за своїми розмірами 
не могли вже задовольняти численну еміграцію. Унаслідок цього земле
робське українське населення Добруджі, що залишилося після знищен
ня Січі, а також перші переселенці після війни 1828 року почали групу
ватися спочатку навколо Муругіля, а потім потроху відсуватися вздовж  
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Видно степи полтавськії, видно гори задунайськії.
Ой давно я поглядаю на куріні сіроманськії…

не тільки не мала своїх куренів, але й не могла вести такого порівня
но самостійного способу життя, як старі рибалки та мисливці, колишні 
запорожці. Сіромахам доводилося, як ми зауважили, найматися, або, у 
кращому разі, працювати з паю на рибзаводі. У певні сезони до Тульчі, 
де зазвичай укладаються й досі всі угоди між власниками рибзаводів і 
«матульняками, такої «сіромашні» збиралося стільки, що вона привер
тала до себе загальну увагу. «Бувало, як поприходять сюди до Тульчі, – 
розповідає про них Остап Данчук, – ніби військо якесь… Та й народ же 
був добрий… Увійдуть, бувало, до хати колядувати, так за ними нічого 
не видно – тільки стелю й бачиш – такі високі… Отака парубота була!..»

Отак розселялася й прилаштовувалася українська еміграція за Ду
наєм упродовж майже 30 років після повернення запорожців у Росію. 
Далі в наших нарисах читач побачить, що нашим землякам в Добруджі 
жилося й живеться порівняно досить непогано, але прагнення до «волі» 
всетаки не перевершувало прихильності до своєї рідної країни. І бага
то особистої волі, і відносно добрі економічні умови життя – усе це не 
могло побороти в українських утікачів туги за батьківщиною, не могло 
заглушити палкого почуття любові до своєї землі. Особливо, мабуть, не 
зовсім весело жилося у вільній Туреччині безсімейній паруботі, «сіро
машні», яка не мала нічого, крім рук та «волі». Сімейні або ті, хто став 
сімейним на чужині, усетаки мали хоча б той теплий куток, що дорогий 
кожному, особливо нашому українцю, – у «сіромах» же й цього не було: 

Сидить, сидить сіромаха,
Думає, гадає – 
Сам зостався на чужині,
Родини не має…
Нема роду, ні родини,
Ні щастя, ні долі – 

Сам зостався на чужині,
Як билина в полі.
Ой на тую билиночку
Стиха вітер віє – 
То ж то тяжко без дружини,
Аж серденько мліє… і т. д. 

                   (зап. від О. Данчука, у Тульчі)

або, як ідеться в іншій пісні:

Ой безщасная та волокита,
Та журба ж мене з’їла:
Ой що найменша в степу пташка,
Та й та мене била…
А за що ж вона мене била?
Що я сиротина. –
А за що ж вона мене лає?
Що роду немає!...

Єсть у мене родиночка,
Та далеко од мене,
Ой чую ж я через люде,
Цурається мене.
Нехай собі цурається,
Як же собі знає,
Прийде той час і година,
Що й мене згадає.

чували ліс, а дерево обстругували й “бентом” (тобто каналом невеличкої 
гірської річки) сплавляли в Ісакчу. От узяв той чоловік і мене ліс корчу
вати із собою, дав якусь залізну штуку та й каже: “Отак працюй і так!” 
Узявся я,... він мені по два леви (40 сант.) у день платив. Попрацював я 
так кілька днів, а потім і кинув. Він запитує: “Чому?” А я і кажу: “Я нікого 
не вбив, не зарізав у Росії – то й не хочу… Якби я людину вбив, чи що, ну, 
працював би так, та гріх свій спокутував, а так навіщо ж?” Ну й кинув. 
Пішов у Тростяник та почав сам ліс рубати та в бруси обтесувати… Вони 
там собі все рівненьке дерево вибирають та тоненьке, а я всяке, підряд 
рубав… хоча й криве – за шнурком обтешеш, так і рівне буде. Так от, на
робив я брусів, відвіз до Ісакчі, продав; а в мене ще рублів триста грошей 
було – з Росії приніс… так от я так і почав собі потрошку…» Так відбу
валося розчищення полів навколо Тульчі, у Телиці, яка ще й досі лежить 
серед гір, укритих лісом; потім в інших місцевостях і, між іншим, ще на 
початку 50х років у Чилику, де вся ця важка праця була зроблена, як ми 
побачимо далі, руками українських черниць. Водночас відбувалося по
дальше розселення українських емігрантів у напрямку на схід, з’явилися 
поселення в Кишлі, Сомовій, Паркіші, Ісакчі, Телиці, Тростянці, а потім 
у Майданці, Цифірці, Таїці, Циганці, Дунджі, Чукровій, ще далі поблизу 
Мачина й до Сеймен, де залишалися ще поселення із часів перебування 
там запорожців. Із західного ж боку, коло моря і в дельті Дунаю зали
шилися заселені україн цями Катирлез, КараОрман, частково Сулина, 
Стара Кілія та селища на острові Леті. Отже, українські поселення роз
тягнулися, починаючи від моря, дельтою та течією Дунаю вгору майже 
до самої Силістрії, не займаючи, проте, ніде суцільного простору й буду
чи тільки островами серед різноплемінного населення.

Усе сказане вище стосується головно переселенців осілих, сімей
них, тих, що були землеробами. Однак, крім цього, Добруджа завжди 
була наповнена бізліччю безсімейних, бродячих людей, які прийшли з 
України та інших місцевостей, не маючи із собою нічого, крім буйної 
голови та дужих рук, і шукали заробітку чи то при чужих господарствах 
на землеробських роботах, чи то на рибзаводах у своїх земляків або в 
греків та липованів. Ця «сіромашня» та залишки старих запорожців, 
котрі доживали віку, були вкрай непостійним бурлацьким елементом 
української еміграції, який ніколи не мав постійного місця проживан
ня і кочував рибальськими селищами, рибзаводами й плавнями дунай
ської дельти. Про життя запорожців, які залишилися після 1828 року, 
наведено вже кілька фактів у статті «Задунайская Сѣчь». Вони жили, 
головним чином, завдяки рибальству або сидячи (зовсім небагато) на 
своїх власних єриках і заводах чи ловлячи рибу на чужих заводах з по
ловинного паю та займаючись, як і колись, полюванням, тим паче, що 
всіляких звірів та дичини було тоді ще вдосталь. А «сіромашня», яка 
пішла до Добруджі, як співається в народній пісні:
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взяття Добруджі російськими військами теж могло вплинути на цей рух. 
«Тисяча вісімсот душ за одне літо вийшло, – продовжує Данчук свою роз
повідь, – а скільки вони човнів загнали із собою в Катирлез!.. Звісно, як 
на заводі були, так на хазяйських човнах і виїхали, прямо до Керчі. Води 
з вечора в бочки набрали, харчів приготували,... а наступного дня проки
нулися господарі, бачать, а вони вже пливуть. “Куди ви, хлопці, верніть
ся!..” А вони тільки шапками махають… Так і поїхали – і не чути було по
тім про них…» Пересування сімейних, осілих людей відбулося вже після 
підписання мирного договору, починаючи з 1857  року, і сягнуло свого 
апогею в 1861–1862 роках, після звільнення селянства. Яким численним 
було це переселення, видно з того, що через нього спорожніли цілі села, 
наприклад Жежина, Циганка, Таїця та ін., у яких нині лишилося тільки 
по кілька родин 10. Населення інших сіл значно зменшилося. Хай там як, 
значна більшість колоністів усетаки вирішила залишитися на місці, тим 
паче, що відомості, які поширювалися від тих, котрі вийшли раніше, не 
завжди були обнадійливі, а багато хто з переселенців повернувся навіть 
назад. «А ви ж чом не пішли в ту виходку?» – спитали ми в старого Си
дора з Катирлеза. – «Ге… чом…?! – відповідав він, – то ото ж і тоді було 
питаються, чом ти в Росію не йдеш? – То я і кажу: а хочте, кажу, от по
дивіться: отам іззаду написано, чого я не йду – мені пан мій як дав добре 
різок, то й досі слід знать!.. Ну, а тепер, хоч не б’ють, та знаєте, як то ка
жуть: “хоч не б’є і не лає, та нічого і не дає”… польська приказка є така!»

Небагато часу минуло від «великої вихідної» та обставин, що її ви
кликали, а вже знов почулися старі пісні і знов з України потяглися за 
Дунай старі птахи. Але про цю еміграцію до Добруджі ми будемо вести 
мову далі.

ІІ

Теперішні поселення в Добруджі. – Кількість українського населення та його 
розташування.  – Заняття: рибальство і землеробство.  – Міське населення, 
ремесла.  – Робітники.  – Побутова обстановка.  – Ставлення до інших 
народностей.

Перейдемо до теперішнього українського населення Добруджі та 
гирл Дунаю. Цілком чітке визначення кількості цього населення нині 
навряд чи можливе, тому що під час турецького панування в Добруджі 
про жодну хоч трохи правильну статистику не могло бути й мови. А те
пер, коли цей край приєднано до Румунії, тобто з 1879 року, підрахунок 
населення хоч і розпочався, але ще зовсім недосконалий. Це, утім, не 

10  … Wurden Taiza und Zutïrca chelem schöne russische Dörfer. Durch übereilte Auswanderung 
ganz entvölkert und neuerlich von stark gemischten Elementen wieder eingenommen (Peters, p. 132).

І бідному сіромасі справді вдавалося «перекликати свою родиноч
ку» на турецький бік Дунаю, але значно частіше це не вдавалося й дово
дилося самому, як билиночці в полі, тягнути свою «безщасную волоки
ту» далеко від рідних людей та рідної землі, постійно про неї згадуючи 
й на неї оглядаючись:

Ой там за Дунаєм молодець гуляє,
Молодець гуляє, на той бік гукає,
На той бік гукає: «Подай перевозу –
Подай перевозу, я й перевезуся,
На свою Вкраїну хоч раз подивлюся…»

У цьому, певно, треба почасти шукати пояснення тому, що ця «сіро
машня» була першим елементом, який розпочав зворотний рух з Туреч
чини до Росії, тількино таке пересування стало можливим. Зрозуміло, 
що, крім цього, відсутність будьяких міцних зв’язків із країною, відсут
ність будьякої власності та родини робили це пересування для них знач
но легшим порівняно з людьми сімейними, однак відданість батьківщині 
мала бути в них сильніша й сильніше мала відчуватися відірваність від 
краю, де лишалася родина й усе дороге для них. Тількино повіяло віль
нішим повітрям у Росії, на початку минулого царювання, тількино почу
лася близькість волі для селян і, унаслідок конвенції з турецьким урядом 
після Кримської війни, було вирішено переселити кримських татар і чер
кесів у Добруджу, а охочим повернутися звідти руським надавати землі 
у Криму й на Кубані, – відразу ж заворушилося все українське населення 
Добруджі й розпочався той великий зворотний рух до Росії – «велика ви
ходка», – який ще й досі є однією з головних епох у задунайській Україні. 
Першою, як ми заувжили, кинулася на батьківщину «сіромашня». Вона 
зважилася на цей крок ще до Кримської війни. «Се ще перед севасто
польським розмир’ям було…», – розповідає Остап Данчук. Найголовні
шою причиною цієї рішучості було, вірогідно, розпорядження уряду про 
прийом у солдати всіх утікачів та тих, хто не пам’ятає свого роду, що, 
зрозуміло, звільняло від будьякої подальшої відповідальності за мину
ле; але ще більше, очевидно, додали рішучості чутки, що поширювали
ся тоді серед селянства, про можливість, завдяки вступу до ополчення, 
позбутися кріпацтва. Чутки ці, що були особливо поширені в Південній 
Росії і викликали, як ми вже згадували, значні заворушення, для приду
шення яких знадобилася військова сила, не могли не досягти Добруджі 
й не дати приводу «сіромахам» почати «виходку». Крім того, очікуване 

Ой перебреду тую биструю річку,
Половину ставу;
Ой я ж тую биструю річку

Очеретом перетичу,
Доки ж свою родиночку
Та на цей бік перекличу

          (зап. від Сидора Теліги, у Тульчі). 
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однаковому співвідношенні. Зокрема, переважаючим елементом у Су
линському окрузі (саме в м. Сулині) є греки, у Тульчинському – румуни 
й болгари, у Бабадазькому – болгари й турки, а в дельті Дунаю, за ви
нятком Сулини, руснаки й липовани. Таким чином, найбільша скупче
ність українського населення в дунайській дельті, де воно помітно пе
реважає інші елементи, а потім поступово зменшується, з віддаленням 
на захід. Проте ні в дунайській дельті, ні в східній Добруджі українці, 
котрі проживають окремими селами, як ми вже зауважили, ніде не ста
новлять суцільного населення всієї місцевості, хоча б навіть на не дуже 
великому просторі, а повсюди більшменш змішані з населенням інших 
національностей. Таке розселення українських колоністів зумовлюєть
ся, звісно, насамперед самим перебігом і умовами колонізації; цим же, 
у зв’язку, зрозуміло, з характером місцевості, зумовлюється й те, що 
східні українські поселення зберегли й донині рибальство як голов
не заняття й засіб для існування, а в західних панує майже виключно 
земле робство. Мешканці Катирлеза, острова Леті, більшість мешканців 
КараОрмана й Кілії займаються тільки рибальством, мешканці Муру
гіля, обох Дунавців, частково КараОрмана і Кілії, а також певною мі
рою самої Тульчі влітку займаються землеробством, восени та взимку – 
рибальством; мешканці Телиці та інших гірських і степових поселень – 
тільки землеробством.

Цілком самостійне риболовство у відносно значних розмірах тра
пляється в руснаків тільки в Катирлезі й частково в деяких інших близь
ких до моря селах. Це так звані кармашні заводи. За часів існування в 
Дунавці Запорізької Січі більшість рибзаводів, які технічно нічим, зда
ється, не відрізнялися від сучасних, належала січовим куреням, а отже, 
становила цілком общинне підприємство. Проте вже тоді в цю галузь 
почало стрімко входити приватне підприємництво, а після знищення 
Запорізької Січі та із занепадом запорізької громади рибзаводи стали 
виключно справою приватних підприємців – людей, які володіють до
статніми кош тами для ведення цього, слід зазначити, доволі ризико
ваного промислу. Утім, щодо робітників, то заводи ці ще й до сьогодні 
зберігають певний общинноартільний характер. Нині кармаки (тобто 
довгі обсмолені мотузки з гаками), що їх розтягують на тичинах по пі
щаних обмілинах уздовж морського узбережжя, переважно проти гирл 
Дунаю, для вилову лише червоної риби (білуги, осетра, севрюги, стерля
ді тощо) належать тільки більшменш великим власникам, які прийма
ють переважну частину своїх робітників (що саме займаються виловом 
риби) з половини паю, тобто як учасників підприємства з половиною 
всього вилову, при цьому харчування й загалом утримання робітників 
відраховується з їхньої половини. Отже, сума з прибутку всього вило
ву ділиться навпіл між господарем і артіллю або «ватагою» робітників, 
яких завжди буває певна кількість. Окрім кармашників, тобто робітни

дуже й легка справа, оскільки населення Добруджі, крім значної стро
катості, вирізняється ще й надзвичайною рухливістю. Тут проживає чи
мало греків, які приїжджають сюди у справах торгівлі та залишаються 
на досить тривалий час, потім ще більша кількість болгар, мешканців 
головно Македонії та Східної Румелії, які утримують тут свої стада й пе
ребувають у Добруджі більшу частину року, дуже багато моканів, тоб
то трансильванських румунів, які також займаються тут скотарством і 
населяють цілі села, ще є достатня кількість татар, які мігрують туди й 
сюди, турків, албанців, славунів, тобто далматинців, чорногорців, сер
бів, італійців, німців, французів, англійців, і, нарешті, євреїв і т. д. Зро
зуміло, що при такій чисельності й строкатості рухливого населення 
правильна статистика була б нелегкою і для цивілізованіших країн, ніж 
Туреччина й Румунія. Тому й щодо українського населення Добруджі 
ми маємо задовольнятися тільки цифрами більшменш приблизними, 
отримуючи їх частково з надрукованих звітів румунських префектів, 
частково заповнюючи прогалини розпитуваннями та розмірковуван
нями. При цьому сприятливим для нашої мети є те, що за румунською 
статистикою південноруси (rusi) майже завжди чітко відокремлюються 
від великорусів (lipoveni). Найбільше змішування може відбутися че
рез зарахування до рубрики rusi – молокан, але це не становить вели
кої різниці, адже кількість останніх у Добруджі незначна (не переви
щує 40–50 родин) і то майже переважно в м. Тульчі. Отже, за офіційною 
статистикою 11, що не охоплює всієї Добруджі, і за іншими додатковими 
довідками, кількість українського населення цього краю, разом з усією 
територією дунайської дельти, можна вважати такою, що доходить що
найменше до десяти тисяч осіб 12.

Беручи до уваги те, що ця цифра не враховує частини населення 
острова Леті, бродячого рибальськобурлацького населення дунайської 
дельти, а частково й добруджанських лиманів і, нарешті, населення 
українських сіл під Силістрією, про яке нам також не вдалося віднайти 
хоч трохи точних відомостей, тим паче, що ці села входять до складу 
сучасного болгарського князівства, українського населення за Дунаєм, 
на нашу думку, аж ніяк не менше ніж 12 000–15 000 душ, що становить 
близько 15  % усього населення краю, у якому, окрім хіба болгар, які 
кількісно дещо переважають, усі інші елементи перебувають у майже 

11 Expunerea, Situatiunei plasilor Sulina, Babadag, Tulcea si Macin din judetul Tulcea. Tulcea.1881.
12 Місто Тульча – близько 2500 д., тульчанський округ – 1651 д., сулинський округ – 3060 д., 

бабадазький – 495 д. і мачинський близько 2300 д. При цьому головними центрами українського 
населення є: у Тульчанському окрузі – м. Тульча, Муругіль (244 д.), Верхній Дунавець (колишня 
Січ – 132 д.), Нижній Дунавець (160), Телиця (близько 500 д.), у Бабадазькому окрузі – Сатунів 
(150), Черкаська Слава (188 д.), у Сулинському окрузі – м. Сулина (775 д.), Стара Кілія (1325 д.), 
Сатунів (355), Катирлез (325 д.), Кара-Орман (260 д.). З них виключно українськими можна 
вважати: Муругіль, обидва Дунавці, Телицю, Черкаську Славу, Ст. Кілію, Катирлез, Сатунів, 
Кара-Орман, в інших поселеннях український елемент є тільки складовою частиною.
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мають ніякого прихистку, окрім очеретяної «колиби» на рибзаводі та 
корчми, коли вилов риби припиняється. На початку кожного рибо
ловного сезону весь цей обірваний набрід починає в дуже значній 
кількості збиратися в особливо улюблених шинках Тульчі й Катирле
за, туди приходять і господарі рибзаводів, там укладаються угоди на 
сезон. Звичайно артіль рекрутується отаманом і карлашем, яких гос
подар підшуковує заздалегідь, але завжди в присутності останнього, 
бо він видає тим, що вступають у матулу, завдаток і викуповує їхні 
речі з шинків або купує нові, за рахунок майбутнього заробітку. Май
же завжди, отримавши завдаток або речі, матульняк одразу вирушає 
в інший шинок, віддає в заставу все отримане і, тут же, усе розтринь
кавши, починає шукати нового господаря, щоб з ним у свою чергу зро
бити те саме. Триває це допоки господар з отаманом нарешті всіма 
правдами й неправдами не зберуть усієї матули, тобто 12 осіб невідни
ків і 4–6 різальників і солільників, і не відправлять їх на завод, звідки, 
зрештою, теж нерідко трапляються втечі з крадіжкою різних речей. 
Герої всіх цих витівок  – матульняки  – є найоригінальнішими типа
ми: траплялося зустрічати поміж ними людей, які бували в гімназіях 
і семінаріях, розмовляли колись то французькою, то німецькою, дещо 
читали й раділи можливості роздобути книжки, навіть перебуваючи 
в матулі. Люди ці здебільшого без роду і племені, утікачі з Росії, інко
ли через дуже серйозні злочини, які надивились усілякого і, нарешті, 
«замоталися в матулу». Якось приходить до лікаря один з таких «сіро
мах» – старий уже, але дуже міцний, хоч і постійно напівп’яний. Під 
час спілкування з’ясувалося, що він був колись кимось при Садикпа
ші (Чайковському), тоді якимось чиновником, а потім десь кухарем і 
когось учив письма, і вставляє у свою доволі книжну розмову латин
ські фрази і т.  п. …«Ну, а тепер же ви як?»  – «За теперішнього часу 
перебуваю при матулі!..» Цим, звісно, уже все сказано. Долі цих ма
тульняків зазвичай не позаздриш – виснажлива фізична праця в най
несприятливіших умовах, життя серед болота і плавнів, у місцевості, 
де поширена пропасниця, постійне пияцтво, бійки, зрештою, сифіліс 
дуже швидко руйнують часто залізні організми цих останніх епігонів 
української «сіромашні» і зводять їх передчасно в могилу. Доволі при
стойний, а надто часто й досить хороший заробіток завжди пропива
ється, іноді навіть раніше його отримання, і матульняки, серед них і 
літнього віку, дуже рідко стають самостійними господарями, а зазви
чай або вмирають, або просто якось зникають невідомо куди.

Зовсім інакшим є землеробське українське населення Добруджі. 
Ми вже згадували про те, що, залежно від роду своїх занять, пізні
ші емігранти з України селилися частіше на західному боці Добруджі, 
угору по Дунаю. Завдяки малій заселеності цієї місцевості і відсутнос
ті всілякої регламентації з боку турецького уряду, переселенці мали 

ків, що ловлять рибу, на кожному заводі є ще різальники, солильники й 
т.  ін., які працюють за наймом від хазяїна й отримують помісячну або 
посезонну платню, не беручи участі, як і кармашники, у прибутку та ри
зиках підприємства. У  прісноводному риболовстві один з найбільших 
його видів, який має вже цілком капіталістичний характер, становлять 
так звані єрики (слово занесене до Добруджі некрасовцями), тобто не
великі, переважно штучні, протоки, що сполучають лимани або озера 
з рікою, звідки риба переходить весною в ці лимани для метання ікри, 
а під осінь виловлюється в так званих гардах, тобто перегородках, що 
замикають ці єрики. На єриках, більшість з яких належить, утім, липо
ванам, найкращими фахівцями цієї справи (так звані гардаджі) бувають 
зазвичай старші досвідчені руснаки. У єриках ловиться переважно риба 
родини коропових. Така риба ловиться і у великих лиманах, наприклад, 
у Разіні, бабадазькому лимані, у лиманах на північний захід від Тульчі 
та ін., за допомогою дуже великих неводів, так званих матул, що нале
жать також зазвичай приватним підприємцям, які наймають робітників 
теж на половину паю. Окрім цих видів великого риболовства, існує ще 
чимало видів дрібного: авами, китцями, вентерями тощо, більшменш 
доступних уже кожному, що вимагають співпраці не більше ніж 2–4–
6ти осіб і практикуються майже всіма жителями Добруджі, де тільки є 
вода. Кармаками рибу ловлять, як ми зауважили, у Катирлезі, частково 
біля Сулини і взагалі по узбережжю Чорного моря, єрики розкидані по 
всій дунайській дельті вздовж течії гирл, матульні заводи пересуваються 
з місця на місце, переважно на околицях лиману Разін і по інших лиманах.

Катирлезькі рибопромисловці  – народ здебільшого досить за
можний. Живуть вони в гарних хатах, що нагадують наші міщанські 
будиночки, мають спеціальні будівлі для соління і складування риби й 
ведуть свою справу як спеціальний промисел, не займаючись жодним 
іншим виробництвом. Єрики утримуються також людьми більшменш 
заможними, але вже переважно у вигляді побічного промислу й нале
жать, як уже зазначалося, здебільшого купцямлипованам, українці в 
цьому промислі найчастіше лише як фахівці – гардаджі. Ще другоряд
нішу роль відіграють українські рибалки в матулах, власниками яких 
бувають греки й липовани, і в яких з українців бувають тільки робіт
ничі артілі, починаючи з перших осіб кожної такої артілі – отамана і 
його помічника  – карлаша і закінчуючи звичайними матульняками, 
різальниками, солільниками та кухарями. Це почасти люди сімейні 
й іноді досить заможні, почасти ж – прості матульняки, різальники і 
т. п., майже зовсім голі бурлаки, такі самі, як і робітникикармашники. 
Це люди здебільшого доволі молоді й здорові, майже завжди в бук
вальному розумінні голі (до того в буквальному розумінні, що все їхнє 
вбрання іноді складається зі шматка старої сітки «матули», обгорнутої 
навколо стегон, як і в костюмах акробатів, за винятком трико), які не 
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і в кожній половині господар має свою ділянку. Виноградники май
же зав жди ростуть поза селом, переважно на південних схилах гір і в 
одному місці, іноді досить далеко від сіл, навіть на відстані декількох 
верст. Земля (у західній частині Добруджі суглинок, а в східній – чис
тий і глибокий чорнозем) ще зовсім не виснажена і дуже родюча. Вона 
обробляється майже виключно плугом, причому вплив німецьких ко
лоністів останнім часом сприяє впровадженню легших і практичні
ших плужків нового зразка. Вплив німців позначився також на формі 
возів: тепер у Добруджі хіба тільки в турків збереглися ще маленькі 
возики, подібні до наших українських, зазвичай же використовуються 
візки німецької чи радше угорської конструкції, що нагадують великі 
польські брички на залізних осях (які отримують з Австрії), дуже міц
но обковані. Процес обробітку землі загалом такий, як і в нас в Укра
їні, з тією лише відмінністю, що молотять не ціпами, як у нас, а на так 
званих гарманах, які, проте, трапляються і в нас у Новоросії. Гарман – 
це круглий тік зі стовпчиком посередині, до якого прив’язують коней; 
на цьому току розкладають снопи і вибивають з них зерна, ганяючи 
коней по току. За відсутності належної кількості коней на гармані ви
користовують так званий бутук, тобто дерев’яний або кам’яний ци
ліндр із зарубками вздовж осі, котрий парою коней, а іноді й одним 
конем тягають по розкиданих снопах. У такий спосіб молотять пшени
цю, жито, овес, ячмінь та ін. Окрім злакових, у добруджанському гос
подарстві важливу роль відіграє кукурудза (папушой). Її вирощують 
значно більше, ніж у нас, хоча всетаки менше, ніж у Румунії. Способи 
вирощування винограду і приготування вина ще досить примітивні, 
тому вино виходить звичайне, не особливо високої якості, хоча ви
ноград дуже хороший і при вдосконалених способах виробництва міг 
би давати значно краще вино. Виноградний сік вичавлюють ручними 
пресами  – «тисками», які є майже в кожного господаря, котрий во
лодіє чималою багою. Учителями наших українців у виноградарстві 
були болгари й частково турки; і ті, й інші – великі майстри в галузі 
всілякого садівництва й городництва. Між іншим, болгари ознайоми
ли наших переселенців і зі східним способом зрошування городів і 
навіть полів за допомогою канавок, у які воду накачують колесом з 
відрами, що приводиться в рух, якщо не власне водою, де це можливо, 
то волами, кіньми, іноді – буйволами.

Українське населення міст, головно Тульчі, займається переваж
но землеробством, хоча певна (чим далі, тим більша) його частина пе
ретворюється вже у клас міських ремісників і робітників. Деякі, окрім 
земле робства й виноградарства, займаються ще й деякими видами тор
гівлі, наприклад, рибою, сіллю, дехто тримає шинки або чайні, зароб
ляє віз никуванням і т.  п. З  ремесел українські жителі Тульчі займа
ються переважно шевським, деякі ковальським, пічним, столярним, 

цілковиту можливість займати під поле стільки землі, скільки кожна 
сім’я хотіла або могла обробити. «Народності, що населяють Добру
джу, – зазначає Петерс, – живуть на основі законів, які керують усі
ма підданцями В. Порти, і, зокрема, на основі нових колонізаційних 
патентів, що, як і новітні закони Туреччини, відзначаються значним 
лібералізмом. Ділянки землі, котрими наділяють безкоштовно, протя
гом 6ти років залишаються вільними від усяких земельних платежів 
у скарбницю (до того ж колоністи звільняються і від внеску податку, 
замість військової повинності) і потім, через 20  років, переходять у 
повну власність колоніста» 13). Так тривало майже до останнього часу, 
однак тепер, хоча румунський уряд і почав уже регулювати земель
ні відносини, проте, незважаючи навіть на те що він зачислив значну 
частину земель до державного майна і роздає ці землі колоністам уже 
з деякою обережністю і на складніших умовах, – переселенці й нині 
отримують багато землі порівняно майже задарма. Залежно від усьо
го цього українське населення Добруджі користується достатніми зе
мельними ділянками: у Верхньому Дунавці, наприклад, є селища, де 
жителі займаються землеробством тільки наполовину, бо всі вони ще 
й рибопромисловці, на 52  сім’ї припадає 32  000  дюлюмів  (дюлюм  – 
40 кв. метрів) орних полів, що становить близько 6ти десятин на двір. 
Треба взяти до уваги те, що тут ідеться тільки про орну землю, без 
сінокосів, пасовищ і лісу, які, згідно зі звичаями, що зберігаються ще з 
турецьких часів, уважаються казенними й на відомих підставах (тоб
то під наглядом сільської влади) перебувають у майже безкоштовному 
користуванні всіх господарів (стягується, скажімо, за користування 
лісом тільки незначна плата за білет). У східній частині Добруджі зе
мельні ділянки значно більші й нерідко навіть, можна сказати, у се
редньому досягають 10–15 дес. на сім’ю. Тому рівень достатку україн
ських переселенців за Дунаєм можна назвати високим, незважаючи на 
доволі серйозні податки, уведені останнім часом румунським урядом. 
У Катирлезі, що розташований між морем і болотами, де буквально 
жодна душа не займається землеробством, більшість сімей має по во
лові і на кожне господарство припадає по 4 корови, не рахуючи дріб
ної худоби. У Телиці майже кожна сім’я має по парі волів і по коневі, 
взагалі ж на кожне господарство припадає по 5 голів великої худоби 
і по стільки ж голів дрібної, окрім того, майже всі мають баги, тобто 
вино градники, тютюнові плантації (особливо до запровадження мо
нополії), сади тощо. Система господарства в Добруджі майже така, 
як і в нас в Україні, поля розподіляються так, щоб у кожній зміні в 
кожного господаря була своя ділянка. Так, у Телиці, наприклад, орні 
поля, розташовані з обох боків села, обробляються по черзі через рік, 

13 Peters. S. 131.
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З  етнографічного погляду добруджанські та дунайські руснаки 
(як вони самі себе та інші їх називають, на відміну від великорусів, 
котрих тут зазвичай називають липованами) ще цілком чистий і гарно 
збережений національний тип. Більшість руснацьких сіл, особливо 
старі села, навіть за зовнішнім виглядом мають цілком малоросій
ський характер. Катирлез зі своїми білими хатками над водою, що 
притулився за обрубаними вербами, Телиця, що розкинулася вздовж 
глибокого яру між горами, Муругіль, що визирає зза очерету й ди
виться в лиман, Верхній Дунавець, що стоїть на місці колишньої Січі, 
і навіть руснацька «магала» Тульчі, яка потопає у вишневих і абрико
сових садах, з першого ж погляду дають глядачеві відчути, що він пе
ребуває в Україні, десь над Дніпром. Ця подібність, що залежить від 
спільного характеру будівель і садів, значною мірою доповнюється 
знайомою архітектурою церков, схожих на наші українські. Усередині 
села те саме – ті ж біленькі, чистенькі хати, причілками на вулицю, ті 
ж солом’яні або очеретяні стріхи, ті ж подвійні дворики, ті ж плетені з 
хмизу хижі, повітки та кошари, ті ж зелені садки і квітнички з яскраво 
жовтими повняками і чорнобривцями, навіть ті ж гірлянди з яскраво
жовтої кукурудзи чи червоного перцю під стріхами над вікнами, як і в 
нас в Україні… Винятком є тільки нові села, подібні до Пошти, або 
села, що були раніше черкеськими чи татарськими, а тепер заселені 
руснаками, як, наприклад, Черкаська Слава і Нижній Дунавець. Тут 
відразу впадає в око відсутність садів, жовті, небілені хати, з виходом 
прямо на вулицю, майже без дворів і вкрай непривабливої побудови. 
Це хати, залишені татарами, що перебували тут. На багатьох із них, 
поки ще порожніх, ми бачили написані на стінах іззовні та зсередини 
великі хрести. Загалом у Добруджі архітектура руснацьких хат цілком 
українська, ближча до новоросійського типу, іноді, утім, з додаванням 
молдаванської галерейки чи веранди під вікнами. Вікна та двері, а іно
ді й призьба майже в кожній хаті обведені синіми або червоними сму
гами, дуже часто з різними «марафетами», як тут кажуть, тобто візе
рунками і квітами; віконниці, де вони є, теж майже завжди розмальо
вані відомими українськими візерунками. Новоросійський чи взагалі 
південноукраїнський характер хати залежить, імовірно, не лише від 
того, що майже всі переселенці пройшли через Новоросію та Бессара
бію, але й від самого матеріалу будівлі, однакового з бессарабським і 
взагалі степовим. Тут майже всі без винятку хати будуються з очерету, 
битої глини чи чамура, тобто кубиків, зроблених із суміші землі, гли
ни, гною та соломи і висушених на сонці. У Тульчі навіть одну з рус
нацьких церков, а саме стару, зведено також з битої глини і тільки 
зверху обшито деревом. У  цих способах побудови виявляється, між 
іншим, та чудова рутинність прийомів, яка так вражає спостерігача і в 
нас у Волинській губернії. У  країні, де лісу та каменю скільки заба

спорудженням і оснащенням суден і т. п. Шевство – найнадійніше та 
найпоширеніше ремесло в Тульчі, позаяк це місто є торговим і про
мисловим центром усієї країни і постачає взуття всьому робітничому, 
сільському і, головним чином, усьому рибальському населенню. Це 
ремесло організоване на тих самих мануфактурних, а інколи й кустар
них началах, як і в нас, причому ставлення господарів до робітників 
також не можна назвати задовільним. Цеховий устрій, який існував, 
або, краще сказати, ще тримався при турках і певною мірою підтри
мував корпоративну організацію, тепер зруйнувався, натомість існує 
щось середнє, яке відстало від цеху й не доросло до європейської ор
ганізації ремесел. Останнім часом, під впливом, зрозуміло, зовнішніх 
причин, молоді тульчанські підмайстри двічі пробували влаштовува
ти асоціації на кооперативних засадах (обидва рази невдало), почас
ти завдяки кмітливості господарів, які здогадалися, кому підвищити 
заробітну плату, кого пригостити окомдругим вина і т. п., почасти ж 
унаслідок того соціального закону, за яким шевці і в Тульчі не особли
во ухиляються від своєї професійної репутації ревних прихильників 
Бахуса, а, врештірешт, і тому, через що скрізь руйнується більшість 
подібних починань, тобто через появу спритника, який уміє перетво
рити асоціацію на одноосібне підприємництво. Як прості робітники, 
а часто й нижчі техніки, український елемент відіграє помітну роль у 
дунайському судноплавстві та у виконанні робіт європейської Дунай
ської комісії. Це відбувається тому, що українцірибалки, які протя
гом багатьох десятиліть плавали по Дунаю і дельті, до того звиклися із 
судноплавством і вивчили всюди місцевість, що справедливо вважа
ються кращими знавцями своєї справи. Починаючи від зимової пере
прави в Мачині, єдиної на всю Добруджу й дуже небезпечної через 
майже зав жди сильний і довготривалий льодохід, і закінчуючи робо
тами з регулювання сулинського гирла,  – скрізь, за винятком паро
плавного лоцманства, монополізованого греками, серед кращих ро
бітників на воді є руснаки. Наскільки вони є у всьому цьому помітним 
елементом, можна судити з того, що майже всі німці, французи та ан
глійці, які служать у європейській Дунайській комісії, котрі пробули 
вже довго на службі і зовсім не знають російської мови, досить при
стойно розмовляють українською. Утім, переважно через відсутність 
будьякої капіталістичної підприємливості і практичної спритності у 
провертанні так званих «дєлішек», український елемент є тут майже 
виключно робітничим і перебуває в помітному економічному підпо
рядкуванні грекам, липованам та решті осіб інших національностей. 
Як звичайні міські чорнороби, українці, однак, трапляються дуже рід
ко. Для цього в Тульчі існують ще нижчі із соціального погляду раси 
людей: татари, албанці, іноді болгари, дуже часто колишні повелителі 
Добруджі – турки і теперішні – румуни. 
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костюм, молокани прийняли костюм загальноєвропейський, болгари 
та інші вбираються посвоєму, зовсім не схоже на руснаків. Щодо жі
ночого малоруського костюма, то він майже зовсім зник у Добруджі й 
замінився на «німецький», тобто такий, у який у нас одягається міська 
прислуга і т. п. Головною причиною такої зміни було насамперед ман
дрівне бурлацьке життя, котре змушувало носити те, що легше й де
шевше було роздобути, а потім, можливо, бажання вбиратися «не по
мужицьки», тим паче, що решта жіночого населення Добруджі, за ви
нятком липованок і частково болгарок, одягається теж поєвропейськи. 
А втім, своєрідний український смак проявляється всетаки в певно
му виборі кольору й малюнка ситців, тоді як турчанкам, татаркам і 
почасти болгаркам до вподоби ситці з яскравим великим малюнком, 
липованки вирізняються пристрастю до надто яскравих, крикливих 
кольорів, русначки надають перевагу доволі скромним ситцям із дріб
ним квітковим візерунком на кольоровому, а частіше на темному тлі, 
точнісінько такими, які найбільше використовуються в Україні. Хар
чування добруджанських руснаків, зберігаючи певною мірою свій 
український склад і порядок, відрізняється значно більшою різнома
нітністю і кращою якістю залежно як від загального добробуту краї
ни, так і від додавання багатьох складових, які не використовуються в 
народному побуті в Україні. Так, у Добруджі до складу руснацької їжі 
входить у значній кількості і кращої якості риба, зпоміж якої головну 
роль відіграє короп, свіжий оселедець, білужина, солена, а часто й сві
жа осетрина тощо, велика різноманітність овочів і плодів – чорні ба
клажани, різні види паприки, абрикоси, персики, виноград і т. п., які в 
нас у селянському господарстві майже не трапляються. З напоїв до
сить популярний чай, а зі спиртного – місцеве виноградне вино. Горіл
ка вживається, порівняно з вином, у дуже незначній кількості, і хоча 
руснаки споживають її більше, ніж інші жителі Добруджі  (за винят
ком липован), можна з упевненістю сказати, що це споживання мен
ше, ніж деінде. Певний побутовий ритуал і різні звичаї зберігаються в 
добруджанських руснаків, особливо в селян по слободах ще в досить 
недоторканому вигляді, а в городян вони починають помалу втрача
тися й переходити до побутового устрою «погосподськи». Пісні, ігри, 
різні сімейні та суспільні урочистості й церемонії, весільні обряди – 
усе це влаштовується з дотримуванням давніх українських звичаїв, 
причому з’явилися, зрозуміло, і деякі пом’якшення, які, утім, уже 
ввійшли у звичку і в Україні. Для сватання посилають старостів із хлі
бом, дають традиційні рушники і т. п.; весілля святкують і три дні, і 
цілий тиждень, хто як може, з усіма встановленими віковим звичаєм 
піснями й церемоніями, «як усе добре, то добрі пісні співають, а як не
добре – то інші,... а бити не б’ють і хомута із соломи батькам не наді
вають, того вже нема!..» Певною мірою до давніх українських звичаїв 

жаєш, де, зрештою, інші жителі, як, наприклад, у Добруджі татари й 
турки, роблять усі свої будівлі, навіть паркани, тільки з каменю, а дахи 
з черепиці, наші українці вперто тримаються своїх очеретяних, земля
них і найбільше дерев’яних будівель. У східній частині Добруджі і саме 
в дунайській дельті це ще зрозуміло – там справді немає навіть дерев
ця, проте в західній – це виглядає надто дивно. З такою самою, але зна
чно раціональнішою наполегливістю добруджанські руснаки трима
ються своїх національних традицій у внутрішньому устрої та оздо
бленні жител. Зайшовши в руснацьку хату, мандрівник бачить таке 
саме її розташування, як і в Малоросії, з тією лише різницею, що тут 
майже кожна хата з кімнатою і обидві половини хати – житлові, тоді 
як у нас одна половина – це комора. Оздоблення хати, розміщення ме
блів, ікон, полиць для посуду (мисник), вікон, печі тощо – таке саме, як 
і в Україні. Біля ікон різноманітні рушники, голубки, яйця, пахучі рос
лини, дуже часто – різні картини, що потрапляють сюди, так як і до 
нас, завдяки великоруським офеням, але переважно (особливо духов
ного змісту) київського лаврського друку, лави (лавки) дуже часто на
криті саморобними або болгарськими килимами, а в кімнаті майже 
завжди і дзеркало, задрапіроване рушником, і фіранки на вікнах, і кві
ти, і велике парадне ліжко, і лави вже ніби диванчики зі спинками й 
ручками, і навіть стільці – так, як у нас буває тільки в заможних міщан 
і в сільського духовенства. У всьому цьому, проте, зберігається строго 
український колорит. Найбільше етнографічних змін зазнав у добру
джанських руснаків, здається, костюм. Зі звичайного українського 
костюма, як відомо, більш або менш однорідного на всій території Ма
лоросії, у Добруджі збереглися в чоловічому вбранні тільки чорна або 
частіше сива шапка, широкі шаровари, заправлені в довгі чоботи, на
віть вишита сорочка тепер тут уже рідкість. Свит у Добруджі тепер 
уже не носять, а поверх сорочки зазвичай надягається жилет з рукава
ми, причому жилет переважно синього кольору з багатьма ґудзиками, 
спина й рукави неодмінно з будьякої кольорової, клітчастої фланелі. 
Поверх цього жилета вдягають, особливо в парадних випадках, сукня
ний, зазвичай теж синій або коричневий капаран, щось на зразок 
куртки, яку носять також турки й болгари і яка називається в них ан-
теріе. Як верхній одяг використовують тут замість наших кобеняків 
чекмені, схожі на великоруські або татарські сіряки. «Перше носили 
довгі свити зі скрипками ззаду, підшиті червоним сукном, а тепер уже 
оці чортзнаякі чекмені пішли», – так казав дід Коломієць. Окрім того, 
треба зазначити, що чоловіки носять бороди, починаючи вже десь із 
сорока років, а то й раніше, зачіску зберігають здебільшого мало
російську. Утім, цей тип костюма, незважаючи на всі його відхилення 
від національного типу, характерний для руснаків, позаяк великору
силиповани зберегли в усій первісній чистоті свій віт чизняний  
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Таким у загальних рисах є побутове життя українських пе ре
се лен ців у їхній новій вітчизні, серед найстрокатішого змішування 
різних національностей. До своїх сусідів руснаки ставляться здебіль
шого дуже приязно, хоча, зрозуміло, не до всіх однаково. Найбільше 
симпатій проявляють вони до турків, татар, греків, румунів, західних 
європейців, росіянмолоканів, особливо ж до слов’ян, таких як далма
тинці, серби і т. п., найменше – до міських болгар, євреїв та липован. 
Ця неприязнь до липован, що доходить навіть до ненависті, має в До
бруджі власну своєрідну історичну основу, яка полягає в тому, що до 
приходу запорожців гирла Дунаю і східна Добруджа були зайняті не
красовцями, тобто донськими козакамивтікачами, що прийшли туди 
з Кубані. І ось коли наприкінці минулого століття з’явилися в дунай
ській дельті запорожці, то між ними й некрасовцями, що поводилися 
як місцеві господарі, неминуче мали відбутися сутички. І  дійсно, на 
початку нинішнього століття вони набули характеру постійної парти
занської війни, що перейшла у справжній правильний похід запорож
ців, розпочатий під приводом покарання некрасовців за вбивство од
ного з козаків, але насправді для того, щоб заволодіти Дунавцем, тобто 
всією східною частиною Добруджі, розселеною в дельті. Після кількох 
років страшної взаємної різанини  14 некрасовці, як відомо читачеві, 
були остаточно витіснені із цієї частини Добруджі, а турецький уряд 
для припинення цієї безкінечної бійні мусив перевести їх у Майнос на 
березі Малої Азії. Однак деяка частина некрасовців залишилася на за
хідному березі лиману Разін і в бабадазьких горах у долині ріки Слави, 
згодом до них поступово приєднувались утікачістарообрядці з Росії, 
уже не козаки, а старообрядці «пилипони», або помісцевому – «ли
повани», які втікали від релігійних переслідувань. Зрозуміло, що це 
пізніше нашарування, пов’язане з некрасовцями єдністю релігійних 
поглядів, успадкувало від них ворожість до запорожців, а запорожці 
зі свого боку передали свою ненависть до липован своїм нащадкам у 
Добруджі, пізнішим українським переселенцям. Через великий відти
нок часу, після війни з некрасовцями, навіть після того, як перестала 
існувати Задунайська Січ, перед Кримською війною, на Дунавці проти 
нинішньої Слободи Нижнього Дунавця, «там де гард забивають на Ду
навці», як оповідав Остап Дончук, в урочищі Калиновий Кут була хата, 
у якій жив старий запорожець Завадський зі своїм сином Кіндратом. 
«Вони полювали – звірини тоді силасиленна була, і липован різали... 
усе як колись, бачите, спіймають було та й заріжуть…» Старий помер, 
а Кіндрата «взяли москалі за те, що липован вони різали, як відвели в 
Росію, то більше й не чути було». Разом з мисливським і рибальським 
життям цю давню ворожість до липован підтримували, особливо 

14 Задунайская Сѣчь 31–39.

почали додаватися вже й деякі місцеві, запозичені від інших народів, 
що населяють Добруджу, але ці звичаї стосуються не так обрядовості, 
як манер і норовів. Так, наприклад, у руснаків, як у всіх південних на
родів, у Добруджі з’явилася потреба жити й особливо веселитися на 
вулиці, у саду, словом – на повітрі. Вони рідко знімають шапки в кім
наті, засвоїли південну манеру висловлювати заперечення кивком го
лови знизу вгору і навпаки (що в нас зрозуміли б якраз навпаки) з 
легким прицмокуванням язиком, а ствердження – кивком трохи вбік 
(що в нас зрозуміли б як заперечення), здивування вони висловлю
ють, як і інші мешканці Півдня, кількома короткими клацання
ми (т. т. т. …), а якщо когонебудь кличуть, то махають рукою не до 
себе, а від себе, коли п’ють у компанії, то завжди цокаються склянками 
й ніколи не п’ють з повної склянки, а завжди наливають вино чи горіл
ку (все одно) до половини чи до ⅔ склянки або чарки, що в нас, при
гощаючи інших, видалося б непристойним і т. п. Швецьпідмайстер чи 
калфа в Тульчі (майстрові це вже не зовсім пристойно), якщо має 
можливість і хоче «погуляти», то чинить так само, як і всі румуни – сі
дає до візника у фаетон (до речі, у Тульчі їх лише сім), біля себе садо
вить одного або двох товаришів, а навпроти себе (на лавочці) двох ци
ганів зі скрипками і так, з музикою, повільно їде вулицями, обов’язково 
зупиняючись біля кожної корчми (тобто на певних вулицях ледь не 
біля кожного будинку), з якої гостинний господар одразу виносить на 
таці склянки з вином, кількість яких дорівнює кількості учасників цієї 
процесії... Усі, обов’язково разом з кучером, циганами, цокаються, 
п’ють і рушають далі. Зовсім інакше гуляє катирлезький кармашник. 
Отримавши гроші після закінчення дувану, він передовсім наряджа
ється в усе нове, потім вирушає до корчми, заздалегідь захопивши із 
собою фунт чи два стеаринових свічок, сідає за окремий столик, наліп
лює по краях цього столика всі свої свічі, запалює їх і вимагає око 
вина, яке подають там зазвичай у глечиках. Наливши склянку, він від
пиває один ковток, а решту виплескує туттаки на підлогу, потім так 
само з наступною склянкою і т. д. Досить часто так триває і з повними 
глечичками, яких, зрозуміло, потрібно цілий ряд,... а інколи і з декіль
кома пляшками підробного, але всетаки дуже дорогого хересу, лафіту 
тощо. Одним словом, уся втіха й радість загулялого кармашника по
лягає в одному випадку в тому, щоб висловити якомога більше пре
зирства до грошей, і ця риса, як видається, у них не удавана, а успад
кована безпосередньо від запорожців; називається все це «катирлезькі 
церемонії». Слід зазначити, що все це ілюструє людина не п’яна до 
безтями, а лише так – у стані веселого завзяття... з різними, інколи до
сить дотепними, жартами з приводу свого власного бурлацького ста
новища, а ще частіше з дуже сумною бурлацькою піснею, у якій голов
ну роль відіграє важка туга за батьківщиною.
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аналогічної з такою самою роллю євреїв у Росії, до того ж слід зауважи
ти, що роль ця в Добруджі значною мірою поділяється і липованами, 
передусім стосовно рибного промислу і торгівлі рибою. Щодо інших на
родів, то, як ми зазначили вже, стосунки між ними та руснаками відзна
чаються цілковитою доброзичливістю й сусідською обов’язковістю. Не 
здивує читача й те, що, згадуючи народи, до яких руснаки ставляться з 
особливою симпатією, ми назвали насамперед турків.

«Жили ми в турка, як горобці в стрісі!»  – казав нам, зітхаючи, 
неодно разово вже згаданий Остап Дончук. «Турок  – чесна людина,  – 
відповідав один дідстарообрядець на питання про турецькі ýтиски, – 
хоча й не в нашого Бога вірує, обра́зи ніякої від нього не було; ... деся
тину свою візьме, а більше й пальцем не торкне… Хіба щодо жіночої 
статі – так бувало! Але й то не турок, а черкес…» Як з’ясувалося з по
дальших розпитувань, причина такого жалкування за турецьким режи
мом полягає насамперед у тому, що при турках і податків було менше, а 
головне – податкова система була значно вигіднішою для платників, ніж 
тепер. «Знаєш собі одну десятину, казав нам той самий старообрядець, 
та й край: багато вродило і віддаєш більше, менше вродило і платити 
менше, нічого не вродить – нічого й не платиш!.. А нині при румунах 
інша річ, скільки тобі там не вродить, навіть і зовсім нічого Бог не дасть, 
а плати щороку однаково…» «Добре було, – каже дід Остап, – хто б не 
прийшов, не записався – живи!.. Дав 30 левів – як ще дав, бо він там 
по списках не шукає, та й живи собі, ніхто тебе й не займе. Зустріне, 
бувало, збирач: “Ти дав гарач? [податок]  – Ні!  – Давай 15  левів!” Тут 
тобі на сідлі написав, дав тобі, та й годі. А як утечеш, то й так пропаде! 
Оце біжать, бувало, хлопці з базару: “Ви, дядьку, куди?” – “На базар!..” – 
“Не ходіть, ... там за гарач ловлять! Тільки на базарі, а в хату не піде!”» 
Ця розповідь діда Остапа стосується, звичайно, десятини й особистого 
податку, тобто, краще сказати, щорічної десятини, яку стягували в Ту
реччині з немусульман замість відбування військової повинності. Інша 
причина жалкування за турками  – це їхня повна віротерпимість, яка 
допускає всі секти й віри і публічні відправи богослужінь для всіх, про 
що ми будемо оповідати далі.

Для того, хто не бував на Балканському півострові і обізнаний з 
місцевими міжнародними відносинами лише за газетними статтями 
часів минулої війни, це може видатися дуже дивним і неправдоподіб
ним. Утім, ми беремо до уваги думку всіх, хто хоч раз бував за Дуна
єм, що турки не лише з боку руснаків, але й з боку всіх слов’янських і 
неслов’янських народів, які населяють Європейську Туреччину, одного
лосно й одностайно визнаються народом найсимпатичнішим, найдоб
рішим, бездоганно чесним і справедливим. Мандрівник уже в перші дні 
свого перебування в Добруджі дивується тому надзвичайному одно
стайному жалкуванню, з яким усі «звільнені від турецького ярма» меш

спочатку, як ми казали, і пізніші прибульці з України, переважно так 
звана «сіромашня». Тойтаки Остап розповідає, що в Муругілі, років 
десь десятьп’ятнадцять тому жив один «невеликий, непоказний собі 
чоловічок, то, було, як зійдуться, він і розповідає: “Я небагацько ли
пован вирізав, тільки дев’ятнадцятеро, ще маю одного зарізати  – до 
двадцяти... Та й добре їх різати – узяв за бороду, голову одігнув назад 
та й чикнув...”» Зрозуміло, що липовани зі свого боку не пропускали 
нагоди «зарізати хохла», і ця взаємна ворожнеча, що втратила нині 
свій минулий кривавий характер (поодинокі випадки бувають, звісно, 
й тепер, особливо з боку липован, та й то, до речі, радше з метою по
грабування, унаслідок чого, приміром, у долину річки Слави руснак, 
особливо вночі, і тепер сам не піде), зберігається всетаки у вигляді 
взаємного відчуження, різних дотепів, насмішок тощо. Цьому значною 
мірою сприяє також релігійний фанатизм липован, який не лише не 
допускає шлюбів з іновірцями, але й змушує їх, передусім безпопівців, 
навіть не їсти й не пити з одного посуду з людьми іншої віри, хоча б і 
християнами і т. п. Тойтаки релігійний фанатизм створив у липован 
таку собі умовну моральність, яка прощає після очисної молитви най
страшніші злочини і яка безпощадно карає щонайменший відступ від 
освячених часом розкольницьких форм і обрядів. Ця особливість, ра
зом з украй вузьким світоглядом, грубістю звичаїв і якимось фанатич
ним обскурантизмом, відштовхує від липован не лише українців, але й 
людей інших національностей.

Доказом того, що, окрім відомих уже читачеві історичних засад, 
причина цієї ворожнечі не міститься в національній нетерпимості рус
наків, є те, що в ставленні руснаків до інших народів, особливо до моло
канів, не помічається нічого такого. У 1851 році під час Різдвяних свят 
у  Тульчі відбулася доволі серйозна сутичка руснаків із греками, що мала 
зовсім випадковий характер і не пояснювалася будьякою національ
ною ворожнечею. Цього року в Тульчі зимували більше сотні грецьких 
суден і, отже, було дуже багато матросівгреків. Одного разу з якоїсь 
нагоди руснаки танцювали біля будинку свого земляка Андрія Довгопо
ленка. При цьому серед глядачів було багато греків, і один з них надумав 
поцілувати якусь руснацьку дівчину. Хтось його за це вдарив, почалася 
бійка з одного боку ножами, з другого – дрючками, принесеними з дров, 
що лежали поблизу, і як наслідок виявилося близько двадцяти вбитих, 
за свідченням молоканського настоятеля І. І. Федорова, усі греки, оскіль
ки між руснаками був чоловік Андрій Охріменко, «хохол такий, так він 
знав гартувати, тобто від ножа людей замовляти, ось він своїх і загар
тував,... а його самого привели в конак, так на ньому жодної рани немає, 
тільки синяки, а кожушина на ньому вся порізана…» Неприхильність 
руснаків до болгар і євреїв, яку поділяють, утім, усі народи, які живуть 
у Добруджі, залежить в основному від їхньої економічної ролі, цілком 
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зації, сільськими й міськими спільнотами, у яких головна адміністра
тивна влада належала сільському сходу або громаді, виконавча – чорба
джі і його помічнику – осавулу або кихайі. Ці посадові особи, особливо 
чорбаджі, мали неодмінно володіти турецькою і обиралися на півроку 
або рік. «А добрий він для вас чоловік?» – запитував зазвичай паша де
путатів, які представляли йому від імені громади нового чорбаджі.  – 
«Доб рий!» – «Ну, так нехай і буде!» Громада керувала всіма суспільними 
порядками, упорядкуванням земельних відносин, використанням лісів 
та пасовиськ, сінокосів, церковними справами, а в Тульчі – і справами 
училища, і, крім того, лазаретом (який існував і донині існує при церк
ві). Їй також належали обкладання і збирання податків і визначення де
сятини. Для цього при чорбаджі перебувало 5–6 обраних дідів, котрі 
були ніби радою щодо податків і вибирали зі свого середовища збирача 
цих податків. Збори чорбаджіїв становили так званий меджліс або раду 
при паші, який жив у Тульчі, та займались обговоренням усіх земських 
справ, що виходили з компетенції окремих общин, а рішення меджлісу, 
схвалені пашею, виконувалися кожним із чорбаджіїв у межах його об
щини. У Тульчі, як і в усіх східних містах, населення різних національ
ностей живе в окремих частинах міста, у передмістях, які називаються 
магалами (отже, у Тульчі існують турецька, єврейська, вірменська, мо
локанська, дві руснацьких, болгарська, липованська та інші магали), і за 
турків виборні від кожної магали становили міську раду – билидіе, щось 
подібне до міської думи. З погляду судочинства першою і майже завжди 
останньою інстанцією був громадський суд (тобто просто представлен
ня спірної справи громаді) у неділю після церковної служби. Тільки в 
найважливіших випадках зверталися до турецького суду. Нині, після 
приєднання до Румунії, організація й самоврядування сільських общин 
залишаються майже незмінними, додається лише нова назва нотаря, 
тобто писаря, котрий перебуває при примарі (колишньому чорбаджі) і 
відіграє майже таку саму роль, як волосні писарі при старшинах у Ро
сії; щодо меджлісу, то він тепер не існує і замінений казенною адміні
страцією, яку очолює перфект і адміністратори для кожного з округів. 
У міському управлінні не стало представництва частин міста (магал), 
його замінила міська рада, яка обирається жителями міста загалом, і 
примаром, якого обирає міністерство внутрішніх справ зпоміж кіль
кох наданих містом кандидатів. Таким чином, за румунського режиму 
обласне й частково міське самоврядування, а внаслідок цього певною 
мірою і сільське, стало вже дещо урізаним, а натомість з кінця 1880 року 
в Добруджі почала діяти румунська конституція, хоча ще й не повністю, 
а сама Добруджа ще не має своїх депутатів у румунському парламенті, 
проте тут засновано щось на зразок обласного сейму, який складається 
з депутатів від усієї країни, котрі обговорюють її потреби і подають свої 
висновки у вигляді петицій до парламенту.

канці Добруджі – і болгари, і греки, і росіяни всіляких сект, і руснаки – 
згадували про турецьке панування. «За турків було значно краще»,  – 
чули ми з усіх боків.

ІІІ

Суспільна організація. – Громада. – Церква. – Монастирі в Чилику. – Школа, 
освіта, народна словесність. – Нова еміграція з Росії. – Висновки.

Суспільна організація українських переселенців у Добруджі фор
мувалася передусім за типами, перенесеними з України. Перші пере
селенці, запорожці, осідали в Добруджі, як відомо, на тих самих заса
дах, на яких існувала і Придніпровська Січ, тобто це були групи цілком 
само стійних як у політичному, так і в економічному розумінні рибаль
ських общин, об’єднаних на федеративних, головно військових заса
дах. Як з адміністративного, так і господарського погляду кожен курінь 
був окремою самоврядною общиною, з окремим суспільним господар
ством, що базувалося переважно на общинних рибзаводах, із само
стійно обраним господарем і адміністратором цієї общини, курінним 
отаманом, який у воєнний час очолював свій курінь і підкорявся кошо
вому отаману лише у військових справах. Союзна, тобто кошова, адмі
ністрація, що складалася з військової старшини, представляла всю Січ 
у зовнішніх відносинах, залежно від цього відала землями, які відводив 
турецький уряд, грішми і провіантом, що отримували від нього, відала 
внутрішніми січовими порядками, здебільшого військовими, а також 
загальносічовими прибутками (напр., шинками) та видатками, і була, 
нарешті, другою інстанцією військового суду, першою інстанцією якого 
був курінь, а останньою, як носієм усієї вищої влади, була січова рада, 
тобто зібрання всіх осіб, з яких складалася Січ. Переселенці, котрі ру
шили потім за запорожцями, утворили навколо Січі землеробські посе
лення, так звану райю, – прийшли в Добруджу вже із задатками приват
ного господарства й облаштувалися на спільній землі землеробськими 
общинами, кожен член якої вів своє окреме господарство. Внутрішній 
порядок райї нам недостатньо відомий, однак ми знаємо, що суспільні 
порядки в ній утверджувалися сходкою всіх членів. Запорозькому кошу 
райя підпорядковувалася лише як установі, що виступала посередни
ком між нею та турецьким урядом. Нарешті, після знищення Січі ново
часні (ті, що майже виключно займалися лише землеробством) укра
їнські колоністи утворили сільські та міські общини, засновані на тих 
самих засадах общинного самоврядування, що й попередня райя, але 
спілкувалися безпосередньо з турецьким урядом уже через вибраних 
у своєму колі осіб – мухтарів або чорбаджіїв. Отже, під час турецького 
панування в Добруджі українські поселення були, з точки зору органі
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кілька церковних книг – частково церковнослов’янських, частково на
віть румунських, так що священик деякі частини служби Божої читає 
румунською. Духовенство українських церков у Добруджі обиралося 
донині й тепер обирається поки що самими прихожанами. Отже, у до
бруджанській Україні й досі побутує давній народний звичай. Водночас 
збереглася ще одна давня риса, яка має зв’язок з попереднім звичаєм – 
це обрання у священики іноді й мирян, котрі не належали до духовного 
стану. У Катирлезі й нині править о. Василій, «запорозького роду», – ко
лишній катирлезький рибалка, який самотужки навчився грамоти й був 
обраний громадою та пострижений за 2000 левів якимось грецьким ар
хієреєм. Священик Нижнього Дунавця до посвячення також був клер
ком у якійсь канцелярії в Бессарабії, священик Чилицького монастиря 
о. Пилип був посвячений на Афоні і т. д. Однак останнім часом один з 
тульчанських священиків, син катирлезького о. Василія, навчався вже в 
російській семінарії, і, звичайно, цей причепурений молодий батюшка 
вже зовсім не нагадує одягненого в якусь пошарпану хламиду з грубого 
домотканого сукна нижньо дунавецького панотця Стефана Круштальо
ва, який мешкає в напіврозваленій татарській саклі та в поті чола ви
рощує свій хліб власними мозолистими руками. А загалом, усе добру
джанське руснацьке духівництво, від зубожілого о. Стефана до веселого 
о. Филимона, що нагадує безсмертні типи Рабле, живе в тій примітивній 
простоті, у якій ще 30–40 років тому жили наші сільські батюшки. Вина
городу за свою службу, крім випадкової та добровільної плати за треби, 
руснацьке духівництво отримує від громади за обопільним договором, 
зумовленим формальним контролем у примарії, грошима або частіше 
натурою. Катирлезький священик за часів турецького панування отри
мував 1500 левів на рік – тепер отримує по 15 фр. на місяць від примарії, 
тобто від сільської громади, та по 10 фр. із церковних сум – від епітро
пії. У Телиці священик утримується за рахунок виділення від кожного 
двору по мірці пшениці та ячменю; у Нижньому Дунавці на утримання 
священика також наділяється зерно.

Слід зазначити, що церковні справи посідають якщо не перше, то 
принаймні важливе місце в громадському житті задунайських руснаків 
і є одним з найголовніших сполучних елементів їхньої громади. Однак, 
приділяючи значну увагу своїм церковним і взагалі релігійним справам, 
добруджанські українці далекі від усякої нетерпимості та навіть певно
го консерватизму релігійних поглядів і культу. Вони ставляться до цер
ковних справ як до однієї з найважливіших громадських потреб і вла
штовують їх так, як уважають за потрібне, не соромлячись, як ми вже 
бачили, укладати зі своїми священиками формальні кон тракти щодо 
їх утримання. І приватне, і громадське життя руснаків не так просяк
нуте релігійним ритуалом і канонічними звичаями та світоглядом, як, 
наприклад, життя липован, і в цьому сенсі особливо привертає увагу 

Одному з мандрівників, які відвідували Добруджу, довелося роз
мовляти з таким депутатомруснаком, людиною неписьменною, і до 
свого обрання в депутати такою, яка навряд чи мала уявлення про свої 
конституційні права, і ми маємо сказати, що він здивував нас як щодо 
вивчення за порівняно короткий час своїх нових прав, так і тим розу
мінням, з яким він наполегливо вів жваву агітацію серед своїх товари
шівдепутатів за необхідність солідарності поміж усіма народностями 
Добруджі для спільного і дружнього відстоювання своїх конституцій
них прав і самоврядування проти бюрократичних спроб префектури. 
Ця опозиція проти адміністрації була проведена депутатами з великим 
тактом, і не лише їхні подання парламентові увінчалися успіхом, їм уда
лося добитися зміни тодішнього префекта.

Церковні справи українських поселень у Добруджі перебували 
й нині перебувають у повному віданні самих общин, які для безпосе
реднього управління цими справами обирають зі свого кола так звану 
«епітропію» або церковне опікування. Певна віротерпимість, яку до
зволяв турецький уряд у північній частині балканського півострова і 
особливо в Добруджі, була зумовлена виключно необхідністю якомога 
успішнішого заселення країни, яке у свою чергу було для турецького 
уряду надзвичайно важливим у фінансовому плані. Принагідно дозво
лимо собі навести розповідь, пов’язану з історією спорудження рус
нацької церкви в Тульчі. «Ця церква, – розповідав нам Сидір з Катир
леза, – була збудована ще першими переселенцями тоді, коли вони ще 
викорчовували пеньки там, де тепер місто, і будували собі хати. Діди 
випросили фірман від паші, а аян, турецький начальник поліції, указав 
і місце будівниц т ва. Коли церкву вже було споруджено, приїхав паша, 
який був десь у від’їзді, і коли побачив, що церква вища, ніж джамія 
(мечеть), дуже розсердився і напав на аяна за те, що той дозволив: “Як 
же ти дозволив? Адже вона вища, ніж джамія!” – “А так, – відповідав 
аян, – дозволив… тому що, якби не дозволив, то й руснаки тут би не 
жили, а тепер дивись, скільки людей іде… як тільки ніч настане, так і 
пливуть з руської сторони… Та нехай вона собі навіть втричі вищою 
буде, нам що?.. Нам аби народу більше було!”» Нині в Тульчі діють дві 
руснацькі церкви, у Сулимні також дві, крім того, є ще церкви в Кара
Омані, Леті, Нижньому Дунавці, Катирлезі, Муругілі, Приславі, Мах
мудії, Телиці та  ін., загалом, як кажуть, понад 20 церков. Деякі із цих 
церков досить великі і гарно облаштовані, особливо, наприклад, церква 
в Муругілі, нова церква в Катирлезі та ін., однак деякі дуже малі й бідні. 
У Нижньому Дунавці, відверто кажучи, навіть немає церкви, а є капли
ця, що становить собою звичайну хату, в одному з кутів якої прибито до 
стіни старий пошарпаний іконостас якоїсь, вірогідно, похідної церкви, 
мальований на полотні, та на столику на звичайному чайному підносі 
лежать: маленька бляшана даро хранильниця, хрест, кадильниця та де
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спільності майна давньої церкви. Кажуть, що такому містичному 
розвитку рис його характеру сприяло душевне потрясіння, яке він 
пережив у віці сімнадцяти років через нерозділене кохання до дівчини, 
яка вийшла заміж за його брата. Одразу після цього він разом зі своїм 
батьком залишив Бессарабію і пішов на «Святу Гору», тобто Афон, де 
прийняв постриг в одному з монастирів, а потім, за кілька років, був 
возведений в архімандрити. Тут, найімовірніше, у нього з’явилася 
супротивна реакція на звичайне монастирське життя й виникла ідея 
заснування релігійної громади на нових, ширших засадах. Для 
здійснення мети він у 24 роки, будучи у званні архімандрита, з’явився в 
Добруджі й разом зі своїм товаришем, монахом Паїсієм, побудував для 
себе в Чилику, трохи вище від розташування сучасного жіночого 
монастиря, невеличку келійку та капличку. Через деякий час, унаслідок 
розбіжностей, які виникли в нього з Паїсієм, він залишив свій скит і 
переселився в сусіднє село Телицю, кинувши, як кажуть, на прощання 
Паїсію пророче закляття: «Щоб воно оце усе тобі вогнем узялося». Десь 
через два дні скит справді згорів, і вражений цим дивом Паїсій прийшов 
до Афанасія з повинною. Тим часом, перебуваючи в скиті, Афанасій 
устиг схилити двох чи трьох жінок з Телиці до чернечого життя і 
невдовзі, примирившись з Паїсієм, разом з ним та цими трьома 
«черницями»  – Оленою, Таїсією та Аполлінарією  – знов оселився у 
відбудованому ними скиті, який складався тоді з перегородженої навпіл 
хати з маленькою капличкою. Поступово до них почали приєднуватися 
інші жінки, і доволі швидко громада стала досить численною. Проте в 
цей час почалася Кримська війна, з’явилися російські вивідачі і запідоз
реному у зв’язках з ними Афанасію майже з усією своєю братією 
довелося виїхати до Ізмаїла. У  цьому місті Лисовенко почав активно 
проповідувати життя на нових засадах релігійного співіснування; до 
нього стала дослухатися та сходитися на богослужіння і проповіді 
значна кількість людей, причому багато хто з них, особливо жінки, 
приймали його ідеї та висловлювали готовність до їх практичного 
застосування. Крім того, Лисовенко влаштував у себе щось на кшталт 
школи, у якій навчав грамоти не лише дітей, але й дорослих. Усі ці дії 
Афанасія, призводячи інколи до сімейних конфліктів, налаштовували 
проти нього багатьох, а крім того, ще й місцеве духівництво ставилося 
до його проповідей без особливої прихильності. Унаслідок цього, десь 
через десять років, він вирішив повернутися в Добруджу, для чого 
поїхав до Константинополя й виклопотав дозвіл на повернення і 
переїхав з усією своєю паствою знову до Чилика, де й було збудовано 
новий, існуючий понині монастир. Спочатку вся громада, яка складалася 
на той час десь із 200 осіб (близько 150 жінок і дівчат та 50 чоловіків), 
займалася розчищенням лісу, викорчовуванням пеньків тощо, потім 
був побудований довгий «корпус» (відомий тепер під назвою «старого»), 

випрацювана, очевидно, обставинами свобода укладання та особливо 
розірвання шлюбів, яка практикується доволі часто. Попри те що за Ду
наєм більше, ніж у Новоросії (через це названу навіть «невінчаною гу
бернією»), поширене співмешкання без церковного шлюбу, хоч і дуже 
часто з укладанням (за Дунаєм) цивільного шлюбу в примарії і майже 
завжди з дотриманням «весілля», тобто всіх звичайних весільних об
рядів 15, не кажучи вже про це, у Добруджі навіть канонічно укладений 
церковний шлюб досить часто розривається за бажанням подружжя, до 
того ж обидві розведені сторони можуть вільно укладати новий шлюб, 
навіть церковний, як нам відомо, без особливих перешкод з боку духів
ництва. Отже, і в цьому ми бачимо продовження давніх традицій віль
ного розлучення, яке існувало в південнозахідній Русі ще в XVII ст., як 
це констатовано на основі актів у досить цікавому дослідженні п. Орес
та Левицького 16. Однак нині в Добруджі таке розірвання шлюбу цілком 
легальне, оскільки за румунськими законами розлучення здійснюється 
безперешкодно, за простою заявою сторін або за позовом, визнаним 
обґрунтованим, однієї з них. У  Добруджі часто трапляються випадки 
подружнього співмешкання руснаків з особами інших віро сповідань і 
сект, зрозуміло, також не освяченого церквою. У випадках, коли весіл
лю таких осіб хочуть надати характеру певної релігійної церемонії, за
звичай звертаються до молоканських настоятелів або просто до когось 
із грамотніших молокан (незважаючи на те що особи, які беруть шлюб, 
навіть не належать до цієї секти), які й виконують під час шлюбного 
застілля кілька релігійних «віршів», а іноді виголошують невеличку 
промову. Проте такі випадки трапляються переважно серед міського 
населення, сільське населення здебільшого дотримується своїх етногра
фічних і церковних звичаїв.

Окрім руснацьких церков, у Добруджі існують також два 
монастирі  – чоловічий та жіночий у Чилику, поблизу Телиці (однак 
перший з них переводиться нині на лиман Савун між Ісакчею та 
Сомовою), засновані українськими переселенцями, з яких і досі 
складається вся їхня братія. Ці монастирі, розміщені на відстані 
півверсти один від одного, є надзвичайно цікавим явищем. Засновник 
цих монастирів Афанасій Лисовенко належав до родини кріпаків
утікачів, яка мешкала в Бессарабії в м. Кілії. Замолоду він вирізнявся 
особливими релігійномістичними поглядами, порівнював становище 
кріпаків та втікачів з долею перших християн, які піддавалися гонінням 
з боку язичників, і розлого розмірковував про благочестиву ідею 

15  Слід зауважити, що по всій Україні актом, який санкціонує подружнє життя, у народному 
побуті вважається «весілля», тому у випадках, коли після церковного вінчання «весілля» чомусь 
відкладається на кілька днів чи навіть тижнів, співмешкання повінчаного подружжя забороня-
ється до часу проведення всіх традиційних весільних церемоній.

16 О. Левицкий. Семейные отношения югозападной Руси (Рус. Стар. Ноябрь, 1880-й год).
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«патерицею», повторював: «Не кажи моє – кажи наше!». З дивовижною 
послідовністю він переслідував кожне намагання говорити чужою 
мовою, розмовляв завжди сам руснацькою і вимагав того від усіх. При 
цьому він керувався не так національними мотивами, як тією ідеєю, що 
інші мови, на його погляд, були мовами «панськими». Загалом про панів 
і про все, що в його розумінні пов’язувалося з панством, він ніколи не 
міг говорити байдуже. У  питаннях релігійної догматики, дотриманні 
монастирських статутів та формальностей тощо він був не надто 
вимогливим, а навпаки, поблажливим, а отже, релігійним фанатиком, 
як засвідчують розповіді про нього, він не був. Він не дуже строго 
ставився до порушень у дотриманні посту, відвідуванні церкви, у часи 
його керівництва мало хто навіть по неділях ходив у чернечому одязі, та 
й узагалі можна вважати, що монастирська форма общини була для 
нього тільки зручнішою формою втілення його релігійногромадського 
ідеалу. Нам невідомо, як він ставився до чернечої обітниці безшлюбності 
та цнотливості. Незрозумілі чутки, можливо, результат недоб
розичливості та інтриг супротивників Афанасія, кидають деяку тінь і з 
цього погляду на його особистість. Між іншим, розповідають про 
проведення кількох ревізій у монастирі, здійснених турецьким урядом 
не лише, як зазвичай кажуть самі черниці, за «наклепом» грецьких 
архієреїв, але й за ініціативою самої влади. З  приводу кількох таких 
ревізій ми мали можливість чути, що одного разу Афанасію довелося 
постригти в черниці досить багато жінок, оскільки його звинуватили в 
тому, що його монастир – не монастир, а зібрання мирян; іншого разу 
всі молоді черниці мали одягнутися в мирський одяг під час 
представлення паші – як учениці монастирської школи, щоб позбавити 
о. Афанасія звинувачень у тому, що він почав постригати ледь не дітей. 
Ці та інші різкі обвинувачення були такими наполегливими, що, попри 
повне відокремлення чоловічого монастиря від жіночого (до того ж 
о. Афанасій мешкав в окремій келії) та всі ревізії, о. Афанасію довелося 
мандрувати з виправданнями до Константинополя і навіть пробути там 
деякий час в «ув’язненні». Зрештою, на початку 1880 року Лисовенко 
помер, перед тим поклавши обов’язки керівництва монастирем на одну 
з наближених до нього черниць. Поховали його під плитою з білого 
мармуру в новій монастирській церкві. Багато хто з черниць і досі 
оплакує його втрату, інші трохи заспокоїлися, зітхнувши нарешті 
вільніше після виснажливої праці в полі, до якої їх так наполегливо 
примушував спочилий архімандрит. Загалом Лисовенко полишив про 
себе пам’ять як про непересічну особистість, і нам видається, що історія 
його монастиря є такою оригінальною та характерною, що читач навряд 
чи звинуватить нас у цьому доволі розлогому відступі. Нині в обох 
монастирях значно зменшилося братії, оскільки ще за життя Афанасія 
багато черниць залишали монастир та виходили заміж, а крім того, у 

який складався з однієї дуже довгої хати, у більшій половині якої, як 
кажуть теперішні черниці, містилися жінки, у меншій – чоловіки. Тим 
часом з Бессарабії поступово прибували нові переселенці, і згодом 
чисельність громади сягнула майже 350  осіб. Уся ця маса людей, яка 
жила, як кажуть, за монастирським статутом, хоча переважно й без 
постригу, оскільки Афанасій постригав тільки зовсім старих людей, 
займалася головно вирубуванням лісу, розчищенням і обробкою ланів, 
насаджуванням великих садів і городів, розведенням виноградників, 
регулюванням течії річечки Телиці, яка була спокійною влітку, але 
загрожувала великими повенями навесні, відведенням її вбік за 
допомогою штучного русла, так званого бента, що також вимагало 
земляних робіт, облаштуванням млинів тощо. Слід зауважити, що, 
спостерігаючи за сучасним станом дещо занедбаного монастирського 
господарства, його не можна не визнати зразковим, особливо беручи до 
уваги, що майже все це зроблено жінками і до того ж порівняно в дуже 
стислі терміни. Лисовенко, який вирізнявся якостями не лише 
проповідника та організатора, але й технічними талантами, скрізь і 
завжди особисто керував роботами, будучи водночас невтомним 
трудівником із сокирою чи заступом у руках. Крім того, для всіх дітей, 
які перебували в общині, а  частково й для дорослих він облаштував 
школу, у якій, особливо протягом зими, викладав головно сам. Щонеділі 
й у свята він збирав усю братію на трапезу, читав з ними та проводив 
різні моральнорелігійні та філософські бесіди. Його улюбленими 
темами, окрім суто догматичних сюжетів, яких він торкався вкрай рідко, 
були братська любов до ближнього, підпорядкування своєї особистості 
загальним інтересам, безумовне відречення від «власної волі», 
необхідність усуспільнення праці та майна тощо. Зважаючи на всі 
розповіді про нього, слід зауважити, що він не лише міг справляти 
неабиякий моральний вплив як проповідник, але й був людиною з 
надзвичайно широкими знаннями, що засвідчує існуюча й дотепер його 
бібліотека, у якій, окрім спеціальної духовної літератури, є твори 
наукового, переважно історичного змісту, між іншим, і одна велика 
праця з історії Малоросії. Зміст його проповідей нерідко стосувався 
колишнього життя переселенців; його слова викликали велику наснагу, 
а часто  – і сльози присутніх; та й загалом, згадуючи його, чилицькі 
черниці й досі зауважують, що він так добре «повчав», що не було 
жодної причини не вірити йому та не підпасти під його вплив. 
У повсякденному житті, крім наполегливих вимог, щоб кожен постійно 
й невпинно працював, він рішуче зупиняв найменші спроби обзавестися 
приватною власністю. Помітивши в когось зайвий, на його думку, або 
вишуканий одяг, або взагалі будьяку річ, він одразу вилучав її та 
відправляв на громадський склад. Він невтомно прагнув уникати 
виразів на кшталт мій, моє та завжди, переконливо постукуючи своєю 
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ди; вона випливає, як і інші не менш неприємні сторони громадського 
життя тульчанських руснаків, з того фальшивого становища справ, яке 
склалося через зовнішні, але доволі вагомі обставини… Якою великою 
є потреба в руснацьких школах, видно з того, що багато хто віддавав 
своїх дітей в американську школу, улаштовану місіонерамиметодиста
ми для молокан, де викладання велося російською, і тепер віддають і 
в молоканську школу, і в болгарську, і навіть у румунські та німецькі 
школи, наперед знаючи, які труднощі виникнуть у дітей під час навчан
ня незнайомою мовою. Цікаво при цьому відмітити, що окремі зроблені 
тут спроби навчання руснацькою мовою мали досить значний успіх, але 
дотепер важко прищеплюються, почасти через відсутність підручників 
і вчителів, які володіють новітніми методами викладання, почасти, і 
здебільшого, через зазначені вище труднощі становища вчителя, який 
не має власних засобів до існування.

Однак, незважаючи на таке відносно досить тяжке становище 
тульчанської школи та відсутність дотепер, як нам відомо, шкіл в ін
ших поселеннях, загальний рівень грамотності серед добруджанських 
руснаків усетаки досить високий, особливо серед молоді, яка ви
росла вже за Дунаєм. Руснакиремісники в Тульчі майже всі освіче
ні, охоче відвідують чайні й читають отримувані там російські газе
ти, дехто передплачує їх сам.Так, ми знаємо одного робітникашевця, 
який передплачує не лише «Вечернюю газету», але й товстий журнал  
«Наблюдатель». По селах також частогусто трапляються люди, які 
вміють читати й писати і  цікавляться читанням. Матеріалу для читан
ня в Добруджі, звичайно, зовсім небагато, на всю країну існує одна
єдина книгарня, яку утримує якийсь єврейпалітурник, але й вона по
стачає переважно дешеві німецькі видання та російські лубочні кни
жечки, пісенники та картинки, занесені сюди російськими офенями. 
Книгам руснацькою мовою, особливо невеликим народним виданням, 
які потрапляли сюди випадково, були тут раді, а твори Шевченка, про 
які тут донедавна лише чули та багато з віршів котрого передавали
ся тільки усно як пісні, читають нині з не меншим ентузіазмом, ніж в 
Україні. Мандрівники знаходили невеличкі колекції руснацьких кни
жок не лише в келіях чилицьких монастирів та окремих священиків, 
але й навіть у селян. Наприклад, у Нижньому Дунавці, у хаті Тимоша 
Коломійченка, мандрівник помітив кілька народних видань і дізна
вся, що ці книжки потрапили до Тимоша через місцевого священика, 
який у свою чергу отримав їх із Сулини від свого родича. На жаль, такі 
книжки, попри їхню необхідність, є в Добруджі ще великою рідкістю 
і, очевидно, потрапляють туди тільки випадково. Через брак писемної 
літератури в Добруджі зберігається ще в гарному стані усна народна 
література: казки, прислів’я, легенди і особливо пісні. Незважаючи на 
повну відсутність професійних виконавців, якто кобзарі чи лірники, 

внут рішньо монастирському житті відбулися зміни, головно в сенсі 
занепаду братського співжиття. Причиною цього наприкінці життя 
частково став і сам Афанасій – як унаслідок втрати колишньої енергії, 
так і через те, що він дозволив виокремлення групи черниць із решти, 
особливо молодих, з яких складався церковний хор, з деяким 
привілейованим становищем, що полягало у звільненні від польових 
робіт, у комфорта бельнішому та окремому від іншої братії помешканні 
тощо. Це призвело до утворення своєрідної монастирської аристократії, 
яка під кінець відчутно впливала й на самого настоятеля… Але заради 
справедливості потрібно зауважити, що ця монастирська аристократія 
є водночас найбільш освіченою, розвиненою та сприятливою для 
подальшого вдосконалення частиною його сучасного особового складу.

Уже згадувалося про влаштовану в Чилицькому монастирі шко
лу. Ця школа існувала доти, доки в монастирі були діти переселенців, 
які прибули з Бессарабії та вступили в общину, а потім,  десь 5–6 ро
ків тому, зачинилася. Проте вона не була єдиною руснацькою школою 
в Добруджі, оскільки в Тульчі від самого заснування там церкви при 
останній було відкрито школу, яка з невеликими перервами існує до
тепер і є єдиним освітнім джерелом для добруджанських руснаків. 
Утім, останнім часом мешканці Катирлеза також вирішили заснувати 
школу, під яку відвели доволі велику хату (раніше в ній розміщувалася 
церква), але досі, здається, не знайшли для цієї школи вчителя. Перер
ви в роботі тульчанської школи відбувалися головно через відсутність 
учителів, позаяк представники духівництва не завжди погоджувалися, 
а можливо, не завжди були спроможними обтяжуватися шкільними 
справами, а вчителів і тепер відшукати нелегко. Деякий час учителем у 
цій школі був хтось із російських емігрантів, який, за словами оповіда
чів, «у Росії щось прошпетивсь був та втік, – то тут у нас за вчителя був, 
а як мав сюди москаль прийти, то він і отруївся». Нині ця школа також 
дуже потерпає через постійну зміну або й повну відсутність учителів. 
Причиною цього є, з одного боку, дійсно складність знайти вчителя, а 
з другого, – недбале ставлення до шкільних справ самої громади, або, 
краще сказати, її нинішніх ділків. Так, один досить здібний та освічений 
учитель, яким дорожило б будьяке російське земство, проти власної 
волі мав полишити школу тому, що йому майже щодня доводилося хо
дити до епітропів за одним франком, щоб пообідати; на вимогу трохи 
більшої суми йому відповідали зазвичай відмовою. З другого боку, ста
новище порядного вчителя в тульчанській школі багато обмежується 
ще й вимогами батьків, які хотіли, щоб їхні діти обов’язково навчалися 
церковнослов’янською мовою з метою якнайшвидше читати псалтир 
у церкві, а іноді навіть обов’язково по принесеній книзі, яка зазвичай 
виявлялася часословом... Однак даремно пов’язувати таку шкільну не
облаштованість з недбалістю або нерозвиненістю тульчанської грома
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румунів, хто б не говорив або принаймні не розумів поруснацьки. Ми 
вже згадували службовців європейської дунайської комісії та навіть їх 
ознайомлення з руснацькою мовою завдяки постійному їхньому спіл
куванню з робітникамируснаками.

Ось як склалося й триває життя українських колоністів у Добру
джі. Ми маємо зізнатися, що під час написання цієї статті нас постійно 
турбувала думка – чи буде це комусь цікаво і чи не вважатиме читацька 
публіка, що їй байдуже до якогось десятка тисяч руснаків, які живуть 
десь далеко за Дунаєм? Проте міркування, висловлені нами на початку 
статті, змушували нас продовжувати свою роботу й тепер, після її завер
шення, накладають на нас обов’язок поглянути на ті висновки, до яких 
приводять викладені нами факти. Цілком імовірно, читач погодиться з 
тим, що українські переселенці, прийшовши в Добруджу, знайшли в ній 
дуже сприятливі для себе як економічні, так і політичні умови життя і 
скористалися цими умовами, наскільки в них вистачило вмінь. Буду
чи особисто вільними, вони облаштувалися в новій країні приблизно 
на тих самих засадах, на яких жили раніше на своїй батьківщині; вони 
створили для себе певний рівень матеріального достатку, покращили 
свій побут (почали менше пити) тощо; організувалися в правильно 
влаштовані общини з власним громадським судом і самоврядуванням, 
упорядкували свою церкву з виборним від усієї громади духівництвом, 
яке виконує одну з функцій громадської служби; облаштували, яку зу
міли, школу, послуговуються й чужими школами, починаючи від бол
гарських і закінчуючи в поодиноких, звичайно, випадках, навіть відо
мим американським коледжем у Константинополі, якось навчили своїх 
дітей грамоти, починають потроху наближатися до загальноєвропей
ської культури, до розуміння своїх громадянських і політичних прав і, 
зреш тою, не мають причин скаржитися на своє становище, приймають 
у своє оточення новоприбулих переселенців. Однак найбільшою по
милкою або тенденційністю було б робити з усього цього висновок, що 
досить залишити народ на самого себе, дати повний простір його «само
бутньому» розвитку, ліквідувати певні «перепони» або навіть приводи 
до утворення цих «перепон», і все піде як по маслу… Зовсім залишені 
на самих себе добруджанські українці, попри свій, порівняно з укра
їнськими селянами, доволі високий рівень і економічного добробуту, і 
розумового розвитку, і навіть грамотності, незважаючи на всі переваги 
свого становища, яке забезпечує повний простір для їх самодіяльності, 
виявляються всетаки одним з найбільш дезорганізованих та найменш 
інтелігентних народів Добруджі. Тоді як німецькі колоністи з Росіїї, які 
живуть поруч з ними,  облаштовують громадську пивоварню, давно 
вже відкрили хороші школи і різні шютц та музикферейни, передпла
чують кілька німецьких газет, а невдовзі, напевно, заснують і власну; у 
той час як болгари мають і бібліотеку із читальнею, і споживчі товари

які, імовірно, зовсім не були в еміграції, а якщо й емігрували колине
будь, то вже давно повмирали, від мешканців Добруджі нам доводи
лося чути гарно збережені варіанти давніх історичних пісень,  відо
мих тепер в Україні тільки за давно укладеними збірниками і які хіба 
що як велику рідкість можна почути з уст кобзарів, котрі вже зовсім 
зникають, скажімо, таких як Андрій Шут чи Остап Вересай. Обмежую
чись записуванням самих лише історичних пісень, один з етнографів 
зібрав за найкоротший час понад 80  варіантів пісень про розорення 
Січі (1703–1775), про козака Софрона, Байду, Нечая, Саву Чалого, «Ка
нальську» роботу, Перебийноса, а також запорозьких, гайдамацьких 
та чорноморських пісень, легенд про Палія і Мазепу, про Катерину ІІ 
та запорожців, про запорожців на Кубані тощо.

Також дуже добре і, зрозуміло, найкраще зберігається в добру
джанських руснаків їхня головна етнографічна риса – рідна мова. Серед 
змішання різноманітних українських говірок, привнесених у Добруджу 
переселенцями з різних українських земель, найбільше виділяється й 
переважає чиста та м’яка новоросійська говірка з вимовою просю за
мість прошу, заплатю замість заплачу тощо. Таке переважання цілком 
зрозуміле у світлі всього сказаного нами про ту роль, яку відіграли Но
воросія і Бессарабія в переселенні втікачів за Дунай; яким значним є 
це переважання, можна бачити з того, що зустрічаються колишні меш
канці Київської, Подільської чи Чернігівської губерній, які прожили по 
20 або 30 років у Добруджі й уже розмовляють поноворосійськи – та 
так чисто, що лише гарний знавець міг би вловити в їхній говірці сліди 
їхнього походження. Зрозуміло, що перебування руснаків серед інших 
народностей Добруджі не обійшлося без впливу на їхню мову сусідніх 
елементів – привнесення незначної кількості іноземних слів, переважно 
турецьких, румунських та болгарських. Так, замість слова гроші добру
джанські українці зазвичай використовують турецьке слово парі, па-
річкі, замість горілка – рака, замість дьоготь – катран, замість червоне 
вино – чорне, замість піч – сÓба, замість черепиці – караміди, замість 
буря – фортуна, замість черевики – чепиці, замість газети – вісники, за
мість пароплав – доволі часто – вапор, для означення хатнього мотлоху, 
безладу тощо вживається турецьке слово калабалик, розсіл називають 
саламур тощо. Зрідка в говірці добруджанських руснаків можна помі
тити варваризми у зворотах, як, наприклад, замість «дайте мені ложку» 
скажуть дайте мені одну ложку, або замість склянки води попросять 
склянку з водою тощо. Усі ці варваризми, зрештою, нітрохи не псують 
чистоти мови та хіба тільки трохи надають їй щось на кшталт місцевого 
колориту. Знач них змін у мові очікувати важко навіть у досить далеко
му майбутньому, оскільки руснацька мова отримала міцне право гро
мадянства в Добруджі до такої міри, що, наприклад у всій Тульчі дуже 
важко відшукати когонебудь, за винятком хіба нещодавно прибулих 
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ства, торговельнопромислові «дружества», і позикоощадну суспільну 
касу, і політичні клуби, і численні школи, і газети; тоді як подібні речі є 
в греків і навіть у румунів; у той самий час і на тому самому місці наші 
руснаки живуть роз’єднано, без жодного усвідомлення та прояву своєї 
національної солідарності та потреб, що випливають з неї, їхні сільські 
громади (та й тульчанське міське товариство) не бачать нічого, крім 
своїх сільських насущних інтересів, тульчанської школи, що ледьледь 
тримається, звичайно, далеко ще навіть до тих вимог, які висувало пів
денноруське товариство народній освіті не лише на початку XVIII, а на
віть і наприкінці XVI століття тощо.

Усе це залежить, певна річ, не від їхнього національного характе
ру й не від якихось особливих зовнішніх обставин, а єдино тільки від 
того, що українські переселенці прийшли в Добруджу в той час, коли 
інтелігентніші люди їхньої країни не мали потреби емігрувати, і вна
слідок цього українські колонії в Добруджі утворилися з народу тільки 
простого, рідко навіть напівосвіченого, який має і тепер зв’язки лише 
з подібними собі земляками в Україні та який перебуває цілком поза 
всяким впливом інтелігентних сил і прагнень своєї батьківщини. Ска
зане нами про руснаків ще більше стосується великорусівлипован, які 
живуть з ними поряд, а також молокан.

Такими є існуючі та неминучі наслідки відсутності культури й ін
телігенції серед усього цього руського населення Добруджі, яке «само
бутньо» розвивається, і такими є висновки, яких можна дійти, спостері
гаючи за цим населенням, щодо ролі інтелігенції в народному розвитку 
загалом.

http://www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



02 81

Рис. 1. Кладовище с. Заболоття Ковельського повіту

старОвинні ДЕрЕв’Яні цЕркви 
на вОЛині

В одній з перших за часом і чи не найвдаліших спроб дослідження 
українських церков давньої побудови  1 Волинь названо «краєм безмір
но багатим і зовсім ще не займаним» у цьому сенсі. У цілковитій слуш
ності такої думки я мав нагоду впевнитися влітку минулого року під час 
моєї етнографічної екскурсії Волинню чи, краще сказати, її центральною 
та північною частинами. Маючи у своєму розпорядженні всього тільки 
близько шести тижнів, я міг приділяти церковній архітектурі досить не
багато часу, до того ж мою увагу привертали лише старовинні церковні 
споруди, адже нові навряд чи здатні зацікавити не тільки етнографа, але 
й будького своєю безбарвною шаблонністю казенної архітектури. Крім 
того, на жаль, з’ясувалося, що і я вже спізнився: з того, про що розповіда
ли з такою любов’ю пп. Мартинович і Горленко, уціліло зовсім небагато, 
і чи не найкращі взірці старовинної української церковної архітектури 
вже зник ли, залишивши після себе згадку лише у дбайливо виконаних 
свого часу світлинах Городецького Музею барона Ф.  Р.  Штейнгеля, за 
люб’язне надання яких нашому Відділу Російського Музею Імператора 
Олександра ІІІ я і поспішаю висловити йому найсердечнішу вдячність.

Отже, пропоновані мною матеріали не можуть бути ні вичерпни
ми, ні достатньо ґрунтовними з позиції історії розвитку нашої церковної 
архітектури. Проте бажання заповнити, хоч трохи, прогалину, що існує 
в науці щодо старовинних волинських церков 2, змушує мене не відкла
дати опублікування зібраних мною фактів, тим паче, що й у сучасному 
своєму вигляді вони можуть привести вже до деяких висновків, у вся
кому разі сприятимуть подальшому вивченню Волині з цього погляду.

1  П.  Мартиновичъ и В.  Горленко. Церкви старинной постройки въ Полтавской епархіи 
(«Полтав. Епарх. Вѣд.» 1888 г., №№ 16 и 17).

2  Зі  старовинних дерев’яних церков на Волині описано, як мені відомо, тільки шість 
проф. Г. Г. Павлуцьким – у «Древностях України» (вип. І, Київ, 1905 р.) і одна (у с. Мідську Рів
нен. пов.) – у Відомостях Імператорської Археологічної Комісії (вип. 28, 1908 р., стор. 105).
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Сквирського повіту і в 
Сніжках Таращанського 
повіту Київської губер
нії) відомі йому лише за 
описами, до того ж про 
одну з них він сам роз
повідає, що коли він її 
бачив у дитинстві, то 
вона видавалася йому 
трибанною. Хоч би як 
було, якщо такі одно й 
двозрубні церкви коли 
небудь й існували в 
Україні, то хіба випад
ково, принаймні були 
вкрай рідкісні, якщо не враховувати найпростіших 
церковних споруд у вигляді однозрубної каплиці або 
хати з хрестом на даху, що заміняли, а іноді заміня
ють церкви й тепер за виняткових обставин, як мені 
довелося, наприклад, це бачити мало не 30 років тому 
в с. В. Дунавці в Добруджі: там церква мала вигляд 
звичайної хати з хрестом на даху і з похідним іконо
стасом на полотні – усередині. Церкви, у яких понад 
п’ять бань, також трапляються в Україні як надзви
чайно рідкісний виняток. Тому нам доводиться зупи
нитися на характеристиці старовинних українських 
церков, наведеній пп. Мартиновичем і Горленком, а 
саме на поділі їх на трибанні й п’ятибанні або, кра
ще сказати, на тризрубні й п’ятизрубні. Проте в цей 
поділ необхідно внести поправку у вигляді зараху
вання до першої категорії однобанних церков, що 
складаються, проте, з трьох зрубів, до того ж східний 
та західний зруби майже завжди увінчані на кінцях 
маленькими хрестиками, тоді як над середньому завжди є баня або хоча 
б невелика вежка з банею. У такій послідовності ми й розглянемо старо
винні церковні споруди, знайдені нами на Волині. 

І. Каплиці

Найпростішими церковними спорудами в цій місцевості є на
самперед каплиці на кладовищах. На рис. 1 зображено кладовище біля 
с. Заболоття Ковельського повіту. Як саме кладовище, так і розташована 

Рис. 4. Каплиця в с. Висоцькому Рівненського повіту

Рис. 5

У  згаданій вище замітці 
пп.  Мар ти новича і Горленка, умі
щеній у такому малопоширеному 
виданні, як єпархіальні відомос
ті, і тому, здається, зовсім непомі
ченій наступними дослідниками 
української церковної архітекту
ри,  мовиться, що «найяскравіши
ми типовими особливостями ви
різняються» в Україні «старовинні 
дерев’яні трибанні й п’ятибанні 
церкви», у яких «кожна баня вибу
дувана ніби на окремому корпусі, 
з’єднаному з головним корпусом 
будівлі». На існування трьох зру
бів в основній споруді старовинних 
українських церков указує також і 
проф. Г. Г. Павлуцький 3, пов’язуючи 
цю обставину з фактом трибаннос
ті. Нарешті, автор однієї з новітніх 
спроб дослідження української цер
ковної архітектури п.  В.  Щербаків
ський  4 будує свою класифікацію 
старовинних українських церков, 
очевидно, відштовхуючись від кіль
кості зрубів, хоча називає їх усе 
таки за кількістю бань: одно, дво, 
три, п’яти й дев’ятибанними.

Наведені п.  Щербаківським 
три приклади відомих йому одно й 
двобанних (правильніше – одно й 
двозрубних) церков не є достатньо 
доказовими, оскільки однобанна 
церква в м.  Торговиці Уманського 
повіту Київської губернії має, окрім 
основного зрубу, ще й вівтарну ап
сиду, а дві двобанні (у  с.  Гнильці 

3  Г.  Павлуцкій. Деревянные и каменные 
храмы (Древности Украины, вып. 1. Кіевъ. 1905. 
стр. 5).

4 Щербаковський, Вад. Деревьяні церкви на 
Україні і їх типи (Зап. Наук. Тов. им. Шевченка, 
т. LXXIV. Львів. 1906, кн. 6).

Рис. 2. Каплиця в м. Славуті 
Заславського повіту

Рис. 3. Каплиця в с. Висоцькому 
Рівненського повіту
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що розміщувалися високо, майже під 
самим дахом, були прорізані в затиль
них стінах зрубу, які сходилися під 
кутом, що утворював дещо на кшталт 
апсиди.

ІІ. Церкви

а) Тризрубні – однобанні
Такі церкви на Волині побудо

вані всі за однаковим планом (рис. 5) 
і складаються з трьох, майже завжди 
квадратних, зрубів, що розміщені в 
одну лінію, зі сходу на захід, з яких 
східний завжди заокруглений зріза
ними кутами, утворюючи апсиду, а 
до західного досить часто прибудо
вано невеликий бабинець чи сіни. 
Щодо покриття ці церкви можуть 
бути поділені на дві категорії: одна має дах, спільний для всіх трьох 
зрубів, тоді як в інших кожний зруб має своє окреме покриття: серед
ній – банеподібне, а бічні – двосхиле, із заокругленням – у вівтарній 
частині і обрублене у вигляді фронтону – на вхідній.

Церква Архістратига Михаїла в с. Немирівці Овруцького пові
ту (рис. 6) побудована в 1760 році. Усі три зруби – під спільним дахом, 

Рис. 7. Церква Архістратига Михаїла 
в с. Повітті Ковельського повіту.  

1782 р.

Рис. 8. Церква Архістратига Михаїла 
в с. Замшанах Ковельського повіту. 1809 р.

Рис. 9. Церква Чесного і Животворного  
Хреста Господнього в с. Заболотті  

Ковельського повіту. 1795 р.

посеред нього капличка – походження зовсім недавнього, але остання, 
очевидно, збудована за старовинним взірцем і має вигляд майже ква
дратної споруди з одного зрубу із чотирисхилим дахом і невеликою ци
булястою маківкою нагорі. Усупереч звичаю, ця капличка не має навіть 
ґанку, який постійно трапляється в таких будівлях, – тобто невеличкого 
піддашка чи сіней біля входу.

У давнішій і складнішій формі нам трапляється подібна споруда 
на кладовищі в м. Славуті Заславського повіту. Ця давня, хоча й дуже 
оновлена будівля (рис. 2), зберегла ще своє опасання, підтримуване ря
дами дерев’яних стовпчиків. Дах – чотирисхилий, шатровий, з невели
ким восьмериком і шапкоподібною маківкою зверху.

Найбільшою старовинністю й особливою оригінальністю виріз
нялася – тепер, як ми чули, уже зруйнована – кладовищенська каплич
ка в с.  Висоцькому Рівненського  повіту, світлину якої  (рис.  3 і 4) ми 
отримали від бар. Ф. Р. Штейнгеля. Її план, як можна здогадуватися за 
світлиною, становить дещо видовжений шестикутник; її дах із драниць 
набагато виступав з боку входу, утворюючи над ним звис, увінчаний 
невеликою дзвіничкою на чотирьох стовпчиках, що підтримували ни
зенький восьмерик, до якого знизу був прироблений маленький звис 
з драниць і зверху восьмигранна шоломоподібна маківка  5. Два вікна, 

5  Такі дзвінички, звичайні над католицькими костелами, улаштовуються й дотепер ще на 
багатьох православних кладовищенських капличках.

Рис. 6. Церква Архістратига Михаїла в с. Немирівці Овруцького повіту. 1760 р.
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Церква Чесного й Животворного Хреста Господнього в с. Забо-
лотті (Заболоттє) Ковельського повіту (рис. 9), побудована в 1795 році, 
має багато спільного з попередніми, але відрізняється від них уже не 
чотирикутною, а восьмикутною вежкою і такими самими банею та ма
ківкою. Вік на середнього зрубу розміщені вище, ніж вікна у вівтарі та 

бабинці. Ця церква є винятком ще й з того погляду, що вона ошальована 
поясом не вертикально,  як зазвичай, а горизонтально.

Церква Святого Великомученика Євстафія в м. Турійську Ко
вельського повіту (рис. 10), побудована в 1662 році й відремонтована 
в 1858 році, цікава для нас тим, що частина її даху, яка відповідає се
редньому зрубу, починає вже помітно відокремлюватися, набуваючи 
окреслення чотирибічної шатрової бані, на яку насаджена чотирикутна 
вежка з чотирикутнопірамідальною маківкою.

Церква Святої Параскеви в с. Залісах (Заліси) Ковельського по
віту (рис.  11), побудована в 1794  році, дуже характерна, порівняно з 
поперед ньою, подальшим розвитком і, нарешті, повним відокремлен
ням покриття свого (дещо підвищеного стосовно інших) середнього 

Рис. 11. Церква Святої Параскеви в с. Залісах 
Ковельського повіту. 1794 р.

тепер із заліза. План цієї церкви зберігся повністю, проте стіни, що 
утворюють дещо нижче від даху цілком своєрідний залом, який, про
те, навряд чи можна пояснити закриттям опасання, вірогідно, є на
слідком останньої реставрації. Дзвіниця, про яку ми скажемо кілька 
слів нижче, у відповідному місці, збереглася, певне, у своєму первіс
ному вигляді.

Церква Архістратига Михаїла в с. Повітті (Повіттє) Ковельсько
го повіту (рис. 7), побудована в 1782 році, складається також із трьох 
зрубів під спільним двосхилим дахом (тепер – залізним), посеред гре
беня якого зведена чотирикутна вежка з двома вікнами колись чотири
гранного пірамідального даху й маківкою у вигляді південноруського 
шолома, на дуже низенькому восьмерику. До західної стіни в 1885 році 
прибудовано (під окремим, також двосхилим, дашком) сіни.

Церква Архістратига Михаїла в с. Замшанах Ковельського пові
ту (рис. 8), побудована в 1809 році, є цілком типовим прикладом вів
тарної апсиди храму з її п’ятибічним зрубом і п’ятисхилим дахом. Бічні 
прибудови найпізнішого походження зразу виказують себе несиме
тричністю та несмаком.

Рис. 10. Церква Святого Великомученика Євстафія  
в м. Турійську. 1662 р., рем. 1858 р.
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прибудовок, однак не можна не відзначити, що й ці прибудови приробле
ні до неї достатньо гармонійно і майже не псують загального враження. 
Частина даху, що відповідає середньому зрубу, і тут має ще чотирибічно 
пірамідальну форму, проте ця усічена піраміда значно приховується пов
ним розвитком восьмерика і восьмигранної (ще ґонтової) бані, яка, на 

щастя, не зазнала деградації внаслідок заміни дерева залізом. Уся будівля 
вирізняється незвичайною витриманістю, гармонійністю та благород
ством форм і тому доводиться жалкувати, з яким варварством (у праг
ненні стерти всі місцеві особливості краю) знищуються найдорожчі ста
ровинні пам’ятки давнього цілком самобутнього мистецтва.

Благовіщенський собор у м. Ковелі (табл. ІV зверху і рис. 14й у 
тексті) є ще одним із численних, на жаль, прикладів знищення історичної 

Рис. 14. Благовіщенський собор у м. Ковелі. 1505 (?) р.

зрубу. Це покриття утво
рює вже цілком самостійну 
пірамідальночотирибічну 
шатрову баню з невеликим 
восьмериком і відповідною 
маківкою давньої півден но
руської форми. Покриття 
решти двох зрубів повністю 
зберігають свою попередню 
форму, однак вгору сягають 
лише до краю підвищеного 
середнього зрубу. Тесини, 
що вкривають зруби, роз
міщені горизонтально.

Церква Святого 
апос тола Іоанна Богослова 
в с. Татарновичах Овруць
кого повіту  (рис.  12), по
будована в 1805 році, нале
жить до того самого типу, 
що й церква в Турійську, з 
тією лише різницею, що тут 
вежка, яка виходить з пі
рамідальночотирисхилої 
частини даху середнього 
зрубу, уже не чотирибічна, 
а восьмигранна, до того ж 
баня відповідної восьмери
ку конструкції вже значно 
модернізована. Дзвіниця 
цієї церкви, як ми побачи
мо далі, набагато більше 
зберегла свій архаїчний ха
рактер.

Церква Святого 
Ми   ко лая Чудотворця в 
м.  Овручі, яка побудована 
в 1748  році і, на жаль, нині 

вже не існує, була неперевершеним взірцем старовинної дерев’яної ар
хітектури в Україні. Світлина Городецького Музею бар.  Ф.  Р.  Штейнге
ля (рис. 13), люб’язно надана в розпорядження Етно графічного Відділу, 
демонструє її конструкцію у ледьледь уже зіпсованому вигляді додаван
ням до південної і, вірогідно, й до північної її сторін абсолютно зайвих 

Рис. 12. Церква Святого апостола  
Іоанна Богослова в с. Татарновичах  

Овруцького повіту. 1805 р.

Рис. 13. Церква Святого Миколая Чудотворця  
в м. Овручі. 1748 р.
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* * *

в) Тризрубні – трибанні
Церква Святої Трійці в с. Сущанах Овруцького повіту (рис. 15) 

побудована пізно – у 1845 році, однак повністю зберегла строго витон
чений тип дуже старовинного трибанного храму. Вона складається, як 
зазвичай, із трьох зрубів однакової висоти, з невеликою прибудовкою 
до західного зрубу біля входу. Кожен із цих чотирибічних зрубів покри
тий цілком самостійною шатровою чотирисхилою банею, з невеликим 

восьмериком і цибулястою маківкою. Середня баня дещо більших роз
мірів увінчана, поверх свого восьмерика, ще додатковим восьмериком 
меншого роз міру – для збільшення висоти, і маківкою у вигляді гостро
конечного південноруського шолома, заміненого, вірогідно, під час рес
таврації восьмигранною цибулястою маківкою. Тоді ж і первісно вкриті 
ґонтом бані були замінені залізними, а зруби були обшальовані знову, 
але зі збереженням попереднього вертикального напрямку тесин.

Церква Святого Димитрія в с. Бі  ло  шицях (Бі ло шиці) Овруцько
го повіту (рис. 16), побудована  1776 року, відрізняється від попередньої 
добудовою до середньої чотирисхилої шатрової бані восьмигранної 
вежки з такою самою (нині – залізною) банею, невеликим восьмериком 

Рис. 17. Церква Святого Миколая Чудотворця  
в с. Сушках Житомирського повіту. 1793 р.

старовини. Це був тризрубний храм, побудований у 1505 році 6, з дуже 
розвиненою середньою частиною, пірамідальношатрове покриття якої 
ледь помітне зпід широкої, але досить низької восьмигранної вежі і дуже 
сміливо (для дерев’яної будівлі) збільшеної (також восьмигранної) бані. 
Ця баня ще зберігала своє покриття з ґонту і такий характерний для укра
їнських церков залом 7 між банею і вежею, який утворює щось подібне на 
парасольку для захисту її стін від дощової води, що стікає з бані.

Довжина західного та східного зрубів майже вдвічі менша, ніж 
дов жина середнього, у такій самій пропорції відрізняється їхня висота. 

Зверху п’яти схи
лий дах східного 
зру бу і двосхилий 
західного увінчані 
тільки дуже ма
лень кими маківка
ми з хрестами.

6  Якщо тільки п.  Тео
до рович, з книги якого 
беремо цю дату, не плутає 
рік заснування па ра
фії з роком спо руд жен ня 
церкв и.

7  Мартинович і Гор
лен ко, op. cit., стор. 16.

Рис. 15. Церква Святої Трійці в с. Сущани Овруцького повіту. 1845 р.

Рис. 16. Церква Святого Димитрія  
в с. Білошичі Овруцького повіту. 1776 р.
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глибокою тріщиною в скелі; через тріщину перекинуто місточок, який 
видно на знятій нами світлині. На рис. 19 зображено опасання Троїцької 
церкви на ближчій відстані. На жаль, дерева, що оточують церкву з усіх 
боків, заважали нам сфотографувати її збоку, з північної чи південної 
сторони, звідки її конструкція була б, звісно, набагато чіткіша. 

Цим надзвичайним прикладом старовинних трибанних церков 
ми маємо й закінчити огляд цих залишків самобутньої дерев’яної ар
хітектури на Волині, які 
трапилися нам під час 
ми  нуло річної екскурсії і 
становлять етнографіч
ний інтерес. П’ятизрубні 
й п’ятибанні церкви нам 
не трапилися ніде в місце
востях, які ми відвідали, а 
чути довелося тільки про 
одну  – у с.  Волосковицях 
Острозького повіту, однак 
про неї нам не вдалося й 
досі отримати ніяких точ
них відомостей. Про це ми 
розповімо трохи далі, а те
пер скажемо ще кілька слів 
про дві церковні споруди, 
які становлять якщо не ар
хітектурний, то історичний 
інтерес: колишню церкву 
в с.  Вербках Ковельського 

Рис. 19. Опасання церкви Пресвятої Трійці в м. НовоградіВолинському. 1794 р.

Рис. 20. Церква Пресвятої Трійці  
в с. Вербках Ковельського повіту. Поч. ХVІІІ ст.

на ній і традиційною шо
ломоподібною маківкою. 
Вона також має невелику 
прибудову до вхідного (за
хідного) зрубу.

Церква Святого Ми-
колая Чудотворця в Суш-
ках Житомирського по
віту  (рис.  17) побудована 
1793 року, але, на жаль, за
надто старанно відновлена, 
завдяки чому збереглися 
тільки старовинні обриси 
плану та основ них форм, 
значною мірою приховані 
прибудованою впритул до 
церкви дзвіницею недолад
ного новітнього стилю.

На первісних добре 
витриманих восьмикут
них зрубах, з таким самим 
шатровим покриттям, яке 
перетворилося в широкі 
скоси дахів, здіймаються 
восьмибічні вежки з гар
монійними, покритими 
колись ґонтом, банями, які 
увінчуються невисокими 

восьмериками з маківками у вигляді загострених шоломів.
Церква Пресвятої Трійці в Новограді-Волинському (Звягель) 

(рис.  18 і 19); рік побудови  – невідомий, однак вона вже згадується в 
1794 році у зв’язку з переходом її від уніатів до православних. Це також 
один із кращих залишків волинської церковної старовини, який, на щас
тя, відносно непогано зберігся і підтримується під науковим протегуван
ням місцевого Відділу Товариства дослідження Волині. Чотирибічні зру
би покриті тепер залізними банями, які зберегли, проте, свій первісний, 
очевидно, характер, який полягає в чотирисхилому пірамідальному по
критті, що переходить у восьмигранну цибулясту маківку з невеликими 
восьмериками і пропорційно малими маківками шоломоподібної фор
ми. Особливою принадністю цього храму є прекрасно збережене опа
сання, накриття якого ще й досі під ґонтом. У нижній частині опасання – 
дощаний бар’єр, який спирається на кам’яний фундамент. Дзвіниця цієї 
гарної церкви, що побудована на рік пізніше, відокремлена від неї досить 

Рис. 18. Церква Пресвятої Трійці  
в м. НовоградіВолинському. 1794 р.
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старовинного письма, на 
якому дуже помітний вплив 
західного малярства. Інші, 
геть такі самі, царські врата 
ще недавно розміщувалися 
в ризниці церкви с.  Татар
новичів, яку побудували в 
1805  році, але їх, імовірно, 
взяли зі старої ще церкви 8.

З  речей церковного 
опоряд ження, які зберіга
ються в Городецькому Му
зеї бар.  Ф.  Р.  Штейнгеля, 
не можемо не згадати про 
надзвичайно цікаву ікону 
св. Іоакима, якого зображе
но (табл. ІV ліворуч) в пов
ному вбранні знатної осо
би з української козацької 
старшини.

ІІІ. Дзвіниці

Дзвіниця при церк-
ві Святого Миколая в 
м. Овручі є найпростішою будівлею такого типу (за винятком хіба що 
дзвіниці в м. Ратне Ковельського повіту, яка складається зі звичайного, 
що росте на корені, дерева з причепленим до нього дзвоном), світли
ну якої, на жаль, зробити нам не вдалося. Овруцька дзвіничка (рис. 24) 
складається просто з чотирьох стовпів, обшитих на третину від землі 
шалівками з маленькою балюстрадою і чотирисхилим шатровим дахом 
з хрестом нагорі.

Дзвіниця при колишньому Благовіщенському соборі в м. Кове-
лі (рис. 25) відрізняється вже значно розвиненішим характером: її ниж
ня частина складалася зі зрубу, навіть не обшитого шалівками, зверху 
на ній був чотирисхилий ґонтовий дах зі звисами, які значно виступа
ли над зрубом і консолями, що їх підтримували. Над дахом здіймалася 
чотирибічна вежка, яка мала до половини огорожу, а вище – аркаду із 
чотирьох арок на кожному боці, що підтримували чотирисхилий дах з 
ґонту. 

8  Такі царські врата з лежачою фігурою  внизу згадуються в надзвичайно цікавій стат
ті прот.  Сецинського: «Исчезающій типъ деревянныхъ церквей Подоліи». (Труды Подольск. 
Церк.Археол. Общ., т. Х). Кам.Подольскъ. 1904, стр. 7.

Рис. 23. Царські врата в церкві Покрову Пресвятої 
Богородиці в с. Ходаках. 1777 р.

повіту і домову (а тепер при
ходську) церкву в с.  Городку 
Рівненського повіту.

Церква Святого Ми-
колая Чудотворця в с.  Го-
родку Рівненського пові
ту  (рис.  22)  – кам’яна, побу
дована в 1740  році коштом 
уніатського митрополита 
Афанасія Шептицького й була 
його домовою церквою, пере
буваючи в безпосередньому 
зв’язку з його резиденцією, 
яка належить тепер барону 
Ф. Р. Штейнгелю. У цій церкві 
й досі зберігається відображе
ний нами на таблиці  ІV (пра
воруч) портрет засновника, на 
жаль, значно вже пошкодже
ний часом. Викликають заці
кавлення також царські врата 
з коронованою фігурою внизу, 
яку зображено лежачою з про

рослим із грудей стовбуром виноградної лози.
Згадування про цю подробицю царських врат приводить нас до 

такої самої особливості в церкві Покрову Пресвятої Богородиці в с. Хо
даках Овруцького 
повіту, яку побу
дували 1777  року. 
Унизу царських 
врат цієї церкви 
(рис. 23) також роз
міщена в лежачому 
положенні фігура, 
певно, царя (Дави
да?)  – безсумнівне 
символічне зобра
ження відомого ви
разу: «жезлъ изъ 
корене Іесеева и 
цвѣтъ отъ него». Лі
воруч видно ікону 
Богоматері досить 

Рис. 21. Містки до церкви Пресвятої Трійці  
в с. Вербках

Рис. 22. Церква Святого Миколая Чудотворця з колишнім 
митрополичим будинком, який належить тепер 

бар. Штейнгелю. с. Городок Рівненського повіту. 1740 р.
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* Світлини з фольклорноетнографічної експедиції 1955 р. (АНФРФ ІМФЕ, ф. 145, од. зб. 173).

Волинь етнографічна  
(с. Бірки Любешівського р-ну Волинської обл. *)

Дерев’яна церква

Дерев’яна хата

Дзвіниця при церкві с. Неми-
рівки (рис.  6) є прикладом подаль
шого розвитку дзвіниці: вона ото
чена вже опасанням і складається з 
трьох ярусів, з яких верхній, що слу
гує приміщенням для дзвонів, уже 
обшитий тесом, а для проходу звуків 
(«голосу») залишено чотири вели
кі отвори «голосники». Дах  – також 
пірамідальночотирисхилий, а, крім 
нього, кожний з ярусів має свій дах 
або, краще сказати, звис.

Дзвіниця при церкві Святого 
Миколая Чудотворця в Шоломках 
побудована невідомо коли, проте 

дуже старовинна, хоча нещодавно спотворена невмілим поновленням. 
У  своєму первісному вигляді, що зберігся завдяки відтвореній нами 
(рис.  26) світлині Городецького Музею, вона складалася з основного 
зрубу, оточеного опасанням, на якому розміщувався другий зруб, також 
з галерейкою нав коло та дахом і, нарешті, з третього ярусу, у якому вже 
містилися дзвони і стіни якого складалися вже не зі зрубу, а з досить 

примітивної аркатури, що відповіда
ла опасанню нижнього й середнього 
ярусів. Покриття цього ярусу  – це 
чотирисхила піраміда під ґонтом, за
вершена шапкоподібною маківкою 
також під ґонтом. У  такому вигляді 
вона здається цілком типовою укра
їнською дзвіницею, яку ми бачимо 
скрізь, де тільки збереглися старо
винні форми церковної архітектури, 
головно в Східній Галичині. Нині всі 
яруси дзвіниці в Шоломках обшиті 
дош ками і вона повністю закрита.

Дзвіниця при церкві Пресвя-
тої Богородиці в с. Ходаках Овруць
кого повіту  (рис.  27) належить до 
такого самого рафінованого й витон
ченого типу, як і попередня, тільки в 
розвиненішому та вдосконаленішо
му вигляді, перевищити який, особ
ливо серед дзвіниць, українській 
дерев’яній архітектурі було важко. 

Рис. 24. Дзвіниця при 
церкві Святого Миколая в м. Овручі

Рис. 25. Дзвіниця при колишньому 
Благовіщенському соборі в м. Ковелі
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Замість трьох вона склада
ється з чотирьох, квадрат
них у плані, ярусів, з котрих 
нижній – порівняно з інши
ми, досить високий – обши
тий (імовірно, тільки зго
дом) дош ками, а три останні 
утворюються поставлени
ми одна на одну аркатурами 
(що поступово звужують
ся), уступи яких покриті за
звичай дахами ззовні. Арка
тура другого ярусу склада
ється з 20 арок – по п’ять на 
кожному із чотирьох боків, 
третій ярус складається з 
16 арок – по чотири на кож
ному боці, а четвертий  – з 
8ми, по дві на кожному 
боці. Зверху міститься ще 
невеликий восьмерик і на 
ньому – шоломоподібна ма
ківка з відігнутим нижнім 
краєм, який є захисним на
вісом восьмерика. Уся дзвіниця справляє враження надзвичайно вишу
каної простоти і водночас стійкості. В арках другого й четвертого ярусів 
помітно навіть деяке устремління до архітектурних прикрас у вигляді 
виступів і вирізів, що так мало властиві строгому українському стилю. 
Тепер до цієї дзвіниці прибудовано ще й невеликі сіни. 

Дзвіниця церкви в с. Татарновичах Овруцького повіту (рис. 12) – 
це приклад уже занепаду того характерного стилю, зі зразками якого ми 
щойно ознайомилися в Шоломках і Ходаках. У ній тільки два яруси, й 
обидва вони повністю закриті дошками (імовірно, це робилося вже піз
ніше). У її чотирибічній вежці лише по одному голоснику, але чотири
бічний шатровий дах, з дуже маленькою, такою самою вежкою, нагадує 
ще стиль церкви в Турійську (рис. 10).

Дзвіниця церкви в с. Білошицях (рис. 16) має три яруси, але всі 
вони зашиті дошками, а залізні дахи тільки змушують здогадуватися 
про її попередній, значно вишуканіший, вигляд, явно зіпсований пере
робками. 

Дзвіниця церкви в м. Ушомирі Житомирського повіту (рис. 28) 
має також три яруси і також вся обшита тесом, але крізь цю обшивку 
всетаки проглядаються її старовинні форми, значно зіпсовані залізним 

Рис. 26. Дзвіниця при церкві в Шоломках 
(у початковому вигляді) 

Чоловік у традиційній сорочці та 
штанях («ногавицях»)

Сільські мешканці

Дівчата на вечорницях

Волинь етнографічна  
(с. Бірки Любешівського р-ну Волинської обл. *)

* Світлини з фольклорноетнографічної експедиції 1955 р. (АНФРФ ІМФЕ, ф. 145, од. зб. 173).
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Рис. 29. Придорожній хрест 
у с. Андрієвичах

            Рис. 30.                            Рис. 31.

«Хвігури», які ще не так дав
но дуже енергійно переслідувалися і 
навіть знищувалися адміністрацією 
за підозрою в польськокатолицько
му походженні на підставі того, що 
вони не трапляються у Великоросії, 
денеде всетаки зберігалися у Во
линській глушині, особливо на По
ліссі, а останнім часом знову почали 
з’являтися. У  найрозвиненішому ви
гляді – це дерев’яні хрести, іноді над
то великих розмірів  (близько 5ти й 
більше метрів заввишки), прикраше
ні, звісно, досить грубими зображен
нями розіп’ятого Христа, і, крім того, 
можливо, знач ною кількістю знарядь 
страстей Господніх: губки і списа, дра
бини, молота, обценьок, цвяхів, трид
цяти срібних монет і т.  ін., а також 
маленькими херувимами тощо. Ці зо
браження, не особливо помітні на на
шій світлині придорожнього хреста в 
с. Андрієвичах (рис. 29), цілком вираз
но видніються на світлині хреста, який 
стоїть на перехресті в с. Городок Рів
ненського повіту (рис. 38). Цей остан
ній прикрашений також дерев’яним 
зображенням півня на верхівці. На 
рис.  32 зображено значно простіший 
хрест на острові біля церкви с. Вербки 
Ковельського повіту. На цьому хресті 
найбільше привертає до себе увагу пе
лена – вид рушника, яким він опереза
ний унизу. Рушник цей ніяк не варто 
плутати з маленькими «короговками» 
чи просто хустками, які дуже часто 
прикріплювали до надгробних хрес
тів, головно козаків у Чернігівській 
і Полтавській губерніях. Значно вірогіднішим є його зв’язок з майже 
зниклим у Східній Європі звичаєм одягати статуї святих і міняти їхній 
одяг у відповідний час. До цього звичаю можна зарахувати й надіван
ня на скульптурні зображення розіп’ятого Христа щось на зразок сер
панку чи коротенької туніки поверх того серпанку і шматка тканини 

Рис. 27. Дзвіниця в с. Ходаках  
Овруцького повіту

Рис. 28. Дзвіниця в м. Ушомирі 
Житомирського повіту

дахом. На верхньому поверсі, де роз
міщуються дзвони, в обшивці про
бито по три на кожному із чотирьох 
боків круглі «голосники».

Дзвіниця церкви в с. Сущанах 
Овруцького повіту (рис.  15) цілком 
відрізняється від усіх попередніх як 
за матеріалом, так і за своєю давньо
руською формою. Вона збудована із 
цегли, але, безсумнівно, не дуже дав
но, оскільки в книзі п. Теодоровича 9, 
виданій 1888  року, про церкву в Су
щанах розповідається, що при ній 
розміщується «дерев’яна, досить ста
ра дзвіниця», а про цегляну зовсім не 
згадується. Ця дзвіниця складається 
з двох наскрізних арок, які утворені 
трьома стовпами й покриті невели
ким залізним дахом. Важко, звичайно, 
здогадатися, чому саме будівельники 
надали їй такої стародавньої форми, 
що нагадує в спрощеному вигляді 
дзвіниці стародавніх церков у Пскові, 
але цілком можливо, що це – залишок 
давньої місцевої традиції, що утри
малася не тільки в Галичині й Букови
ні, але й у НовоградіВолинському, де 
при старовинній католицькій церкві 
є така дзвіниця. Під час моїх поїздок 
Галичиною та Буковиною я мав наго
ду бачити дві однакові дзвіниці дуже 
давньої побудови: одну – при церкві 
в с. Дидьовій (Ди́дьова), у Галичині, а 
другу – у м. СторонецьПутилів, у Гу
цульщині на Буковині. 

ІV. Хрести
З  церковними спорудами най

ближче зв’язані хрести та кладовища. Під час нашої поїздки по Волині 
ми не могли не звернути уваги на «хвігури», тобто придорожні хрести, 
на хрести церковних кладовищ і, нарешті, на надгробні хрести. 

9 Теодоровичъ, Н. И. Историкостатист. описаніе церквей и приходовъ Волынской епархіи. 
Почаевъ. 1888, т. I, стр. 429.
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хрест, зображений 
на рис. 36, який сто
їть на старому кла
довищі в с.  Рогачеве 
Рівненського пові
ту. На рис. 34 можна 
побачити відносно 
великий гранітний 
хрест, вирубаний із 
суцільної брили. Такі 
старовинні кам’яні 
хрести нерідко тра
пляються ще на старих кладови
щах Волині. Досить оригіналь
ною особливістю північново
линських кладовищ є дерев’яні 
надгробки із суцільного пенька 
товстого дерева, покладено
го на могилу горизонтально і 
прикрашеного на одному з кін
ців (ближче до голови покійни
ка) невеликим дерев’яним хрес
тиком, або ж з довгого ящика з 
дощок, на кшталт гробу з дво
схилою кришкою. Такі надгроб
ки, дуже характерні для білоруського Полісся, є однією з досить числен
них рис, яка змушує нас припустити, що північні повіти Волині колись 
були заселені білорусами. Через недосконалість наших знімків таких 
надгробків ми розміщуємо тут зображення білоруського надгробка, 
знятого О. К. Сержпутовсь ким (рис. 37).

***
З небагатьох на ве дених нами описів старовинних де рев’яних цер

ков Волині, незважаючи на їх стислість, ми маємо всетаки деякі відо
мості для загальної характеристики цих споруд. Звичайно, найпізніші 
реконструкції та «оновлення», яким вони піддавалися майже всі без 
винятку, знищили дуже багато старовинного й оригінального, однак ці 
церкви зберегли свій основний характер, який не набагато відрізняється 
від більшості інших уцілілих церков того самого типу й того самого часу 
в Україні. Як і ці останні, старовинні волинські церкви відрізняються 
насамперед дуже вимогливим смаком, надзвичайно скупим на зовніш
нє архітектурне оздоблення. Навіть шестикутні двері з різьбленими 
лутками, які є чи не єдиною, принаймні найуживанішою зовнішньою 

Рис. 34. Старе кладовище в с. Андрієвичах

Рис. 35.

навколо стегон, які зображуються 
завжди на розп’яттях живописним 
чи скульптурним способом. На мою 
думку, той рушник, який ми бачимо 
прикріпленим на хрест на рис. 29 і 32, 
є не що інше, як пережиток згадано
го серпанку чи туніки. На останньо
му з наших зображень на рушникові 
нашито маленький хрест із червоної 
тканини. Нині справжнє значення 
цього звичаю вже зовсім забулося, але 
благочестиві жінки часто чіпляють на 
придорожні хрести сорочку помер
лої дитини або спеціально для цього 
зшитий фартушок як знак подяки за 
одужання хворої дитини і т. п.

Три придорожні хрести, що сто
ять поряд поперек дороги біля с. За
ліси Ковельського повіту  (рис.  33), 
мають особливе значення. Це – хрес
тиобереги проти холери, які пере
кривають страшній хворобі шлях до 
села: їх поставили на всіх чотирьох 
в’їздах у с. Заліси під час однієї з епі
демій, яка передувала нинішній.

V. Кладовища 

Кладовища в нас зображені на рис. 1му і 34му. Перше з них, від
носно не таке давнє, розміщене біля с. Заболоття, а друге – у с. Андріє
вичах НовоградВолинського повіту. На другому майже не помітні за

ховані у високих 
травах дерев’яні 
хрестики, рисунки 
яких ми наводимо 
окремо  (рис.  35). 
Вони не дуже ве
ликих розмірів і 
зазвичай вирізані 
із суцільної, доволі 
товстої дошки. Та
кого самого зраз
ка й надгробний 

Рис. 32. Хрест при церкві в с. Вербках 
Ковельського повіту 

Рис. 33. «Холерні» хрести в с. Залісах Ковельського повіту
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бернії і трибанних  – у південній. 
Цікаво зауважити, що в Київ
ській губернії, судячи з праці про
фесора Павлуцького, значно пере
важають трибанні церкви і досить 
часто трапляються вже п’ятизрубні 
й п’ятибанні церкви, які майже  
зовсім відсутні на Волині  (лише 
одна на півдні). У  Подільській  гу
бернії переважають трибанні церк
ви, п’ятибанних останнім часом 
було лише дві,  одну з яких близько 
середини минулого століття було 
перетворено в трибанну 11. Проте в 
Чернігівській і Полтавській губер
ніях, а також у Південній Україні, 
як мені відомо, при існуванні і три
банних церков між старовинними 
храмами переважають п’ятибанні, 
що трапляються не тільки на півд
ні, але й далеко на півночі, як, на
приклад, чудові п’ятибанні церкви 
в с. Пакуль Чернігівського повіту і 
в заштатному м. Короп Кролевець
кого повіту Чернігівської губернії. 
З  іншого боку, у Східній Галичи
ні, де однобанні церкви (навіть 
у північній частині) трапляються рідко, значно переважають церкви 
трибанні з надзвичайно розвиненою архітектурою, з багатоярусними 
дахами дуже складної конструкції і з майже скрізь збереженим старо
давнім опасанням. Порівнянно з російською Україною, кількість цер
ков давньої побудови і цілком вираженого типу в Східній Галичині 
просто вражає кожного, хто хоч трішки зацікавлений церковною ар
хітектурою, і свого часу справила враження на гр. О. С. Уварова, який 
першим помітив, що пов ного розвитку українського церковного сти
лю варто шукати саме там. Якщо в Північній Галичині ми не помічаємо 
особливих переваг однобанних церков, як на півночі російської Украї
ни, то це, можливо, тому, що там (у лемків) виробився (під очевидним 
впливом словаків) свій цілком особливий трибанний стиль, який пере
творив західний зруб з його банею на високу вежу – дзвіницю. Зате на 

11 Сѣцинскій, Е., прот. Исчезающій типъ деревянныхъ церквей Подолiи. Кам.Под. 1904 г., 
стр. 9.

Рис. 38. Хрест  
у с. Городку Рівненського повіту

прикрасою старовинних українських храмів, 
на Волині нам не трапляються. Це могло бути 
спричинене як бідністю волинських церков, так 
і тому, що подібні двері, якщо вони й існували 
в небагатьох церквах, могли бути зруйновані 
під час «оновлення». Не бачимо на старовинних 
волинських церквах й іншої оригінальної особ
ливості староукраїнських церков  – невеликих 
фігурних вікон (у вівтарі і в бокових стінах) у 
вигляді хреста і т.  ін. Відсутня в них іще одна 
характерна риса: рамена їх надбанних хрестів 
повернуті одна – на північ, а друга – на південь 
у площині, перпендикулярній до повздовжньої 
вісі храму, тоді як у старовинних українських 
церквах рамена всіх хрестів були завжди по вісі 
церкви, тобто були направлені одна – на захід, 
друга – на схід 10.

Як ми вже зазначали, і однобанна, і три
банна старовинні церкви на Волині побудовані 
за однаковим планом і відрізняються лише ви

сотою зрубів і своїм покриттям. В однобанних двосхилий дах або бу
ває для всіх трьох зрубів спільний, або ж, переходячи в баню на серед
ньому зрубі, залишається двосхилим на західному й заокруглюється в 
п’ятисхилий над вів тарною апсидою (рис. 30). У трибанних церквах усі 
три зруби мають свої самостійні чотири або восьмисхилі бані (рис. 31). 
Не можна не звернути уваги на ту обставину, що на півночі Волині, у 
Ковельському повіті, існує лише одна трибанна церква (у с. Мизове), в 
Овруцькому повіті нам відомі лише дві такі церкви – у Сущанах і Біло
шиці. Інші відомі нам трибанні церкви побудовані в середній частині й 
на півдні Волинської губернії  – у Житомирському і НовоградВолин

ському повітах  та  ін. Із  шес
ти церков Волинської  губернії 
(описаних Г.  Г.  Павлуцьким), 
дві з яких розташовані в Жито
мирському й чотири  – у Ново
градВолинському повітах, одна 
тільки  – однобанна, а решта  – 
трибанні. Отже, ми бачимо пе
реважання однобанних церков у 
північній частині Волинської гу

10 Мартиновичъ и Горленко, ор. cit., 
стр. 616.Рис. 37.

Рис. 36.
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сано в проф. Павлуцького щодо двох церков: церкви Святого Архістра
тига Михаїла в Печанівці Київської губернії і Петропавлівської церкви 
в м. Чуднові Волинської губернії). Якщо існування й послідовність та
ких перехідних ланок в розвитку форм церковної архітектури в Україні 
підтвердиться на більшій кількості фактів, якщо співвідношення між 
ними остаточно з’ясується, то тоді можна буде поставити питання і про 
той шлях, яким відбувався розвиток цих форм. Була ця еволюція про
гресивною чи регресивною? Чи виникли ці відомі нам форми церков в 
Україні шляхом розвитку маленьких дерев’яних з шатровим покриттям 
споруд  (які, певно, і були тільки можливими в невеликих поселеннях 
після прийняття християнства), до котрих, як наслідування невеликим 
кам’яним храмам, було додано другий зруб, що став вівтарною апсидою, 
а згодом і третій, для розміщення більшої кількості людей, що молять
ся, і т. д. до трибанного і, нарешті, п’ятибанного храму включно? Або ж, 
навпаки: чи не походять трибанні церкви з первісних п’ятибанних, що 
є прямим наслідуванням у дереві грецьких хрестових храмів шляхом 
поступової атрофії двох бічних зрубів, а потім, рухаючись у бідніші і 
менш населені місцевості, ці трибанні форми, шляхом подібної атрофії 
східної і західної бань, чи не перетворилися в однобанні і чи не дійшли 
до нас у своєму занепаді до одиничного чотирибічного зрубу?

З першим припущенням збігається думка покійного акад. Павли
нова, котрий намагався простежити форми церковного зодчества Ро
сії так само, як і ми, починаючи з найпростіших, і знайшов між ними 
генетичний зв’язок, який указує на походження складніших форм з 
простіших 14. На користь другого висловлюється акад. архіт. В. В. Сус
лов, котрий гадає, що українські дерев’яні церкви походять з первіс
них п’ятибанних храмів хрещатого типу, від яких забрали північний 
та південний зруби, що сталося, на його думку, унаслідок діяльності 
«отцівдомініканців», котрі прагнули навернути галицьких «руських» 
в латинську віру 15. Однак, на жаль, окрім дещо передчасної довіри до 
запевнень «Пам’яток мистецтва в Польщі», що стародавні церкви, які 
дотепер існують в Галичині, збудовані о. домініканцями (до речі, які ще 
й досі не встигли навернути галицьких українців у католицтво), п. Сус
лов не називає жодних проміжних форм перетворення, як він уважає, 
римської базиліки в хрещату і потім в галицькоукраїнську трибанну 
церкву, і сам, урештірешт, гадає, що всі зроблені ним припущення «ще 
потребують деяких підтверджень» 16.

Заради справедливості варто нагадати про те, що в нас є, так би 
мовити, історичний приклад перетворення п’ятибанної церкви в три

14 Павлиновъ, А. М. Исторія русской архитектуры. М. 1894, стр. 210 и слѣд.
15 Сусловъ, В. В. Очерки по исторіи древнерусскаго зодчества. СПБ. 1889, стр. 44, 49.
16 Сусловъ, ор. сit., cтр. 51.

півдні австрійської України, особливо на Гуцульщині та Буковині, по
мітне також переважання п’ятиверхого чи, правильніше, п’ятизрубного 
типу, хоча він дещо відрізняється від російськоукраїнського меншим 
розвитком зрубів у висоту, а іноді й доволі чітким впливом румунсько
південнослов’янської церковної архітектури.

З  усього сказаного можна, здається, помітити, що старовинні 
дерев’яні церкви на Волині, разом з такими самими церквами Київської 
та Подільської губерній, будучи за своїм типом набагато ближчими до 
подібних споруд Східної Галичини, знаходяться посередині між цер
ковною архітектурою лівобережної України і Галичини, до того ж най
більшою архаїчністю, великою кількістю і збереженням пам’яток від
значається Східна Галичина, тоді як найбільшого розвитку й багатства 
український церковний стиль досягає на лівобережній Україні та Київ
щині 12– колишньому осеред ку по лі тичного життя Ук раїни в її найкращі 
часи. Прикладом такого най вищого розвитку укра їнського церко в ного 
стилю може слугувати прек расно описана й зображена Н. Є. Макарен
ком Покровська церква в Ромнах, перенесена нині в Полтаву 13. 

Зрозуміло, що за такою відносно незначною кількістю відомостей, 
які ми маємо, навряд чи можлива будьяка серйозна спроба вирішити 
питання про походження та історію розвитку українського церковного 
стилю. Для цього необхідні насамперед статистична та типологічна ре
єстрація і опис усього вцілілого досі матеріалу, якого в нас поки що не
має. З іншого боку, необхідно мати хоча б якусь можливість відновити 
принаймні голов ні риси давньоруського дерев’яного зодчества до XV–
XVI ст. Проте, переглядаючи зроблені дотепер спроби збирання та до
слідження матеріалів з цього питання, неможливо не піддатися вражен
ню, що хоча б у тому, наприклад, матеріалі, який уміщено в цій статті, 
помітні начебто якісь натяки на співвідношення різноманітних форм, 
що представлені церковним зодчеством України, на деякі перехідні схо
динки, які пов’язують ці форми. Так, наприклад, у церковних спорудах 
Волині ми бачимо зовсім простий чотирибічний зруб, найчастіше – із 
чотирисхилим дахом, потім – такий самий зруб, але вже з натяком на 
апсиду, на східній стороні  (рис. 3 і 4) і додатковий зруб з боку входу, 
які утворюють, зрештою, комбінацію трьох зрубів під спільним дахом; 
далі – виокремлення із цього даху спочатку одного, а потім усіх трьох 
бань, спочатку чотирисхилих шатрових, а потім восьмисхилих і заокру
глених у цибулясту форму; ще далі (в описах проф. Павлуцького) – до
будова до трьох зрубів ще двох бічних і перетворення тризрубного хра
му в п’ятизрубний з планом у вигляді хреста. (Таке перетворення опи

12 Щодо Києва в XVII ст. див., напр.: Смирнов, Я. И.: Рисунки Кіева въ Труд., XIII Археол. 
Съѣзда, табл. ІІІ, 1, 2, де серед зображень церков переважають п’ятибанні.

13 Н.  Макаренко. Памятники украинскаго искусства XVIII  в. (відбиток з журн. «Зодчій», 
1908 р.).
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що в деяких (особливо південних) місцевостях Східної Галичини нам 
доводилося бачити одно і трибанні українські церкви, які були поміт
ним наслідуванням хрещатих храмів Румунії і особливо Сербії із зао
кругленими у вигляді апсид бічними зрубами – північним і південним. 
На цю особливість південнослов’янських храмів звертали вже увагу 
пп. Покришкін 20 і Соколовський 21, але чи могли ці форми якось впли
вати на еволюцію українських церков – це питання зовсім ще не пору
шене. Для його з’ясування, як і всіх інших питань про походження та 
розвиток українського дерев’яного зодчества, залишається чекати по
дальших досліджень, насамперед оприлюднення та уважного хроно й 
типологічного вивчення матеріалу. Остаточні висновки з’являться самі 
по собі при зіставленні добутих наукових фактів.

На завершення вважаємо за приємний обов’язок висловити свою 
вдячність, крім бар. Ф. Р. Штейнгеля, Ор. Авк. Фотинському та П. Ба
лицькому за їхні люб’язні вказівки та надані ними світлини.

20 Покрышкинъ,  П. Православная церковная архитектура XII  – XVIII  ст. въ нынѣшнемъ 
Сербскомъ королевстѣ. СПБ. 1906.

21 Kaz. Moklowski I Mar. Sokolowski. Do dziejow architektury cerkiewnej na Rusi czerwonej. Kra
kow. 1905 (odb. Ze Sprawozdan Komisyi do badania historyi sztuki w Polsce, VII, z. IV).

банну. Це – церква в с. Паланки Ямпільського повіту Подільської губер
нії, описана шанованим о. прот. Є. Сіцинським 17. Одна з її бічних бань 
згоріла в 1801 році й була замінена двосхилим дахом, а в 1840 році зняли 
й другу бічну баню, і церква стала трибанною. «Ця споруда в колишньо
му вигляді, – зазначає о. Сіцинський, – була дуже рідкісним, як натепер, 
типом п’ятибанної церкви, один взірець якої існує ще в с. Яришеві Мо
гилівського повіту». Ці слова можуть навести на думку, що, можливо, 
на Поділлі кількість п’ятибанних церков була колись значно більшою і 
що тепер з різних причин їх замінили на трибанні. Але нам здається, що 
якби це й було так, то від того ще занадто далеко до еволюції трибанних 
церков з п’ятибанних, тим паче, що й церква в Паланках, перетворив
шись на трибанну, залишилася всетаки п’ятизрубною.

На підтвердження думки, що трибанні церкви могли утворитися 
від хрещатих п’ятибанних, можна було б зауважити наявність в плані 
всіх тризрубних церков невеликого виступу, який навряд чи міг поміт
но збільшувати наповнюваність середнього зрубу, однак звичайно іс
нував – чи у вигляді пережитку, чи як залишок колишніх північного і 
південного зрубів. Проте цей виступ міг утворитися й іншим шляхом – 
просто через велику зручність прибудовувати один зруб до іншого, 
дещо відступивши від кута будівлі, або навіть ще простіше – через ба
жання дотриматися симетрії з вівтарним зрубом, який, за аналогією до 
апсиди кам’яних храмів, робили дещо вужчим, ніж середній зруб.

В утворенні українського типу дерев’яних церков могли, зрозу
міло, відігравати важливу роль зовнішні чинники. Вплив грековізан
тійської церковної архітектури на церковне зодчество давньої Русі не 
відкидається ніким і, без сумніву, мав місце, хоча й у віддаленому сен
сі, і щодо українського дерев’яного храмобудування. Київські та інші 
кам’яні храми грецької побудови і особливо хрещатого плану завжди 
мали бути ідеалом дерев’яних церков в Україні, що, звичайно, не за
важало цим останнім розвиватися цілком самобутньо і викристалізо
вуватися в оригінальний архітектурний тип. Але тут постає питання: 
чи не вплинули на творення цього типу українських церков якінебудь 
пізніші чинники? Г. Нарбеков ще не так давно вбачав у ньому « значною 
мірою» відбиток впливу північної дерев’яної архітектури  18. Г.  Суслов 
припускав, навпаки, західні впливи до Антверпенського собору включ
но…19 Тут, звісно, недоречно вдаватися до розгляду цих припущень, 
тим паче, що вони неодноразово вже були відхилені наступними й 
дуже поважними дослідниками. Ведучи мову про можливі впливи на 
дерев’яну церковну архітектуру, не можна, утім, не згадати ще й про те, 

17 Сѣцинскій, ор. cit., стр. 9.
18 Нарбековъ,  В. Южнорусское религіозное искусство XVII  – XVIII  в. Казань. 1903 

(«Православн. Собесѣдникъ», 1903), стр. 105.
19 Сусловъ, ор. cit., стр. 49, 50.
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порівняння. Досить багатий, дуже оригінальний та цікавий матеріал 
для південноросійської орнаментики становлять візерунки на крашан-
ках або писанках (розмальовані великодні яйця). З одного боку, як мені 
відомо, звичаю розмальовувати узорами великод ні яйця, здається, зо
всім немає у великоросійських губерніях 1, і тому орнаментні форми пи
санок мали б представляти типовий з етнографічного погляду матеріал, 
а з другого боку, судячи з єдиної відомої мені колекції М. М. Левченка, 
узори писанок мають чимало спільного з орнаментикою південних на
родів, вони також цікаві для вивчення впливу візантійської орнаменти
ки, що прийшла до нас разом із християнством. На це останнє значення 
орнаментики писанок указують, наприклад, символічні зображення, 
безсумнівно, візантійського походження, що часто трапляються на пи
санках, наприклад риба. 

Нарешті, переходячи до одягу, ми маємо справу з надзвичайно 
багатим і найцікавішим джерелом народної орнаментики. Плахти, вид 
жіночого одягу, який раніше був надзвичайно поширений у Малоросії, 
а нині вже значно витісняється загальноєвропейською спідницею, пре
зентують нескінченне різноманіття комбінацій та модифікацій одного 
орнаментного типу – розетки. Варто звернути увагу й на ту обставину, 
що в плахтах, незважаючи на надзвичайне різноманіття модифікацій 
узору, над рисунком абсолютно домінує багатство колірних поєднань. 
Це виявилося, між іншим, і в народних назвах рисунка плахт, що ві
дображають то колір узору (синятка тощо), то його форму (картота 
[картата], підочкова, хрещата, закладана тощо). Окрім плахт, вагомим 
матеріалом для вивчення народної орнаментики є ткані спідниці й фар
тухи на півночі південнозахідного регіону, узори на кожухах (чолові
чих і жіночих шубах), і особливо узори, зроблені кольоровим шнурком 
на комірах, вилогах і рукавах свит, кобеняків та на іншому верхньому 
суконному одязі, переважно в Подільській губернії. Проте основним 
матеріалом у південноросійській орнаментиці і за багатством форм, і 
за поширенням неодмінно слід визнати вишивки на полотні, які існу
ють у двох основних видах: мережки і шиття заполоччю (кольоровим па
пером). Мережки становлять узор здебільшого завжди наскрізний, що 
часто нагадує мереживо, декорований вишивками гладдю, білими або 
сірими нитками. На жаль, для дослідження мережок ми маємо занадто 
мало матеріалу. Щодо вишивок заполоччю, то на цей найпоширеніший 
вид орнаменту ми натрапляємо в колекції Південнозахідного відділу 
Імператорського російського географічного товариства і саме ним ми 
послуговуватимемося в подальшому викладі. 

Не більш ніж сто років тому, коли, відповідно до існуючих су
спільних умов, національний костюм ще побутував у заможніших про

1 Цей звичай побутує  також у Великоросії. – Ред.

ХарактЕрні ОЗнаки 
ПівДЕннОрОсійськОї * 

нарОДнОї ОрнамЕнтики

Південноросійська орнаментика є ще недостатньо дослідженою, 
навіть зовсім невідомою сторінкою етнографії, тоді як про північно
російську орнаментику існує вже кілька досліджень і ґрунтовних ви
дань (зпоміж яких можна назвати як найвідоміше нам «Російський 
народний орнамент», видане, під редакцією В. В. Стасова, Товариством 
підтримки російських художників). У малоросійській етнографії, якій 
довелося розвиватися під впливом різних, зовсім сторонніх, обставин, 
у цьому сенсі відчуваються глибокі прогалини. Про малоросійську 
орнаментику не лише немає досліджень, але й навіть не опрацьовано 
матеріалу у вигляді видань або колекцій. Цей недолік останнім часом 
частково виправляє Південнозахідний відділ Імператорського росій
ського географічного товариства, у музеї якого зібрано порівняно неве
лику колекцію орнаментів місцевих вишивок. Аналізуючи цю невелику 
колекцію, а також матеріал, наданий мені різними особами, та маючи на 
увазі питання щодо південноросійської орнаментики, поставлене про
грамою для  ІІІ Археологічного з’їзду, я маю намір викласти ті нечислен
ні факти й міркування, які можна було б потрактувати за допомогою 
зазначеного матеріалу. 

Схильність малоросійського народу до орнаментики, на проти
вагу великоросійському, дуже мало виявилася в народній архітектурі. 
Оздоблення малоросійських будівель обмежується різьбою на сволоці, 
хутрині (лутках), інколи воно представлене у вигляді узорів або фі
гурок на бовдурі (верхівка дерев’яної труби) і ще рідше  – на воротах. 
Дещо більше поширені узори на хатньому начинні й різноманітних 
дерев’яних виробах: так, постійно спостерігається різьба на ярмі, спин-
ці та інших частинах воза (особливо чумацького), різьблене оздоблення 
на божнику, або божниці (поличка з іконами), і миснику (полиці для по
суду). Окрім того, часто трапляються узори на рожках (для нюхального 
тютюну), порохівницях з рогу та інших дрібних речах. На гончарних ви
робах також досить часто спостерігаємо узори, що своєю примітивніс
тю дуже нагадують узори на подібних виробах навіть кам’яної доби. Ті з 
панів членів з’їзду, хто був присутній під час розкопок поблизу с. Гатно
го і звернули увагу на орнаменти виритих із курганів посудин, імовірно, 
не будуть заперечувати проти цього, мимохідь, зрештою, висловленого 

* Під авторським терміном «южнорусская орнаментика» йдеться про українську орнамен
тику (у представлених текстах перекладено як «південноросійська»). 
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Геометричні форми в малоросійській орнаментиці мають не таке 
домінуюче значення, як у великоросійській, і цим, напевно, можна по
яснити ту обставину, що ці форми в Малоросії не надто різноманітні 
за основними типами, відрізняючись, натомість, численністю комбі
націй. Ми дослідимо наявні в нас зразки від простих до складніших. 
Найпростішою і, безсумнівно, найпримітивнішою з геометричних 
форм є пряма лінія, або смуга, вишита іноді білою, однак частіше – ко
льоровою ниткою. Потім – ламана лінія (див. № 1, 2 і т. д.), зовсім про
ста, без будьяких украплень, достоту така сама, яка зазвичай трап
ляється на посудинах кам’яної доби. Ця форма (зиґзаґ), зберігаючи 
геометричну простоту, згодом ускладнилася комбінацією кольорів: 
або кожен вигин такої лінії роблять почергово різного (червоного або 
синього) кольору, або колір чергують для цілої низки вигинів. Така 
комбінація ускладнюється ще й з’єднанням двох перехресних симе
тричних ламаних ліній різного кольору. Так здійснюється перехід до 
складнішої геометричної форми  – ромба, представленого в малоро
сійській орнаментиці значною кількістю різноманітних комбінацій. 
Так, окрім простого ряду ромбів, часто трапляються ряди ромбів, за
компонованих один в інший (№ 58), ряди ромбів, накладені ребрами 
один на одного (№ 59), ряди великих ромбів, у перетині яких уміщено 
менші ромби (№ 19) тощо. Часто ромби, перетинаючись, утворюють 
прямі або скісні хрести, більше чи менш ускладнені або також ром
боподібними, або іншими геометричними фігурами (№ 39, 40, 33, 51, 
57). Інколи трапляються ряди ромбів, усередині яких вписано хрести 
(№ 17, 29); інколи кожен з ромбів уміщено в чотирикутнику. В узорах, 
переважно північної частини Чернігівської губернії, постійно трапля
ються розміщені в кілька рядів, часто в шаховому порядку, ромби, ко
жен з яких хрестоподібно поділений на чотири трикутники, утворюю
чи в такий спосіб скісну розетку (№ 36 та ін.).

З другого боку, основний зиґзаґ ускладнюється кутами, сторони 
яких паралельні його лініям так, що утворюється система кутів, які 
входять один в один. Дещо складніший узор утворюється від хресто
подібного перетину паралельних ліній, так що середина цього перетину 
утворює невеликий ромб (№ 55). У результаті перетину прямих ліній 
утворюються квадрати – форма, також надзвичайно поширена в мало
російській орнаментиці. Найчастіше невеликі квадрати розміщені в 
шаховому порядку, утворюючи так зване землювання (№ 10, 18); інколи 
вони утворюють ромбоподібні фігури (№ 20, 21, 22, 23, 24), а також дуже 
часто хрести (№ 26, 27, 28). Хрести – надзвичайно варіативна й поши
рена форма – утворюються або простим перетином двох прямих ліній 
(№ 17, 38), або складнішим (№ 29, 30, 31, 32), іноді бувають надзвичайно 
вишуканої композиції, особливо у випадках, коли вони ускладнюють
ся кривими лініями, переходячи до рослинних форм (№ 34). Утворені 

шарках малоросійського суспільства, вишивали на полотні зазвичай 
кольоровим шовком з додаванням срібла й золота. Тепер ці матеріа ли 
зрідка трапляються на плахтах багатих козачок Лівобережжя Дніп ра, 
а на звичайному народному костюмі вишивають шовком дуже рідко, 
як правило, заполоччю, тобто кольоровими бавовняними нитками. 
У Галичині сорочки часто вишивають кольоровою вовною. З різних ви
дів одягу вишивкою оздоблюють переважно жіночі сорочки. Зазвичай 
комір жіночої сорочки вкритий суцільним шитвом, потім вишивають 
широку смугу узору на плечовій частині рукава (завжди нижче плеча) – 
полик – і над нею вузьку смугу такого самого або подібного за малюн
ком узору – підполич, насамкінець вузенькою смугою вишивають край 
рукава біля кисті. Інколи (на правому березі Дніпра) розріз сорочки на 
грудях також оздоблений смужкою узору. А на лівому боці Дніпра й на 
побережжі облямівкою узору вишивають і поділ сорочки, який зазви
чай видно зпід плахти. У  чоловічій сорочці вишивають, як правило, 
комір, краї рукавів, нагрудну частину й дуже рідко (лише в деяких регі
онах Галичини) поділ. У дитячих сорочках, окрім звичайного шитва, на 
правому березі Дніпра вишивають також ромбоподібні фігури на гру
дях і на спині (книші). 

Також ми маємо сказати ще декілька слів про самі способи виши
вання. Основних способів є три: підбір, настилування і хрещики. Підбір 
полягає в тому, що, відповідно до бажаного узору, з полотна висмику
ють білі нитки й замінюють їх кольоровими; настилування – це просто 
шитво гладдю кольоровими нитками; хрещики – це найпоширеніший 
вид шиття, який полягає, подібно до шиття на канві, у тому, що в чоти
ри клітинки, утворені перехрещуванням ниток полотна, просилюють 
навхрест дві кольорові нитки. 

Урешті, щодо аналізу форм південноросійської орнаментики узо
ру, то в цьому разі, не ризикуючи, за браком матеріалу, робити будьяку 
оригінальну класифікацію, ми скористалися системою розподілу узо
рів, прийнятою в практиці, а саме – розподіл їх за формою: геометричні, 
рослинні і тваринні. Послуговуючись для своєї праці таким розподілом, 
ми не можемо прийняти метод п. Стасова, який керується в розподілі 
узорів винятково їх рисунком, зовсім незважаючи на їхні народні на
зви. На нашу думку, не можна не брати до уваги народні назви узорів 
під час їх класифікації, тому що ці назви, які іноді не від повідають ри
сунку, усе ж таки мають віддалений зв’язок з ними і, якщо не вказують, 
то хоча б натякають на його походження або розуміння народом. Як 
приклад, укажемо на дуже поширену форму  – розетку. Ця форма, на 
перший погляд, – абсолютно геометрична (два перехрещені квадрати), 
проте її народна назва рожа, тобто роза, одразу засвідчує, що це анало
гове уподібнення до форми квітки, що це форма східного походження, 
як це визначено в західноєвропейській орнаментиці й архітектурі. 

http://www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



112 A

* Атлас к трудам ІІІ Археологического съезда. – Киев, 1878.

Орнаменти з Атласу до праць ІІІ Археологічного з’їзду *

Таблиця XVI (1)

прямими лініями, хрести ще часто перетинаються різними, більш або 
менш складними, лініями (№  38). Прямі та скісні хрести часто також 
утворюються з ромбів (№ 39, 40, 41–43), з ромбів із квадратами та інших 
геометричних фігур (№ 46 та ін.).

Таким чином, дуже стисло ми описали основні фігури узорів гео
метричної форми, намагаючись їх лише окреслити і гадаючи, що де
тальніший розгляд їх буде значно зручніший для всіх охочих за допо
могою малюнків.

Тепер переходимо до узорів рослинного типу. Насамперед необхід
но звернути увагу на ту обставину, що найпростіші форми майже кож
ної з основних форм цього типу становлять цілком чіткий і, на нашу 
думку, надзвичайно цікавий для історії розвитку орнаменту перехід 
від геометричних форм до рослинних. Так, перша з найпростіших рос
линних форм узорів – зірочка – у найпростіших своїх формах (№ 68) є, 
безперечно, нескладною геометричною фігурою хреста; проте розгляд 
наступних форм цього узору (№ 70, 71, 72, 73) засвідчує, як проста геоме
трична зірочка переходить до яскраво вираженої форми квітки. Згодом, 
починаючи від простої форми скісного хреста, шляхом ускладнення 
утворилася розетка, приклади якої можна побачити в № 70, 74, 76, 77, 79, 
80. Остання із цих форм, принаймні за народною назвою, становить уже 
зображення квітки полунишник головатий (Trifolium montanum L.). По
тім, як нам видається, шляхом комбінацій геометричних форм квадрата 
утворилася розетка, незліченні варіації якої відомі в народі під назвою 
квітки «роза» – рожа, із зазначенням багатьох різновидів цієї рослини: 
повна рожа (Rosa centifolia), собача рожа, шипшина (R. canina і Malva), 
вікняста рожа тощо (№ 83–88). Зрештою, № 117 представляє вже цілком 
задовільний рисунок «рози». Найпростіші форми сосонки (№  89–91) є 
також дуже виразним, чи не найкращим прикладом переходу від гео
метричної форми до рослинної, включаючи, звісно, елементарне, проте 
досить подібне зображення сосни або ялини і хвоща (Equisetum), який 
у нашій степовій місцевості також називається сосонка. Те саме й цього 
разу, уже в досить чітких і розвинених зразках, ми спостерігаємо в низці 
зображень хмелю – хмелики (№ 94–102), винограду (№ 108–113 та 113а) 
і гвоздики (№ 103–107). Інші узори рослинного типу, що представлені в 
нашій колекції меншою кількістю варіацій, також досить часто мають 
цілком геометричну форму, а їхня народна назва вказує на те, що із цією 
формою пов’язане уявлення про форму відомої рослини, що може бути й 
краще вираженою в складнішому варіанті. Такі, наприклад, зображення 
рути (Ruta graveolens), кукурудзи (ZeaMais) та ін. Окрім уже перерахова
них нами рослинних форм, у нашій колекції є ще узори, які зображають 
(або претендують зображати) орлині крильця (Astragolus glycyphylos L.),  
круторожці тощо. Усі нами досі згадані узори рослинного типу майже 
завж ди зображають лише окремі частини рослин, переважно квіти, листя  
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(№ 100, 101, 115), інколи – листя і плоди (№ 108, 113, 113а, 121), інколи – 
стебла з листками тощо. Зображення суцільних дерев, таких типових 
для великоросійської орнаментики, у малоросійській зовсім відсутні, за 
поодинокими винятками, та й ті трапляються лише в північних повітах 
Чернігівської губернії, тобто на етнографічному кордоні з Велико росією 
(№ 124, 125). 

Урешті, узори із зображенням тварин також дуже рідко трапля
ються в малоросійському орнаменті, якщо і трапляються, то також у 
місцевостях, що межують з великоросійськими. №  125, 126, 127 і 128 
нашої колекції репрезентують саме такі узори. Перший з них зображає 
ціле дерево, біля підніжжя якого сидять два птахи, обернуті головами 
один до одного, – узор абсолютно великоросійський (див. «Російський 
народний орнамент» п.  Стасова). Інші узори зображають півників, 
довго хвостих птахів на кшталт павичів тощо. На рушниках, виготов
лених здебільшого в околицях Кролевця Чернігівської губернії, часто 
трапляються зображення двоголових орлів. На рушниках з інших міс
цевостей зображень тварин майже немає, а узор головно складається з 
квітів, що стоять у посудині. Загалом варто зауважити щодо рушників 
те, що вони не мають у нас такого істотного значення в орнаменті, як 
великоросійські, і використовуються майже винятково на весіллях та 
як прикраси над іконами тощо. 

Кольори вишивок на всій території Малоросії дуже різні, і при гео
графічному розподілі, навіть для побіжного погляду спостерігача, по
мітна відома закономірність. Червоний колір (зрозуміло, на білому тлі) 
є винятковим кольором вишивок на всій півночі Чернігівської губернії 
та в північних повітах Волинської губернії. Уся Чернігівська губернія, 
Полтавська і Харківська, за винятком південних повітів, частково Ка
теринославська і Херсонська (північні повіти), і майже вся Київська гу
бернія мають вишивки, у яких червоний колір комбінується із синім і 
дуже рідко – із чорним. Урешті, у південній смузі Малоросії і майже у 
всій Подільській губернії до цих кольорів долучається ще жовтий ко
лір. У Подільській губернії жовтий колір комбінується ще із чорним, а в 
Галичині переважають кольори червоний, жовтий, чорний і коричневий; 
часто трапляються, окрім того, синій і зелений. На Буковині яскравість і 
строкатість узорів цілком подібні до південнослов’янських.  

Якщо ми звернемося потім до географічного розміщення малоро
сійських узорів за їх рисунком, то виявиться, що узори геометричного 
типу абсолютно і майже винятково домінують у північних малоросій
ських місцевостях – на Волині, Поліссі та північних повітах Чернігів
ської губернії. Звичайно, вони трапляються всюди і в значній мірі, про
те в зазначених нами місцевостях з них майже винятково складається 
весь орнамент. На всій іншій території Малоросії помітно переважають 
рослинні форми узорів, і чим далі на південь, тим помітніша їхня пе

Таблиця XXV
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ній Товариством підтримки художників, виклав надзвичайно цікаву й 
оригінальну теорію походження великоросійських узорів, між іншим, 
шляхом запозичення у фінських народів з Півночі й від Персії зі Сходу. 
Не маючи, на відміну від п. Стасова, достатньої ерудиції у сфері зазна
ченого питання, ми, зрозуміло, не лише не можемо критично поста
витися до його міркувань 2, але й не наважуємося застосовувати його 
теорію до малоросійської орнаментики, тим паче, що матеріли, якими 
ми користувалися, не можна не визнати надто неповними і в достат-
ній мірі випадковими. Однак теорія п. Стасова, особливо у зв’язку з 
теорією розселення арійських племен, має, на нашу думку, настільки 
важливе значення для порівняльної етнології, що, зважаючи на це, ми 
дозволимо й собі подати декілька якщо не порівнянь, то принаймні зі-
ставлень у сфері порівняльної орнаментики. Переглядаючи, наприклад,  
табл. XLVII чудового видання Owen Jones’a «Grammar of Ornament», не-
можливо не помітити очевидної подібності перських узорів, що зобра-
жають гвоздику, з нашими, малоросійськими, узорами, де гвоздика тра-
пляється у великій кількості варіантів. Те саме з такою ж очевидністю 
можна спостерігати на табл. ХХ видання Racinet-L’ornement polychrome. 
Далі, порівнюючи за вищеподаними виданнями деякі візантійські й ві-
зантійсько-римські орнаменти з малоросійськими, неможливо також 
не помітити надзвичайної подібності. Як приклад, розгляньмо хрести 
(O. Jones. Gr. of ornam. T. XXIX, f. 10) на мозаїках храму Святої Софії 
в Константинополі та № 21, 22 й 30 з нашої колекції. Узор фресок со-
бору Святого Марка у Венеції (ibid., T. XXX, f. 13) також дуже схожий 
з № 29 нашої колекції. Різноманітні розетки орнаментів візантійських 
церков у Римі, Палермо, Равенні тощо (id., T. XXX, f.f. 14, 15, 16, 17, 38) 
також дуже нагадують розетки малоросійських узорів, особливо узори 
на писанках. Але, порівнюючи візантійські узори з перськими, не можна 
у свою чергу не погодитися з п. Стасовим щодо їх неабиякої подібності, 
що свідчить про можливість запозичення. 

Щодо узорів суто геометричних, особливо їх примітивного ви
конання, то, розглядаючи хоча б зазначені нами видання і порівнюю
чи геометричні узори всіх народів із примітивними узорами дикунів 
(O. Jones. Gr. of ornam. T. I, f.f. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 13 тощо), і пристосовуючи це 

2 Уже після ІІІ Археологічного з’їзду, під час особистої зустрічі з В. В. Стасовим, особливо 
при розгляді перських і малоазіатських тканин, що зберігаються в Музеї, який розміщено в 
палаці Е. В. Великої Княгині Марії Миколаївни, відвідати який мені вдалося завдяки освіче
ній люб’язності В. В. Стасова і Д. В. Григоровича, я мав можливість наочно переконатися, що 
принаймні, судячи з побаченого мною, теорія п. Стасова, особливо в доповненні про перське 
походження великоросійських узорів тваринного типу, ґрунтована на недостатньо переконли
вих зразках. На тканинах з Тегерана, Бейрута, Дамаска зображено такі самі півники й подібні 
фігури, які можна побачити на будьякому великоросійському рушнику. Щодо малоросійських 
рушників, то на них спостерігаємо зображення квітів на таких самих тканинах, особливо гвоз-
дики.

ревага, тим значно краще вони виявляються у завершеній і досконалій 
формі. Величезною кількістю і багатством орнаментики, а також  ви
тонченістю вирізняється так зване побережжя, тобто вся місцевість 
уздовж Дніпра. У Подільській губернії і частково на півдні Волинської 
також дуже велике різноманіття узорів і кольорів, імовірно, з огляду на 
змішання багатьох етнографічних елементів. Нарешті, тваринні й архі
тектурні форми (див. № 129 нашої колекції) трапляються винятково на 
етнографічному кордоні з Великоросією, на півночі Чернігівської губер
нії і, як нам відомо лише з розповідей, у деяких місцевостях Воронезької 
губернії. Таке виняткове їх побутування, а також очевидна подібність 
до суто великоросійських узорів (порівняймо узори тваринного й ар
хітектурного типів нашої колекції з узорами «Російського народного 
орнаменту» п. Стасова) спонукають нас замислитися над тим, що тва
ринні форми орнаментики зовсім не характерні для малоросійського 
орнаменту і запозичені нами із великоросійських місцевостей.

Таким чином, підсумовуючи викладене, ми бачимо, що в північно
малоросійських місцевостях переважають узори червоного кольору (од
нокольорові) і геометричного типу; потім далі, у мірі просування на 
південь, узори дедалі більше набувають рослинного виду, і червоний 
колір комбінується із синім. Як за поширеністю побутування, так і за 
кількістю варіацій і, нарешті, за відсутністю запозичених елементів  – 
тваринні форми на півночі й жовтий із чорним кольори на півдні – ці 
ознаки орнаментики, в етнографічному розумінні, варто для Малоро
сії визнати типовими. Зрештою, на півдні, унаслідок, імовірно, впливу 
південнослов’янської та румунської орнаментики, з’являються чорний, 
жовтий та інші кольори, зумовлюючи строкатість узору, що одразу на
гадує південнослов’янську орнаментику. Усе це зводиться до таких по
ложень:

І. Основними характерними ознаками малоросійської орнаменти
ки, принаймні в міру вираження їх у вишивці, можна визнати:

1) Рисунок узорів, що відображає переважно наслідування рослин-
них форм.

2) Абсолютна відсутність зображення цілих дерев, фігур птахів, 
тварин, людей, а також архітектурних об’єктів.

3) Цілковита перевага червоного і синього кольорів, і лише на півд-
ні – жовтого.

ІІ. Зазначені в першому положенні ознаки становлять етнографіч
ну відмінність малоросійської орнаментики від великоросійської, а та
кож від орнаментики південних слов’ян.

—
Досі ми нічого не зазначили про походження малоросійських узо

рів.  В. В. Стасов у тексті до «Російської народної орнаментики», вида
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ДосліДження  
з обряДової  

культуриý

все до наших, малоросійських, узорів цього самого виду, неможливо не 
побачити дуже значної, саме геометричної, схожості між ними. На нашу 
думку, це дає привід уважати, що примітивна орнаментика всіх наро
дів, незважаючи на самобутність, має багато спільного, і що всі народи 
на перших етапах розвитку культури вигадують собі майже однаковий 
геометричний орнамент, попри відмінність рас і далеку відстань. Не 
можна також не вказати й на археологічну орнаментику (див., напри
клад, LübbockL’homme avant I’histoire). З огляду на вищезазначене, ми 
вважаємо, що в геометричному орнаменті для порівняння та здогадів 
щодо запозичень навряд чи можуть бути достатньо ґрунтовні підстави. 

Пропонуючи панам членам з’їзду свої студії про малоросійську 
орнаментику, які не дуже глибокі й базовані на вивченні нечисленної 
колекції, ми мали на увазі як недослідженість власне сюжету, так і на
міри з’їзду, подані в його попередній програмі питань. Обмежуючись 
винятково етнографічним питанням, ми не зробили жодних доповнень 
до висловленого нами в галузі археології, залишивши це панам спеціа
лістам поважного наукового зібрання 3.

3 Уважаємо своїм обов’язком щиро подякувати Південнозахідному відділу Імператорсько
го російського географічного товариства, колекціями якого ми скористалися, а також добро
дійкам Волковій, ЮскевичКрасковській, Русовій, Ліндфорс, Лисициній, Завойко, панам До
лженку, Куклярському, Вишинському, Бугинському та багатьом іншим, працею яких укладено 
друковану колекцію узорів. Ф. В. 
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вЕсіЛьні ОбрЯДи в бОЛГарії 1

Шлюб у найдавніших мешканців сучасної Болгарії та у волзьких болгар. Вплив 
християнства. Відповіді папи Миколая І. Сліди первісного шлюбу в сучасних 
болгар. Шлюб і церква. Зібрання молоді та їх організація. Пора одружень.

Питання про Дунай як про місце первісного поселення слов’ян у 
Європі та подальшого їх розселення в різні краї, звичайно, не можна 
вважати цілком вирішеним. Проте всі дослідження  – як археологічні 
(Ша ф а ри к ), так і філологічні (На д є ж д і н  та ін.)  – показують, що 
тривалий час заперечуване свідчення початкового руського літопису 
про те, що «по мнозѣхъ временахъ (послѣ потопа) сѣли суть словѣни 
по Дунаеви, гдѣ есть нынѣ Угорська земля и Болгарска», набуває дедалі 
більшої вірогідності і знаходить таких компетентних прихильників, як, 
наприклад, проф. Я г и ч  2. Не маючи, звісно ж, наміру вдаватися до де
тального розгляду цього питання, ми, однак, уважаємо можливим звер
нути увагу на те, що під час його обговорення досі враховувалися всі 
дані, окрім тільки, здається, е т н ог р а фі ч н и х , утім, саме ці дані, імо
вірно, більше, ніж будьякі інші, можуть слугувати підставою для його 
вирішення. Зрозуміло, що це вирішення – справа майбутнього, коли на
укова етнографія слов’янського світу зможе надати для цього достатньо 
матеріалів і, особливо, коли будуть вивчені з етнографічного погляду 
гірські племена Балкан і Карпат; але навіть сьогодні це зобов’язує кож
ного дослідника не залишати цього питання без уваги під час будьякої 
порівняльноетнографічної роботи, яка стосується дунайських слов’ян 
загалом, та в кожному разі виправдовує наше рішення після розгляду 
весільних звичаїв в Україні звернутися до південних слов’ян, тим паче, 
що в питанні, яке нас наразі цікавить, ми найбільше можемо сподівати
ся натрапити на архаїчні елементи саме в цих народів.

У соціології вже давно усталився погляд, що первісні жителі рів
нин та широких долин передовсім зазнавали нападів нових завойовни
ків і були витіснені звідти в гірські місцевості, де залишки первісного 
населення утримувалися довго, а подекуди живуть і донині, зберігаючи 
майже в цілковитій недоторканності свої архаїчні побутові риси. Таким 
явищем є рештки меланезійських племен у горах Індії, гірські племена 

1 Автор уже присвячував окремі дослідження вивченню весільних обрядів малорусів, але 
вони видані за межами Росії, а саме в: Сборникъ за народни умотворения, наука и книжнина, 
изд. Болгар. минист. нар. просв. т. III, IV, V; Antropologie. 1891, №№ 2, 4, 5; 1892, № 5. Ця стаття, 
хоч і є своєрідним продовженням таких досліджень, водночас становить окреме ціле й наво
дить досить цікаві паралелі зі звичаями руських народностей. – Ред.

2 Ia g i č , Archiv für Slavische Philologie I. B. s. 330 (D u v a n  – D u n aj  in der slawischen Volkspo
esie).
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арійських, але й у ще віддаленіших один від одного народів, а також на 
вкрай непевній і невизначеній основі міфології.

Те саме можна сказати й про Гетів та Даків, яких Х и ж д е у  вважає 
такими, що належать до одного фракоіллірійського племені 6, а деякі 
автори (Müllenhoff) відносять до слов’янського 7. 

Наскільки сильним був римський вплив, особливо на населен
ня придунайських місцевостей Мізії, визначити поки що важко, але 
в кожному разі він мав існувати. Хоча римські легіонери, які займали 
дунайські провінції, не могли одружуватися, тому що римлянок у табір 
не допускали, а з перегринами римські громадяни не мали права брати 
справжні шлюби (connubium), утім, у них мали бути численні незакон
ні зв’язки; особи ж, які служили в допоміжних військах, не як римські 
громадяни, а перегрини, мали право одружуватися з місцевими дівча
тами 8, а отже, могли вносити свої обряди в місцеві весільні церемонії. 
У подальшому викладі ми побачимо, що окремі риси римських звичаїв 
дійсно збереглися до сьогодні в болгарському весільному ритуалі, але 
чи потрапили вони сюди під час панування римлян на Дунаї, чи дещо 
пізніше через Візантію, з точністю визначити, звісно, буде дуже складно.

Щодо волзьких болгар, то з питання, яке нас цікавить, ми маємо 
тільки згадки деяких арабських письменників, до того ж вони дуже 
уривчасті й такі, що датуються періодом, коли частина волзьких бол
гар встигла відділитися та переселитися до Мізії. Іб н  Ф а д л а н  [Ібн
Фадлан], який був у болгар уже після того, як вони прийняли магоме
танство, говорить, що «у них чоловіки та жінки оголеними купаються 
разом у річці і не закриваються нічим один від одного», але додає, що 
це не приводить до будьяких поганих наслідків. Перелюбство, за його 
словами, каралося в болгар дуже суворо: «Якщо когось буде в цьому 
викрито, то його, ким би він не був, прив’язують за руки й ноги до чоти
рьох стовпів, забитих у землю, а потім сокирою розсікають його тіло від 
потилиці до стегон, після чого обидві половини тіла вішають на дере
во». Така гірка доля чекала й на винну жінку. «Я доклав чимало зусиль, – 
каже він далі, – щоб переконати чоловіків і жінок закриватися один від 
одного, але не досяг успіху» 9. На підставі цього свідчення ІбнФадлана 

6  H ǎ s d e u . Istoria critica a Romaniloru. Bucur. 1874, I, p. 292.
7 Ab.  Hov e l a c q u e . La Lingvistique, p. 394.
8 Мат в .  С окол овъ .  Изъ древней исторіи Болгаръ. Спб. 1879, стр. 12.
9 «Um sich zu baden steigen Männer und Weiber zusammen in einen Fluss, nackend, ohne sich ge

genseitig mit irgend etwas zu bedecken. Doch treíben sie dabei auf keinerlei Weise unerlaubten Umgang 
mit einander. Hat aber Jemand diesen getrieben, sey er, wer er auch wolle, sie binden ihn mit Händen 
und Füssen an vier Pflöcke, die sie in die Erde geschlagen, und spalten mit einem Beile seinen Leib 
vom Genicke bis an die Lende. Ebenso verfahren sie mit dem schuldigen Weibe. Darauf hängen sie von 
beiden die Stücke an einen Baum auf… Jch habe mir viele Mühe gegeben sie dahin zu bringen, dass sich 
die Weiber beim Baden vor den Männern verschleierten, habe jedoch nichts bei ihnen ausgerichtet». 
Fraehn: Die aeltesten arabischen Nachrichten, ueber die WolgaBulgaren. J bn  Fo s z l a n’s  Nachricht von 
den Bulgaren (Mémoires de l’Académie Imp. des Sciences de St. Petersbourg. 6 ser. t. I, p. 576).

на Кавказі, баски в Піренеях та ін.; дещо подібними мали б бути щодо 
древніх дунайських слов’ян гірські жителі Балкан і Карпат, які зберіга
ють старовинну форму сім’ї – задругу – та багато інших не менш давніх 
особливостей. Розглядаючи весільні звичаї болгар, особливо македон
ських, ми побачимо, що, незважаючи на безліч найрізноманітніших 
етнографічних та культурних впливів, які порушують цілісність та чи
стоту обряду, у них таки збереглися етнографічні риси, які вже давним
давно зникли на рівнинах, у тому числі і в Україні.

Проте, якщо, з одного боку, етнографія південних слов’ян, а надто 
болгар, становить для нас значний інтерес, то, з другого, вона є най
складнішою для вивчення. Будучи, з погляду антропології, результатом 
змішання двох різних рас – жовтої, монголотюркської, та білої, арій
ської, болгари зазнали такої кількості різноманітних впливів, як, імовір
но, жоден зі слов’янських народів. Після римського впливу на населен
ня Мізії до приходу сюди волзьких болгар почався вплив візантійський; 
згодом, зрештою, – турецький, не кажучи вже про впливи другорядні. 
Кожен з них мав залишити сліди і в поняттях, і в обрядах, тому перед до
слідником, який повинен розібратися в усьому цьому, стоятиме, звісно, 
дуже нелегке завдання, тим паче нелегке, що джерела більше чи менше 
віддалених часів майже відсутні, а отже, залишаться єдиний шлях – по
рівнянь і зіставлень.

Про древніх мешканців сучасної Болгарії  – фракійців  – та їхні 
шлюбні обряди відомостей дуже мало. Ге р од о т  говорить про них тіль
ки, що «вони не пильнують своїх доньок і надають їм свободи віддава
тися кожному, хто їм сподобається, але жінок своїх вони суворо охоро
няють і купують собі у їхніх батьків за великі гроші» 3. Є також цікавіше 
та детальніше свідчення По м п он і я  Мел и : «Дівчат, які хочуть вийти 
заміж, батьки або віддають нареченим за гроші, або публічно вистав
ляють на оглядини. Роблять і те і інше, зважаючи на місцевий звичаяй. 
Хороші та красиві дівчата цінуються дуже високо» 4. Отже, можна при
пустити, що в давніх фракійців уже відбувся перехід від викрадення на
речених до їхнього викупу.

Про слов’ян, які змінили фракійців і, вірогідно, з ними змішалися, 
достовірних свідчень, як нам відомо, немає зовсім. Спроби ототожни
ти цих мізійських слов’ян із фракійцями не можна ще визнати науко
во доведеними, а остання із цих спроб, що належить п. Па р т и ц ь ко 
м у  5, майже цілком ґрунтується на порівнянні весільних та поховаль
них звичаїв, якщо й не однакових, то досить близьких не тільки в усіх 

3  Ге р од о т ъ . Lib. V. сар. 6.
4 Nupturae virgines non a parentibus viris traduntur, sed publice aut locantur ducendae, aut ve

neunt. Utrum fiax ex specie et moribus causa est. Probae formosaeque in pretio sunt: caeteres qui ha
beant, mercede quaeruntur. (Pomp on iu s  Me l a .  D e  s i t u  or b í s , lib. II, cap. 2).

5  О м .   Па р т и ц к і й . Де була европейська правôтчина славянъ? // Дѣло. 1891. №№ 127–139.
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дослідників шлюбних обрядів Edels tand Du Mer i l , – достатньо дати 
покривало рабині, щоб піднести її до звання конкубіни, що визнається 
законом, і хустина, яку султан кидає своїм дружинам, аби продемон
струвати таким чином свій вибір, найвірогідніше, має подібне похо
дження» 15. Виголошення в такий спосіб вибору, як повідомляє Андалу
зі, могло відбутися в болгар тільки в трьох випадках: якщо мова йшла 
про жінок завойованого народу, або у разі комунального шлюбу, коли 
чоловік одного клану мав право на кожну жінку іншого, або, зрештою, 
за умови існування статевої свободи дівчат до їх вступу в шлюб, що тра
пляється в багатьох примітивних народів. З усіх цих випадків перший 
здається нам найвірогіднішим, оскільки комунальний шлюб навряд чи 
міг зберегтися в болгар за часів існування патріархальної сім’ї, що під
тверджують суворі покарання за недотримання подружньої вірності та 
факти полігамії, але ми не знаємо, чи були вони властиві болгарам у 
той час, коли їх бачив Андалузі. Щодо останнього випадку, то він також 
можливий, тим паче, що суворість звичаїв у шлюбі аж ніяк не виключає 
статевої свободи в дівчат, як це, наприклад, ми можемо спостерігати в 
деяких африканських народів, у яких дівчата до одруження ходять зов
сім оголеними та мають повну свободу 16, або як це було в караїбів, кар
тина шлюбних звичаїв яких у головних своїх рисах дуже нагадує ту, що 
її ми можемо отримати з наведених нами свідчень про болгар, особливо 
до часів остаточного утвердження в них магометанства: «Невинність 
їхніх дівчат (караїбів) не надто дотримувалася, вони не носили одягу 
до вступу в шлюб, багато женство було загальноприйнятим явищем, до 
того ж один чоловік міг одружитися з усіма сестрами однієї родини, але 
порушення подружньої вірності в них каралося дуже суворо» 17.

Таким чином, не маючи нічого, що б могло вказувати на пережитки 
давніх болгарськотюркських звичаїв у весільному обряді сучасних бол
гар, можемо певною мірою звертатися за подібними вказівками до деяких 
народів, що живуть донині, близька спорідненість яких з давніми тюрк
ськими болгарами більшменш доведено. Це, наприклад, чуваші, про  

15  E d .   D u   Me r i l . Des formes du mariage et des usages populaires qui s’y rattachaient dans les 
Et u d e s  s u r  q u e l q u e s  p o i nt s  d ’A rc h é o l o g i e . P. 1862. cтр. 18. Якщо не покривання голови, 
то «зривання хустки або каблучки з руки дівчини в оренбурзьких козаків ототожнювалося з 
пропозицією вийти заміж, і дівчина, у якої відібрали ці речі, вважається засватаною та чекає 
на сватів у батьківському домі». Пон о м а р е въ .  Обрядовый обычай. (Сѣверный Вѣстникъ, 
1890, іюнь, стр.  71). На думку М .   М .   Ков а л е в с ь ког о , ці звичаї подібні до тих, що їх до
тримуються мусульманські правознавці школи Шафаї, які забороняють стороннім чоловікам 
піднімати покривало з обличчя жінки та прирівнюють торкання руки або тіла жінки до недо
зволених дій. Саме тому вони вважають випадки, коли молодий чоловік дозволить собі схопити 
дівчину за руку або прикласти пальці до її грудей, рівнозначними насильницькому викраден
ню. Трапляється, що юнак, який напав на дівчину, відбирає в неї хустку, хапає її за руку або 
груди, а потім іде. Це називається «впіймати дівчину» та має рівне значення з викраденням.  
Ма кс .  Ков а л е в с к і й . Законъ и обычай на Кавказѣ, ІІ, стр. 168.

16  G ay a . Cérémonies nuptiales. стр. 108.
17  A .   R e v i l l e . Les Religions des peuples non civilísés. P. 1883, I. стр. 336.

та деяких інших фактів Ф р е н  дійшов висновку, що в давніх приволзь
ких болгар жінки мали відносно велику свободу 10. На це вказує свід
чення ще одного арабського дослідника Анда л у з і , який повідомляє 
нам дуже цінну й чи не єдину звістку про шлюбні звичаї приволзьких 
болгар. «Їхні дівчата, – каже він, – ще незайманими виходять з дому з 
непокритою головою, і кожен може їх бачити; той, хто відчуває при
хильність до котроїсь із них, накидає їй на голову покривало (голов ний 
убір), і вона стає його дружиною, без будьякої відмови з її боку. У та
кий спосіб одружуються на двадцяти і навіть більше особах» 11. Нареш
ті, ще один арабський письменник ІбнДаст повідомляє, що «від кожно
го з них (болгар), хто одружується, їхній цар бере по одному коню» 12.

Зібрати відомості, щоб охарактеризувати первісний сімейний 
уклад тюркських болгар, які переселилися в Мізію, також досить важ
ко, оскільки головні їх джерела – відповіді папи Миколая І на питання 
болгар та деякі нотатки візантійських авторів в описах болгарських на
падів – говорять про болгар, коли ті жили вже разом зі слов’янами 13. 
Усе, що ми можемо почерпнути із цих свідчень, зводиться до того, що в 
болгар існувала полігамія, і кожен із чоловіків мав не менше двох дру
жин. Болгарські князі зазвичай возили із собою цілий гарем. Наречені 
отримували в придане золото, срібло, волів, коней тощо 14.

Це все, що нам відомо про шлюбні звичаї власне тюркських бол
гар. Цього, зрозуміло, занадто мало, щоб дійти щодо них конкретних 
виснов ків, проте наведені нами факти містять деякі вказівки, що дають 
право на певні припущення. Факт спільного купання оголених чоло
віків і жінок, наведений ІбнФадланом, не дає підстав вести мову про 
свободу моралі у волзьких болгар, оскільки подібні звичаї донині тра
пляються в багатьох місцевостях Великоросії, Румунії та інших країн, 
аж ніяк не зумовлюючи вільних статевих стосунків навіть до шлюбу. 
Найімовірніше, і сам Френ говорить у цьому випадку про свободу тіль
ки в розумінні відсутності затворництва. Набагато більше прояснює це 
питання свідчення Андалузі. Покривання голови жінки в багатьох на
родів означало, та й досі означає, її підкорення чоловікові та перебуван
ня в шлюбі; проте на перших етапах суспільного розвитку, особливо у 
східних народів, воно могло означати просто вибір або прихильність 
до певної жінки. «В арабів, – зазначає один з найбільш компетентних 

10  «Letzterer Umstand… zeugt zugleich von einer weit grössern Freiheit des weiblichen Geschlechtes 
bei den alten Bulgaren, als demselben bei dem gleiehzeitigen Russen Zustand». Fraehn. Op. cit. p. 536.

11  «leurs filles, encore vierges, sortent de leurs maisons la tête découverte, de sorte que chacun peut 
les voir: celui qui se sent de l’inclination pour l’une d’elles lui jette une coëffe sur la tête et elle devient son 
épouse sans qu’il éprouve aucun refus. Il en épouse vingt et même d’avantage». Charmois. Relation de 
Mas’oudy, dans les Mémoires de l’Académie Imp. de Sc. de St.Pétersb. 6 ser. t. II, p. 47.

12 Х в ол ь с он ъ .  Извѣстія ИбнъДаста и др. гл. ІІІ, пар. 6.
13 С окол овъ .  Изъ древней исторіи Болгаръ, стр. 91.
14 J i re č e k .  Geschichte der Bulgaren. Prag, 1876, стр. 131–132.
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нов, – сьогодні може видатися дивним: чуваші не культурніші від че
ремисів, гірські черемиси навіть розвиненіші за них і ставляться до них 
з погордою. Але чуваші не завжди були таким диким народом, як нині. 
Існує досить ґрунтовна гіпотеза, що члени цього племені є нащадками 
болгар, які створили цивілізацію середнього Поволжя. Розгляд запо
зичених черемисами в чувашів слів,  – продовжує він далі,  – показує, 
що культурний вплив тюркських народів на черемисів був величез
ним. Під впливом тюрків черемиси перейшли від мисливського спосо
бу життя до скотарства та землеробства, сформувалися осілий побут, 
хатнє начиння, одяг, з’явилася торгівля та пов’язана з нею економічна 
диференціація, виникли зародки суспільної організації, отримали по
дальший розвиток вірування… Під впливом болгар відбувся розвиток 
черемиського житла, з’явилася хата з вогнищем та вікном для диму; осі
лий на одному місці черемис завів домашню худобу; згодом він навчився 
в болгар і землеробству... під болгарським впливом біля черемиського 
двору з’явився город (пахча), від болгар він дізнався про віз (ораба); під 
болгарським впливом сформувався й домашній побут черемиса; завдя
ки проживанню по сусідству з болгарами, до яких прибували купці з да
леких азійських країн, у черемисів склалося уявлення про торгівлю, про 
місця, де люди обмінються товаром (пазар), про гроші, кредит, господа
рів та робітників, про домашній комфорт, одяг, прикраси з монет, про 
бога, ангелів та ін. Сусіди зналися на цьому краще за них… арабські мі
сіонери просвітили їх та навчили… Ставлення до жінки в сусідів також 
було іншим... Безладні міжстатеві стосунки визнавалися тут гріхом та 
вважалися розпусними, кожна пара зі своїми дітьми становила особли
ву групу, яка називалася сім’єю (йєш), жінка, яка поєднала своє життя з 
життям чоловіка, називалася його товаришкою, супутницею (йолдаш); 
спільне життя чоловіка й жінки узгоджувалося з її батьками, які отри
мували за неї викуп (кáлим), жінку, у якої помер чоловік, називали вдо
вою (тулук). Усі ці нові явища поступово стали складовою черемиського 
сімейного укладу» 21. Отже, і в звичаях черемисів ми, можливо, зможемо 
знайти пояснення того, що для нас виявиться незрозумілим у весільних 
обрядах сучасних болгар, які, як ми побачимо далі, зазнали цілковитого 
слов’янського впливу, але всетаки зберегли деякі риси свого далекого 
минулого.

Християнство, запроваджене в Болгарії в ІХ ст., очевидно, не од
разу внесло суттєві зміни в сімейний уклад болгар та слов’ян, які змі
шалися між собою. Навіть у візантійців, як відомо, шлюб до VІ ст. ще 
був інститутом суто цивільним, і тільки за часів Юстиніана набув форми 
церковного таїнства та обряду 22. Спершу після прийняття християнства 

21  С м и рн овъ . Черемисы. Казань. 1889, стр. 24–29.
22  Б а л д ж и е въ .  Студия върху нашего персонално съпружественно право (Сборникъ 

за народни умотвор. ІV. стр. 160).

яких І р е ч е к  каже: «Die Tschonwasch bei Kazan sollen die Ueberrest der 
WolgaBolgaren sein» 18. Вс. Ф .  М і л л е р  та М .  М .  Ков а л е в с ь к и й  ува
жають уцілілим племенем болгар також кавказьких б а л к а р , які живуть 
на північному схилі кавказьких гір між Урухом – притокою Терека – та 
Ельбрусом, у верхів’ях річок Черек, Чеїм та Баксан. У своїй статті «У гір
ських громадах Кабарди»  19 ці вчені висловили припущення, що назва 
б а л к а р  є одним з варіантів імені б ол г а р , яке, як видно з географії, що 
її приписують Мой с е ю  Хо р е н с ь ко м у, у різних формах було відоме 
на Північному Кавказі, у варіанті б ол х а ри  цю назву наводять російські 
посли Никифор Тологанов та дяк Олексій Ієвлєв, які в 1650  році їзди
ли від царя Олексія Михайловича до імеретинського царя Олександра і 
проїжджали через балкарські землі (Б р он е в с к і й . Извѣстия о Кавказѣ 
и пр., ІІ, стр. 211). У нещодавно опублікованій праці М .   М .   Ков а л е в 
с ь ког о  читаємо про балкар: «Проф. Міллер (Осетинскіе этюды, ч. ІІ, 
стр. 60, 61, 104) каже, що, за словами Прокопія, південним кордоном 
болгар було гирло Кубані, що сучасник Прокопія, Іорнанд, говорить про 
житла болгар над Понтом та що Феофан розміщує давню або велику Бол
гарію між Меотійським озером і річкою Куфіс (Кубанню). У Константина 
Багрянородного та в договорі Ігоря з греками Болгарія має назву Чор
ної. Пани Ламбін та Іловайський, відмовляючись від поглядів попередніх 
істориків, у тому числі й Карамзіна, розміщують цю Чорну Болгарію не 
на берегах Дунаю, а на берегах Азовського моря, аж до Кубані. За нещо
давно виявленим новим списком вірменської географії Мойсея Хорен
ського (кінець VІІ ст.), різні коліна болгар також проживають на північ 
від Кубані. Загалом цих колін Мойсей Хоренський налічує чотири. Наз
ви кавказьких болгар трапляються в укладача в різних формах: булгар, 
булкар, блкар, болкар. Проф. Міллер висловлює припущення, що в назві 
тюркської спільноти, яка живе в долині Чорека, – б а л к а ри  – зберегло
ся одне з позначень кавказьких болгар. Тюркська народність балкарців 
та близькість її назви до однієї із форм назви болгар (болкар), наведеної 
вірменською географією VІІ ст., мимоволі наштовхує на припущення, – 
каже проф. Міллер, – чи не приховуються в балкарцях останні нащадки 
однієї з гілок кавказьких болгар» 20.

Зрештою, якщо вважати чувашів нащадками давніх болгар, то 
надзвичайно цікавими, на нашу думку, є етнографічні відомості про 
народ, який дістав у спадок усю свою культуру від волзьких болгар та 
їхніх нащадків чувашів, а саме про черемисів. «Вести мову про культур
ні впливи чувашів на черемисів, – пише автор чудової монографії, при
свяченої черемисам, професор Казанського університету І .  Н.  Смир

18 I i re č e k . Oр. cit. стр. 130.
19 В ѣ е с т н и к ъ  Е в р оп ы . 1894. Апр., стр. 554.
20 Ма кс .  Ков а л е в с к і й . Законъ и обычай на Кавказѣ. І, стр. 190–191.
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Матеріали фольклорно-етнографічної експедиції  
(с. Криничне Болградського р-ну Одеської обл. *)

* Світлини Л. Демиденко (АНФРФ ІМФЕ, ф. 145, од. зб. 260).

Дружки (плетариці) наряджають 
молоду до шлюбу

Урочиста реєстрація шлюбу в сільраді

Весільні гості (свадьбари) виконують народний танець хоро́

не тільки грецька духовна влада, але й самі візантійські імператори ди
вилися поблажливо на полігамію, а подекуди навіть її протегували  23, 
особливо якщо вона виявлялася в пом’якшеній формі легкого розлу
чення. Водночас Фотій у своєму посланні цареві Борису дає чіткі на
станови уникати багатоженства, яке в болгар (зрештою, як і в інших 
народів) практикувалося, як відомо, тільки у вищих верствах. «Пра
витель,  – писав він,  – не долженъ подчиняться вліянію женщинъ и 
быть рабомъ похотей; тотъ не грѣшитъ, кто живетъ съ одной женой, 
но многоженство срамно и гн усно и свойственно необузданности и 
нечистотѣ безсловесныхъ» 24. Цілком імовірно, що питання царя Бориса 
до папи Миколая І були частково спричинені, як уважає п .   С околов, 
сподіванням на деякі поступки з боку римської церкви щодо багато
женства: «Питання про те, – говорить цей учений, – якої папа думки 
про грецький звичай шлюбного співжиття, могло виникнути в болгар 
і самостійно, оскільки їм важко було відмовитися від багатоженства, і 
вони покладали надії на менш суворий закон від Риму» 25. Ці питання 
та знамениті відповіді на них папи Миколая І, до яких нам не раз до
ведеться звертатися в цій статті, показують, окрім іншого, що на той 
час болгари були дуже зацікавлені не тільки, так би мовити, юридич
ною складовою шлюбу, але й аспектом шлюбних обрядів 26. Це цілком 
природно, адже християнство, вочевидь, не могло виявляти особливої 
терпимості до язичницьких обрядів болгар і слов’ян. «Книжники того 
часу,  – каже п .   Пипін ,  – ставилися зверхньо до неписьменності на
родної маси; … проповідники аскетичної моралі взагалі вважали звичаї 
народу бісівськими та гріховними» 27. Однак народні погляди та звичаї 
трималися міцно, і навіть за часів царювання Симеона екзарху Іоан
ну доводилося скаржитися на єретиків та язичників , якими, імовір
но, були переважно слов’яни: «Да ся страмляться убо, всѣ пошибени 
и скверніи Манихеи и вси пог а ни (тобто язичники) слов ени и вси 
языцы зловѣрніи» 28. «Офіційний грецький клір, що ставився зверхньо 
та вороже до народного життя і його патріархальнопобутових звича
їв, як це було в болгар, сербів та росіян, не міг, звичайно, знищити “бі
сівських пісень”, поетична потреба народу не могла бути викорінена, і 
народ… зберігав та створював свою особливу сферу поетичних пере
казів» 29. З другого боку, народові доводилося відстоювати шлюб з його 
язичницькою обрядовістю і від богомильства. Одним з найсуттєвіших 

23  Ibid. стр. 175.
24  С окол овъ . Op. cit. стр. 181.
25  С окол овъ . Op. сit. стр. 183.
26  R e s p on s a  a d  c on s u l t a  B u l g a ror u m  (M i g n e  Patrologiae cursus compl. S. II, t. CXIX. p.  

979, 980).
27  П ы п и н ъ  и  С п а с ов и ч ъ .  История славянск. литературъ, изд. 1879. І, стр. 60.
28  Ibid. стр. 65.
29  Ibid. стр. 75.
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пунктів цього вчення було, як відомо, повне заперечення шлюбу, імо
вірно, у зв’язку з переказом про те, що Адама та Єву плотському гріху 
навчив диявол. Пресвітер Косма каже, що, на думку богомилів, «того 
(тобто диявола) повелѣние – жены поимати… женящаяся человѣки и 
живущія въ мірѣ Мамонины слуги зовутъ» 30; дітей богомили ненавиді
ли й називали їх мамоничища та дияв оличища. Останній забобон, 
як додає п. Пипін, і донині побутує серед сербів, які вважають шлюб 
гріховним, і в епічній традиції син зазвичай називає батька своїм бать
ком по гриjех у, тобто через гріх 31. У подальшому викладі нам дове
деться зустрітися із залишками подібних ідей і в Болгарії.

Утім, незважаючи на всі перераховані нами впливи й обставини, 
які мали б знівелювати в Болгарії народні погляди на шлюб і давні ве
сільні обряди, вони всетаки збереглися, якщо не в повній чистоті та 
недоторканності, як у малорусів, то з не меншою, ніж у них, силою та 
стійкістю, до того ж слов’янський елемент, як ми побачимо далі, значно 
переважив тюркський та інші, що лишили по собі лише не надто вира
жені риси. Як і в будьякій гірській країні, де сполучення між жителями 
різних долин дуже ускладнене й де майже кожна округа має свої харак
терні риси, що втілюються в особливостях мови, відмінностях у вбранні 
та різноманітних звичаях, у різних місцевостях Болгарії – у Східній та 
Західній придунайській Болгарії, в ущелинах Балкан, у багатьох части
нах рівнинної Фракії, на південних схилах Родопських гір, у південній 
та західній Македонії  32  – весільні звичаї значно відрізняються, але в 
основних рисах мають досить споріднений, спільний характер і мають, 
як ми вже зазначили, відбиток дуже давніх часів.

Між цими розкиданими в різних місцевостях залишками давнини 
перше місце має, звісно ж, належати примітивним формам шлюбу, що 
збереглися донині – з а влича нію, або з ас у рн у в а нію,  та пок у пкѣ 
дівчат.

Звичай завличанія, який відповідає у мыка нію з давньорусько
го літопису та отмицѣ в сербів, за словами п. Боєва, побутує майже 
повсюди в Болгарії: в околицях Болграда, Русчука, Котла, Слівна, Дра
ми, Прилепа, і якщо починає зникати в придунайській Болгарії, то три
мається повною мірою в Македонії. Викрадення дівчат відбувається 
досить часто навіть тоді, коли в ньому немає потреби, коли не існує 
жодних перешкод для шлюбу ні з боку нареченої, ні з боку її батьків 33. 

30  Утім, на думку п. Д ри н ов а , богомили зовсім не були такими аскетами щодо жінок, як 
їх зазвичай змальовують. (Д ри н овъ . Южные славяне и Византія въ Х вѣкѣ. М. 1876. стр. 76). 
Водночас в їхніх пам’ятках, що збереглися до сьогодні та опубліковані, зокрема проф. Я г и ч е м , 
ідеться про таке: «Горько бо естъ богомилское ученіе, братіе! Меса велеть не ѣсти, вина не пити, 
жены не поимати… глаголюще ѣко вино и жена отъ діавола есть» (ib. стр. 75).

31  П ы п и н ъ .  Op. сit. стр. 77–78.
32  Б о е въ . Къ брачному праву болгаръ, стр. 2–3.
33 Idid. стр. 6–7.

Матеріали болгарсько-української фольклорно-етнографічної  
експедиції (с. Криничне Болградського р-ну Одеської обл. *)

* Липень 1958 р. (АНФРФ ІМФЕ, ф. 145, од. зб. 260).

Болгарський народний танець хоро́
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своєї доньки лише в тому разі, якщо вона незаймана; втрата цноти при
пиняє свободу батька у виборі чоловіка для доньки» 40. Ми не вважаємо 
можливим вбачати в болгарському звичаї вплив Шаріату; без сумніву, 
цей звичай значно давніший і до того ж загальнолюдський, а тому ціл
ком імовірно, що в мусульманських народів він був тільки освячений 
Шаріатом за давньою звичкою, яка перейшла в закон.

Поряд з різними видами викрадення всі джерела, з яких ми черпа
ємо відомості про святкові обряди болгар, наводять також і прис т а н
ки – оригінальний вид шлюбу, який полягає в тому, що дівчина, іно
ді попередньо змовившись з молодим і склавши в невеликому вузлику 
свій одяг та все, що може захопити зі своїх пожитків, сама приходить 
до нареченого в дім його батьків. Прийшовши, вона підходить до вог
нища та розворушує його, показуючи цим, як зазначає п. Б ог и ш и ч , 
що вона прийшла під опіку господи. Потім вона цілує руки домашніх і, 
відійшовши в кут, стоїть там в очікуванні відповіді голови родини – до
макина. Прийняття її виражається, за словами Ка ніца  та Чола ков а , 
у тому, що її запрошують сісти біля вогнища. Під час одруження в та
кий спосіб молодий не платить а г арлика  батькам молодої і не дарує 
подарунків її родичам; сама вона не отримує приданого; на весіллі не 
присутній ніхто з її рідні, проте, якщо після першої ночі з’ясується, що 
молода нечесна, її вже не можуть відправити назад до батьків, як це бу
ває під час звичайного весілля 41. 

Як пояснюють автори, котрі повідомили нам ці подробиці, цей вид 
шлюбу практикують у тих випадках, коли батьки нареченої за жодних 
умов не погоджуються на шлюб з обраним нею нареченим, а викраден
ня її не можна влаштувати через незручність або через те, що цей звичай 
вийшов з ужитку (Боєв), або просто через економію, коли наречений 
та його родина не мають достатньо коштів, аби виплатити агарлик та 
купити подарунки (Любенов, Чолаков, Славейков). Остання з причин 
має, імовірно, вже пізніше походження. Перша має більш природний 
і давній характер, зважаючи на ту роль, яку в ньому відіграє домашнє 
вогнище та дотик до нього дівчини, яка прийшла в чужий рід. Здійсню
ючи цей акт, вона, з одного боку, робить неможливим своє вигнання 
батьками молодого 42 і водночас знімає з них та з молодого, як і з усього 
його роду, будьяку відповідальність перед своїм родом, а з другого, – 

40 Ibid. стр. 175.
41 Л ю б е н овъ . БабаЕга. стр.  73; Чол а ковъ . Ор. сit. стр. 27; B o g i š i č . Ор. сit. стр. 193; 

Б о е въ . Ор. сit. стр. 9. Звичай, за яким дівчина сама приходить до молодого, трапляється, оче
видно, і в деяких примітивних народів. Так, у Гвіані «une fille apporte son hamac à côté de celui de 
l’époux qu’elle a accepté, l’attache et tout est fini» (L au m i e r. Cérémonies nuptiales. p. 328).

42 Б о є в ,  у т і м ,  зазначає, що якщо батьки молодого не погоджуються на таке весілля сво
го сина або взагалі не бажають брати зобов’язання перед батьками молодої, то дівчина йде в 
дім когось із родичів молодого й лишається з ним там, поки зчинена сварка не вщухне (I b i d . 
стр. 9). Але і в такому випадку дівчина залишається під захистом родинного вогнища в домі 
родичів молодого, де її переслідувати або повернути, вочевидь, не можна.

У такому вигляді викрадення є пережитком о бряд у, який ми бачили 
як у болгарському, так і у весіллі інших слов’ян, але в краще збереже
ній формі. Крім того, найчастіше дівчину викрадають у разі незгоди на 
шлюб її батьків; у таких випадках часто не уникнути неприємностей, 
погоні («потеря») і навіть кровопролиття  34. Утім, цілком імовірно, 
що така незгода з боку батьків буває іноді лише вдаваною, і викраден
ня відбувається з їх відома, для уникнення весільних витрат  35, як це 
трапляється в Поволзьких губерніях Великоросії 36. Зрештою, найпри
мітивніший характер має насильницьке викрадення дівчат, усупе реч 
їхній волі. Якщо юнак хоче оволодіти дівчиною, яка не відповідає йому 
взаємністю і відмовляється виходити за нього заміж, він кличе кількох 
друзів, підстерігає разом з ними дівчину та, вибравши зручний момент, 
викрадає її силоміць, причому їй закривають рот, щоб не було чути кри
ку, тягнуть її десь у гори і тримають там кілька днів, поки не примусять 
її, врештірешт, віддатися своєму викрадачеві, який негайно «развáля 
дѣвството и» 37. Потім вони йдуть до вищих духівників, які, як зазначає 
п. Боєв, майже ніколи не відмовляють у благословенні шлюбу, навіть 
якщо батьки дівчини не дали на нього своєї згоди. Аналогічні звичаї 
знаходимо в черемисів Казанської губернії. У ХVІІІ ст. у них наречений 
з товаришами вдирався в дім молодої, захоплював її та поспіхом укла
дав з нею при свідках шлюб ще дорогою додому. У Малмизькому повіті 
ще й досі молоду викрадають з хороводу або в лісі… і якщо вона не по
годжується добровільно йти з викрадачем, її б’ють і, попри відчайдуш
ний спротив, везуть у дім молодого 38.

Описуючи подібні звичаї в дагестанських горців, у яких так само 
«хлопець, якому відмовили, підстерігає кохану дівчину, у товаристві 
кількох друзів оволодіває нею силою, затягує в заздалегідь приготов
лену схованку та негайно обезчещує її». М. М. Ковалевський додає, що 
«це робиться для того, щоб ані дівчина, ані її батьки не могли відмовити 
викрадачеві» 39. «За вченням правознавців мусульманської школи Ша
фаї, – продовжує далі автор, – батько має право розпоряджатися рукою 

34 Б о б ч е въ .  На у к а . Ч. ІІІ, кн. ІІ, стр. 34.
35 На думку п. П .   Р.   С л а в е й ков а , що була висловлена в його статті «Б ъ л г а р с к и т ѣ  п о 

с л ов и ц и »  (Переодическо Списание ІІ, 1883), «тоя причина е, че момъкътъ не можави до за
плати б а б а  х а к@  (об@ща) и проч.» Б о б ч е въ . Ор. сit. стр. 34.

36 «Шлюби через втечу здійснюються для уникнення весільних витрат, про людське око. Так 
заведено в православних селян усіх народностей. Такі само одружуються розкольники, коли 
вони віддають своїх доньок за православних, аби не показати байдужості до своїх вірувань». 
Е в п л ъ  С ол ов ь е въ .  Очерки народного юридического быта. Казань. 1888 (відбиток з «Ка
занських Губернських Відомостей», доведений тільки до 72 сторінки, оскільки подальший друк 
було припинено, згідно з розпорядженням місцевого губернатора). стр. 27.

37 Л ю б е н овъ . БабаЕга. стр. 74; Б о б ч е въ .  Op. cit. I. c. B o g i š i č . Sbornik sadonijh pravnih 
običaia u južnih slovena. стр. 193.

38 С м и рн овъ . Черемисы, стр. 129.
39 Ма кс .  Ков а л е в с к і й . Законъ и обычай на Кавказѣ. І, стр. 176.
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платежу – обушт а  та а гарл@к ъ , – досить часто різнилися між собою 
та були юридично відмінні. Вони дадуть нам можливість простежити та 
зрозуміти залишки подібних звичаїв і в інших слов’ян, а також з’ясувати 
деякі дуже заплутані аспекти примітивних шлюбних відносин. Оскільки 
ці види платежу є невід’ємною частиною сучасних весільних обрядів, і 
оскільки в цих обрядах ми сподіваємося знайти досить багато для їх по
яснення, то ми лишаємо їх розгляд до того часу, коли вони з’являються 
в ході перемовин, які передують весіллю, та власне весільних церемоній.

Отже, ми бачимо, що болгарський народ зберіг в ущелинах Бал
кан досить життєвими ті примітивні форми шлюбу, які в інших слов’ян 
залишилися тільки у вигляді пережитків весільних обрядів. Завдяки 
географічному розташуванню країни, ці форми не зникли, незважаю
чи на значну кількість складних культурних впливів і на візантійське 
(особливо духовне) законодавство, що тривалий час діяло в Болгарії і 
переслідувало ці форми (особливо ж викрадення жінок) з тією дикою 
жорстокістю, на яку була здатна Візантія 46.

Можливо, найяскравіший доказ особливої стійкості давніх зви
чаїв у болгар ми знайдемо в загальному уявленні болгарського народу 
про весілля з усіма його обрядами як про головний та вирішальний акт, 
що санкціонує шлюб, окрім церковного шлюбу, який і в болгар є лише 
формальністю, дотримання якої вимагає закон. Як і українці 47, велико
роси 48, румуни 49 та інші народи 50, болгари ставляться до обряду народ
ного весілля як до єдиного акту, який дає право вважатися подружжям та 
вступати в подружні стосунки: «Свадбата е друго, а вѣнчанието друго», – 

46 Про суворість цих законів і загалом про жорстокість переслідування викрадень, навіть у 
суто ритуальній формі, ми можемо скласти своє уявлення за візантійськими законами, що діяли 
навіть у давній Русі. Так, у 24 ст. так званих «законних книг» мовиться про таке: «Въсхытившей 
женоу, или оброученоую, или необроученоую, или вдовоу аще благородна боудетъ или раба, 
или ослобоженаіа, ... аще же кто и свою оброучницю въсхытить, аще оубо съ ороужіемъ и мечи 
и палицами въсхыщеніе етворилъ боудеть, таковый мечемъ казненъ боудетъ; а съпособляющеи 
емоу и свѣдоущеи хотѣніемъ кріемшеи се, иже каковое либо потщаніе створивше о семъ, бье
ми и острижени, носы ихъ оурѣзати. Аще ли же безъ всякаго ороужіа въсхыщеніе створи
ша, иже оубо въсхыщеніе створивый, роукы его оусѣчени да боудоуть, споспѣшьствовавшеи 
же в таковомъ въсхыщеніи или вѣдоущеи и послоужившеи и по волѣ приставшеи к томоу, 
иже каковое либо потщаніе о томъ створившей, бьемі и острижени, поточени да боудоуть». 
А .   Па в л овъ . Книги законныя (Сборникъ Отдѣленія русскаго яз. и словесн. Имп. Академіи 
Наукъ. т. XXXVIII, № 3, стр. 67).

47 Сборникъ за народни умотворенія, наука и книжн., т. ІІІ, стр. 149.
48 «Вінчання не робить з неї (нареченої) дружини та жінки – вона і надалі визнається ді

вчиною… вона не дружина – вона дівчина… шлюб стає загальновизнаним лише на другий день 
після вінчання». Пон о м а р е въ . Обрядовый обычай (Сѣверный Вѣстникъ 1890, іюнь, стр. 71).

49 «Вінчання для багатьох молдаван, незважаючи на те що вони сповідують православ’я, не 
є таїнством, а лише обрядом, тому трапляється, що, здійснивши весільні формальності, а іноді 
й без цього, не виконавши обряду вінчання, чоловік і жінка живуть разом і називаються чоло
віком та дружиною». З а щ у к ъ . Бессарабская область (Матеріалы для географіи и статистики 
Россіи, собр. офицерами Генер. Штаба). Спб. 1862, І, стр. 482.

50 Черемиси ще донедавна, «хоча й вінчалися в церкві, проте це вінчання ні в що не ставили 
та вінчали молодих вдома посвоєму». С м и рн овъ . Черемисы, стр. 132.

поставивши себе під захист домашнього вогнища нової родини, вона 
розриває зв’язок зі своєю сім’єю та позбавляє останню права забрати її 
силоміць. Цікаво, що деякі автори, як, наприклад, п. Бобчев, називають 
п ри с т а н к а м и  будьякий вид викрадення дівчини з а  ї ї  з г од и  і да
ють ім’я п ри с т а н у ш і  будьякій дівчині, яка погодилася бути викра
деною або вийти заміж проти волі своїх батьків та яка навіть удавано 
не чинила опору молодому 43. Можливо також, що за походженням цей 
звичай споріднений з тим правом, яке визнається практикою дагестан
ських судів за кожною збезчещеною і вагітною дівчиною або навіть удо
вою, – право ввірватися в дім її звабника, народити там дитину й таким 
чином примусити його взяти її за дружину 44. На це також частково на
тякає подібний український звичай, який ми вже мали нагоду згадува
ти в попередніх своїх працях на цю тему. За словами Боплана, у давній 
Україні дівчина так само приходила в дім молодого та вимагала, щоб він 
з нею одружився. До того ж батьки хлопця не насмілювалися цьому пе
решкоджати, боячись гніву Божого або якогонебудь нещастя, оскільки 
вигнати дівчину в такому випадку було б образою всього її роду та мог
ло накликати різні неприємності, а з другого боку, вони боялися гніву 
та покарання з боку церкви, яка в таких випадках була дуже суворою та 
приписувала покаяння і накладала значне покарання, покриваючи весь 
дім ганьбою  45. Вірогідно, це втручання церкви в Україні та вкрай по
блажливе її ставлення до подібних випадків у Болгарії може мати тільки 
таке пояснення.

Щодо іншої примітивної форми шлюбу – купівлі нареченої, то й 
вона збереглася на Балканському півострові, як і викрадення, незрів
нянно більшою мірою, ніж серед інших слов’янських народів, а в Болга
рії становить надзвичайний теоретичний інтерес, зберігши в собі риси 
і в и к у п у  нареченої як своєрідного відшкодування її роду завданої 
моральної та економічної шкоди, спричиненої викраденням дівчини, і 
в и н а г о р од же н н я  її роду в особі його представника – домакина або 
батька молодої за право, що йому як такому представнику, належало на 
цноту молодої. Ці види плати за наречену, що виражалися у двох видах 

43 Б о б ч е въ . Наука, ІІІ, стр. 34.
44 М .  Ков а л е в с к і й . Законъ и обычай, ІІ, стр. 168.
45 «…et voila de quelle façon les filles amoureuses ne peuvent manquer d’estre bien tost pourvues, 

car elles controignent (dans la perseverance) le père, la mère et leurs serviteurs à ce qu’elles desirent 
et comme je disois cydessus crointe d’encourir le courroux de Dieu, et qu’il leur en arrivast quelque 
sinistre malheur: car de mettre hors la fille ce serait offencer toute sa race, qui en aurait du ressentiment, 
et aussi mesme ils n’ont pas pour ce suiet le pouvoir d’user la voye de fait et de violence, sans encourìr 
comme je disois 1’ire et la punition de l’Eglise qui est rigoureuse en ce cas ordonnant quand cela arrive 
des pénitences et des grandes amendes et notant leurs maisons d’infamie, tellement qu’eatans intimi-
dez de ces fausses superstitions, ils evitent tant qu’ils peuvent les infortunes qu’ils croyent comme ar-
ticles de foy leur devoir arriver par le refus de leurs enfants aux filles qui les demandent». Beaup l an . 
Description de l’Ukraine, p. 118, 119.
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ратурі та науці від початку політичного відродження цієї країни, і на
віть незважаючи на те що вивчення болгарського народу стало одним з 
державних завдань його уряду, матеріалів дуже мало, та й то не зовсім 
задовільні. Те, що було зроблено попередніми дослідниками – Ра ков 
с ь к и м ,  В е рков и ч е м ,  Чол а ков и м ,  б р ат а м и  М и л а д и н ов и 
м и ,  Л ю б .  К а р а в ел ов и м  та іншими, – крім стислості та надмірної 
сором’язливості, яка змушувала їх замовчувати все, що могло бодай 
найменшою мірою видатися непристойним, відзначаються ще й тим, 
що увага авторів була прикута або тільки до обрядів, у такому разі ви
пускалися пісні, або до пісень, тоді майже не згадувалися обряди. Як 
наслідок, відсутній хоча б один опис весілля, який подавав би весь його 
послідовний хід, його драматичний s c e n a r i o, давав би можливість ви
користовувати пісні для пояснення обрядів тощо. Праці новітніх дослід
ників, хоча також є занадто стислими, мають більш науковий характер, 
але подекуди мимоволі страждають на однобокість, як, зокрема, досить 
поважні праці пп. Б о є в а ,  Б о б ч е в а ,  К а ж у х а р ов а ,  Х ри с т ов а  та 
інших, або знову ж таки на деяку уривчастість та зайву скромність, як, 
наприклад, найкращий з новітніх збірників, що його видає п. Ша п к а 
рь ов . Серед іноземних учених, які писали про болгарське весілля, най
більше зробили професор Б .   В .   Б ог и ш и ч  та пп. К р а у с с  і  До з он , 
проте монументальна праця першого з них, яка стосується тільки двох 
округів Східної Румелії, і дуже старанно розроблений розділ про бол
гарське весілля в книзі пана Краусса є тільки початком наукової об
робки попередньо виданих матеріалів; а розвідка Дозона має радше 
філологічний характер, ніж етнографічний, і не завжди відзначається 
достатньо виваженою критикою. Зрештою, ми самі здійснили спробу 
отримати описи весіль, зроблені за нашою спеціальною програмою. На 
жаль, це було саме під час війни із Сербією та подальших подій, які 
мало сприяли спокійному заняттю такими предметами, як етнографія, 
і нам вдалося отримати лише два описи болгарського весілля: один, хоч 
і дуже короткий, але з деякими цінними деталями, від п. Пе т р а  Ра д а 
н ов а  з Варни, другий – з Разлозького округу Македонії, що був чудово 
складений за нашою програмою невідомою нам особою та пересланий 
нам п.  Д а н а д ж і є в и м . Обидва ці описи, за які ми вважаємо своїм 
обов’язком висловити їхнім авторам нашу глибоку вдячність 55, будуть 
передані нами до друку. Усе це є дуже цінним, як і ті матеріали, які вже 
видані та постійно продовжують видаватися, однак усього цього й досі 
недостатньо.

Саме ця нестача відомостей заважає нам насамперед визначити 

55 Так само не можемо не згадати з великою вдячністю про ту люб’язну допомогу, яка була 
нам надана панами І в а н о м  А р с е н т ь є в и м  Д а н а д ж і є в и м , Х а рл а м п і є м  А н г ел ов и м , 
Х ри с т ов и м , Ст оя н ов и м  та іншими, які повідомляли нам про різні друковані та письмові 
матеріали, вказівки тощо.

каже один з найкращих дослідників болгарського весілля п .   Б о б ч е в . 
«Това нѣщо собирателитѣ на народнитѣ обичаи не трѣбва да изгубватъ 
изь прѣдъ очи, кога распитвать. Въ старо врѣме безъ с в а д б а  (совокуп
ностьта на обрядитѣ), вѣнчанието е било нѣщо немислимо. Свадбата е 
била по главното и тя се е продъжвала нѣколко дена; чрѣзь нея се е раз
глашавало за събитието, чрѣзъ нея сѣ се правили домашнити веселби; 
чрѣзъ нея се е давало да се розбере, че собитието има голѣма важность». – 
«Сега», – продовжує він, – «свадба е изгубила старата еи обрядность и 
символизмъ» 51. Але незважаючи на ослаблення давніх звичаїв під впли
вом загальноєвропейської культури, основний погляд на значення весіл
ля, очевидно, залишається незмінним; на це принаймні вказує цілісність 
весільного обряду, яку бачимо в усіх відомих сучасних описах.

Варто, утім, зазначити, що подібне ставлення до весільного обря
ду, порівняно з обрядом церковним, аж ніяк не є якоюсь особливістю 
слов’янських племен або племен, близьких до них географічно. Це став
лення логічно випливає із самої сутності шлюбу та свого часу існувало 
повсюдно в Європі, визнаючись самою християнською церквою. «Шлюб 
вже благословляли в язичницьких храмах, – каже згаданий нами вище 
Edelstand du Meril, – і релігія суворіша, яка оголосила постійність шлюб
них обов’язків, уважала своїм обов’язком очистити те, що в них було 
плотським, таємничою дією священного обряду». «Але шлюб набував 
чинності лише будучи фактично здійсненим, – про довжує він і посила
ється на Gratianus’а 52, – і сама церква не могла освячувати його наперед, 
поки він у дійсності ще не існував. Тільки в ХV столітті церква відчула 
необхідність відкинути логіку, і зальцбурзький собор у 1420 р. поста
новив обов’язковим правилом здійснювати церковний обряд вінчання 
не п і с л я  фактичного вступу молодих у статеві стосунки, я к  ц ь ог о 
в и м а г а в  з в и ч а й ,  а  д о  н ь ог о » 53. «Однак для уникнення непослі
довності потрібно було знайти форму, яка б, не зачіпаючи невин ності, 
була матеріальним поєднанням; такою формулою став ритуальний по
цілунок» 54. Але про це буде сказано більше – принагідно.

Якщо нам доводилося скаржитися на нестачу матеріалів для ви
вчення українського весілля, то стосовно Болгарії це ще відчутніше. 
Незважаючи на глибокий патріотизм, який поставив вивчення своєї 
народності в перелік найважливіших завдань громадської діяльності, 
незважаючи на значну енергію, що простежується в болгарській літе

51 Б о б ч е въ . Материали за българското обичайно право (Хисарскій округъ ) // На у к а , № ІІ, 
1882, стр. 35.

52 «Non est dubium illam mulierem non pertinere ad matrimonium, cum qua commixtio sexus non 
docetur fuisse». Gratianus. De bigamis non ordinandis. ch. V. (Ed .  Du- Mer i l ,  о p. cit., p. 36).

53 «Matrimonia quoque quae benedicenda fuerint, non post, u t  mor i s  ex t і t і t , sed ante ipsorum 
carnalem consummationem ac solemnitatis nuptiarum celebrationem, pro benedictionis ipsius reveren-
tia benedicantur». Hartzheim. Cons i l i a  Ge rman iae .  t. V, p. 190. ( Ede l s t .  Du -Mer i l ,  op. cit. 
p. 36).

54 E d .  D u  Me r i l . Op. cit. p. 36, 37.
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знак прихильності китку, тобто букетик із квітів, обвитий червоною 
шовковою ниткою. Хлопці беруть букети і дякують за них дівчатам, 
так само як і за пісні, прощаються з ними й вирушають на іншу 
седенку… На світанку кожен хлопець іде на ту седенку, де перебуває 
його сестра або майбутня наречена, у якої немає брата, щоб провести 
її додому.

Видозміненими седенками в болгар є т л ъ к а . Це те саме, що 
т ол ок á  в Україні та п ó м о ч ь  у Великоросії, тобто звичай скликати ро
дичів та знайомих для виконання будьякої роботи, що вимагає значної 
кількості робочих рук; до того ж робота ця виконується у вигляді вза
ємної послуги та без оплати, а лише за частування, що супроводжується 
музикою та піснями. В Україні, особливо останнім часом, цим часто ко
ристуються і навіть зловживають великі господарі, особ ливо священи
ки та дрібні поміщики. Дватри дні селом або навіть по кількох сусідніх 
селах їздить прикажчик у супроводі кількох музикантів і запрошує на 
толоку у визначений день, зазвичай у неділю. Зранку приходять хлопці 
й дівчата, робота триває цілий день та переривається час від часу час
туванням і танцями під музику. Майже те саме відбувається і в Болга
рії, але тільки щодо зимових робіт, причому зберігаючи характер більш 
первісної взаємної допомоги, з усіма характерними особ ливостями се
денки. Імовірно, це не що інше, як злиття двох звичаїв, що, можливо, 
відбулося само собою, природно, з огляду на усталені умови сільського 
життя. У Великоросії, наприклад, за словами п. Сумцова, заможні люди 
не допускають влаштування вечорниць у своїх будинках, аби не піддати 
своє житло впливові нечистої сили на цілих три роки 61. Цілком мож
ливо, що через такі обставини або просто через небажання господарів 
влаштовувати в себе гучне збіговисько молоді, зібранням цим у Болгарії 
довелося шукати притулку та скористатися толокою як найзручнішим 
способом поєднання седенки із суто економічним звичаєм взаємної до
помоги в роботі.

Увечері, у день толоки, кожна запрошена дівчина, вдягнувши 
свою найкращу та чисту сукню, з квітами на голові, та приготувавши 
к и т к у, тобто букетик квітів, бере свою розмальовану прядку і в супро
воді свого брата або когось із родичів вирушає в дім, куди її запросили. 

Лѣса стоятъ  дремучіе,
Въ тѣх лесахъ огни горятъ,
Огни горятъ великіе;
Вокругъ огней скамьи стоятъ,
Скамьи стоятъ дубовыя.
На тѣх скамьяхъ добры молодцы,
Добры молодцы, красны дѣвицы,

Поютъ пѣсни, коліодушки…
Въ срединѣ их старикъ сидитъ,
Онъ точитъ свой булатный ножъ.
Котелъ кипитъ горючій,
Возлѣ котла козелъ стоитъ,
Хотятъ козла зарѣзати…

Утім, останнім часом справжність цієї колядки піддають сумніву.

61 Н .   С у м ц ов . Досвѣтки и посидѣлки. К. 1886, стр. 5–6.

й те, чи існує між болгарською молоддю постійна організація, подіб
на до тієї, яку ми бачили в Україні у формі парубоцької та дівоць
кої громад? Але, якщо вона й не існує постійно, то в кожному разі 
з описів, які в нас є, можемо встановити, що як хлопці, так і дівчата 
групуються задля своїх зібрань та інших громадських ігор і розваг. 
Такі зібрання молоді, найкращий опис яких ми маємо в «Показаль
ці» Раковського, відомі під назвою сѣденокъ [седенок], посѣденокъ, 
попрелокъ тощо  56. Влаштовують їх зазвичай восени на краю села 
навколо великого вогнища, а взимку – у хаті. Усю ніч скрізь по селу 
лунають пісні, і тільки під ранок молоді люди розходяться. «Восе
ни», – мовиться в описі Раковського 57, – коли ще погода стоїть гарна, 
дівчата та молоді жінки  58 у святкових сукнях з букетами із живих 
квітів на голові вирушають на тік або на сільський майдан (або на до
рогу за селом, як зазначає Чолаков 59), де спочатку вони розкладають 
багаття, потім ставлять навколо вогнища довгі дерев’яні лавки, сіда
ють на них та починають усі разом працювати – прясти льон тощо. 
Ця робота супроводжується безперервними піснями. З іншого боку, 
сільські хлопці так само збираються разом та, розділившись на кіль
ка дружин, озброюються ножами, палицями, побоюючись, щоб не 
трапилося якогось лиха (імовірно, це мало сенс особливо за часів ту
рецького панування), а згодом вирушають до дів чат; серед них завж
ди є хлопець, який уміє грати на будьякому народному музичному 
інструменті. Прийшовши туди, де зібралися дівчата, хлопці вітають 
їх, а дівчата, відповідаючи на це вітання, встають і стоять доти, поки 
всі хлопці не сядуть з одного боку та не запросять сісти і їх та заспіва
ти разом з ними. Дівчата сідають з іншого боку кола, яке утворюється 
лавками й у центрі якого безперервно палає вогонь, освітлюючи знач
ний простір та створюючи веселе видовище  60. Дівчата починають 
працювати та співати пісень, а хлопці сидять сумирно і слухають 
співи, виявляючи при цьому задоволення. Потім усі хлопці встають 
з місць і починають вести коло: кожен з них бере за руку ту дівчину, 
яка йому подобається, так що хоровод складається з хлопців та дівчат 
разом. Після закінчення танку кожна з дівчат дає своєму коханому на 

56 У В е р б и ц і  зібрання молоді на вулиці, що відбуваються зазвичай від Великодня до Спаса, 
мають назву в е ч е рн и ц ъ , майже так само, як в Україні (Ис к р а  1889, Юний, № 1, стр. 69).

57 Стаття Ж и н з і ф ов а  складена за книгою Ра ков с ь ког о  та опублікована в И з в ѣ с т і я х ъ 
И. Общ. Любителей Естествознанія, Антропологіи и Этнографіи (Труды Этнографич. Отдѣла, 
кн. ІІІ, вып. ІV. 1874, стр. 51–53).

58 Щодо участі в цих зібраннях м ол од и х  ж і н ок , то вона нам видається вкрай сумнів
ною, тим паче, що про це не згадується в жодному іншому джерелі (Б о е въ .  Оp. cit. стр. 5; 
Чол а ковъ , стр. 8, etc).

59 Чол а ковъ .  Оp. cit. стр. 8.
60 Не можна не зауважити виняткову схожість усієї цієї картини, якою є болгарська седенка 

за описом Раковського, з тим, що змальовує нам відома великоросійська колядка, уміщена в 
усіх хрестоматіях:
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Після закінчення такої пісні решта дівчат і хлопців вітають тих, 
кого величають, кажучи їм: «“Нех а й буде  в она  то бі  щаслив ою, 
Стояне  чи Дра г а не!  Нех а й буде  в ін  то бі  щасливим,  Ра до 
чи Златко!”» Потім дівчата роздають хлопцям, кожна своєму, китки 
і йдуть по домівках у супроводі брата чи родича; а тих, котрі не мають 
брата, супроводжують їхні коханці. Якщо ж кількість присутніх дівчат 
перевищує кількість хлопців, і навпаки, то осіб, яких бракує, замінюють 
малолітні діти, які не беруть жодної участі в толоці; це робиться лише 
для того, щоб кількість парубків дорівнювала кількості дівчат і навпаки.

Переглядаючи деякі із записаних досі пісень, що співаються на 
цих зібраннях молоді, ми не знаходимо в них ані рис особливо архаїч
них, ані вказівок на первісне значення цих зібрань. Пісні містять у собі 
тільки суто побутові риси, подробиці, що мають описовий характер і 
дуже часто вельми поетичний. Одна із цих пісень подає нам чарівну 
картинку, що зображає двох вівчарів, які зібралися вечеряти та почули 
в долині спів дівчат: вівчарі поспішають закінчити своє «печене ягнѣ», 
щоб зійти донизу і взяти участь у седенці 62. Друга пісня змальовує ді
вчину, якій батьки наказують прибрати кімнату, постелити постіль і 
лягати спати; вона виконує все це, та не спить, а, дочекавшись поки за
снуть її батьки, потихеньку йде зі своїми подругами на вулицю, де вже 
про неї запитує її молодий друг 63. Третя пісня, дуже цікава, представляє 
нам дякакалугера, який почув біля монастиря спів дівчини та прокли
нає свою долю: якби він почув її спів раніше,

Додé не бех се покалугéрил,
Покалугéрил, име прéменил,
Дрен предрешил, душа потóпил…

Дівчина Вела не бентежиться, зрештою, обітницями, що їх виголо
сив молодий монах, і радить йому:

… ф@рлн гункъя на з @лта дункьа,
И калимовка в нова килиіа
Та па си доіди код мома Вела! 64

За словами давніх описувачів болгарських звичаїв, дівчата й молоді 
люди, які супроводжують їх із седенок, розходяться по домівках, і цим 
усе закінчується. Однак у новітніх дослідників ми знаходимо згадку 
про те, що «в деяких місцевостях на поседенках момчета [парубки] і 
момици [дівчата] ночують разом парами», що, очевидно, слід розуміти 
в сенсі допущення і статевого співжиття, оскільки слідом за тим автор, 
який повідомляє про це (п. Боєв), каже: «У багатьох місцях, зрештою, 

62 С б о рн и к ъ  за народни умотворения, наука и книжина, II, стр. 36, № 11. 
63 I b i d . стр. 35, № 10.
64 I b i d . стр. 36, № 12.

Коли всі дівчата зберуться, вони починають виконувати запропоновану 
господарями роботу, найчастіше це лущення кукурудзи або щось по
дібне; працюючи, вони майже весь час співають. З іншого боку, хлопці 
формують кілька гуртів на чолі із сопілкарями і вирушають у дім, де 
відбувається толока. Назустріч їм виходить господар і запрошує зайти 
в кімнату, де працюють дівчата. Увійшовши, хлопці передусім вітаються 
з дівчатами, які на знак поваги відразу ж встають з місць і стоять доти, 
доки хлопці на їхнє прохання не сядуть з протилежного боку.

Після цього хлопці у свою чергу запрошують дівчат сісти і співа
ти пісень. Знову починається робота, що супроводжується співами та 
грою на сопілці або іншому інструменті. Попрацювавши так деякий час, 
іноді досить довго, усі встають і разом виходять на вулицю або, якщо 
погода негожа, залишаються в тій самій кімнаті, починають водити 
х о р о , причому кожен хлопець стає поруч із тією дівчиною, яка подоба
ється йому найбільше. У середині кола стоїть сам господар і зі свічками 
або скіпкою в руках освітлює танцівників. Згодом усі знову беруться за 
роботу. Хоро танцюють таким чином кілька разів. «Після півночі гос
подар накриває на стіл і, відповідно до статку, виставляє різноманітні 
страви й вино цілими відрами, пригощає робітниць. Хлопці їдять разом 
з дівчатами, пригощаючи один одного, але дівчата поводяться скромно, 
а вина або зовсім не п’ють, або п’ють дуже мало. Їм прислуговує сам 
господар та всі його домочадці. Після закінчення вечері всі виходять на 
вулицю і знову танцюють хоро. Потім хлопці йдуть у кімнату і просять 
дати їм решето з вовною та веретено, яке відразу приносять і кладуть 
посередині кімнати. Тоді кожен хлопець бере з решета трохи вовни та 
веретено і передає їх своїй коханій, просячи показати йому, як прядуть. 
Від цієї пропозиції жодна дівчина не може відмовитися, адже це було б 
неабиякою образою для юнака. Тому дівчата з радістю беруть запропо
новані веретена і, намотавши на них трохи пряжі, знову повертають їх 
хлопцям. Ті ж, бажаючи зробити дівчатам приємність та показати їм, 
що вони також беруть участь у жіночій роботі та поважають її, прядуть 
трохи, після чого кладуть веретено на решето. Це означає, що настав 
час розходитися. Утім, перш ніж розійтися, дівчата величають піснями 
кожного з парубків з тією дівчиною, яка прийняла від парубка веретено 
і цим дала знати, що й вона не проти покохати його. У цей час дівчина, 
яку величають, не співає, але, мовчки червоніючи, опускає очі до тих 
пір, поки не почнуть величати іншу дівчину. Пісні ці містять у собі за
звичай натяки на майбутнє єднання дівчини й парубка:

Кърши, Тодоро, лилѣкя,
Прави, Тодоро, мостове,
Чи ще да мине, Тодоро,

Царь и царица, Тодоро;
Не мина царь и царица,
Не мина Стоянъ и Рада…
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На жаль, як попередні, так і новітні письменники, висловлюючись 
про цноту болгарських жінок, ніколи не проводять певної різкої межі 
між поведінкою жінок до заміжжя і в заміжжі. Не маючи в літературі 
жодного факту, який би прямо вказував на легковажну поведінку 
заміжніх жінок, ми схильні думати, що загальнопоширена думка про 
їх непохитну вірність чоловікам не може бути поставлена під сумнів. 
Щодо цноти дівчат ми маємо відгуки достатньо суперечливі. Не кажучи 
вже про те, що ті ж письменники, які стверджують, що порушення 
цноти дівчиною є чимось рідкісним і винятковим, указують водночас 
на різні звичаї та обряди, що існують у разі, якщо наречена виявиться 
не цнотливою; а у відомостях новітніх дослідників ми знаходимо вже 
прямі вказівки на те, що принаймні в деяких місцевостях Болгарії 
цнота дуже мало цінується і порушення її відбувається досить часто. 
Так, за словами п.  Боєва, свобода статевих відносин до заміжжя 
трапляється в Белградчицькому окрузі, а потім у Македонії, в околицях 
Прилепа, де вона закріплюється вступом парубка з дівчиною у так 
зване п о б р ат и м с т в о  т а  п о с е с т ри м с т в о . Хлопець із дівчиною 
вирушають на свято до обідні, під час читання Євангелія стоять поруч 
біля священика, потім після обідні цілуються і роблять одне одному 
подарунки. Після цього обряду спілкування подібних побратимів зі 
своїми посестрами відбувається, як у чоловіка з дружиною, різниця 
лише в тому, що вони живуть окремо і церковного шлюбу між собою 
не беруть. Цнота в цих місцях для дівчини не є необхідною умовою 
при одруженні, але в заміжжі ці ж посестри суворо дотримуються 
подружньої вірності 66. Так само в Белградчицькому окрузі, за словами 
того ж автора, нецнотливість нареченої призводить до того, що її 
купають у найближчій річці на другий день після оголошення її вини. 
Ще цікавішими в цьому сенсі, хоча й такими, що не вирізняються 
необхідною визначеністю, є відомості, що їх надає В е рков и ч  про 
жителів Македонії – Копановців та Піянців. Про перших, які живуть у 
місцевостях С коп с ь к а ,  Ку м а н ов с ь к а  т а  В р а н с ь к а , він стверджує, 
що «жіноча стать у них розпусна», і що розпуста в них «уважається 
перевагою»  67. Про других, які населяють простір між горами Смок, 
Когановська, Мелешовська  – до Вітомських і Рильських гір, ідеться 
також з приводу звичаю показувати докази цноти нареченої, що цей 
звичай походить, вірогідно, «від розпущеності жіночої статі, що нерідко 
трапляється» (значить, д о  з а м і ж ж я ). «Піянець, – зазначає Веркович, – 
легко переживає безчестя жінки…; вимоги моралі не мають жодного 

66 Б о е въ , op. cit. стр. 3–4.
67 Тр у д ы  Э т н ог р а ф .  О т д .  И.  Общества Любит. Естествознанія, Антропологіи и 

Этнографіи, кн. III, вып. I. М. 1874. стр. 8, 9. Статтю В е рков и ч а  перекладено і видано окре
мо болгарською мовою під назвою «О п и с а н и е  б и т ът ъ  н а  Ма кед он с к и т ѣ  Б ъ л г а ры » 
(Кюстендилъ, рік не позначено).

статеві зносини вже не допускаються». Так, наприклад, у багатьох селах 
навколо Русчука існує звичай допускати того з парубків, котрий має 
прихильність дівчини, ночувати з нею, але лише за умови поводитися 
скромно; інакше ж порушників правила про цноту примушують 
швидше одружитися 65.

Ось і всі дані, які ми змогли відшукати в літературі з цього 
питання про громадську організацію молоді обох статей у болгар і про 
поседенки. Якщо ми не знаходимо в них докладних вказівок на існування 
в Болгарії такої ж правильної організації молоді, яку ми бачили на 
українських п а р у б оц ь к і й  і  д і в оц ь к і й  громадах, то ми всетаки 
помічаємо чіткі сліди існування подібної організації раніше. Такими 
слідами ми вважаємо передусім яскраво виражене групування парубків 
і дівчат окремо один від одного, появу тих і інших у вигляді окремих 
компаній, колективний прийом, улаштований дівчатами для парубків 
тощо. У всьому цьому як парубки, так і дівчата становлять групу, а не 
випадкові зібрання молодих людей, хоча в них, очевидно, немає, як в 
Україні, ані складчини, ані постійних внесків у громадську касу, ані 
особливих представників, таких як українські о т а м а н  і  о т а м а н к а 
тощо. Ще в більш згрупованому вигляді й у виразнішій, ніж в Україні, 
формі існують ці групи молоді, беручи участь у весільних церемоніях, 
де вони дуже часто мають надзвичайно характерні назви п о б р ат и м і в 
і  п о с е с т е р , просто переносячи нас у той період, коли всі молоді люди 
клану були між собою братами, а дівчата  – сестрами. Але про це ми 
вестимемо мову далі, а тепер звернімо нашу увагу на іншу, вірогідно, 
ще архаїчнішу й важливішу з погляду історії культури особливість 
болгарських седенок  – допущення статевих зносин між хлопцями й 
дівчатами, яке в Україні, як і в переважній частині місцевостей Болгарії, 
встигло перетворитися вже на простий звичай –  пережиток – у спільне 
спання без усякого інтиму, що фактично порушує цноту.

«Звичай вільних статевих стосунків був помічений дослідниками, – 
як ми вже зазначили зі слів п. Боєва, – і на поседенках, де парубки й дівча
та ночують разом парами». Якщо ми згадаємо при цьому наведений уже 
нами вище факт, що в той час, коли після толоки парубки й дівчата роз
ходяться по домівках, особлива увага звертається на те, щоб кількість па
рубків дорівнювала кількості дівчат, аби кожний і кожна мали свою пару, 
і що, у випадку непарності, тих осіб, яких бракує,  замінюють малолітні, 
які не беруть і не можуть брати участі в іграх, то нам здається, що із цих 
фактів ми можемо дійти висновку, що звичаї ці становлять дещо більше, 
ніж звичайні молодіжні зібрання для розваг, і потребують ґрунтовнішо
го дослідження, тим паче, що вони, очевидно, погано пов’язуються із за
гальнопоширеними поняттями про статеву мораль у болгар.

65 Б о е въ . Къ брачному праву Болгаръ, стр. 5.
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так званого посестримства». «Таке посестримство, – продовжує він, – 
є звичаєм, згідно з яким пшавська дівчина вибирає собі будького з 
неодружених чоловіків у “цацали”, або наречені брати. Цей цацала не 
лише супроводжує повсюди свою наречену сестру, але з відома батьків 
спить з нею в одній постелі. Дуже рідко, однак, ці стосунки молодих 
людей, які штучно поріднилися між собою, перероджуються в стосунки 
коханця й коханки»  71. Це цілком природно, оскільки ніщо так не 
суперечить шлюбному співжиттю, як стосунки брата й сестри, навіть 
штучні. Але якщо потім, унаслідок зникнення матріархату, значення 
цих стосунків зменшується, то тим паче знизиться, звичайно, і значення 
штучної спорідненості, що іноді продовжує існувати у вигляді традиції. 
Дуже цікаво, що подібне посестримство в Сербії, не перейшовши ще в 
любовні стосунки, набуло з обрядового боку теж форми шлюбу, хоча й 
«комунально»язичницького. За словами Вука Караджича, у Неготині 
та Ршаві у другий понеділок після Великодня  – день, що носить 
характерну назву d ružiča lo ,  – хлопці й дівчата збираються разом, 
утворюють пари, плетуть вінки з вербових гілок, цілуються крізь ці 
вінки і, обмінюючись при цьому великодніми яйцями, укладають між 
собою побратимство і посестримство, яке триває весь рік, до наступного 
družičal’a, і яке так само, як і у пшавів, не переходить зазвичай меж суто 
братських стосунків 72. Подібний пережиток, але в ще більш зміненому 
вигляді, трапляється у Великоросії, де, наприклад, у Аткарському повіті 
Саратовської губернії дівчата, що досягли шлюбного віку, збираються у 
свято П’ятдесятниці, водять хороводи, роблять із зелених гілок вінки, 
цілуються крізь них і укладають між собою щось на зразок союзу 
дружби, що має назву к у мів с тв а . Вінки потім кидають у воду  73. 
Натомість в інших місцевостях Росії, а саме у Псковській губернії та в 
Сибіру, посестримство переродилося, як і в Болгарії, у стосунки значно 
ближчі, як це можна бачити з того, що у Псковській губернії слова 
по братим і по братимка означають коханця і коханку, а в Сибіру 
словом брат а нчич називають людину, батьки якої належали до різних 
народностей, наприклад, батько росіянин, а мати татарка, і навпаки 74.

Очевидно, цілковито віддаленим від усіх описуваних проявів 
статевої свободи є згадуваний п.  Боєвим (ib.  стр.  3) звичай, відомий 
під назвою п а р ат с ко , що існував донедавна, а можливо, і зараз ще 
не зовсім зник у двох селах, Габрові та Новоселі, у південній частині 
Доспатських гір. Він полягає в тому, що «момци і дівойки» вибирають 

71 Макс. Ковалевскій. Законъ и обычай на Кавказѣ. М., 1890. I. стр. 21.
72 Vuk. Život i obyčaji 274 цит. у B o g i š i č’a  «Pravni obyčaji u Slovena». Zagr. 1867 стр.  150; 

Krauss’a. Sitte und Brauch der Südslaven, s. 613. 
73 Минхъ. Народные обычаи, обряды и пр. у крестьянъ Саратовской губ. 1890. стр. 104.
74 Даль. Толковый Словарь живаго великорусскаго языка I. 127. Узагалі про це, як і про різні 

види побратимства, див. нашу статтю: L a  Fr at e r n i s at i on  e n  U k r a ї n e  (Mélusine, V, Mars
Avril 1890. № 8).

впливу на них, тому вони зовсім не ображаються, спостерігаючи 
часто безчестя (наречених), хоча й надзвичайно мстиві  68». Ці дуже 
цікаві самі по собі дані, що встановлюють разом з вищенаведеними 
відомостями п.  Боєва факт існування в деяких місцевостях Болгарії 
свободи статевих стосунків до шлюбу, доповнюються у Верковича 
двома ще важливішими легендами, які, можливо, можуть пролити 
деяке світло на існування таких звичаїв у болгар – племені, що мало 
вже індивідуальний шлюб, вірогідно, значно раніше свого переселення 
на Дунай. Легенда про походження Копановців засвідчує, що це плем’я, 
розмножившись, «досягло кордонів н е ч и с т и х  л юд е й , від зносин, 
з якими вони порушили повеління Бога», який прокляв їх, «щоби 
вони були слугами розпусти та винищення». У другій легенді  – про 
Піянців  – ідеться про майже те саме: «Бог… напустив на них я ке с ь 
л ю т е  п окол і н н я  л юд е й … і зовсім покинув їх…; у незліченних 
битвах з дикими народами і ведмедями вони… розсіялися по різних 
місцях і п о ч а л и  ж и т и ,  я к  х у д о б а » 69.

Якщо ми пригадаємо наведені нами вище скарги екзарха Іоанна з 
приводу існування в Болгарії «поганих словенів», то, найвірогідніше, з 
нашого боку не буде надто ризиковано зробити припущення, що «нечисті 
та люті люди» із цих легенд, з якими доводилося зіштовхуватися болгарам 
і завдяки зіткненню з якими ці останні зробилися «розпусними», тобто 
стали байдуже дивитися на захоплення дівчат до шлюбу; що ці люди – 
не інакше, як слов’янські племена, що населяли давню Мізію до приходу 
болгар і шляхом змішання з ними потім передали їм ті звичаї, які ми 
знаходимо в ту саму епоху й у дніпровських слов’ян, що прийшли, як 
свідчить літописець, теж з Дунаю. 

Переглядаючи викладені вище факти, читач, мабуть, звернув увагу 
на ту дивну, на перший погляд, обставину, що парубок і дівчина, які 
живуть між собою у зв’язку, носять іноді назву по братимів  і  по с е с тер 
та здійснюють навіть у церкві щось на кшталт обряду, близького до того 
«чину братотворіння», який досі ще не вийшов з ужитку в Сербії при 
укладанні побратимства. Хоча п. Боєв, який повідомляє цей факт, і має 
рацію, зазначаючи, що «не можна розглядати цей звичай як св ідом у 
експлуатацію поширеного між південними слов’янами звичаю 
побратимства й посестримства на користь розпусти» 70, утім, якщо не 
походження, то принаймні щільний зв’язок цього звичаю з побра тимст
вом нам видається таким, що не підлягає сумніву. «Поки тримається 
матріархат, – зауважує М. М. Ковалевський, – родинні стосунки брата 
й сестри є особливо тісними; якщо немає фізичного братства, то його 
намагаються замінити братством штучним і для цього звертаються до 

68 I b i d . стр. 9.
69 I b i d .  стр. 10.
70 Боевъ. Op. cit. стр. 4.
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віки зі словом Bou lg r e» 79. Але цю думку, як і думку Шмідта, можна 
заперечити, що звинувачення болгар у єресі й содомському гріху, 
як зазначає сам Шмідт, не існувало ніде, крім Франції, і до того ж 
стосується чомусь тільки болгар, без усілякого застосування до інших 
єресей, які, хоча й були звинувачені багато в чому, але імена їх усе
таки не стали синонімами відомих гріхів. Содомія не могла не бути 
відомою у Франції, оскільки вона існувала ще в давніх Галлів  80, і 
взагалі була досить поширеною всюди і завжди, для того, щоб їй не 
особливо дивуватися. Якщо ж ми звернемо увагу на те, що болгарські 
богомили, як ми вже згадували, заперечували шлюб і взагалі зносини 
з жінками й намагалися не мати дітей, уважаючи їх «діаволичищами», і 
якщо зіставимо із цим той факт, що в Турків та інших східних народів 
«àprés avoir commis цей гріх avec les hommes, on le commet avec les 
femmes et chez la plupart des Mahométans un abus secre s’oppose  à la 
propagation de l’espèce»  81, а також, що згідно з ученням платоніків 
можна було примирювати потреби любові з вимогами доброчесності, і 
що в них «les femmes qui faisaient profession de chasteté ne rougissaient 
point d’habiter avec les hommes et demandaient la visite des matrones 
pour prouver qu’il ne se passait rien d’indécent», проти чого повставав і 
що викривав у своїх проповідях св. Кипріан 82, то, можливо, виявиться 
правдоподібним припущення, що теперішнє болгарське п а р ат с ко  є 
залишком якогось подібного, існуючого колись у Болгарії релігійного 
захоплення, поміченого хрестоносцями, які й поширили відомості про 
це у Франції, де, звичайно, подібна звістка не могла не бути підхоплена 
й використана на свою користь католицьким духівництвом, яке не 
гребувало різними засобами в боротьбі з єретиками. Урештірешт, 
про цей звичай не можна поки сказати нічого  конкретного, і наше 
припущення щодо слова b o u g re  є лише припущенням, яке дуже легко 
може замінитися цілком іншим поясненням, так само, як, наприклад, 
це сталося з французьким виразом g re c . Як відомо, слово g re c  у 
сучасній французькій мові, крім свого прямого значення, означає 
ще шулера, людину, яка обманює в картярській грі. Найприродніше 
було б думати, що приводом для надання цьому слову такого змісту 
могла слугувати репутація, набута у Франції будьким, хто належав 
до грецької національності. Насправді ж, як нам люб’язно повідомив 
п. E. Rolland, це є не більш як залишок давнього французького вислову 

79 L. Léger, стаття «Bogomiles» у La  Gran d e  En cy c lo p éd i e .
80 Diod. Sicul. lib. V, cap. 21.
81 Demeunier, Op. cit, II, стр. 313.
82 «Nec aliqua putet se hac excusatione defendі quod inspici et probari possit an virgo sit… et si 

incorrupta inventa fuerit ex parte sui, qua mulier potest esse, potuerit tamen ex alia corporis parte 
pecasse, qua violari potest et tamen inspici non potest» (St. Cyprianus. Op. cit; Demeunier. Op. cit. II. 
ст. 324–325.

одне одного, хто з ким хоче, і парами йдуть до лісу або, якщо це 
відбувається взимку, то на сінник, і там вступають одне з одним у 
протиприродні стосунки (per anum)… Cтарші люди дивляться на це, 
як на не протизаконне, не заборонене: вони тільки усміхаються, коли 
про це говориш з ними; адже свого часу й вони дозволяли собі «зайве». 
Факт протиприродних зносин сам по собі є явищем дуже звичайним, 
таким, що трапляється майже в усіх дикунів, а також надто поширеним 
майже в усіх давніх, особливо східних (чи не найчастіше в семітських) 
народів  75. У  цьому разі він звертає на себе особливу увагу тим, що 
відбувається між особами різної статі і становить ніби штучну заміну 
тих природних стосунків, які, як ми щойно сказали, раніше допускалися, 
а подекуди збереглися й досі. На жаль, нам нічого не відомо про те, чи 
був цей звичай розповсюджений у Болгарії раніше, і ми, таким чином, 
позбавлені можливості якось документально співвіднести цей факт із 
відомим значенням слова b o u g re , тобто b u l g a re  у французькій мові. 
Слово b u l g a re , перероблене згодом на b o u l g re  і, нарешті, b o u g re , 
спочатку застосовувалося до альбігойців  76, потім почало означати 
єретиків загалом, а водночас уживається у значенні с од о м і т   77. За 
словами Ш м і д т а ,  цю назву на позначення єресі катарів почали 
вживати у Франції тільки з XIII ст. і доти не вживали ніде. Її принесли 
у Францію, на його думку, безсумнівно, хрестоносці, «котрі у Фракії 
та Болгарії зустрічали єретиків, які сповідували дуалістичні догмати, 
а потім почали застосовувати до єретиків загалом, причому, як було 
зі словом Ke t ze r  у Німеччинні, v au d oi s  у Франції, їй надавали іноді 
сенсу ще огиднішого, використовуючи для означення жахливого і 
протиприродного злочину»78. На думку п. Леже, «ненависть католиків 
щодо богомилів була причиною звинувачення, пов’язаного в середні 

75  Кн. Судей, XIX, 22; По с л .   I  к ъ  Ко ри н ф .  VI, 10; Б ы т і я  XIX, 4–11. Demeunier. L’Esprit 
des usages et des coutumes des differénts peuples. Lond, 1776, II, 309–313); A. Reville. Les Religions 
des peuples non civilisés. I. 313–314; Gaya. Cérémonies nuptiales p. 97 etc.

76  «B o u g r e  –  nom d’hérétiques. On les appelait B u l g a r e s .  C‘était de la Bulgarie qu’ils 
étaient répandus dans le pays des Albigeois, de B u l g a r e  on fit B o u g r e » ( L a  C u r n e  de Sainte-
Palaye Diction, historique de l’anc. lang. française. P. 1877); «Dans le moyen-âge des doctrines reli-
gieuses semblables régnaient parmi les Bulgares et les Albigeois, de là le nom des b o u g r e s  donné a 
ces hérétiques» (Littré, Diction.).

77 «B u 1 g a r і  – Dicti praeterea Bulgari puerorum corruptores, unde B o u g e r o n -
n e r  – cum pueris rem habere. Hispan. B u j a r r o n  –  masculorum concubitor. Interdum 
Bulgari seu B o u g r e s  dicti xτηνοβαται (Du Cange: G l o s s a r i u m  a d  s c r i p .  m e d . 
e t  i n f .  l a t i n i t i s ,  v.  B u l g a r i ) ;  B o u g r e  –  vient de B u l g a r e ,  parce que cer-
tains hérétiques bulgares étaient accusés de se livrer à la sodomie, – Sodomite (Larrousse: 
Gr. Dict. Univ); B o u g r e ,  B o u l g r e  –  sodomite ( D i c t .  R i c h e l e t ,  P. 1728 i Dict. de  
Tr é v a u x  1771).

78 «Ce nom n’a été employé ni avant le XIII s. ni ailleurs, qu’en France. Il fut apporté en ce pays sans 
doute par des croisés qui en Thrace et en Bulgarie avaient rencontré des hérétiques professant les dogmes 
dualistes... De même que Patarin en Italie, Bougre finit par désigner les hérétiques en général et de même 
qu’au mot Ke t ze r  en Allemagne et au mot Vaudois en France on lui donna quelquefois un sens plus 
détestable encore, en sֹ’en servant pour qualifier un crime horrible et contre nature» (Schmidt. Histoire et 
doctrine de la secte des Cathares ou Albigeois. Paris-Genève. 1848. II, 282).
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точніше, колективного шлюбу за групами. Безсумнівно, в українських 
звичаях архаїчнообрядовий елемент майже відсутній, але, як ми вже 
зазначали, у вогнищі, навколо якого збирається болгарська молодь, у 
хоровому співі тощо не можна не визнати певної обрядовості; нарешті, 
спільна трапеза існує в Україні, а можливо, і в Болгарії, і якщо вона 
не складається з будьяких ритуальних страв, то слід зауважити, що й 
круглий весільний хліб (коровай), про який каже п. Сумцов, указуючи 
на нього як на характерну ознаку релігійного значення весілля, устиг 
уже майже цілком зникнути у Великоросії та Польші й залишився 
у вигляді ледь помітних  слідів у південних і західних слов’ян, 
ставши звичайною їжею. Таким чином, на нашу думку, відсутність у 
вечорницях і поседенках рис суто архаїчнорелігійних не можна ще 
вважати істотною відмінністю цих зібрань від весіль, наприклад, і за 
ними не можна не визнати певного і навіть дуже важливого історико
культурного значення, проте, звичайно, не в сенсі пробних шлюбів, 
як гадає п. Сумцов, а в сенсі шлюбу комунального, що передував 
індивідуальному шлюбу.

У першій частині цієї праці, ведучи мову про українські досвітки, 
ми згадували вже про організацію неодруженої молоді в примітивних 
народів, про окремі житла для хлопців і дівчат, які досягли шлюбного 
віку, про їхні зібрання і т. п., що так нагадує та пояснює наші українські 
п а р у б оц ь к у  й  д і в оц ь к у  громади. Однак там ми не сказали майже 
нічого про регулювання в цих примітивних народів шлюбних стосунків, 
відклавши це до викладу нами болгарських звичаїв, що дають, разом 
з українськими, майже повний матеріал для можливості зіставлень і 
порівняльного дослідження. В австралійських племен, як і в більшості 
дикунів загалом, зберігся ще майже в повній чистоті матріархат і 
материнська філіація, що є похідною від нього. Так, у відомого, завдяки 
працям Fison’a та Howitt’a, племені Ka m i l a ro i  кожна з двох його частин 
поділяється на два клани, що у свою чергу часто діляться на другорядні 
групи, які відрізняються своїми тотемами. Відповідно до свого 
походження по матері одні із цих кланів чи їх підрозділів споріднені 
між собою, і члени їх, уважаючись взаємно братами й сестрами, не 
мають права вступати одне з одним у статеві стосунки; а члени інших 
кланів чи груп уважаються, так би мовити, природним подружжям: усі 
чоловіки одного клану вважаються чоловіками всіх жінок і навпаки. 
Те саме ми знаходимо в племені D i e r i  та ін. Але більшою чи меншою 
мірою в усіх цих племен уже стався початок індивідуалізації шлюбу, 
хоча шлюб за групами всетаки продовжує існувати в зазначених межах 
спорідненості, підпорядковуючись, більше чи менше, відомим звичаям, 
що регулюють статеві стосунки. Зазвичай молоді люди у віці 14–
15 років, а дівчата близько 10ти років, отримують уже право на статеве 

часів псевдокласицизму: être grec dans l’art, dans le métier і т.  п., що 
використовувався для висловлення переваги в будьчому; ê t re  g re c 
d a n s  l e  j e u  замінилося просто словом g re c , яке, таким чином, не 
має ні найменшого стосунку до спритності чи зловживань греків у 
картярській грі.

Повертаючись до питання про свободу моралі в болгарських 
дівчат до заміжжя і, зокрема, про статеву свободу, що допускалася 
після поседенок, у зв’язку з питанням про значення останніх узагалі, 
ми змушені будемо звернутися до думки про це, висловленої нами в 
першій частині цієї праці, і сподіваємося, що факти, представлені 
болгарськими звичаями, нададуть нам можливість висловитися більш 
ствердно. Звичай спільного спання після вечорниць в Україні, як 
ми сказали, є, вірогідно, пережитком давнішого і  менш цнотливого 
примітивного звичаю. У Болгарії, де не збереглася так  виразно, як в 
Україні, гро мадська організація молоді, але де всетаки збереглися явні 
її сліди, ми знаходимо цей звичай у формі більш архаїчній, такій, що 
допускає не лише спільне спання, але й статеві стосунки. Ця обставина 
поряд з фактами статевої свободи до заміжжя взагалі дає нам право 
впевненіше думати, що поседенки і вечорниці є залишком однієї з 
примітивних форм шлюбу, тим паче, що болгарські звичаї такого 
зразка вказують на відому релігійну урочистість цих зібрань, що 
виявляється в розташуванні учасників навколо вогнища, у хоровому 
співі, який, як ми вже не раз зазначали, може слугувати досить 
надійною ознакою релігійного змісту церемонії. У своєму спеціальному 
дослідженні про досвітки й вечорниці проф.  Сумцов висловлює 
думку, що вечорниці не містять у собі нічого релігійноміфічного, 
оскільки вони не пов’язані ані з якимись давніми, з язичницьким 
забарвленням, піснями, ані з уживанням обрядових страв, і вважає 
їх пережитком так званого пробного шлюбу чи, точніше, певної 
свободи статевих стосунків, що передувала шлюбу, щоб упевнитися в 
здатності дівчини до дітонародження 83. Ми дозволимо собі висловити 
припущення, що п. Сумцов не виявив достатньої різниці між звичаєм 
допускати нареченого проводити ночі з нареченою перед весіллям 
і спільним спанням молодих людей після вечорниць. Перший із цих 
звичаїв дійсно є залишком «пробних ночей», але він належить до 
епохи індивідуального шлюбу, тобто до епохи значно пізнішої, тоді як 
вечорниці, що закінчуються спільним спанням, ніяк не можуть містити 
в собі елементів шлюбу індивідуального і, маючи характер порівняно 
давніший, відносяться, безумовно, до епохи общинного шлюбу чи, 

83 Н. Ф. Сумцовъ. Досвѣтки и посидѣлки. Кіевъ 1886 (відбиток з «К і е в с кой  Ст а ри н ы » , 
1886. кн. III), стр. 10–11. Ця сама думка згодом повторюється в пізнішому виданні цього ж авто
ра: «Культурныя переживанія». Кіевъ 1890, стр. 188–189.
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аби ніхто не залишався без пари, причому тих, кого не вистачає для 
утворення пар, замінюють підставними, що підтверджує ритуальність 
цього звичаю. Усі ці риси, безумовно, дуже архаїчні, дають нам, 
вірогідно, право припустити, що ці зібрання молоді є нічим іншим, як 
пережитком і навіть залишком описаних нами примітивних звичаїв, що 
існували свого часу й у слов’ян, які, за літописом, «браци не имеяху, но 
игрища межю селы» – і саме «м еж ю  с ел ы », оскільки села тоді були 
невеликими поселеннями окремих родів, якщо не просто великих 
матріархальносімейних общин. Це не були зібрання молоді лише задля 
дозвілля та вибору одне одного для одруження – це були безпосередньо 
шлюбні урочистості, колективні весілля, – ці ігрища були саме шлюбним 
узвичаєнням, яке замінилося згодом шлюбом індивідуальним та 
патріархальною родиною, що з нього виникла.

Описуючи вступ австралійських і африканських дикунів у шлюб
ні стосунки, ми намагалися відмітити те, що вступ дозрілої молоді в її 
нові права й функції супроводжується в них певною урочистістю та 
здійснюється в певний час. За аналогією слід було б припустити, що 
риси подібної визначеності мали б зберегтися й у звичаї поседенок та 
вечорниць. Утім, ми цього не помічаємо в певній виразній формі ані 
в Болгарії, ані в Україні, ані в інших слов’янських країнах. Зазвичай ці 
зібрання молоді тривають майже цілий рік: починаючи з осені, тобто 
з часу закінчення польових робіт, перериваючись на деякий час упро
довж постів, вони відновлюються потім навесні у вигляді зібрань на ву
лиці чи за селом і тривають майже все літо 85. Тільки в дуже небагатьох 
місцевостях помічаються деякі ознаки визначеності. Так, наприклад, як 
ми вже зазначали, у Врбице вечорниці тривають від Великодня до Спа
са, в Україні вечорниці починаються з дня Св. Симеона Літопроводця, в 
Оренбурзькій губернії – від Успіння, в Олонецькій – від Різдва тощо 86. 
Ані початок зимових зібрань, ані літніх, ані їх закінчення не знамену
ються жодними особливими урочистостями і взагалі, як ми кажемо, 
не приурочені до жодного свята, а зумовлюються передусім причина
ми суто економічними та побутовими. Відбувається це, найвірогідні
ше, тому, що, утративши значення шлюбного узвичаєння, ці зібрання 
молоді перетворилися на зібрання, позбавлені будьякого ритуального 
характеру, і є суто розважальними, зберігши в собі лише сліди свого 
давнього значення, за якими ми ледве можемо відновити їхній колиш
ній зміст.

Цілком інше бачимо ми, переходячи власне до весіль і звертаючи 
нашу увагу на звичний час їх здійснення. Уже в українському весіллі 

85 Н. Сумцовъ. Досвѣтки и вечерницы, стр. 2, 3 и слѣд.
86 I b i d . Op. et loc cit.

співжиття між собою. Цей вступ у права дорослої людини відбувається 
певною мірою урочисто: у конкретні  дні, що призначені для цього, 
влаштовуються статеві оргії, причому молодим людям обох статей навіть 
подається сигнал, що сповіщає про свободу стосунків; трапляється 
при цьому, що дівчата сперечаються за якогось хлопця і дуже часто 
влаштовують із цього приводу між собою бійку. У  племені Діері це 
ще краще врегульовано: майбутнє подружжя – p i r aû r û  – обирається 
радою старійшин племені, і потім їхні імена урочисто проголошуються 
ввечері на народних зборах під час церемонії обрізання. Згодом, у 
призначений для весільного свята час, влаштовується оргія, і молодим 
людям надається свобода вступити між собою у зв’язок. Таким чином, 
кожен чоловік, який пройшов операцію обрізання – церемонію, з якої, 
власне, починається шлюбний сезон та яка має дуже характерну назву 
M i n d r a i , тобто миру (оскільки, вірогідно, з нагоди цієї урочистості 
припиняється всіляка ворожнеча між сусідніми племенами),  може мати 
p i r aû r û . Під час кожної наступної такої церемонії він може придбати 
ще одну дружину і  мати їх декілька. Дівчата у свою чергу можуть мати 
декількох чоловіків. Коли двоє чоловіків мають одну й ту саму дружину, 
то в разі, якщо в цьому місці не виявиться іншої жінки з того ж клану, 
вона дістанеться по праву старшому за віком  84. У  дослідженні про 
українське весілля ми вже бачили майже цілком аналогічні цим звичаї 
в африканських зулусів і т. п. Усі ці приклади демонструють нам, що в 
примітивних народів на певній стадії розвитку культури й за певного 
прагнення регулювати статеві стосунки зібрання молоді, залишки 
яких ми бачимо в сучасних вечорницях і посиденьках, мають характер 
общинношлюбного узвичаєння. Таке саме значення повинні були мати 
й слов’янські поседенки та вечорниці. Вони мали його ще кілька століть 
тому і навіть ще в минулому столітті, коли проти них озброювалися 
представники християнської церкви, як проти «Богові і людині 
ненависного біснування» і «мерзенного беззаконня», про що ми вже 
згадували вище. Характерні риси болгарських поседенок полягають у 
тому, що в них можуть брати учать лише парубки й дівчата, які досягли 
шлюбного віку і ще не одружилися; що з них виключаються взагалі всі 
ті, хто в шлюбі; що дівчата кожної частини села чи міста збираються 
на окрему поседенку; що парубки, зібравшись окремо, ходять з однієї 
поседенки на іншу; що зібрання ці відбуваються з певною урочистістю 
влітку поза селом навколо вогнища і супроводжуються співом; що 
закінчуються вони, принаймні в деяких місцевостях, спільним спанням 
і що, нарешті, після їх завершення звертається особлива увага на те, 

84 Georges Raynaud. La femme, le mariage et la famille en Australie (Bulletin de la soc. 
D’Ethnographie, Août, 1890, № 42, p .  143, 147).
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одружитися того ж дня» 90. Дещо докладніше пояснення цього звичаю 
ми знаходимо в «Свадбарскихъ  обычаяхъ  и  п ѣ с н я х ъ  о т ъ 
Де б ъ р с ко  т о », записаних п. Цепенковим: «Св@ршуачките въ Деб@
рските села Река и свадбите се праать во éден месец на Сведено (светъ 
день) што си го имаат: Илигден, Петровден или Богороица, чунки Река
лиіте сет поске по тугина, по работа, по маісторлук, да тогаі си идат по 
дома. Тие што се за св@ршуанье, ке се св@ршат, и тие што сет за жéненье, 
ке се жéнат; да колку свадби што ке се праат во éдно село, сите во еден ден 
ке и праат. Коі во коі ден ке се св@ршит, п@рвно до послежнио, попо со 
ред ке си и запишит и до годината кога ке и венчая секого пак според св@
ршуачката: коі понапред се св@ршили, и тоі понапред ке се венчат» 91. 
Нарешті, найдетальніший опис цього  найцікавішого звичаю ми маємо у 
відомій статті Верковича. «Один з найголовніших звичаїв, за яким вони 
(Милки) дуже відрізняються від інших македонських болгар, полягає в 
тому, що в них заручини та весілля бувають у певну пору і день року для 
всіх без винятку; в інший час, а також день року, не може бути жодних 
заручин чи весілля. Того з Милків, хто насмілився б заручитися або ж 
одружитися в якусь іншу пору року, громада суворо карає і вважає його 
нечесною людиною. Таким визначеним терміном призначені та звичаєм 
освячені всі дні з 20  липня місяця (день пророка Іллі) по 15  серпня 
(день Успіння Богородиці). Протягом цього місяця кожен, хто захоче, 
має заручитися чи одружитися; інакше він повинен дочекатися тієї ж 
пори наступного року. Відкриття цього весільного періоду відбувається 
таким чином: у день пророка Іллі, по закінченні літургії, найстарший 
з поселян виходить на середину села, оточений народом та маючи з 
правого боку священика, а з лівого  – сільського старшину (челникъ 
ходжабаши), за якими по обидва боки слідують інші старші люди; ставши 
посеред села, цей сивочолий поважний дід запрошує до себе молодих 
людей, зодягнених у святкові шати, і виголошує їм, що “за Божою волею 
весілля починаються”. Молодь вклоняється йому, стає навколішки 
перед священиком під його благословення та цілує йому руку, потім усі 
встають і стріляють декілька разів з рушниць на знак того, що весілля 
вже починаються. Через декілька хвилин починають майоріти прапори 
(препуре) над дахами тих будинків, у яких має відбутися весілля чи 
заручини: прапор буває червоним, шитий золотом і з позолоченим 
яблуком вгорі, якщо господар уводить у свій дім невістку, якщо ж він 
тільки влаштовує заручини свого сина, то позолоченого яблука не буває 
на прапорі» 92.

90 Ястребовъ. Обычаи и пѣсни турецкихъ Сербовъ, стр. 408.
91 С б о рн и к ъ  за народ. умотвор., наука и книжн., т. III, стр. 56.
92 Верковичъ. Op. cit. стр. 5. Про весільне значення яблука буде сказано далі.

ми помітили деякі риси, які вказують на те, що шлюбні урочистості в 
давнину здійснювалися, очевидно, у певні пори року, на що вже раніше 
звернули увагу Ка в елін  та п. Су мцов, і, спираючись на суто соляр
ний характер вільних релігійних церемоній та їх схожість з обрядовим 
аспектом весняних і купальських ігор, ми висловили припущення, що 
такими порами року могли бути власне сонячні свята. Таких рис, що 
вказують на існування колись певних шлюбних сезонів, власне в укра
їнських весільних звичаях, обрядах та піснях дуже небагато і полягають 
вони, головним чином, у згадці про ярмарки наречених, що збереглася 
в деяких весільних піснях, та у факті існування таких ярмарків у ціл
ком ще недавній час у Карпатській Русі; усі ж висновки, що стосують
ся цього, чи, краще сказати, здогади та припущення, було зроблено як 
нами, так і більш ранніми дослідниками передусім на підставі виразно 
впадаючого в око шлюбного сенсу майже всіх весняних і літніх ігор та 
свят, що збігаються зі святами сонячного культу. Проте дуже значна те
оретична важливість цих припущень щодо існування в давніх слов’ян 
певного часу для одруження потребує докладнішого фактологічного 
підтвердження, яке ми і знаходимо в етнографії болгар.

 Зазвичай нині весілля в Болгарії, як і в інших країнах, більш
менш уже цивілізованих, відбуваються протягом усього року, за 
винятком, звісно, постів, коли вінчання неможливе через причини 
суто релігійні. Високосні роки, утім, за словами п.  Шапкарьова, не 
вважаються щасливими для одруження: «А въ высокосна година не се 
женять за що то вѣрвать, че кои то се женать въ таква година, нетраяли, 
т. е. умиралъ единий или другий членъ отъ това супружества» 87. Потім 
у розподілі весіль за порами року в Болгарії, як і майже в усіх інших 
країнах, відіграють роль найчастіше причини економічні, унаслідок 
яких найбільша кількість весіль припадає на осінь. У  деяких містах 
Болгарії вони починаються від Голема Богородица [Успіння Богородиці] 
(15 серпня) 88 або, починаючись із кінця липня, бувають у серпні й вересні; 
дуже часто також справляють весілля від Богоявлення і до початку 
Великого посту 89. Але в одній із місцевостей, зрештою, досить великій, 
а саме в Дебрському окрузі в Македонії, ми натрапляємо на звичай дуже 
оригінальний і, вочевидь, цілком винятковий  – здійснювати весілля 
тільки в одну певну пору року, якщо навіть не в певний день. За словами 
п. Ястребова, «у селах Дебрського округу сватання відбувається в день 
Петра і Павла (29  червня), так само і весілля бувають у цей же день. 
Той, хто засватав дівчину 29  червня, має чекати впродовж року, щоб 

87 Шапкаревъ. Сборникъ отъ Болгарски народни умотворения, ч. III, кн. VII, стр. 87.
88 Каравеловъ. Памятники народ. быта Болгар, I, стр. 251.
89 Верковичъ. Op. cit. стр. 12.
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віку, мали з’явитися на площу свого міста чи села у визначений для цього 
день. У Куско сам Інка поєднував шлюбом членів своєї сім’ї на громадській 
площі. В інших містах начальники округів, щось на кшталт сучасних губер
наторів чи префектів, робили те саме щодо осіб вищого та нижчих класів. 
Будьякий шлюб поза своєю адміністративною групою був суворо заборо
нений. Громада кожного міста чи села мала звести будинок для молодого 
подружжя, а родичі та інші громадяни постачали його всім необхідним для 
господарства 97. Мендоза, який подорожував Середньою Азією та Китаєм, 
розповідає, що в провінціях Китаю, які межують з Маньчжурією, у певні 
дні всі, хто хоче одружитися чи вийти заміж, збиралися у призначені для 
цього міста в кожній провінції, і там їх записували особливі чиновники. 
Якщо чоловіків виявлялося більше, ніж дівчат, або навпаки, то кидали же
реб, і ті, хто залишалися, мали чекати до наступного року, коли їх ставили 
першими в чергу. Потім згадані чиновники розподіляли всіх наречених на 
три категорії, згідно з їхніми статками й красою, і одружували багатших 
хлопців з вродливішими  дівчатами, стягуючи з перших вищу платню, яка 
йшла на посаг не дуже гарним дівчатам. За цими шлюбними церемоніями 
слідували великі святкування в особливих будинках, спеціально для цьо
го зведених у кожному місті та обладнаних у достатній для всіх кількос
ті постелями, буфетами та іншим господарством, необхідним для щойно 
одружених упродовж усіх цих свят, які тривали 50 днів. Потім усі розхо
дилися по своїх домівках 98. За словами Плано Карпіні, монгольський хан, 
«якщо вимагатиме в когось незаміжню дочку чи сестру, то її беззаперечно 
віддають йому. Щороку або через декілька років збирає він дівчат зі всіх 
володінь татарських, з них залишає він собі тих, яких хоче, а інших роз
дає своїм людям, як йому заманеться» 99. У Давньому Римі щороку в квітні 
відбувалися свята Венери, а у Маннгардта і Кулішера100 можна знайти цілу 
низку вказівок на те, що в Німеччині, Англії, Естляндії і т. д. збереглося ба
гато звичаїв, які свідчать про приурочування шлюбів до визначеної пори 
року, найчастіше до весни і початку літа. У Давній Русі весілля мали, воче
видь, теж свій певний період, принаймні двічі текст Псковського літопису 
засвідчує, що певна пора року, а саме кінець січня і початок лютого, була 
відомою під назвою весіль, і цей вислів уживався, вірогідно, у мові як ціл
ком окреслений термін, для позначення цього часового періоду 101.

97 Garcilasso. Histoire des Ynkas. L. IV chap. 8; Letourneau. L’Evolution du mariage et de la famille, 
P. 216; Laumier. Cérémonies nuptiales, Р. 336.

98 Gaya. Cérémonies nuptiales de tontes les nations,1580, reimpr, р. 100–102.
99 Бесстужевъ-Рюминъ. Русская Исторія I, стр. 280.
100 Mannhardt. Wald und Feldkulte I. Стр. 449, 450, 469 et seq.; Kulischer. Die geschlechtiche 

Zuchtwahl bei den Menschen in der Urzeit (Zeitschrift fur Ethnologie t. VIII стр. 152–156), цит. у 
Westermarck’a. Op. cit. Р. 29. 

101 У Пс ков с ь ко м у  л і т оп и с у  під роком 6910 (1402) зазначено: «Явися звѣзда хвоста
тая на западной странѣ и въєхожаше съ прочими звѣздами отъ с в а д е б ъ  (февраля мѣс.) до 
Вербной субботы», і далі під 1460 р. : «Генваря 22 о с в а д ь б а х ъ  бысть пожаръ во Псковѣ…» 
(Карамзинъ. Исторія Госуд. Россійск. Примѣч. къ т. V. №№ 222 и 386). 

Читач вибачить нам цю досить довгу цитату, яка є необхідною, 
оскільки є єдиним документом про це етнографічне явище, так мало 
ще досліджене, але таке, що має найважливіше теоретичне значення. 
Для пояснення цього явища і зв’язку його з іншими явищами еволюції 
шлюбу та сім’ї питання про нього має бути поставлене, головним чином, 
з  антропологічного погляду. Як було щойно сказано, розподілення 
шлюбів за порами року, що спостерігається нині майже в усіх культурних 
народів, залежить, безперечно, від  багатьох причин, між якими головну 
роль відіграють причини релігійні та економічні в широкому сенсі цього 
слова. Але у віддаленіші часи на це могли впливати причини природніші 
і передусім, звичайно, ті, які впливають на періоди парування у тварин. 
Із цього погляду питання про весільні періоди чи сезони були вперше 
порушені й значною мірою вирішені фінським ученим п. Вестермарком 
у його чудовому творі «T h e  h i s t or y  o f  hu m a n  m a r r i a g e ». 
Присвячуючи цьому питанню цілий розділ своєї великої праці (chapt. II 
A human pairing season in primitive times), автор насамперед розглядає 
наявні в науці дані про тічку у тварин, зокрема в антропоїдних мавп, 
і, беручи до уваги існування відомого закону, спільного для всього 
тваринного царства, та тісну біологічну подібність між людиною та 
антропоїдними мавпами, доходить висновку, що період парування 
в найдавніших людей чи їхніх людиноподібних предків мав бути 
приуроченим до певної пори року  93. Дійсно, ми  й донині знаходимо 
залишки цього  в найбільш диких племен. У каліфорнійських індійців, 
у туземців Західної Австралії, у деяких дравідійських племен Індії, у 
багатьох африканських племен, за висловом Oldfield’a про австралійців, 
«дикун, подібно до польових звірів, має тільки одну пору парування в 
році» 94. У багатьох із цих народів, скажімо, у зулусів, як ми розповідали 
в першому розділі нашої праці  95, пора ця святкується з особливою 
урочистістю і має вже досить багато спільного з нашими «игрищами 
межю селы». В  індійського племені Госів, за словами полковника 
Дальтона, буває в січні, «коли житниці наповнені хлібом, і народ», за 
його висловлюванням, «сповнюється чортівнею», велике свято, що дуже 
нагадує сатурналії, під час якого відбувається повне статеве змішання, 
незважаючи навіть на родинні зв’язки  96.

У звичаях давніх монархій Америки та Азії ми знаходимо 
декілька вказівок на існування подібних звичаїв і принаймні на те, що 
шлюб приурочувався до певної пори року. У Перу, наприклад, шлюб 
був цілком державним узвичаєнням і також мав свій певний час. 
Щороку в усій державі всі парубки та дівчата, які досягли шлюбного  

93 Westermarck. The history of human marriage. L. 1891, стр. 27.
94 «Like the beasts of the field the savage has but one time for copulation in the year» (і b. p. 28.)
95 С б о рн .  з а  н а р од .  у м о т в о р . , наука и книж. т. V, стр. 222, примеч.
96 I b i d , стр. 28–29.
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нятковим. Низка наведених нами фактів показує з достатньою, здається, 
ясністю, що явище це є залишком надзвичайно давнього і, віро гідно, по
всюдного звичаю, який брав свій початок у суто фізіологічних основах 
існування й розмноження примітивної людини, що перейшли згодом у 
звичай, який ще довго зберігався, але потім змінився або навіть майже 
зник унаслідок появи нових умов життя та їх ускладнення.

Повертаючись до самого обряду початку весіль у Дебрському окрузі 
Македонії, ми маємо звернути увагу читача ще на ту, вочевидь, дуже 
важливу обставину, що того ж дня, коли відкривається весільний сезон, а 
саме в день Св. Іллі, у деяких місцевостях, а саме у Велешко, що, хоча і не 
входить до складу Дебрської округи, але населений Мияками – вихідцями 
з Дебри 109, за словами п. Шапкарьова, «стова единъ общеселски или об
щински курбанъ служба. Вичкитѣ селяни излизатъ вънъ отъ селото на 
едно опредѣлено мѣсто [вірогідно, на оброчище. – Хв. В.]. Тамъ колять 
единъ волъ, варятъ го въ общи казанъ. Отъ свареното мѣсо расподѣлять 
по часть на всекое семейство, испосѣднали всекое, на особни търпези. 
Курбанъ стова съ нѣкои обряди и молитви отъ страна на селский 
священникъ» 110. Подібні курбани й святкування влаштовуються і в ба
гатьох інших місцях Македонії та Північної Болгарії. У Неврокопському 
окрузі (село Скребатно) «на Илинъ день сяка една коща си закала единъ 
брав (овенъ) за курбанъ. Курбаніе то обыкновенно въ другы деніе тря
бува да са готвятъ надробени въ харанія, а на тоя день са пекотъ на 
шишь овнитѣ въ пещо» 111. Курбан взагалі здійснюють нині в Болгарії у 
вигляді домашнього, сільського чи громадського свята, зазвичай у день 
патрона сім’ї чи того святого, на честь якого висвячена місцева церква. 
Але навряд чи можна сумніватися в тому, що святкування ці мають 
характер цілком дохристиянський, і, будучи колись святами домашніх 
і місцевих божеств, тільки згодом були приурочені до святкування 
пам’яті християнських святих, зберігаючи, утім, цілком язичницьку 
обрядовість, починаючи з принесення кривавої жертви, як відомо, 
взагалі неприпустимої в християнстві. У Кюстендільському окрузі, коли 
жертовну тварину вже зварено і розкладено в паници [тарілки] для їжі, 
ніхто не починає їсти, поки трапезу не благословлять. Але «п о п а  с е г а  
н е  м о ж е  д а  б л а г о с л о в и;  т у к ъ  в ъ  т о я  с л у ч а й, щ е  б л а г о с л а в я  
н а й  с т а р и й  о т ъ  с е л е н и  т ѣ», а священик благословляє тільки згодом 112. 
Деякі обставини вказують нібито на солярний характер цих свят і дають 
привід до їх наближення до одного з головних релігійних обрядів весілля, 
а саме до приготування й урочистого куштування короваю. На другий 
день приватносімейного курбану в македонських болгар, який триває 

109 Верковичъ, op. сit, стр. 4.
110 Шапкаревъ. Сборникъ отъ български народ. умотвор. ч. III, кн. VIII, стр. 185.
111 Чолаковъ. Народенъ Сборникъ, стр. 110.
112 Шапкаревъ, op. сit, стр. 187.

Так звані базари чи ярмарки наречених належть, очевидно, до цієї ж 
категорії явищ і є не менш важливим фактом у цьому розумінні. Щорічні 
шлюбні збори молоді – ці «игрища межю селы» – імовірно, не тільки були 
святами, що спонукали до припинення всіляких військових дій між племе
нами, які часто перебували у взаємній ворожнечі 102, але й давали можли
вість здійснювати обмін своїми витворами й укладати торговельні угоди, 
що разом з оруженням (які прийняли згодом характер купівлі чи викупу 
наречених) зумовили цю назву. Такі базари чи ярмарки наречених існували 
навколо всієї північної частини Балканського півострова і мимоволі при
мушують згадати звістку Помпонія Мели щодо фракійців, наведену нами 
вище. У давніх письменників ми знаходимо відомості, що у Венеції дівчат, 
які досягли повноліття, збирали й виводили на ярмарок, де їх оточував на
товп чоловіків, і публічний крикун продавав їх з аукціону 103. У румунській 
Трансильванії ярмарки наречених, що існували раніше, видозмінилися на 
сільські свята, що тривають і донині на височині Gaїna, і їх цікавому описові 
присвячений цілий розділ у нещодавно опублікованому детальному творі 
п. Маріану про румунські весілля  104. В  іншій місцевості – Halmágy – і до 
цього часу існує  так званий ярмарок поцілунків: усі молоді жінки, які про
тягом року вийшли заміж, збираються у визначений день на ярмарку, у своє
му  вінчальному вбранні, і цілують усіх чоловіків, які їм потраплять назуст
річ, за що отримують з кожного невеликий подарунок чи декілька мідних 
монет 105. Потім у русняків в Угорській Русі до кінця минулого, а можливо, 
і до початку нинішнього століття існували ярмарки наречених у Красному 
Броді, опис яких можна знайти в «Annales des Voyages» MalteBrun’a в урив
ку зі статті Rohrer’a, уміщеної у «Vaterlaendishe Blaetter» 1810–1811 років 106, а 
також у «Časopis Českeho Musea» (1859, I, 101 107). Нарешті, у першій частині 
цієї праці ми зазначали вже про вказівки, які є в українських весільних піс
нях щодо існування таких ярмарків наречених у Меджибожі та Крупині 108. 

Таким чином, ми бачимо, що існування певної пори раз на рік для 
одруження в македонських болгар зовсім не є явищем випадковим чи ви

102 В австралійського племені D i e r i  церемонія обрізання, за якою слідує щорічне общин
ношлюбне свято, як сказано вище, має назву M i n d r a ї , тобто мир. G .   R ay n o d  op. cit. Р. 147.

103 De Cołіères. В a f ore s t e  nup t i a l e  P. 1600, reimp. Bruxelles 1863, p. 27.
104 S. H. Marianu. Nu nt a  l a  R om â n i .  Bucuresci 1890. Глава X: Tâ rq u lü  d e  f e t e , стр. 70–80.
105 R. Chélard. La Hongrie countemporaine P. 1891. Р. 66.
106 A n n a l e s  d e s  Voy a g e s . T. XVI (1811). Р. 109–111. Сам Rohrer вилучив свої відомості із 

Szirmai; Notitia topographica inclyti Comitatus Zempleniensis та Bartholomaї. Memorabilia provin
ciae Czetneck, Neusold. 1799.

107 Відомості з «Č a s .  Č e s .  Mu s e a » ,  однак, були наведені у скороченому вигляді в книзі 
п. Сумцова «Про весільні обряди», і помилково, здається, стосуються Чехії (стр. 22). Повніше 
вони наведені в нашій статті «Rites et Usages nuptiaux en Ukraїne» (L’A nt h ro p o l o g i e ,  1892).

108 С б о рн .  з а  н а р од .  у м о т в о р . IV, стр. 197. Указівку на такі базари або ярмарки дівчат 
ми знаходимо, можливо, і в одній з болгарських пісень:

«Да дойдешъ, Нено, да дойдешъ                      Отъ деветь села момите
На хубави день Велидень                                  Десето село – нашето»
Голѣм ся соборъ собира,                                   (Чолаковъ. Стр. 103).
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стуДії із  
соціоекономічних 

Проблемý
«цели три дни, като на свадба», готують особливий хліб (просфору), і 
«свещенникъ посѣщава всекое отъ празднующитѣ домакинства и про
четва на търапезата единъ приносъ (просфора), който, разрѣзанъ послѣ 
на малки к@счета, раздава го на вситѣ прис@тствующи, домашни и гос
ти… това се нарича: “к р е в а н ь е х л ѣ б ъ”, а понегдѣ “п р е с в ѣ т а”»  113. 
Усього цього, звісно, недостатньо для остаточного наближення курбанів 
до солярних, а потім і весільних свят, але ми вважаємо всетаки доречним 
згадати про це бодай для того, щоб звернути увагу на ці факти з відомої 
точки зору 114.

У всякому разі факт існування донині особливої шлюбної пори року 
в болгар дає нам нове і дуже важливе підтвердження тієї теорії визначе
них шлюбних періодів, якій було покладено початок припущеннями Ка
веліна та п. Сумцова, і відкриває далі дорогу як до цілком наукового вста
новлення весільного значення «игрищ межю селы» в давніх слов’ян, так 
і до більш детального й фактичного вивчення питання про походження 
весільних обрядів загалом чи принаймні тих із них, які виявляють таку 
подібність, що впадає в око, з відомими язичницькими весняними та літ
німи солярними святами. Тут ми не можемо, звісно, вдатися до цих сту
дій і залишаємо це предметом однієї з наших наступних праць.

113 I b i d , стр. 183.
114 Важко, звичайно, припускати, щоб курбан як один з видів жертвоприношення був особли

вістю якоїсь окремої раси чи народу, – найімовірніше, цей звичай є однією із загальнолюдських 
форм. Але за своїми особливостями болгарський курбан має найбільше схожості з подібним об
рядом у черемисів (про черемисів і їхній стосунок до болгар ми говорили вище) з тією лише різ
ницею, що черемиський обряд, будучи ще цілком язичницьким, зберіг у собі значно більше рис 
примітивноархаїчних і різних деталей, яких уже не існує в болгарському. Так, у черемисів жертво
приношення відбувається зазвичай у лісі, у священному гаю, що замінює храм (кереметь), і адресу
ється якомусь дереву як божеству (Смирновъ. Черемисы стр. 199–202), обряд здійснюється цілою 
громадою (ib. стр. 205). Головним божеством, якому приносять жертву, є бог неба, бог урожаїв; 
моляться, звертаючись на схід до сонця; відбуваються танки парами, причому правилом є, щоб чо
ловік не танцював з дружиною; нарешті, від імені богів благословляються молодиці, які вийшли за
між після минулорічного свята. Урочисте приношення богам ніколи не здійснює сам жертводавець 
(хай би навіть він був єдиний): він обирає посередника – старшого чоловіка, що добре вміє читати 
молитви (ib. стр. 202). Точно так само, як і в болгар, у черемисів криваві жертви замінюються вже 
часто на хліб, який за своєю формою нагадує жертовну тварину (пряничні коники (ib. стр. 196)) і 
т. д. Дуже багато подібності із цими черемиськими й болгарськими обрядами мають схожі велико
руські обряди, які здійснюються, між іншим, теж у день Св. Іллі, точно так само, як у Петрів день 
та ін. У Вологодській губернії ще не так давно у Петрів день приводили до церкви бика, кололи 
його, варили тут же в котлах і всім миром розговлялися його м’ясом на цвинтарі. Усі села парафії 
з року в рік строго дотримувалися між собою черги доставки і приводу до церкви приреченої на 
жертву тварини, частину якої відділяли на користь церковного причту, як і в Болгарії (Нива 1883, 
№ 18 стр. 410). Відомий мандрівник минулого століття Лепьохін бачив у Пермській губернії, що 
селяни на мирську складчину приводили із собою в день Св. Іллі бика, інші – теля і з’їдали всім 
селом (Сахаровъ. Сказанія русскаго народа, изд. 1885 г., II, стр. 101). У Тульській губернії в давнину 
селяни пекли на мирську складчину хліб з нового жита, приносили для благословення в церкву і 
роздавали жебракам від усього села (ib. стр. 101). В Архангельській губернії, у день Св. Іллі ріжуть 
подібним чином баранів (Сумцовъ. О свад. обр., стр. 107). Подібність між описаними обрядами 
цих трьох народів, вірогідно, аж ніяк не випадкова, і пояснення її треба шукати в їх історичних від
носинах. В Україні дуже віддаленим натяком на дещо подібне є звичай запалювати свічки на рогах 
биків під час церковного свята в Криниці (Записки Югозап. Отдѣла И. Рус. Географич. Общ. II, стр. 
130 и слѣд.), проте це належить, вочевидь, до зовсім іншої категорії подібних явищ. 
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Містечко Бориспіль розташовується майже в самій вершині кута, 
утвореного межами Київської, Чернігівської і Полтавської губерній. 
Зав дяки такому положенню і близькості до Києва (48 верст), а останнім 
часом до броварського вокзалу залізниці (25 в.) і двох цукрових заводів: 
Мартусівського (7 в.) і в с. Старе (20 в.), це містечко вже давно стало 
центром торговельної діяльності довколишньої місцевості, центром, 
який слугує посередником для цих місцевостей у торгових відносинах з 
Києвом. Окрім того, Бориспіль є місцевим адміністративним центром, 
оскільки в ньому розміщується волость, камери мирового судді та судо
вого слідчого, станова квартира, урештірешт, поштова станція з при
йманням і видачею кореспонденції. Із  церковного погляду Бориспіль 
поділений на чотири приходи. Освіта семитисячного населення забез
печується існуванням одного земського училища, викладачем якого є 
один з місцевих священиків з помічником. Коштом земства в Борисполі 
працює фельдшер і при ньому земська аптека. Існує також вільна апте
ка. Із заводів є тільки один винокурний, що його орендує єврей. Шинків 
у містечку близько 40. Крамниць – близько 18, переважно з красними 
й бакалійними товарами. Крім того, є доволі багато дрібних базарних 
крамничок із дріб’язковим товаром.

Населення м. Борисполя (приблизно 7000 осіб обох статей) скла
дається з козаків, євреїв і селян. Козаки, міщани і євреї належать, голов
ним чином, до торгового класу (переважно козаки). Торгівля відбу
вається здебільшого хлібом, який з довколишніх місцевостей достав
ляється через Бориспіль на броварську станцію залізниці. Унаслідок 
цього одна з площ забудована значною кількістю комор для зсипання 
хліба. Торгівля хлібом зосереджена майже виключно в руках євреїв. 
Більші землевласники в містечку займаються вирощуванням цукрово
го буряка і поставкою його на найближчі цукрові заводи; дрібні земле
власники  – селяни і козаки – вирощують хліб, що його збувають, як 
уже було сказано, бориспільські євреї і на київських базарах; нарешті, 
місцеві мешканці займаються ще бджолярством: існує одна велика па
сіка і значна кількість малих. Завдяки хорошому збутові в Києві доволі 
розвинутим є постачання в місто птиці та продуктів городництва й до
машнього господарства. Неабияка кількість богомольців та існування 
транспортної дороги дали привід значній кількості місцевого жіночого 
населення (козачки, міщанки) займатися ремеслом торговок. Вони про
дають на базарі приготовані харчові продукти. Квасом і чаєм торгують 
переважно євреї. Про вживання чаю слід зазначити, що останнім часом 
воно в Борисполі постійно зростає, так що чаювання в нас – звичайна 
річ навіть у шинках. Урешті, щоб закінчити торговельну характеристи
ку Борисполя, слід згадати про вельми поширене конокрадство.

ПрО сіЛьські Ярмарки  
та ПрО їХ ЗначЕннЯ ДЛЯ 

вивчЕннЯ рЕмісничОї і кУстарнОї 
ПрОмисЛОвОсті 1 

Ця праця здійснена за ініціативою д. чл. П. П. Чубинського і вико
нана за його співпраці і з урахуванням його вказівок. Беручись за дослі
дження сільського ярмарку, ми мали на меті, окрім статистичних цілей, 
визначити також ступінь значимості подібних робіт для вивчення еко
номічного побуту нашого сільського населення. Результати, отримані 
під час дослідження ярмарку в м. Борисполі, дали мені привід зробити 
ще кілька спостережень на ярмарках правого берега Дніпра. Усі ці спо
стереження приводять до деяких висновків щодо вивчення ремісничої і 
кустарної промисловості в нашому краї, і оскільки це питання відносно 
всієї Росії привернуло до себе увагу російських економістів, то ми ви
знали доцільним запропонувати у цій доповіді як самі спостереження, 
так і висновки, які з них випливають.

Пропоновані відомості про Бориспільський ярмарок були зібра
ні нами безпосередньо від самих експонентів за участі О.  О.  Русова,  
добродіїв Петруся та Ільницького. Протягом двох ярмаркових днів ми 
обійшли систематично всі ряди, зібрали в торговців відомості про ціни, 
місцевості, де товар виготовляється, та  інше, як буде видно з подаль
шого викладу. Особи ці нерідко повідомляли нам надзвичайно цікаві 
дані про свій товар, нітрохи не бентежачись нашими способами запи
сування, розпитувань і т.  п. Ми жодного разу не зустрілися з бажан
ням приховати від нас якісь обставини 2 і, навпаки, постійно знаходили 
найлюб’язніше сприяння. Значною мірою, утім, цю обставину належить 
приписати й знайомству П. П. Чубинського з місцевими мешканцями, 
котрі на питання приїжджих торговців: «На що се їм?» відповідали: «Се 
їм на статистику, вони про се книжки пишуть»! Я звертаю увагу на цю 
обставину тому, що, відвідуючи ярмарки в ПівденноЗахідному краї, 
мені довелося зустріти цілком протилежний прийом, особливо з боку 
євреїв, котрі ніяк не хотіли щось повідомляти, а якщо і говорили, то 
давали плутані й здебільшого навмисно неправдиві свідчення, незва
жаючи на те, що я з першого ж кроку нічого при них не записував.

Щодо Бориспільського ярмарку, то я вважав би незайвим сказати 
кілька слів для характеристики містечка, переважно в торговому сенсі.

1 Прочитано на засіданні Відділу 3 грудня 1873 р.
2 Єдиний виняток у цьому випадку ми зустріли в особі двох коробейників-букіністів, які, по-

бачивши наше наближення, сховали свої товари, і на всі розпитування відповідали, що книжок 
у них немає ніяких і вони нічого не продають.
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2. Коле с а . Було привезено близько 200 возів, у середньому 5 ста
нів (стан – 4  колеса) на кожному, отже, загалом понад 1000 станів, з 
Радомишльського повіту Київської губернії і Остерського повіту Черні
гівської губернії. Негайно після прибуття на місце весь товар було заку
плено оптом у виробників – поліщуків і остерців – переяславськими й 
бориспільськими козаками та міщанами від 2–6 до 3 р. за стан. Останні 
їх продавали від 3 р. 25 к. до 4 р. за стан. Таким чином, коліс було про
дано на суму понад 3000 р.

3. Скрині  з Ніжина були привезені і продавалися самими вироб
никами – ніжинськими міщанами – від 2 до 6 р. за штуку. Усього було 
привезено 10 возів, близько 12 штук на кожному. Усе продано, у серед
ньому на суму 400 р.

4. В ікна  зі склом привезені остерськими міщанами і перекуплені 
місцевими євреями в кількості 8 возів на суму 400 р.

5. Дер ев ’яний по с уд  доставлено переважно з Києва, почасти з 
Остра (відра), з Переяслава (лопати, мазниці), із сіл Єрківці та Сокирня 
(гребені). Майже все привозять переяславські міщани, котрі запроду
ють весь товар  5 оптом місцевим торговцям. Усього привезено понад 
50 підвод. Продано на суму близько 1500 р.

6. Коноплі  (прод. 1–75 к. за пуд), мотузки з Броварів – загалом 
на суму близько 200 р.

До цієї групи ми вважаємо можливим зарахувати:
7. Дьог оть  і  смола  були доставлені переважно з Чорнобиля 

пере яславськими міщанами. Продано було, за оцінкою П.  П.  Чубин
ського, на суму близько 1000 р.

С. Вироби зі шкіри

1. Не о бр о блені  шк у ри – було привезено 4–3 вози; продавали 
від 7–8 р. за шкуру, усього на 1000 р.

2. Вз у т тя  і  чо б от ар ський тов ар.  Доставлено було з Києва, 
Переяслава, Баришівки та Борисполя 50 возів, головним чином, не са
мими виробниками, але ремісниками або гендлярами з переяславських 
і бориспільських козаків і міщан, які перекупили товар оптом. З Літок 

5 Перелік основних дерев’яних виробів із цінами: 

Діжки різних розмірів від 1 – до 50 к. Діжа 1 р. 
Відра 30–40 к. Гребені 5–6–40 к. шт.
Ночви 40–1,75 к. Ложки жовті десяток 20 к.
Мазниця 20 к. Ложки чорні 15  к.
Бочонки 30–1,50 к. Ложки білі нефарбовані 15–20 к.
Лопати 10 к.

Головний ярмарок у Борисполі  – 28, 29  червня  (на Петра і Пав
ла)  – триває два чи три дні і слугує довколишнім мешканцям, головним 
чином, для закупівлі всього необхідного в господарстві, що не виготов
ляється вдома. Для збуту землеробських продуктів цей ярмарок майже 
не має значення, як за своїм часом, так і тому, що скуповування хліба 
провадиться євреями в самих навколишніх селах і на бориспільському 
базарі щотижнево.

Товари, привезені на досліджуваний нами ярмарок 28, 29 червня 
1873 року, найзручніше розглянути, розподіливши їх на такі групи:

А. Вироби з глини і заліза

1. Гл и н я н і  в и р о б и  (горщики, макітри, поросятники, миски, 
полумиски, ринки, мисочки, барильця, чайники, каганці, глечики, бань
ки (різноманітних розмірів), свистунці та ін. 3). Товар цей, виготовлений 
зі світлої глини, було доставлено з Нікольської слобідки (біля Києва), а 
з темної глини – із с. Ріпки Чернігівського повіту Чернігівської губернії. 
Товар з Ріпок продавали самі виробники. Усього було доставлено 30 во
зів, на суму близько 1000 р. [крб] сріблом; розпродано було все.

2. За лізні  вир о би були привезені місцевими, переяславськими 
та київськими купцями. Коси (з брусками для їх гостріння) продавали в 
особливих ятках 22 №№. За свідченнями торговців, кожен з них прода
вав 50–60 кіс упродовж ярмарку, за цінами від 60 к. до 1 р.; таким чином, 
загальною цифрою продажу можна вважати близько 1600 р. Інші заліз
ні вироби 4 продавали разом з лимарними товарами в 11 №№ [ятках], за 
свідченнями торговців, які вторгували за ярмарок близько 150 р. кож
ний. Таким чином, зробивши деякий виняток для лимарних виробів з 
дерева та шкіри, загальний продаж цих залізних виробів можна визна
чити в 1500 р. 

В. Вироби з дерева 

1. Вози були доставлені в дуже незначній кількості з Перегудова і 
Дудоркова; середня ціна – 2 р. 50 к. за штуку.

3 Ціни залежать від розміру предмета: дуже великі полив’яні макітри – близько 2 р. за шт., 
горщики – починаючи від 20 к. і т. д. до 1/2 копійки за штуку.

4 Ось перелік цих предметів із цінами: 
Лемеші  1,30 к. – 1,50 к. Кружечки жерстяні  10 к.
Чересла 75 к. Пили (великого розміру)    40–50 к.
Кілочки до коліс (заколесник) ф.  7 к. (Меншого розміру)  30–25 к.
Рогачі 10–15 к. Пута залізні 60–90 к.
Заступи  20 к. Ножі 20 к.
Молотки 40–10 к. Замки 10–12 к.
Підоски  30 к. Сокири 75 к.
Хомути 1–25 к. Сковороди 2–80 к.
Сіделки  10 к. Гвіздки ф. 30 к.
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усього було доставлено 3 ятки, головним чином, ткані, іноді вишиті на 
полотні та зрідка на бавовняній тканині. Продавали від 75 к. до 3 р. і 
більше. Загальною сумою на 300 р.

Е. Крам  
(галантерейні і красні товари)

1. Га л а н т е р е й н і  т о в а р и .  Торгувало 32 №№, переважно міс
цеві і переяславські міщанки й козачки, які закуповували товар у 
Києві та Бердичеві; було також кілька єврейок. Серед товарів цього 
сорту не було (за винятком очіпків і квіток) майже нічого місцевого 
виробництва. Загальну суму торгівлі можна визначити приблизно в 
1000 р. 7

2. Красні  тов ари.  №№ 36. Головним чином, місцеві і переяслав
ські купці, які закуповують товар на Роменському ярмарку і почасти в 
Києві. З товарів переважає ситець з особливим візерунком на місцевий 
смак, що його міщанки використовують на «юпки, кохти, спідниці», а 
селянки і козачки на «карсетки». За відгуками торговців, виторговують 
усі за ярмарок близько 5000 р. 

3.  Карт у зи продають здебільшого переяславські шапкарі. Було 
3 №№. Ціни – від 30 к. і дорожче за штуку, купуються з року в рік дедалі 
більше. У середньому продано на 100 р.

F. Харчові припаси

1.  Рибу  доставлено з Київського вокзалу залізниці (тараня, 
чабак, оселедці астраханські), торгували остерці і козельчани (пе
реважно козаки й міщани), до 100  возів. Продано на суму близько  
1000 р. 

2.  Сіль  також закуповується на Київському вокзалі і до того ж 
о дним монополістом – євреєм, у котрого її перекуповують місцеві тор
говки з міщанок і козачок, які продають з возів на суму близько 1000 р.

3. Бу блики (3 №№) з Броварів і Києва продавали самі виробники 
на суму близько 1000 р. 

7 Предмети торгівлі «крамарської яточки»: 
Очіпки Сережки Синька
Бинди Каблучки і персні Кармазин
Шнурки Гаплики (гачки і петлі) Ладан
Заполоч (паперова) Хрестики Перець
Гарус Лєнти Імбир
Пояси Стрічки Гвоздика
Крайки Нашийні образки Сірники
Намисто Цитвар Сірка
Ґудзики Галун

(Чернігівської губернії Остерського повіту) взуття і товар доставили 
самі виробники і тільки частково продавали оптом, а переважно в роз
дріб. Таким чином, загалом шкіряного товару було доставлено і прода
но 70 возів, за приблизною оцінкою, на 5000 р.

Червона й жовта шкіра та вироби з неї були доставлені виключ
но з Літок, і, за загальними свідченнями, є головною спеціальністю 
майже всіх мешканців цього селища. Деталі виробів і цін – у таблиці 6, 
а технічні прийоми буде викладено далі.

3. Пр едме ти к у шнір ськог о  вир о бництв а .
a) Кож у хи. Було доставлено 7 підвод самими виробниками з Ба-

ришівки; продавали: чоловічий кожух – 12 р., жіночий – 15 р. Загальна 
сума продажу – близько 500 р.

b) Ша пки баранячі, сиві й чорні, продавали в 5 ятках самі реміс
ники, за свідченнями котрих, найкращі смушки, переважно сиві, вони 
отримують із Кременчуцького повіту Полтавської губернії, Решетилів-
ки та ін. Загальна вартість – від 3 р. до 40 к. за шапку, а весь продаж – 
близько 500 р.

D. Вироби з вовни та пряжі 

1. Брилі  (капелюхи). Було доставлено тільки один віз із Ніжина 
самими виробниками, продавали по 20 к. за штуку, загалом на 50 р.

2.  Су кно,  плах ти,  з а паски,  в овна  та інше продавалися в 
роздріб самими виробниками (ручний продаж). Сукно – у середньо
му 55  к. за аршин, плахти  – від 1,5 до 6  р. і більше (половинчатка, 
рецятована, червона тощо). Вовна з Баришівки («на хунти не прода
ємо, а тільки огулом!»), усього в продажу можна нарахувати близько 
1800 р. 

3. Сит а  і  р еше т а .  Головним чином, із м. Білгорай (Люблінської 
губернії), частково з Баришівки. Продавали сита (20–50 к.), решета (12–
15 к.) самі виробники. Усього було продано на 100 р.

4.  Полотно,  рядна ,  пейс т ра ,  вибійка  були різної якості, 
у ручному продажу, майже з усіх довколишніх сіл, у дуже знач ній 
кількості, так що загальна сума продажу може становити 1000 р. 

5.  Ру шники переважно з Кролевця Чернігівської губернії (де 
вони є спеціальним заняттям мешканців), почасти Воронькова і місцеві, 

6 Юхта болховська за пару шкур                        20 р. Чоботи червоні                 2 р. – 2,50 р.
Чоботи чоловічі                                                4–5 р. Чоботи з мережками  

          (але гіршої якості)                      1,25 р.
Чоботи жіночі   (з гострими носами)       3,50–4 р. Підошов пара                                   40 к. 
Черевики чоловічі й жіночі                                 90 к. Пришви (перед і задники)             1 р.
Козлової шкури                                                       50 к.
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Наскільки цей розрахунок приблизно правильний, можна судити 
з того способу, яким було отримано наведені цифри. Але в будьякому 
разі, слід зауважити, що загальна цифра радше занижена, ніж завищена, 
супроти справжньої, оскільки в розрахунок не ввійшла торгівля хлібом, 
котра не могла трохи не збільшитися, порівняно зі звичайним базарним 
рівнем, унаслідок ярмарку. Крім того, варто звернути увагу також на 
ту обставину, що під час розпитування торговців дуже часто з їхнього 
боку було помітно деяке бажання зменшити цифру свого ярмаркового 
обігу, і хоча їхні свідчення приймалися з певною критикою і перевіря
лися розпитуваннями у сторонніх людей, проте цифри в нас вийшли 
до деякої міри заниженими. У розрахунок також не могли ввійти дрібні 
сільські вироби, ягоди, гриби, масло, птиця, яйця тощо внаслідок пев
ної неможливості навіть приблизно правильно їх перерахувати. Крім 
того, у розрахунок не ввійшов продаж горілки, який становить доволі 
важливу цифру. Беручи до уваги всі зазначені обставини, можна при
пустити, що загальний обіг Бориспільського ярмарку був принаймні не 
менше 50 тис. р. сріблом.

Розглядаючи отриману нами цифру за її складовими, ми бачимо, 
що головна функція досліджуваного ярмарку полягала в збуті худоби 
(близько 26 %) і продуктів скотарства (сюди ввійшла, утім, незначною 
мірою і пряжа), а саме – усього понад 52 % загальної суми. Далі май
же 13 % припадає на дерев’яні вироби, 11 % – на галантерейні товари і 
близько 9 % – на вироби з глини й заліза.

Приблизно 39 % усієї суми становлять продукти і товари місце
вого виробництва і заледве 11  % (головним чином, залізні, галанте
рейні й красні товари) припадає на продукти зовнішнього виробни
цтва. За винятком незначної кількості закордонних товарів, ці останні 
привозять з великоросійських губерній, де їх виготовляють, утім, від
повідно до наших місцевих смаків і потреб. Таким чином, принаймні 
з отриманих нами даних, виявляється, що наше сільське населення 
лише дуже незначною мірою потребує предметів зовнішнього проду
кування, котрі, за винятком заліза, тобто значною мірою, належать до 
предметів розкоші.

Якщо далі ми звернемо увагу на контингент торгового класу, то 
отримані нами дані надають дуже втішні висновки як щодо розвитку 
місцевого торговельного стану, так і відсутності (порівняно) гендляр
ства. Майже без винятку всі сирі продукти продавали самі виробники, 
так що понад 25 % загальної обігової суми переходило безпосередньо 
з рук виробників у руки споживачів. Тільки почасти залізні й красні 
товари продавали купці великороси і євреї, усе інше – люди місцево
го походження, головним чином, козаки й міщани. Навіть дріб’язок і 
галантерейні товари (у яточках) збували переважно місцеві міщанки й 
козачки: єврейки були винятком. Оброблені продукти, тобто вироби зі 

G. Крамнички з дріб’язком 

Числом 25. З найрізноманітнішим товаром бакалійного розряду  8 
торгували переважно місцеві, почасти переяславські козачки й міщанки; 
завдяки необхідності багатьох дрібничок у селянському побуті збут до
сягав 1500 р.

Н. Худоба

Торгівля худобою була одним з найістотніших оборотів ярмарку. 
Рогату худобу продавали здебільшого з рук у руки, щодо коней було по
мітно певну частку гендлярства. Худобу продавали винятково робочу, у 
тому числі й коней. Були присутні також і необхідні учасники кінського 
ярмарку – цигани 9. 

1. Рог ат у  х удо бу  продавали: воли – близько 140 р. за пару, коро
ви – 30–45 р. за штуку. Усього було продано близько 200 голів на 7000 р.

2. Коней продавали від 30–50  р. за штуку, усі місцевої породи, 
близько 100 голів – 3000 р.

3. В івці  і  б ара нці .  Перших продавали від 3 р. до 3 р. 50 к., дру
гих – від 1 р. до 1 р. 50 к., загалом було продано 400 штук на 800 р. 

Кіз не було зовсім.
Підсумовуючи тепер усі наведені нами цифри за видами товарів, отри

муємо:
А. Глиняні й залізні вироби 4100 р.
В. Вироби з дерева 6500 р.
С. Шкіряні вироби і шкури 7000 р.
D. Вовна і вироби з неї 3250 р.
Е. Галантерейні товари 6100 р.
F. Харчові припаси і сіль 2100 р.
G. Торгівля дріб’язком 1500 р.
Н. Худоба 10 800 р.
                          Загалом продано на 41 350 р.

8  

8  Крупа Криці Добрий дьоготь Віск
Пшоно Ухналі Гостра горілка Перець
Мило Синій камінь (мід. куп.) Порох (по секрету [зпід поли]) Синька
Сало Тютюн Купоросне масло Олія
Сіль Сірники Шпигинар Бодян
Риба Цукерки Люльки Гриби
Гвіздки Пряники Чубуки Калган
Губка (трут) Горіхи Цигарковий папір Бразолія
Кремені

Знахарські зілля [семибратня крівця (поліп Tubipora Chamissonis), червоний камінь від живо
та (намисто кам’яного періоду), вареничка, сулема, ртуть, миш’як, кіновар (цинобра) і т. п.].

9 Щодо останніх, мою увагу привернув факт дуже значної їх акліматизації. Між собою вони 
говорили (звичайно) малоросійською, дуже чисто, тільки зрідка домішуючи циганські слова. 
Костюми їхні також були цілком малоросійські, хіба що тільки з дещо надмірною строкатістю в 
жіночому вбранні та порівняно більшими розмірами сережок.
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соціальне становище країни, видно з того, що ні селянське повстан
ня, відоме під назвою Коліївщини, яке відбулося наприкінці мину
лого століття, ні звільнення, нарешті, селян, на відносно вигідних 
умовах, останнього часу – усе це не могло істотно похитнути цього 
невтішного становища.

Наслідки такого становища виразно демонструє додана порів
няльна таблиця цін у Борисполі і Фастові. Уважаю за потрібне, утім, за
значити, що загалом усі товари, за винятком коліс, у Фастові виявилися 
значно нижчої якості, особливо шкіряні й кушнірські вироби.

Товари Бориспіль Фастів

Глиняний глечик 8 к. 15 к.

Чоботи чоловічі 4–5 р. 5–6 р.

Чоботи жіночі 3,50–4 р. 4–5 р.

Кожухи 12–15 р. 16–20 р. і більше

Рушники 1,50–3 р. 75 к. – 1 р.

Лемеші 1,30–1,50 р. 1,75–2 р.

Сокири 75 к. 80–90 к.

Колеса за стан 3,25–4 р. 4–5 р.

Солі пуд 90 к. – 1 р. 1,10 р.

Дьогтю відро 80 к. – 1 р. 1,20 р.

Тарані десяток 20 к. 30 к.

З етнографічного погляду Фастівський ярмарок дав значно менше 
матеріалу, ніж Бориспільський, та й з економічного він видався мені на
багато дрібнішим, незважаючи на майже однакову велелюдність. Це твер
дження я, однак, не можу виразити цифрами, оскільки я під час відвіду
вання Фастівського ярмарку мав на увазі, головним чином, кустарну про
мисловість. У Фастові я геть не знайшов тої різноманітності й багатства 
костюмів, яку звик бачити на лівому березі Дніпра; так, мені вдалося на
трапити тільки на дві чи три плахти. Відвідуючи ярмарки, я користував
ся можливістю купувати різні предмети для нашого музею, і Фастівський 
ярмарок дав мені й у цьому розумінні занадто мало матеріалу, незважаю
чи на те, що це був перший досліджений мною правобережний ярмарок.

У статистику Бориспільського ярмарку не ввійшли свідчення 
про книги, які там продавалися, оскільки торговці цим товаром негай

шкіри, вовни і полотна, продавали винятково місцеві торговці, до того 
ж значною мірою самі виробники. Так, шкіряний товар із 70 возів на 
20 продавали самі виробники, те саме слід сказати про полотно, сукно, 
брилі, рушники та ін.

Такі самі зауваження я можу зробити щодо ярмарку в м. Ніжині 
1 жовтня теперішнього року.

Однак цілком протилежне довелося мені спостерігати під час 
відвідування ярмарку в м. Фастові Київської губернії. Усі предмети 
першої нагальної потреби селянського побуту, за найменшими ви
нятками, продавали євреї. Ось ці предмети: дерев’яні вироби, шкі
ряні вироби, чавун і залізо (заводів Мельникова), кожухи, шапки, 
мотузки, рядна, полотно, гончарний товар, сіль, дьоготь, горілка, на
решті, галантерейні та красні товари. Тільки незначну частину ко
ліс, обручів (та й то, імовірно, завдяки безпосередньому сусідству 
Радомишльського повіту), білу глину із с.  Попільня та 2 чи 3 плу
ги продавали селяни. Сюди ж, напевно, можна зарахувати постоли, 
рушник і очіпок, куплені мною для нашого музею безпосередньо у 
виробників. Весь зовнішній вигляд ярмарку являв собою обурливу 
в економічному розумінні картину. Серед ярмаркової площі висо
чіли величезні купи зернового хліба й борошна. Селяни один за од
ним під’їжджали до єврейських терезів, скидали весь результат сво
їх літніх робіт, отримували бознаяк пораховані гроші й вирушали 
купувати в тих же євреїв предмети першої необхідності, їхніми ж 
мужицькими руками добуті та із сировини оброблені. Ця картина 
поголовної єврейської експлуатації ще рельєфніше виявлялася на 
кінному ярмарку, у галантерейних рядах, де при нас обібрали одну 
селянку під приводом, що вона поцупила щось, або, наприклад, у 
гончарному ряду, де я, побачивши селянські підводи, що привез
ли горщики з Василькова, і єврейок, які торгували ними, спитав у 
однієї з них, чи закуповують вони оптом у селян гончарний товар. 
І отримав у відповідь фразу: «To chłopy z ganczarni co my trzymamy w 
Wasylkowie!»  10. Таким чином, протягом кількох годин, у незначних 
розмірах, можна було спостерігати створений упродовж двох остан
ніх століть результат політичної системи, що панувала в Південно
Західному краї, системи феодального аристократизму, яка штучно 
створила теперішнє економічне становище. Ми кажемо «штучно», 
бажаючи нагадати про систематичне знищення місцевої продуктив
ності, промисловості й торгівлі, котре за посередництва євреїв було 
спрямоване на експлуатацію місцевого населення польськими фео
далами. А як серйозно і глибоко вкорінилося теперішнє економічно

10 «Це мужики з гончарні, яку ми тримаємо у Василькові». Навіть це виробництво, яке ніде в 
Малоросії не переходить у руки монополістів, тут зосереджується в руках євреїв.
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робити будьякі висновки із цих спостережень, але мені видавалося 
б цікавим звернути увагу на цю обставину всіх, кому трапиться від
відувати такі багатолюдні зборища, як ярмарки, храмові празники, 
відпусти і т. п.

Скажу ще декілька слів про ласощі, що їх продають на ярмар
ках. Колекція нашого музею, зібрана п. Русовим і почасти мною на Бо
риспільському та інших ярмарках, дає досить детальне уявлення про 
їх добір. Уважаю за потрібне ще зазначити, що кожна річ має свою 
особливу назву і претендує на те, щоб відтворювати майже завж ди 
якийнебудь побутовий предмет, здебільшого щось живе. У нашій ко
лекції є пряники, які зображують духовні предмети – хрест і єванге
ліє, потім значна кількість людських зображень, з котрих найпопуляр
ніші «дівчинка» і «козак на коні»; далі багато пряників зображують 
тварин, переважно коней, дуже багато птахів; трапляються, нарешті, 
пряники у вигляді риб. Інша серія пряників належить до того різнови
ду, котрий ми позначили в каталозі музею «ті, що зображують геоме
тричні фігури». Це просто ромбоподібні, квадратні, видовжені, кру
глі або овальні, іноді зірко або кільцеподібні пластинки медового чи 
цукрового тіста. Я навів ці подробиці, маючи на меті повідомити про 
ту відмінність, котру я помітив у якості і формі пряників у Ніжині та 
Борисполі, з одного боку, і у Фастові,  – з другого. На лівобережних 
ярмарках я помітив переважання за кількістю медових пряників, а у 
Фастові – цукрових; до того ж треба зазначити, що в обох випадках 
білі цукрові пряники продавали єврейки і вони були винятково їхньо
го виробництва. Щодо форми я маю сказати, що зображення людини, 
тварин та інших предметів я бачив тільки на пряниках лівобережних 
ярмарків, а «пірники» Фастівського ярмарку, за дуже рідкісними ви
нятками, були за формою неправильними геометричними фігурами і 
не мали на собі жодних слідів якихнебудь прикрас. Зрештою, перші 
продавали козачки й міщанки, а другі – єврейки.

ІІ

Переходжу далі до найістотнішої частини своєї доповіді, а саме: до 
групування отриманих нами відомостей про походження самих товарів 
і місцевостей, де їх виготовляють. Відомості ці отримані особисто мною 
за участі П.  П.  Чубинського на ярмарку в Борисполі, потім у Фастові 
й Ніжині, нарешті, щодо ярмарку в Ясногородці Київської губернії я 
використовую письмові повідомлення добродія Ткаченка. Отриманий 
мною матеріал, враховуючи його неабияку наочність, я вирішив най
зручніше розташувати у вигляді таблиці.

но ж сховали його при нашій появі і потім не дали жодних свідчень. 
Наскільки можна було зробити висновок з розповідей інших, торгівля 
книгами на Бориспільському ярмарку була дуже мізерна. У Фастові я 
не зустрів жодного букініста, те ж саме було, за повідомленням п. Тка
ченка, на ярмарку в Ясногородці, нарешті, у Ніжині я звернув увагу на 
букініста, утім, тільки одного, що перебував на ярмарку з доволі неіс
тотним запасом товару. Книги (здебільшого Манухінського і подібних 
московських видань) або не продавалися зовсім, або дуже мало. Попит 
на картини був більшим, і, як мені видалося, переважно на зображення 
«божественного» змісту, особливо розкуповували зображення св. Геор
гія. Крім того, купували картинки гумористичного змісту (миші кота 
ховають тощо). Картини ж казкового й воєнного змісту не приваблюва
ли покупців; можливо, це можна пояснити тим, що герої великоросій
ських казок Єруслан Лазаревич, Бова Королевич та інші є цілком чужи
ми для нашого народу.

За цієї нагоди, маю надію, не вважатиметься зайвим, якщо я на
веду ще кілька етнографічних зауважень про побачені мною ярмар
ки. Так, я не міг не звернути уваги на старців і лірників. Щодо цього 
знову ж таки найбільше матеріалів дав Бориспільський ярмарок, де 
я разом з О. О. Русовим записав понад 20 пісень різного змісту, се
ред яких є декілька дуже цікавих. Я  шкодую про неможливість, за 
браком часу, познайомитися з двома лірниками, котрих я бачив на 
ярмарку у Фастові. У Ніжині я зустрів лише одного лірника, котрий 
співав тільки духовні, а для компанії напідпитку  – сороміцькі піс
ні. У  Фастові й Ніжині я міг спостерігати по невеликому хору слі
пих співців, серед яких були й жінки. Ці хори співали в унісон, без 
будьякого акомпанементу, духовні пісні, імовірно, почаївського по
ходження. Біля лірників і старців завжди збирався більший чи мен
ший натовп слухачів, який ставився до співаків з найсерйознішою, 
майже релігійною увагою, але, як мені здалося, без жодного артис
тичного відчуття й оцінки. Це останнє зауваження стосується, утім, 
тільки старців, але не лірників.

Мене здивувала, між іншим, ще й відсутність на всіх побачених 
мною ярмарках, за винятком Ніжинського, кумедії, котра, як вида
ється, дуже подобається ярмарковій публіці. Але не менше здивува
ла мене ще одна обставина, починаючи ще з Бориспільського ярмар
ку, – категорична відсутність п’яних. У Борисполі, Фастові, Ніжині я 
не бачив жодного п’яного; те саме помітив у Ясногородці п. Ткаченко, 
якого я просив звернути особливу увагу на цю обставину. Зацікав
лений таким явищем, я придивлявся до яток, де продавали горілку, 
але всюди бачив, що п’є багато хто і у великих кількостях, але п’яних, 
повторюю,  – не бачив. Треба зазначити, утім, що зроблені спосте
реження стосуються лише денного часу. Я утримуюся від того, щоб 
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Далі, розглядаючи дані, представлені в наведеній таблиці, ми 
можемо вже, незважаючи на їх порівняно малу кількість, дійти таких 
міркувань.

1. Ці дані позначають крайні точки торгівлі кожного ярмарку і да
ють, таким чином, можливість визначити принаймні район їх виробни-
цтва. Детальніше вивчення ярмарків дало б можливість з’ясувати і ра-
йон споживання. Ці два факти, що не мають значення в цьому випадку, 
могли б мати досить важливе значення, оскільки ними визначаються 
найістотніші риси промислового й торговельного життя краю.

2. Дані нашої таблиці вже дають певну можливість визначити про-
мислову залежність одна від одної деяких місцевостей, принаймні сто
совно деяких галузей промисловості. Так, наприклад, щодо кушнірської 
промисловості район Бориспільського і Ніжинського ярмарків виявля
ється цілком незалежним від районів Фастівського і Ясногородського, і 
навпаки. З іншого боку, приміром, райони наших лівобережних ярмар
ків, незважаючи на існування на півночі Чернігівської губернії тієї самої 
промисловості, потребують, проте, дерев’яних виробів із Київського та 
Радомишльського повітів.

3.  Отримані нами дані дають можливість до певної міри окрес
лити приблизний район розповсюдження виробів цієї місцевості. Так, 
наприклад, кролевецьке полотно й рушники наявні в районах усіх яр
марків, які ми розглянули; Рожів, Брусилів, Макарів є місцями виготов
лення дерев’яних виробів також у подібному обсязі; літківська шкіра 
охоплює райони Ніжинського й Бориспільського ярмарків і т.  д. Про 
важливість подібних відомостей для вивчення промисловості нашого 
краю, на мою думку, і говорити нічого. Зрештою, район розповсюджен
ня певних виробів має також і етнографічний інтерес. Так, наприклад, 
на Фастівському ярмарку мені зовсім не траплялися дерев’яні люльки, у 
продажу були тільки глиняні; у Борисполі вже траплялися наполовину 
ті та інші, у Ніжині були вже майже винятково дерев’яні, але не було ще 
зовсім відомих «зіньківських люльок», що ними так хизуються полтавці 
і без яких неможливий жоден полтавський ярмарок. Те саме стосується, 
наприклад, плахт. У  Ніжині та Борисполі неможливо знайти і 1/10 тієї 
кількості бинд, яку бачив я, приміром, на Фастівському ярмарку і на 
двох ярмарках у Бердичівському повіті. 

4.  Урештірешт, що, на мою думку, найважливіше, дані наведе
ної таб лиці дають цілковиту можливість визначити принаймні головні 
цент ри кустарної і ремісничої промисловості нашого краю, так би мо
вити, поставити перші точки тієї карти кустарної промисловості, котру 
було б неважко накреслити, маючи під рукою всі ті відомості, які може 
дати вивчення ярмарків у нашому краї.

Розглянемо спочатку дані нашої таблиці в цьому сенсі. Для гон
чарної промисловості, як ми бачимо, – це Ріпки, Васильків, Нікольська 

Назви виробів 
і продуктів

Місцевості, де виготовляють вироби, привезені в
Бориспіль Ніжин Фастів Ясногородку

Глиняний 
посуд

(світл.) Нікольська 
слобідка

(темн.) Ріпки Чер
нігівської губернії

околиці

Сквирський повіт

Васильківський повіти

(біл.) Васильків
(темн.) Плахтянка 
Радомишльський 

повіт
Вози і подібні 
дерев’яні ви

роби

Перегудів,  
Дударків не було

Брусилів, Стрижавка,
Мотовилівка (плуги)

Колеса й ободи Радомишльський 
і Остерський 

повіти

Радомишльський і 
Остерський повіти, 
с. Тарасівка Ніжин

ського повіту

Рожів, Чановичі Радо
мишльського повіту

Брусилів, Макарів 
і околиці

Скрині Ніжин місцеві місцеві Васильків
Вікна Остерський повіт Добрянка Чернігів

ської губернії
Київський і Радо

мишльський повіти
Макарів, Брусилів, 

Плесецьке
Дерев’яний 

посуд,
a) діжки

b) відра

c) лопати, 
мазниці

d) вулики
e) гребені

Київська губернія

Остер

Переяслав

не було
Єрківці, Сокирня

місцеві, Остер
ський повіт

Прилуки, Полтав
ська губернія

Остерський повіт

не було
Полісся, Сокирня

Вільшка, Підшивальна, 
Веприк 
(обручі)

 
Брусилів

Видиборт,
Радомишль 
Радомишль

Коробочин (ночви)

Київський і 
Радомишльський 
повіти, Макарів, 

Брусилів  

Плесецьке,
Радомишльський 

повіт

Мотузки Бровари Біла Церква
Дьоготь і смола Чорнобиль Дивин, Черняхівка, 

околиці Брусилова
Взуття і чобо

тарський товар
Переяслав, Літки 
(шиття і спец. ви

чинка) 

місцеві, Літки Триліси, Біла Церква 
(постоли), Житомир, 
Брусилів, Черняхівка 

(юхта вич.)

Васильків
(спец. шиття)

Кожухи Баришівка місцеві Богуслав, Київ, 
Васильків

Кожухівка, Мото
вилівка, Данилів

ка, Васильків
Шапки Кременчуцький 

повіт, Решетилівка
місцеві Васильків Васильків

Брилі Ніжин місцеві не було
Сита і решета Білгорай Люблін

ської губернії, 
Баришівка

Київ Васильків Васильків

Полотно, рядна 
та ін. р у ч н и й  п р о д а ж  і  К р о л е в е ц ь

Рушники
К р о л е в е ц ь

Воронеж Фастівська слобідка
Галантерейні 

і красні товари. 
Очіпки

К и ї в  і  Б е р д и ч і в
Переяслав Москва, місцеві Васильків

(спец.)
Васильків

(спец.)
Сіль із Київського заліз

ничного вокзалу
залізниця залізниця Чумаки Ва

сильківського, 
Білоцерківського 

і Сквирського 
повітів
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віддають тому самому сільському ткачеві, котрий робить і полотно, у 
нього виготовляється сукно, або порт, тобто сукно з конопляною нит
кою. Але це сукно, так би мовити, виготовлено начорно. Для остаточної 
обробки його віддають на валюші або ступники (спеціальне приладдя 
водяного млина). Це відбувається на найближчому ярмарку, куди ве
зуть сукно і де виглядають цих валіїв, тобто сукновалів, які приїжджа
ють туди ж. Сукно віддають їм мірою, платячи по 2½ к. за лікоть (як ми 
спостерігали це в Борисполі) і позначаючи кожний свою штуку міткою, 
іноді ж обмінюються бірками. Потім призначається зустріч на наступ
ному, у тому ж або іншому місці, ярмарку, куди з’являються господарі 
сукна, щоб отримати його назад. Якою б простою не була ця економіч
на угода, але всетаки щодо неї існує повна довіра, яка, очевидно, рідко 
порушується випадками шахрайства. На Бориспільському ярмарку ми 
дізналися, що валюші в с. Панське Золотоніського повіту Полтавської 
губернії мають неабияку практику і тамтешні агенти роз’їжджають по 
всіх ярмарках, збираючи в такий спосіб і розвозячи сукно.

Подібним чином, тільки дещо простіше, відбувається виробни
цтво вибійки. Для цього полотно, призначене для цієї мети, привозять 
на ярмарок, де майже завжди присутні майстри цієї справи. Сам процес 
фарбування, як ми бачили його в Борисполі, дуже простий. На липо
ву дошку, вирізьблену певним візерунком (для дробної пейстри, косої, 
у клинці), накладають шар олійної фарби (берлінська лазур) за допо
могою особливих шкіряних подушечок, які прикріплені до держаків і 
називаються мамси, або палятурки. Потім на дошку накладають полот
но, яке приносять усі, хто бажає його пофарбувати, і зверху по полотну 
майстер проводить котком, тобто валиком, – і вибійка готова. Вироб
ництво як сукна, так і вибійки, по суті, є дуже значним, навіть судячи, 
наприклад, зі швидкості виготовлення останньої (150 ліктів за день), і 
як нам видається, не позбавлене економічного інтересу, тим паче, що із 
цих матеріалів і полотна, що також виготовляється вдома, шиється все 
вбрання нашого населення.

Я виклав весь невеликий запас відомостей, зібраних нами під час 
дослідження чотирьох ярмарків. Уважаю незайвим, окрім того, навести 
ще декілька даних про нашу ремісничу й кустарну промисловість, отри
маних мною з випадкових розмов на цю тему.

Гончарне  вир о бництв о у значних розмірах провадиться в се
лах Студенка Балтського повіту Подільської губернії і Морівськ Черні
гівської губернії.

Багато дер ев ’яних вир о бів  виготовляють у Перелюбській во
лості Сосницького повіту Чернігівської губернії, у Коропі Чернігівської 
губернії; у Гущинцях Балтського повіту. У  с.  Кримок Радомишльсько
го повіту виробляють ґонт. У Черевках Чернігівської губернії роблять 
дерев’яні гребені. У  Баранівці Радомишльського повіту Київської гу

слобідка, Плахтянка. Дані щодо дерев’яних виробів дають нам привід 
прагнути, можливо, детальнішого вивчення цієї промисловості в око
лицях Рожева, Брусилова, Макарова та інших місцевостей, де цілі села 
спеціально займаються виготовленням коліс, ободів, дерев’яного посу
ду тощо. У Василькові шиють чоботи для всієї довколишньої місцевості, 
і тамтешні «шевці» ходять із села в село, займаючись своїм ремеслом. 
Вичинка чоботарського товару, а особливо червоної і жовтої шкіри в 
с.  Літки Чернігівської губернії Остерського повіту, заслуговує спеці
ального вивчення як дуже цікаве явище не тільки з економічного, але 
й з технічного погляду  11, як видно з відомостей, отриманих нами на 
Бориспільському ярмарку. Далі, за розповідями кролевецьких козаків 
і міщан, значна кількість мешканців сіл, що оточують Кролевець, спе
ціально займаються тканням полотна і особливо рушників, що їх збу
вають за рік, за їхніми свідченнями, близько 100 000 пар, переважно на 
Харківському та Полтавському ярмарках і в Австрію, а в «Росію» вони 
не йдуть зовсім, «хоча вона від нас лише за 45 верст».

Таким чином, визначено деякі дуже великі центри кустарної про
мисловості. Далі таблиця подає ще кілька центрів різного роду вироб
ництв: Богуслав, Баришівка (для кожухів), Ніжин (для брилів і скринь), 
Чорнобиль (для смолокуріння), Васильків (для очіпків), Решетилівка 
(для смушків) і т. д. Усі ці центри, без сумніву, відомі дуже багатьом із 
цього боку, але ступінь розповсюдження виробів цих центрів та інші 
економічні дані про них, також без сумніву, стануть відомі тільки тоді, 
коли буде звернуто належну увагу на вивчення в нас кустарної промис
ловості та ярмарків як одного з найкращих засобів для цього.

Для того, щоб закінчити з даними своїх поїздок, я маю сказати ще 
декілька слів про виробництва, що не могли ввійти в таблиці, не маючи 
постійної для себе місцевості. Це, так би мовити, кочові виробництва, 
хоча насправді дуже значні. Таким виробництвом є, наприклад, сукно. 
Наскільки можна було дізнатися на ярмарках, його ніде не виробляють 
масово, тобто на фабриках (я, звісно, кажу про сукно, яке носять селя
ни). Процес же його виготовлення такий: майже кожний господар збе
рігає потрібну для одягу кількість вовни, чекаючи появи в селі сукнова
ла, перед тим, звісно, вимивши її, очистивши за допомогою особливого 
інструмента під назвою ґремплі. Потім приходить сукновал і за допо
могою свого смика перетворює вовну на нитки. Тоді ці вовняні нитки 

11 За розповідями самих літківців, там більше сорока сімей займаються цим виробництвом. 
Сам процес фарбування шкіри відбувається за допомогою дуже цікавих прийомів: зашиті та на-
дуті шкурки, уміщені в казан з холодною водою, наповнюють киплячим розчином галуна, потім 
додають фарбу, виготовлену з материнки і яблуневого листя (з кислиці), яке спочатку «товчуть, 
а потім вчиняють як тісто». Наповнені таким чином ґабєлки (шкурки) катають кілька годин «у 
човні», щоб фарба розмістилася рівномірно тощо. Уже із цієї розповіді видно, що в такий спосіб 
можна отримати дуже цікаві подробиці з народної техніки.
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декілька результатів дослідження сільських ярмарків, сподіваючись, 
що ці результати якщо і не матимуть іншого значення, як хіба що у ви
гляді матеріалу для майбутніх праць, то принаймні дадуть нам право 
на підставі всього викладеного завершити цю доповідь внесенням у 
Відділ пропозиції про постановку і обговорення питання про те: якою 
мірою і за допомогою яких заходів Відділ може звернути увагу на ви-
вчення ремісничої і кустарної промисловості в нашому краї як шляхом 
дослідження ярмарків, так і спеціального вивчення цікавих у цьому сен-
сі місцевостей?

бернії виготовляють вози і сани. У с. Грунь Зіньківського повіту мешканці 
дуже широко займаються виготовленням саней, возів, коліс, гребенів і т. п.

Каменяр с тв о існує в Трахтемирові Київської губернії і Камень-
щині Овруцького повіту Волинської губернії; повсть (лямець) виробля
ють у великих розмірах у Конотопі Чернігівської губернії.

Риб а льські  с ітки плетуть у значній кількості в Літках Черні
гівської губернії, звідки збувають на Дон. У с. Татарка поблизу Одеси 
видобуток каменю (ламання) є винятковим заняттям мешканців.

Шовківництв ом і виготовленням шовкових наміток займа
ються мешканці Черняхівки Київської губернії біля Трипілля.

Чинб арне  вир о бництв о і  шев с тв о  – у с.  Олішевка Радо
мишльського повіту. Гарбарі і чинбарі, вишивання і гаптування  – у 
м. Манджолії Кременчуцького повіту Полтавської губернії. 

Окрім того, деякі місцевості відомі спеціальним вирощуванням у 
значній кількості різних рослин. Так, на березі Дністра від Сорок до Ма-
яка мешканці майже винятково займаються садівництвом. У Херсон
ській губернії в балках Телігул і Кодима вирощують капусту. Грязовець
ка волость Бессарабії відома вирощуванням ганусу і часнику; у Мирго-
роді Полтавської губернії вирощують соняшники, у Лубнах вироб ляють 
гірчичне насіння і олію. Опішня Зіньківського повіту знаменита своїми 
сливами і, крім того, гончарним виробництвом. Заслуговує на увагу 
промисел «кояшників» (від слова «коєць» – клітка, обтягнена сіткою), 
котрі їздять селами західної частини Херсонської губернії і скуповують 
птахів. Але особливо варто було б звернути увагу на таке, справді дуже 
рідкісне в нашій країні явище, як заняття мешканців м. Рашівки Гадяць
кого повіту (котолупи). Вони займаються ремеслом великоросійських 
коробейників або офень, тобто розвозять по селах різноманітні дрібні 
товари і вимінюють за них вовну, щетину, шкурки тощо. Хоча я чув, по
між іншим, від М. М. Левченка, що вся торгівля останнім часом стала 
монополією двох сімейств (пп. Хондренка і Пошивайла), проте майже 
все село займається цим промислом. Дещо подібне існує ще в с. При-
строми Полтавської губернії («пристромські купці»). Та винятковість, 
котра робить ці явища настільки цікавими в економічному сенсі, спо
нукає до спеціального їх вивчення.

У російській публіцистиці та суспільній думці за теперішнього 
часу панує, як нам видається, цілком довільний погляд на населення 
південноруського краю як на народ винятково землеробський і на
вряд чи здатний навіть до якоїнебудь ремісничої, технічної або тор
говельної промисловості. Між іншим, причиною формування такої 
думки, як можна припустити, було те, що на півночі Росії раніше звер
нули увагу на вивчення ремісничої і кустарної промисловості, у нас 
же, як мені відомо, і спроб у цьому напрямі дотепер не було здійснено. 
Враховуючи це, ми скористалися нинішньою нагодою оприлюднити 
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Таким чином, на наші цукрові заводи наймаються переважно робітни
ки з Полтавської, Чернігівської, Орловської, Смоленської та інших гу
берній. На Смілянському заводі гр. Бобринських існує ціле поселення 
постійних робітниківпереселенців з Білорусі. 

Заводи наймають працівників або безпосередньо від себе, через 
своїх агентів, беручи в такому разі на себе всі зобов’язання щодо робітни
ків, або отримують робітників від підрядників. У другому випадку завод 
має справу тільки з підрядником, який за певну плату зобов’язаний зна
йти робочих і вже сам піклується про їх найм, утримання, заробітну пла
ту, житло і т. д. Зміст статті дасть нам можливість з’ясувати відмінність 
між цими двома способами найму. Щодо способів найму, то, здається, в 
обох випадках вони мало чим відрізняються. Як підрядники, так і агенти 
заводів з’являються в селах на початку січня, тобто на момент збору по
датків, і насамперед звертаються до волосного керівництва з проханням 
скликати збори. Потім запрошують впливових у селі осіб і, поставивши 
могорич, обговорюють головні умови договору, що їх потім наймачі про
понують на зборах і рішення стосовно яких приймають вищезазначені 
поважні особи. А сільська влада в цьому випадку, звичайно, вживає від
повідних заходів для виконання своїх службових обов’язків, які поляга
ють у ліквідуванні недостач та зборі податків. Таким чином, складання 
угоди на сільських зборах фактично зводиться до виконання звичайної 
формальності. Утім, іноді наймачі вважають за потрібне провести безпо
середні переговори з найманцями, і тоді нерідко використовують досить 
оригінальні способи на зразок роз’їздів селом в невеликих фургонах з му
зикантами і достатньою кількістю горілки. 

Договорів майже ніколи не укладають з окремими особами, а 
завжди зі всією сільською громадою, яка в такий спосіб бере на себе 
обов’язок своєчасно надати певну кількість робітників. Згідно з дого
вором, ці робітники формують артіль, яка у своєму середовищі вибирає 
посадових осіб: а)  артільника, який повинен піклуватися про продо
вольство членів артілі; б) старосту, який опікується адміністративни
ми питаннями в артілі: «виганяє» на роботу, стежить за майном тощо; 
в) хлібопекаря (на кожні 25, 35, а іноді й 50 осіб); г) кухарку (на таку саму 
кількість осіб). Усі ці особи не виконують жодної заводської роботи, а 
зарплатню й забезпечення отримують від заводу чи підрядника нарівні 
з іншими членами артілі. Також у договорі визначається розмір заробіт
ної плати за місяць на кожну людину, причому слід зауважити, що ніко
ли в умовах точно не зазначається розмір і привід штрафів і вирахувань. 
Остання обставина, певна річ, ставить робітників під час розрахунку в 
непевне та вкрай незабезпечене становище стосовно роботодавця. Така 
невизначеність панує в договорах і щодо характеру роботи. Робітників 
наймають за однакову плату і на рівних умовах на всі заводські робо
ти, незалежно від ступеня їхньої складності, потреб більшої чи меншої 
фізичної сили, наявності високої чи низької температури в приміщенні 

ДО ПитаннЯ наймУ рОбітників

Робітники на бурякоцукрових і рафінадних заводах південнозахідного краю. 
Умови і способи найму. Наймання від заводу і від підрядника. Заробітна плата. 
Робітники і напівробітники. Режим роботи, її характер та розподілення.

За статистичними даними, уміщеними в «Календарі південно
захід ного краю на 1873  рік», близько 67  % усіх заводських робітни
ків південнозахідного краю (62 071), або 42 130 осіб, є працівниками 
буряко цукрових та рафінадних заводів. Датуючи ці цифри 1872 роком 
і беручи до уваги той факт, що кількість цукрових заводів у нашій міс
цевості повсякчас зростає, ми при розгляді питання чисельності завод
ських працівників краю маємо право обмежитися тільки робітниками 
цукрових заводів, тим паче, що стосовно працівників інших галузей 
відчувається значний брак інформації. Не можемо, однак, стверджува
ти, що відомості про робітників цукрових заводів вирізняються осо
бливою детальністю чи, що важливіше, великою кількістю арифметич
них даних. Причиною цього, на нашу думку, насамперед є небажання 
осіб, які є керівниками чи власниками заводів, надавати будьяку ін
формацію і їхнє відверто негативне ставлення до спроб її збирання. 
На початку 1871 року Київське відділення російського технічного това
риства звернулося до цукрозаводчиків «з уклінним проханням» надати 
відділенню дані, що вказані в статистичній програмі із цього питання. 
І ось за чотири роки, як нам відомо із «Записок» відділення, лише один 
завод – гр. Ребіндера – надав відділенню свої статистичні дані. Ця об
ставина, сподіваємося, є достатньо красномовною, щоб уникнути на
рікань читачів щодо браку цифрових даних у нашій статті, інформацію 
для якої ми запозичили переважно із «Записок Київського відділення 
імператорського російського технічного товариства», на одному із за
сідань якого обговорювалося досліджуване нами питання і було опри
люднено низку фактів. Те, що використані нами відомості були повідо
млені особами, які безпосередньо очолюють цукрозаводське виробни
цтво, дає нам гарантію, принаймні відносно того, що інформація, яка 
стосується негативного боку становища робітників на заводах, аж ніяк 
не перебільшена і, якщо відрізняється, то не на користь робочих.

Майже на всіх заводах південнозахідного краю потреба в робіт
никах лише незначною мірою задовольняється за рахунок місцевого на
селення, та й то, головним чином, за посередництва підрядниківєвреїв. 
Причиною цього, найімовірніше, є порівняно кращі земельні наділи і 
відповідно більші статки сільського населення, що дає йому можли
вість висувати наймачам такі вимоги, які змушують їх віддавати пере
вагу найму робітників з місцевостей, що мають гірші економічні умови.  
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ловіки віком молодші 17 і більше (до 19) років, залежно від статури. 
Це розмежування, як нам відомо, ніяк не впливає на розподіл роботи 
різного характеру: принаймні ту саму роботу, на яку ставлять напів
робітників, майже завжди паралельно виконують звичайні робітники. 
Звісно, це не стосується тих випадків, коли потреба в значній фізичній 
силі робить це неможливим. Кількісне співвідношення напівробітни
ків до робітників досить значне, зазвичай воно становить близько 4/10 

загальної кількості робітників. У кожному разі очевидно, що це розді
лення працівників, не засноване на чіткому розподілі праці, вигадане 
винятково для заниження рівня платні на підставі таких критеріїв, як 
стать і вік найманців. Зазвичай заробітна плата робітника становить 
5 р. 50 к. на місяць (30 днів) або 6 р.; напівробітника – 3,5–4,5 р., най
частіше – 4 р. Оскільки виробництво продукції об’єкта (компанії) роз
починається з перших чисел вересня і, залежно від врожаю буряка, три
ває від 50 до 150 днів (у середньому 100–120), то відповідно середній 
зимовий заробіток робітника коливається в межах 11–12 р. і 20–30 р., а 
напівробітника – 7–20 р., або ж для першого 20 к., а для другого – 13½ к. 
на день. Беручи до уваги, що робота на цукрових заводах безперервна і 
триває рівно 12 годин на добу для кожного працівника, то за найбільшої 
заробітної плати за годину праці один робітник отримує 1 2/3 к., а напів
робітник – 1 1/10 к.!

Однак ці цифри, що красномовно свідчать, на думку багатьох, на 
користь безперечної переваги становища наших робітників, порівняно 
із західноєвропейськими, зарплатня яких, як відомо, суворо обмежу
ється розмірами, необхідними лише для підтримки життя робітни
ка, стосуються тільки робітників, найнятих безпосередньо від заводу. 
Становище робітників від підрядника дещо інше. Зазвичай підрядник 
отримує від заводу за пару працівників (тобто за робітника і напівро
бітника) від 18 до 25 р. на місяць. Із цих грошей він сплачує витрати 
на наймання і доставку рабітників, виплачує їм заробітну плату в роз
мірі 4–5 р. на місяць, забезпечує продовольством, витрачаючи на це, як 
нам відомо, від 3 р. 50 к. до 4 р. 50 к. на кожного, надає їм приміщення, 
оплачує нагляд за найманцями і, зрештою, отримує від 2х до 3х р. і 
більше  чистого прибутку з кожного робітника. Для висвітлення цього, 
можливо незрозумілого декому, факту знову звернемося до доповіді, 
яка обговорювалася в Київському відділі технічного товариства. «Під
рядник, завжди єврей, який зобов’язується знайти робітників, винай
ме їх для себе дешевше, аніж заводський агент. Його одноплемінники 
допоможуть йому в цьому. Адже в кожному поселенні знайдеться єв
рейкорчмар, і все населення – його васали; він має вплив на всіх, перед 
ним майже всі в боргу – хто за горілку, хто за податки, які він заплатив. 
Безпосередньо за допомогою цих агентів, завдяки умінню здобувати 
прихильність керівництва повіту, здібностям переконувати, ласкаво 

тощо. Таким чином, розподілення роботи між працівниками залежить 
знову ж таки від свавілля заводського керівництва. Нечіткими в дого
ворі є й умови забезпечення найманців продовольством. Г. Чубинський 
у доповіді в Київському відділенні технічного товариства засвідчує, що 
він «бачив в одного підрядника неоднакові умови по різним волостям: 
перед однією частиною робітників він зобов’язався давати 12  фунтів 
м’яса на людину упродовж місяця, перед іншою – 8; частині пообіцяв 
давати в’ялену рибу в піст, іншим – ні; так само і з рештою продуктів; 
словом, намагаються користуватися всім, чим тільки можна, щоб обдер
ти робітника» («Записки Київського відділення технічного товариства», 
І, 1871, ст. 408). Угоди, що укладаються з волостями заводами, які найма
ють робітників через своїх службовців, також не вирізняються чіткістю. 
З того самого джерела довідуємося, що в подібних договорах переваж
но трапляються вислови: «завод повинен давати робітнику здорову (?) 
їжу в достатній (?) кількості, згідно із заводськими положеннями» (!). 
Зрозуміло, що ці «заводські положення» і критерій якості та «достатньої 
кількості» їжі навряд чи виявиться денебудь, у чому ми переконаємося 
далі, збитковим для заводу.

Отже, з поданого матеріалу бачимо, якою невизначеністю відзна
чаються договори, підписані з робітниками, майже в усіх пунктах, що 
стосуються їхніх інтересів. Зумисність цієї невизначеності доводить і 
рішення Київського відділення технічного товариства, яке «дійшло ви
сновку, що умови повинні бути чітко визначеними», і, звичайно ж, не 
забуло нагадати і про обов’язки робітників, що їх, як відомо, формулю
ють в умовах договорів стереотипною, але цілком чіткою фразою «без
заперечно коритися всім наказам керівництва заводу».

Укладення договорів зазвичай супроводжується видачею завдат
ків. Як правило, на працівника виділяється 7–15 р., а найчастіше – 10–
12  р., що нерідко становить майже половину заробітної плати. Біль
шість цих коштів залишається у волості, надходячи у вигляді податків 
та виплати недостач. Що стосується підрядників, то вони, як нам відо
мо, намагаються видати якомога більші завдатки, щоб робітники після 
завершення робіт залишилися перед ними в боргу і, таким чином, були 
змушені найматися на роботу й наступного року. Витрати на отриман
ня паспортів наймачі зазвичай беруть на себе, а щодо виплат «на при
хід» на завод, то кожному робітникові видають від 50 к. до 2 р., залежно 
від відстані. Зважаючи на те, що працівники йдуть на заводи, зокрема, 
і зі Смоленської губернії, то зрозуміло, що цих грошей ледве вистачає 
на харчування під час дороги, а відстань вони долають завжди пішки. 
Траплялося, що нові заводи оплачували проїзд найманців, а на заводи 
гр. Бобринських робітників інколи доставляли на пароплаві. 

За рівнем заробітної плати персонал ділиться на власне робітни-
ків і напівробітників. Напівробітниками вважаються всі жінки та чо
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чайної втоми, потерпають ще й від високої температури, яка в сушці 
досягає 48°С. Крім того, процес дефекації має надзвичайно руйнівний 
для здоров’я характер унаслідок виділення великої кількості парів амі
аку, які робітникам доводиться вдихати, за умови й без того утруднено
го від утоми дихання. При добуванні й рознесенні утфелю (меляси) та 
рознесенні патоки робочі через високу температуру повітря працюють 
напівоголеними, лише у фартухах, обливаючись потом. Їм доводиться 
влізати в ями і  ящики для патоки, де вони, зрозуміло, забруднюють
ся клейкою цукровою рідиною, яка важко відмивається. За відсутності 
бань і купалень вона роз’їдає шкіру та призводить до висипів на шкірі 
чи інших захворювань. У розжарювальному і квасильному відділеннях, 
де здійс нюється очистка крупки, робота також характеризується вкрай 
брудними та шкідливими умовами, задухою. Менш шкідлива праця при 
дифузії, відбілюванні, у бурячній, хоча в останньому випадку вона ви
конується за дуже низької температури. Як ми вже зазначили, у договорі 
про найм робітників ніколи не вказують, на який з видів робіт їх беруть. 
Отже, розподіл кожного роду занять між працівниками здійснює завод
ське керівництво, яке не зважає ні на фізичні можливості, ні на працез
датність найманців, принаймні ні в доповідях, ні в дискусіях на засідан
ні Київського відділення технічного товариства від 27 червня 1871 року 
про це не йшлося.

Зважаючи на висвітлені особливості характеру і розподілу цу
кровозаводських робіт, немає нічого дивного в тому, що на засіданні 
Київського відділення технічного товариства було висунуто пропози
цію ввести восьмигодинну робочу зміну замість існуючої дванадцяти
годинної. Але при цьому суттєво знизилася б заробітна плата, тому 
спроба зменшити тривалість робочої зміни на заводі гр. Бобринського 
зазнала невдачі, оскільки «робітники заробляти менше не погодили
ся». Пізніше, коли постало питання скорочення робочих годин з 12 до 
8 на день, дебати швидко обірвалися короткою заявою гр. Генріксена та 
Сибірякова: «Ми і так маємо труднощі в пошуку робітників, а при за
провадженні трьох змін доведеться збільшити кількість робітників ще 
на ⅓!». Підсумовуючи, Київське відділення технічного товариства об
межилося побажаннями, рекомендаціями, щоб «особливо важка робота 
наряжальниць і піднощиць» (яку виконували напівпрацівники!) була 
полегшена запасними робітницями, тобто «на 4 пари – одна пара, щоб 
по черзі кожна пара відпочивала». До того ж було передбачено, щоб у 
неділю із 6 години ранку до 6 вечора не працювати в пресових відділен
нях заводів, а під час сніданку і підвечірка щоденно давати по ¼ години 
на відпочинок.

З викладеного матеріалу зрозуміло, що рекомендаціям, висловле
ним Київським відділенням технічного товариства, не можна дорікнути 
в радикалізмі. Якби комусь і видалося зменшення робочих годин з 12 до 

і доброзичливо пригощаючи горілкою, підрядник і його приказчик  – 
обидва євреї – наймуть робітника дешевше». Крім того, підрядник за
вжди знаходить можливість навіть за наявності контролю з боку заводу 
отримати навар і на харчуванні своїх робітників. Те саме простежується 
й стосовно розрахунків. Не обумовлена в договорі система штрафів і 
відрахувань, довільно призначуваних самим підрядником, уможливлює 
існування фактів, на один з яких вказав на тому самому засіданні Київ
ського відділення технічного товариства п. Толпигін: «Підрядник подав 
“мировому” судді заяву про стягнення штрафу в розмірі 51 р. з деяких 
робітників, які працюють на виробництві». Питання про те, як могла 
виникнути подібна сума боргу одного робітника, п. Толпигін пояснює 
так: «зрозуміло, що борг складається із цілком безпідставних штрафів 
і нарахувань. Щоб зрозуміти систему цих штрафів, слід звернути увагу 
на те, що завод з 1200 робітниками стягнув штрафів на суму 10 р. 50 к.». 
Зрештою, підрядники відкривають шинки, котрі тягнуться вервечкою 
при в’їзді на кожен завод і, як стверджують пани Сасін та Константи
нов, «нерідко торгують горілкою в самих казармах», а також продають 
робітникам різні речі та матеріали, забезпечуючи таким чином ще один 
шлях власного збагачення за рахунок оббирання робітників.

Цей, як його називає п. Чубинський, «ганебний вид торгівлі люд
ською працею, людською робочою силою, на жаль, доволі поширений». 
Як нам відомо, майже половина цукрових заводів у нашому краї наймає 
робітників від підрядників.

Перейдемо тепер до «обов’язків» працівників, розглянемо, яку ро
боту вони виконують на заводах при зазначених нами умовах заробіт
ної плати. Як відомо, робота на цукрових заводах не належить до лег
ких. Під час виробництва, обсяги якого ми вже описали, робота триває 
безперервно, у тому числі й у вихідні дні, крім свят: Покрови, св. Ми
колая, «кануну» і 3х днів Різдва Христового та Хрещення. Тільки на 
заводах граф.  Браницького та Потоцького щонеділі з 6  години ранку 
до 6 вечора не виконуються роботи в пресовому цеху. Добова робота 
розділяється на дві зміни: денна – з 12 години дня до 12 години ночі, 
та нічна – з 12 години ночі до 12 години дня. Не кажучи вже про не
нормальність, яку вносить в життя такий розподіл робочого часу, упро
довж цих 12 годин робітники не мають бодай хвилини на відпочинок, 
про що може  свідчити висловлене Київським відділенням технічного 
товариства прохання надавати робітникам під час сніданку і полуден
ка щоденно по ¼ години на відпочинок. За такого розподілу робочо
го часу особливого значення набуває характер роботи, яка на пресо
вих заводах, що переважають у краї, значно важча, ніж на дифузійних. 
Робота в пресових відділеннях заводів виконується в холоді, сирості й 
дуже брудних умовах. До того ж така робота потребує чималої фізич
ної сили. При дефекації, сатурації та відбілюванні робітники, крім зви
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ВСЕУКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ НАУК 
Б І Б Л І О Г Р А Ф І Ч Н А  К О М І С І Я

УКРАЇНСЬКА БІБЛІОГРАФІЯ
В и п у с к  3

ГА Л И Н А  В О В К

Б І Б Л І О Г Р А Ф І Я  П Р А Ц Ь
ХВЕДОРА ВОВКА

(1847–1918)

У  К и ї в і – 1929

8 надто кардинальним, особливо порівняно з кількістю робочих годин  
на фабриках і заводах за кордоном, то можемо заперечити, що навіть 
поверхове ознайомлення з умовами праці і розподілом робочого часу 
повинно знищити всі сумніви щодо доцільності такого скорочення. Ми 
вже зазначили про важкі умови праці на цукрових заводах, де робіт
ник, окрім того, що змушений вдихати шкідливі речовини, які чинять 
руйнівну дію на його організм, щоденно ризикує застудитися внаслідок 
низької температури там, де він працює, або при виході з відділення 
заводу з високою температурою на вулицю в зимовий період. Ми заува
жували, що різниці в навантаженні й умовах праці робітників і напів
робітників майже немає; те саме слід сказати і стосовно робочого часу. 
Напівробітники на рівні з робітниками трудяться по 12 годин, отриму
ючи при цьому вдвічі меншу заробітну плату. Також у ході роботи над 
статею з’ясувалося, що вік неповнолітніх чоловіків не завжди відпові
дає вказаному раніше. Так, на заводах працюють діти, яким не виповни
лося й 14 років. Своєю чергою відділення висловило побажання, щоб на 
завод не приймали дітей до 14 років. До того ж з дебатів ми дізнаємося, 
що такі неповнолітні напівробітники задіяні на важких роботах, як ви
дно з тих самих відгуків відділення, яке виступало за залучення дітей 
лише до легких робіт. 

Зважаючи на все викладене, ми, погоджуючись принаймні з деякими 
членами Київського відділення російського технічного товариства щодо не
обхідності скорочення тривалості робочого дня з 12 до 8 годин, уважаємо, 
що зменшення при цьому добової заробітної плати було б несправедливим 
стосовно робітників. Якщо ж власників заводів непокоїть те, що вони не 
зможуть знайти робітників, то ми можемо висловити заперечення, адже на 
полегшену роботу, навпаки, буде більше охочих працівників.

Стосовно напівробітників варто зауважити, що навіть за умови 
задіювання їх на легких видах роботи, забезпечення скороченої зміни 
і приймання на заводи лише працівників віком від 14 років, робота на 
цукрових заводах негативно позначиться на їхньому здоров’ї. Мабуть, 
ніхто не наважиться спростувати факт, що дія високої чи низької тем
ператури впродовж кількох годин при забрудненому повітрі негатив
но впливатиме на молодий організм. Тому ми вважаємо за необхідне 
зберегти здоров’я підростаючого покоління. Власники цукрових заво
дів повинні відмовитися від використання праці дітей, а законодавство 
мусить гарантувати заборону такої праці.

У  наступній статті ми сподіваємося викласти відомі нам факти 
стосовно умов праці робітників на цукрових заводах, приміщень, хар
чування і т. д., взаємин працівників і керівництва заводу, а також ви
словити ті міркування, що будуть логічно випливати із зібраних нами 
фактів відповідно до законодавства в питанні найму робітників.
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р. 1878го «мандрував понад російськорумунською границею, пиль
нуючи революційного транспорту та підтримуючи з Женевою тісний 
звязок» 4.

Наприкінці 1878го року повернувся він знову до Київа, тількиж 
незабаром (1879го р.) мусів тікати від переслідувань російської жан
дармерії. Удаючи урядовця, доїхав він до містечка над Прутом. Тримав
ся в дорозі так поважно й суворо, що на залізниці близько кордону не 
наважилися перевірити його документи. Перейти кордон допомогли 
робітники, що будували міст через Прут. Переодягненого взяли до сво
єї артіли, а старший, що провадив пересправи з кордонною вартою, уда
вав п’яного і не дав належних пояснінь щодо кількости людей в артілі. 
Човном перевезли вони його на той бік та дали грошей на дальшу по
дорож.

З листів Драгоманова до Хв. К. Вовка бачимо, що осів він у Гала
ці (1879–80). За браком коштів не міг, як хотів, налагодити ви давничу 
діяльність (заробляв один час на хліб тим, що фарбував тини та роз
мальовував брички), але брав участь в організації транспорту через 
кордон. Р.  1880–82  – перебував у різних місцях Добруджі, а далі до 
1886го року – в Женеві. Року 1886го подорожував по Італії, а тоді в 
1887му році переїхав до Парижу. І допіру після революції 1905 р., в січні 
1906го, переїхав з Парижа до Росії. Живучи в Парижі ввесь час приват
ними лекціями, студіював він анатомічну антропологію, порівняльну 
етнографію та передісторичну археологію, і, оборонивши дисертацію, 
здобув ступінь доктора природничих наук. У  роках 1901–1905 викла
дав у Паризькій Російській Вищій Школі антропологію, передісторичну 
археологію та етнографію. Улітку 1903 року, на запрохання Львівського 
Наукового Товариства, приїздив до Львова. «Організував з участю мо
лодих натуралістів і лікарів антропометричні поміри у Львові й екскур
сії на провінцію. Брав участь в наукових курсах, уряджених літом того 
року для приїзжої молоді з Росії. Восени розпочав публічні виклади, які 
мали чималий успіх». 5 На друге літо (1904 р.) одержав він дору чення та 
кошти від Петербурзького Музею Олександра III на збирання етногра
фічних матеріялів у Галичині. Цю саму роботу провадив далі літніми 
вакаціями 1905 та 1906 р.

У Петербурзі Хв. К. був запроханий до Музею Олександра ІІІ; тут 
опрацьовував він ті матеріяли, що попризбірував був на Західній Украї
ні. Року 1907го його призначено на консерватора етнографічного відді
лу цього Музею. Водночас читав лекції у Вищій Школі Лесгафта, а року 
1907го вступив приватдоцентом на катедрі Географії та Етнографії до 

4 Гр у ш е в с ь к и й, М. З поминів українського соціялістичного руху. Мих. Драгоманов і 
Женевський соціялістичний гурток. Wien, 1922. Стор. 75.

5 Гр у ш е в с ь к и й, М. Памяти Федора Вовка. – Україна. К. 1918. Кн. 1–2. Стор. 8.

ПЕрЕДмОва

Бібліографія праць Хведора Кіндратовича Вовка, що друкується з 
нагоди десятих роковин з дня смерти, упорядкована хронологічно. По
систематизувати його праці, що з’явилися наслідком політичної, гро
мадської та наукової діяльности в складних та різноманітних умовах 
життя, булоб дуже важко. Хронологічно впорядковані, вони дадуть, 
разом з біографією, яскравий малюнок його життя та роботи, а на тлі 
тієї доби, коли вони писалися, будуть зрозуміліші.

Докладного життєпису Хв. К. ми не маємо. Подаючи разом з біблі
ографією список праць про нього, та літератури, що містить матеріяли 
до його біографії, я хочу зазначити, що найбільше даних до його біогра
фії дали в своїх спогадах акад. М. С. Грушевський 1 та П. Я. Стебниць
кий, 2 що особисто знали мого батька. Щоб допомогти зорієнтуватися 
в бібліографії, вважаю за доцільне подати тут у коротких рисах основні 
етапи його життя.

Походить Хв. К. Вовк з полтавських козаків. Батька його малою 
дитиною вивезла була його родина до Криму, куди під той час виселяли 
українців. Колиж забрали його до війська, він утік і довший час бурла
кував на Херсонських степах. У звязку з війною дезертирам оголошено 
амнестію. Повернувся й Вовк до війська і незабаром дослужився офі
цера (з цього приводу в документах записаний був вже не Вовк, а Вол
ков). По службі у війську служив він за економа по панських маєтках. 
Хв. К. народився на Полтавщині в селі Крячківці Пирятинського пові
ту 5/III 1847 р. В цьому селі прожив він перших сім років свого життя. 
Гімназію закінчив у Ніжені. Року 1865го вступив до Новоросійського 
університету, але прослухавши один курс, перевівся до Київського уту 
на природничий відділ фіз.мат. факультету. Закінчивши освіту, служив 
два роки в Київській контрольній палаті для заробітку, інтересиж його 
скеровані були на справи політичні. Політичні погляди дали напрям і 
науковим його студіям. Київський період його життя характеризу ється 
участю в Старій Громаді та науковими працями в галузі етно графії підо 
впливом та керівництвом учителів його Драгоманова та Антоновича, а 
так само участю в заснуванню та роботах ЮгоЗап. Отдѣла Русск. Гео
графическаго Ова.

Року 1876го виїхав він з родиною за кордон. Працював у Жене
ві як співредактор «Громади» та одержував, так само як Драгоманов, 
пенсію від Київської Старої Громади протягом двох років. 3 Окрім того 

1 Гр у ш е в с ь к и й, М. – Памяти Федора Вовка. – Україна. К. 1918, кн. 1–2, cтop. 5–10.
2 С т е б н и ц ь к и й, П. – Біографія Вовка. – Антропологія за 1928 р., стор. 8–11.
3 П р и м ѣ ч а н і я  къ Своду указаній... Былое. Петерб. 1907, кн. VI. Стр. 159.
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Dictionnaire d’Histoire et de Gěographie Bouillet (édit. Hachette), Grande 
Encyclopédie, Ottův Siovník Československý и другихъ изданіяхъ».

Отже, цією приміткою показав він шлях до дальших розшуків для 
поповнення бібліографії. А втім, у процесі праці виявилося, що прога
лини в його спискові куди більші й не обмежуються «дрібними заміт
ками та статтями по словниках». Чимало наукових праць, хоч може й 
другорядних на його погляд, залишилося незанотовано. Обминув він 
цілком праці публіцистичні та історичнолітературні. Як приклад од
значу те, що не подав він жадної з праць періоду Женевського – співро
бітництва з М. Драгомановим.

Беручися до цієї праці, я поставила собі завдання не тільки до
повнити, але й de visu описати те, що подав Хв. К. у своїй бібліографії. Ті 
численні помилки, що трапляються в ній, пояснюються, очевидно, тим, 
що складалася вона чималою мірою з пам’яти за браком часу, мабуть, 
бо ввесь матеріял мав він у своїй бібліотеці. Так, наприклад, дата першої 
друкованої праці показана – 1870, тимчасом як навсправжки має бути 
1868й рік; «Экономическія замѣтки о Болгаріи» замість 1885 року, зна
ходимо в Русской Мысли за 1884 рік і т. и. Часто трапляються відсилачі 
до иншого журнала. Бракує так само в багатьох випадках матеріяльного 
опису. Незазначеними залишилися в «спискові» підписи (дуже різно
манітні – до 23х), а праці, підписані псевдонімами, помилково (Русскій 
Ист. Журналъ) названі анонімними.

Отже виявилося, що описати треба все наново. Обов’язок мій був 
зробити це не тільки тому, що відчувалася потреба в повній бібліографії 
праць мого батька, але й тому, що тепер у Київі виключно сприятливі 
для цього умови: є мало не всі потрібні для цієї роботи матеріяли. Тіль
ки в Київі можна було виконати цю роботу, використавши архів та бі
бліотеку небіжчика. Багато допомогли збірки Всенародньої Бібліотеки 
України та Бібліотеки Б. Грінченка.

В бібліотеці Вовка, що перебуває тепер у розпорядженні Кабінетів 
Антропології та Етнології його імени В.У.А.Н., маємо ми низку спеціяль
них закордонних видань, переважно французьких, де він брав участь 
та які тепер не то на Україні, ба й у Росії важко здобути: L’Anthropologie, 
Revue des Traditions populaires, Bulletins de la Societe d’Anthropologie de 
Paris, Melusine, Am Urquell та инші. Але найбільше стала в пригоді для 
цієї бібліографії колекція вирізок, відбиток та окремих брошур з його 
працями, що збирав він протягом багатьох років. Міститься ця колекція 
в трьох коробках з написом рукою Хв. Кча: «Oeuvres Complètes», та пе
реховується в такому вигляді, як її одержано після його смерти (Кабінет 
Етнології В.У.А.Н.). У збірці чимало газетних та журнальних вирізок: «По 
Морю и Cyшѣ», «Елисаветградскій Вѣстникъ», «Дѣло» (Львів), «Этногра
фическое Обозрѣніе», «Жизнь и Искусство» та инші. Вирізки з київської 
газети «Жизнь и Искусство» за 1894–97 роки містяться в конверті з напи

Петербурзького Уту, читаючи курс анатомічної антропології, порів
няльної етнографії та передісторичної археології.

Протягом вакацій 1908го та дальших років разом з своїми уч
нями розкопував палеолітичну стоянку в Мізині на Чернігівщині та 
екскурсував по Україні, роблячи антропометричні поміри української 
людности та збираючи етнографічні матеріяли.

Року 1917го рада Петербурзького Уту вшанувала Хв. Кча ступе
нем доктора Географії та Етнографії honoris causa.

Навесні 1918го року, запроханий до Київського Уту, виїхав він 
(11го червня) на Україну. Здоров’я його останніми роками дуже під
упало. Важкі життьові умови підчас громадянської війни забрали ба
гато сил у Хв.  Кча. А  втім подорож на Україну не малаб для нього 
такого фатального кінця, якби не довелося проїздити тією зоною, що 
окупувало її німецьке військо. Доїхав він дуже добре й вигідно у вагоні 
першої класи до Орші, де кінчалася під той час територія радянської 
влади. Колиж далі довелося їхати пароплавом по Дніпру та четвертою 
класою в переповненому вагоні, – так возили тоді німці приватних па
сажирів, – він застудився й заслаб на «еспанку». Довелося зупинитися в 
м. Жлобині (на Білорусі); тут він, пролежавши два тижні під доглядом 
залізничного лікаря, помер 29го червня (за н. ст.) 1918го року. Похова
ний Хв. К. Вовк на сільському кладовищі за Жлобином.

В основу бібліографії Хведора Кіндратовича Вовка покладено спи
сок наукових праць, що сам він його склав, з приводу запрохання його 
до Київського Університету. Список цей (чернетка, оче видячки) пере
ховується в науковому архіві покійного Хв. К., в Кабінеті Антропології 
його імени В.У.А.Н. Року 1918го цього списка був опублікував учень 
Хв. К. – Д. О. Золотарьов без змін, про що свідчить порівняння з ав
тографом, у виданні Російської Академії Наук  6 під назвою: «Списокъ 
оригинальныхъ работъ, статей, библіографическихъ замѣтокъ и рецен
зій, напечатанныхъ въ разное время Ф. К. Волковымъ, расположенныхъ 
по отдѣламъ въ хронологическомъ порядкѣ». Бібліографії, що по
дали їх після своїх статтів (призначених для Збірника пам’яти Вовка 
1918го року) Алешо, О. Г., Носов, А. З. та Чикаленко, Л. Є., так само 
не мають змін проти «Списка». «Власні праці Вовка з поля етнографії 
та фолькльору» доповнені двома статтями: «Словяне» (Календар Бла
год. Тва на 1917 рік) та «О научныхъ трудахъ Сумцова». – Звідомлення 
И. P. Геогр. Ова за 1915 р.

Бібліографію свою закінчує Хв. К. словами: «Въ настоящій пере
чень не вошелъ рядъ мелкихъ замѣтокъ и библіографическихъ отзы
вовъ, помѣщенныхъ въ Revue des Traditions populaires, L’Anthropologie, 
Am Urquell и  пр., а также статей, помѣщенныхъ въ новомъ изданіи 

6 Русскій Историческій Журналъ. [Петроградъ]. 1918, кн. 5. Стр. 358–365.
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мене у Петербург з Київа товариш мій Ф. К. Вовк і привозить виготова
ний до друку рукопис “Кобзаря”, розділений на 2 частини. Оказалося, що 
він ходив приватно до київського цензора Пузиревського на сеанси, щоб 
заздалегідь перечитати з ним весь зібраний матеріял і розпитати у його, 
що на його погляд – цензурно, що – нецензурно?» 12 Далі каже О. О. Русов, 
що праця над підготуванням тексту Кобзаря полягала в тому, що «Вовк 
перевіряв автографи Шевченка з тими рукописами, що були здобуті від 
петербурських земляків»13. Це саме пригадує й С. Ф. Русова: «Після Різдва 
приїхав до нас Вовк із пропозицією до Ол. Ол. від Старої Громади їхати за 
кордон, щоб там надрукувати усього “Кобзаря”, поки не загинули всі ру
кописні, заборонені вірші...» А далі оповідає, що Ол. Ол. «заходився впо
рядковувати матеріяли, зібрані Вовком... уважливо, науково перевірені 
ним..., та чисто написані на маленьких шматках паперу» 14.

В листі до Франка 15 Драгоманов каже: «ембріологія цього глупого 
видання (Пражського Шевченка) була ось яка: київський книгарь Фе
доров... задумав був в 1870 році видати Кобзаря й, купивши право в 
родичів Ш. за 500 p., обернувсь до Антоновича, щоб той йому дав ре
дактора видання. А. дав йому Волкова, тоді студентанатураліста. В., не 
довго думавши, взяв вид. Кожанчикова 1867 р... і пришив до нього таке 
зо львівського видання, що можна було надіятись, що цензура пропус
тить. Тим часом цензура відповіла Федорову, що не пустить нічого. Так 
пройшло років з 2...»

Дальша робота Хв. К. над Кобзарем (після Празького) було видан
ня малого т. з. «Захалявного Кобзарика». Видання це, як каже М. Драго
манов, було «Кузьми та Антоновича, а потім Вовка, з приїздом котрого 
власне діло почало йти к чорту. Я тільки докладав гроші після того, як 
прислані Антоновичем вийшли, та під кінець узяв на себе увесь сором 
не доведеного до кінця діла».  16 З  малим «Кобзариком» з’явився Вовк 
після закордонної подорожи до Київа р. 1878-го. ... «носив у потайній 
кишені маленьке видання (закордонне) нелегальних віршів Шевчен
ка» – пригадує С. Ф. Русова. 17 Закінчувалося це видання вже після того, 
як остаточно виемігрував він за кордон. Перебуваючи в Галаці, листу
вався Хв. К. з приводу цього «Кобзарика» з М. Драгомановим протягом 
1879 року. З цього листування бачимо, що справді ввесь тягар закінчен
ня цієї справи спав на Драгоманова: «Можетели Вы прислать денегъ 
на окончаніе “Кобзарика”», – запитує Драгоманов. «Нужно будетъ фр. 

12 Р у с о в, О. Спомини про пражське видання «Кобзаря». – Україна. К. 1907. Т. 1. Стор. 127.
13 Ibid.
14 Р у с о в а,  С. Мої спомини (р. 1861–1879). – За Сто Літ. К. 1928. Кн. 2. Стор. 159–160. 
15 Лист Драгоманова до Франка від 12/24 мая 1890. Софія. – Матеріяли для культурної й гро

мадської історії Західньої України. Т. І. К. 1928. Стор. 330.
16 Лист Драгоманова до Франка 1. Апр. 1890. – Матеріяли для культурної й громадської іс

торії Західньої України. К. 1928. т. 1, стор. 318.
17 Р у с о в а, С. Мої спомини. – За сто літ. К. 1928. Кн. 2. Стор. 154.

сом його рукою: «Паскудство», бо газету цю називав він «Жизнь и Пас
кудство». Знаходимо також вирізки з словників (Grande Encyclopédie). 
Псевдоніми, що дає нам ця збірка, почасти потверджують ті, що були 
відомі (Яструбець – розкрив Дорошенко 7 та широко відомі – Сірко, Кон
дратович, Лупулеску), а почасти відкривають нові, та ще й такі, що дають 
можливість знайти його праці, ніде в нього не зазначені, по инших ви
даннях. Приклад наведу такий: О. Левицький у своїй статті «Українці у 
приймах у чужій часописі» 8 свідчить, що Хв. К. Вовк брав участь у вид. 
газети «Кіевскій Телеграфъ» у другій половині 1874 та першій 1875 року. 
Так само акад. М. С. Грушевський каже, що «серед “каторжників” – група, 
що витягала на собі каторжну роботу в “Кіевськім Телеграфі” був, разом 
з Драгомановим, Зібером, Подолинським... і Вовк» 9. Треба було знайти 
його статті в цій газеті. 10 Гадаю, що не помилилася, коли взяла статті, під
писані: Ө. Новостронскій та Н. Бо окрім того, що вже самий зміст підка
зував ту думку, що це його статті (людина, яка брала участь в одноденно
му перепису людности в Київі), про те саме свідчила й подібність цього 
псевдоніма до знайденого, в збірці «Oeuvres Complètes» – Новостроєнко 
(Письма изъ Парижа. 1889). Чи не використав він у Парижі давнього сво
го псевдоніма, що їм підписувавсь іще в Київі?

Хочу сказати ще скількись слів про те, як повно, на мою думку, 
відбив цей покажчик літературну діяльність в окремі періоди його жит
тя, та подати деякі дані щодо окремих видань.

Київський період (1868–1876), поруч з науковими розвідками, які 
очевидячки всі потрапили до покажчика, бо підписувалися повним 
ім’ям, окрім Програми ЮгоЗап. Отд. Р. Географическаго Ова (але й тут 
у свойому «спискові» зазначив він точно ті розділи, що належали йому), 
мав мабуть і численні газетні статті. Гадаю, що чимало цього матеріялу 
залишилося нерозшукано, бо не завсіди можна було так легко розшиф
рувати підпис (як наприклад – Вълк..., Хв. у Спб. Вѣдомостяхъ). Це тим 
більше шкода, що праці цього періоду не тільки відбивали тодішню по
літичну думку українського гуртка, але й переводилися підо впливом 
та за допомогою М. Драгоманова. В листі до нього, кілька років згодом, 
Драгоманов каже: «Написали ли Вы хоть одну статью тогда (въ Кіевѣ), 
безъ моей помощи, совѣта, выслушиванья черновой и т. п.?» 11.

Щодо участи Вовка в виданні Празького Кобзаря, маємо ми цінні 
свідчення С. Ф. та О. О. Русових: «На провесні 1875 року, приїздить до 

7 Д о р о ш е н к о, Дм. Покажчик літератури українською мовою в Росії за 1798–1897 роки. – 
Науковий Ювілейний Збірник, присвячений Т. Г. Масарикові. Прага. 1925. Стор. 192–238.

8 Наше минуле. К. 1919, ч.1–2. Стор. 57–63.
9 Гр у ш е в с ь к и й,  М.  З починів українського соціялістичного руху. Мих.  Драгоманов і 

женевський соціялістичний гурток. Wien, 1922. Стор. 45.
10 В Київі знайшла Кіевскій Телеграфъ тільки за 1875 рік.
11 Листи (неопубл.) Драгоманова до Вовка. (Кабінет Антропології В.У.А.Н.).
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далі Драгоманов пише: «Но теперь конокрадскій органъ [“Кіевлянинъ”] 
Вы жъ сами раздумали издавать, – Вы говорите раньше еще полученія 
моего письма (а наборъто какъ?) Тѣмъ лучше». 23

Період Паризький, гадаю, відбився в цій бібліографії досить по
вно. Осівши на довший час у Парижі (1887–1906), зібрав він свою біблі
отеку, куди ввійшли видання, в яких він брав участь. Зібрав він також, 
як вище було сказано, вирізки та відбитки своїх робіт у вид. російських, 
галицьких, німецьких. У чеських виданнях окрім Otto’вого словника не 
брав він участи, про що ласкаво повідомив на моє запитання L. Niederle. 
Всі ці матеріяли маємо тепер під руками.

Останній період  – Петербурзький (1906–1918)  – великих прога
лин, на мою думку, теж не має.

Бібліографічний покажчик складається з трьох частин: перша  – 
друковані праці Хв. К. Вовка, друга – статті про нього та головні джере
ла до його біографії, третя – покажчик точних заголовків та предметів.

У першій, основній частині покажчика матеріял, як зазначено 
вище, розміщено в хронологічному порядкові. Рецензії не виділені 
окремо, бо вони дуже характерні для низки років паризького періоду, 
коли рецензуючи безліч російських книжок, він здійснював звязок між 
наукою (в своїй галузі) російською та закордонною, та своїми рецензія
ми на праці, що торкалися України, так само як і своїми власними пра
цями, обізнавав закордон з Україною та з наукою на Україні. Рецензії на 
його розвідки подаються заразже після них.

У межах кожного року матеріял розміщено так: наукові праці, 
публіцистичні праці, рецензії, переклади, чужі твори, що редагував 
Хв. Вовк. А в кожному розділі за абеткою.

Після опису кожної праці курсивом додається форму підпису.
Праці, що їх описано не de visu, позначено зіркою.
Щоб легше було користуватися бібліографією, подано покажчика 

абеткового точних назов та предметів, де назва не характерна. Рецензії 
в цьому покажчикові виділені в окрему абетку, бо велика кількість їх 
зробилаб покажчика невиразним та незручним в користанні.

Покажчик цей не охоплює другого розділу бібліографії  – статті 
про Вовка, що так само упорядкований за абеткою авторів та назов.

Кабінетам Антропології та Етнології ім. Хв. Вовка В.У.А.Н. за до
звіл використати матеріяли, а так само окремим особам, що допомогли 
мені в цій праці, складаю щиру подяку.

      
Київ.          Г. В.

26/ХІІ 1928 р.

23 Лист (неопубліков.) Драгоманова до Вовка (Кабінет Антропології В.У.А.Н.).

съ 40 на сброшурованіе остальной 1000 экз. Въ прошломъ [1878] году, 
когда я передалъ кому слѣдуетъ, показывая счеты, что мною дано 63 
франка за печать и брошюровку 1 тысячи, – то мнѣ замѣчено было, что 
компанія 18 ceгo не ожидала. Послѣ пришлось заплатить и за 2 тысячу, 
а теперь надо будетъ и за третью. Не Кузьмѣже платить?»  19 Не дуже 
втішні звістки здобував, очевидячки, Драгоманов з Галацу, бо, після де
яких спроб налагодити цю справу, пише: «О Кобзарикѣ я спросилъ Васъ 
потому, что Вы же задумали дѣло, и Сірко вѣдь написанъ на оберткѣ, – 
такъ я думалъ, что Вы же общитали и уладили дѣло окончательно... Но 
теперь, по крайней мѣрѣ, ясно: на нѣтъ и суда нѣтъ. За Кобзарика Вы 
не безпокойтесь, – я беру его на свое попеченіе и даже не припишу на 
обверткѣ около Сірка – і “Бровко безхвостый”». 20

Участь Хв. К. Вовка в «Громаді» висвітлює в своїй праці про Же
невський соціялістичний гурток акад. М. С. Грушевський: «Вовк зладив 
хроніку укр. життя по газетам останнього року і всяким листовим і 
устним відомостям [Громада, кн. 2]; першу частину її ви пущено як від
битку тогож 1877 p., решта лежала та й лежала – покійний, як оповідав 
мені потім, мусів її безконечне число разів підновляти й відсвіжати – 
друга частина її появилася тільки в 1882 p., а в цілості вона так і не була 
використана, в кождім разі не закінчена». 21 На жаль, не пощастило до
бути в Київі відбитки з «Громади», за яку згадує акад. Грушевський.

Від самого Хв. К. Вовка чула я (пише за це і Г. П. Житецький), 22 
що Хв. К. брав участь у праці Reclus над складанням Географії Росії. До
кладніших відомостей за це тепер, на жаль, не маю.

Цілком неясним залишається для меня той період, коли перебував 
він у Галаці. Про те, що міг він там друкувати дещо, свідчить листуван
ня його з Драгомановим. «Если Вы имѣете возможность печататься въ 
Галацѣ, то совѣтую это и дѣлать». Видавничу діяльність почав Вовк з 
«подложнаго Кіевлянина», ідея, якій дуже не співчував Драгоманов, та 
в якій бачив «зраду своєму прапору». «Ви хочете почати ...з брехні – з 
“Кіевлянина”... з “русскаго видання”, а потім вже випускати “Українську 
Громаду”». Бути співробітником у цьому вид. Драгоманов відмовився: 
«Про сотрудничество одповідь моя не може бути иншою, як “отрицаюсь 
од сатани й усіх діл його!” й навіть прошу Вас напечатати в 1 № Вашої 
Громади, що вона з Же невською не має нічого спільного». З дальших 
листів бачимо, що «N. [“Кіевлянина”] уже сданъ въ типографію», а далі 
«вѣроятно черезъ недѣлю 1 № К. выйдетъ». Але чи вийшов він? – Бо 

18 Київська Громада (Г. В.).
19 Лист (неопубліков.) Драгоманова до Вовка (Кабінет Антропології В.У.А.Н.).
20 Ibid.
21 Гр у ш е в с ь к и й, М. З починів укр. соціял. руху. Wien. 1922. Cтop. 61–62, 75.
22 Ж и т е ц ь к и й, І. – Спогади Дебагорія Мокрієвича за Хв. К. Вовка. – Україна. К. 1928. 

Кн. 4. Cтop. 77–79.
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І.  Рабочіе на свеклосахарныхъ и рафинадныхъ заводахъ Югозап. 
края. – Условія и способы найма. – Наемъ отъ завода и подрядчика. – За
работная плата. – Рабочіе и полурабочіе. – Время работы, характеръ ея и 
распредѣленіе. II. Содержаніе рабочихъ на сахарныхъ заводахъ: помѣщеніе, 
пища, санитарныя условія и обстановка. – Пьянство и сифилисъ. – Отно
шеніе рабочихъ къ заводскому начальству и подрядчикамъ.  – Вліяніе за
водовъ на крестьянское населеніе вообще. – Выводы къ возбужденному за
конодательному вопросу.

«Кіевскій Телеграфъ». 1875. №№ 20 і 22. Ѳ. Новостронскій.
11. О жилищахъ бѣднаго населенія Кіева. [Висновки з матеріялів одноден

ного перепису Київа та спостереження автора, що брав участь в перепису людно
сти]. – «Кіевскій Телеграфъ» 1875. № 6. Н.

12. Польскія кореспонденціи о Кіевѣ.
Неожиданное политическое открытіе. – «Ѣзда на конѣ высокой политики 

и курьозы отъ этого упражненія происходящіе. – Политическія партіи у насъ, и 
кто опаснѣе всѣхъ для правительства?– «Atieczestwiennyja Zapiski и московская 
непослѣдовательность».  – Югозап. Отдѣлъ Географическаго Общества и Общ. 
Нестора.  – Biada z nimi!  – Еще курьозы.  – Кіевскія городскія дѣла и партіи.  – 
«Кіевлянинъ» и «Кіевскій Телеграфъ».

«Кіевскій Телеграфъ». 1875. № 70. Ө. Новостроенскій.
13. Леонардъ, П. С. – О наймѣ рабочихъ въ С[ельскомъ] х[озяйствѣ]– «Го

лосъ» № 19. = Рец. Н. – «Кіевскій Телеграфъ». 1875. № 23.
14. Сборникъ въ память перваго русскаго статистическаго съѣзда 1870 года, 

вып. II, изд. подъ ред. секр. Нижегор. стат. комта А. С. Гацисскаго. Н. Новг. 1875. = 
Рец. Н. – «Кіевскій Телеграфъ». 1875. № 66 і 67.

15. Шыскевичъ, А. – Артели табачницъ въ г. Нѣжинѣ, Черниговской губер
ніи. «Сборникъ Матеріаловъ объ артеляхъ въ Россіи». 1874. Вып. 2. = Рец. Н. – «Кі
евскій Телеграфъ». 1875, № 14.

16. Rambaud, Alfred. L’Ukraine et ses chansons historiques. = Peц. A. К. В. – «Кі
евскій Телеграфъ». 1875. № 90.

1876

17. Про звірів (по Брему). Мнясоїди або хижі звірі. І. Ведмеді. К. 1876. Тип. 
М. П. Фрица. (20×11) 36 стор. Яструбець.

_______________________

18. Шевченко, Т. Г. Кобзарь [Т. І]. З додатком споминок про Шевченка писа
телів Тургенева і Полонського. [Т. II]. З додатком споминок про Шевченка Косто
марова і Мікѣшина. Прага. 1876. Nåkladem Knihkupectví dra Grègra a Ferd. Dattla. 
(23×16) 2 кн. 1) XXII+2 нен.+414+l нен. стор., з 1 табл. перед текст. 2) ХХIII+275+l 
нен. стор., з 1 табл. перед текст.

[Хв. К. Вовк брав участь у редагуванні цього видання Кобзаря].

1877

* 19. Южнорусскій орнаментъ. Собралъ Ф. К. Волковъ. К. 1877. Ціна 2 р. 
60 к., с перес. 3 р. Дістати можна у М. Стасюлевича в Петербурзі. 1

1 Див. «Правда» Львів. 1878. Т. I. Бібліографія. Стор. 194.

РОЗДІЛ I

1868

1. Дѣйствіе свѣта и темноты на хлорофилль водоросли Spirogyra  sp. Ста
тья студента Волкова.  – Университетскія Извѣстія. К.  1868. №  2. Отд.  ІІ-й. IV. 
Стр. 1–10+1 нен.+1 табл. внѣ текста. Ѳ. Волковъ.

1870

2. Изслѣдованіе смолы Pinus Sylvestris. [Предварительное сообщеніе]. – За
писки Кіевскаго Общества Естествоиспытателей. 1870. Т. 1. Изъ Химической Ла
бораторіи Университета Св. Владиміра. I. Стр. 282–286. Ѳ. Волковъ.

1873

3. Программа ЮгоЗападнаго Отдѣла Императорскаго Русскаго Географи
ческаго Общества для собиранія свѣдѣній по Этнографіи. [К.] Тип. М. П. Фрица. 
(24х16), II+77 стр.

[Хв. К. Вовк написав всі розділи, крім розд. V, VI та VIII].

1874

4. О сельскихъ ярмаркахъ и о значеніи ихъ для изученія ремесленной и ку
старной промышленности. – Записки ЮгоЗападнаго Отдѣла И. Русскаго Геогра
фическаго Общества за 1873 годъ. К. 1874. Т. 1. Стр. 265–289. Ѳ. К. Волковъ.

5. О сельскихъ ярмаркахъ и о значеній ихъ для изученія ремесленной и ку
старной промышленности. [К.] [Университетская тип.] (22×14). 25 стр.  [Печ. по 
опредѣл. Общ. Собранія ЮгоЗападнаго Отд. И. Русск. Географическаго Обва, 
3 дек. 1873 г.]. [Відбитка з «Зап. ЮгоЗападнаго Отдѣла И. Р. Г. О.» I. 1873. Стр. 265–
289]. Ѳ. К. Волковъ.

6. Списокъ растеній съ народными названія ми и этнографическими 
примѣчаніями, представленныхъ въ ЮгоЗападный Отдѣлъ Императорскаго 
Русскаго Географическаго Общества М.  A.  Семиренкомъ и опредѣленныхъ въ 
ботаническомъ отношеніи проф. А.  С.  Роговичемъ.  – Записки ЮгоЗападнаго 
Отдѣла И. Русскаго Географическаго Общества за 1873 г. К. 1874. Т. 1. Стр. 165–
178. Ѳ. К. Волковъ.

7. Письма изъ Кіева.  – Спб. Вѣдомости. 1874. №  63. [Стаття знайомить з 
українським питанням в його історичному розвиткові]. В.

8. Письма изъ Kieвa. [Продовження]  – Спб. Вѣдомости. 1874. № 196. Хв. 
Вълк...

1875

9. Программа ЮгоЗападнаго Отдѣла Императорскаго Русскаго Геогра
фическаго Общества для собиранія свѣдѣній по Этнографіи. [К.] 1875. [Тип. 
М. П. Фрица]. (17×13). ІІ+104 стр. [Хв. К. Вовк написав всі розділи, крім розд. V, 
VI та VIII].

10. Къ вопросу о наймѣ рабочихъ.
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1883

29. Задунайская Сѣчь (по мѣстнымъ воспоминаніямъ и разсказамъ). – Кі
евская Старина. 1883. Т. V. Стр. 27–66+1 карта внѣ текста; стр. 269–300, стр. 728–
773+2 табл. внѣ текста. Ѳ. Кондратовичъ.

30. Задунайская Сѣчь (по мѣстнымъ воспоминанiямъ и разсказамъ). К. 
Изд. ред. журн. «Кіевская Старина». 1883. (26×16). 116+1 нен. стр. Съ приложен. 
портрета живущаго доселѣ запорожца А. И. Коломойца, карты и плана Сѣчи, а 
также вида Дунавца. 4  табл.  внѣ текста. [Портрет А.  І.  Коломийця та крайовид 
Дунавця намалю вав Хв. К. Вовк]. Ѳ. Кондратовичъ.

1884

31. Экономическія замѣтки о Болгаріи.  – Русская Мысль. М.  1884. Кн.  II. 
Стр. 1–20; кн. IV, стр. 53–68; кн. V, стр. 19–43. Ѳ. Кондратовичъ.

1889

32. Русскія колоніи въ Добруджѣ. (Историкоэтнографическій очеркъ).  – 
Кіевская Старина. 1889. Т. XXIV. Стр. 117–154; 314–336; 685–704. Лупулеску.

_______________________

33. Письма изъ Парижа. [О Парижской Всемірной Выставкѣ]. – Елисавет
градскій Вѣстникъ. 1889. № 130. Новостроенко.

34. Письма изъ Парижа. [Описаніе реставрированной Бастиліи и прилегаю
щего къ ней квартала г. Парижа]. – Елисаветградскій Вѣстникъ. 1889. № 133. Ново-
строенко.

35. Andrusovo. – Ottův Slovník Naučný. Praha. 1889. D. II. S. 307. Vv.
36. Antonij Pečerskij. – Ottův Slovník Naučný. Praha. 1889. D. II. S. 481. Vv.
37. Antonovič. – Ottův Slovník Naučný. Praha. 1889. D. II. S. 490, Vv.

1890

38. Свадбарскитѣ обреды на славянскитѣ народы. – Сборникъ за народны 
умотворения, наука и книжнина. София. 1890. Кн. III. Стр. 137–178; 1891. Кн. IV. 
Стр. 194–230; 1891. Кн. V. Стр. 204–232; 1892. Кн. VIII. Стр. 216–256; 1894. Кн. XI. 
Стр. 472–510. Ѳ. К. Волковъ.

Рецензія : М. Сборникъ за народны умотворения, наука и книжнина. 
Кн. XI. София 1894. [Кiлька слів є про статтю A. К. Волков а  «Свадбарскитѣ 
обреды на славянскитѣ народы»].  – Български Прѣгледъ. София. 1895. 
Кн. III. Януари. Стр. 153–157.

1891

39. Братання на Українї. (Стаття Т. Вовка). З французького журнала Melu
sine переклав В. Сава. – Правда, Львів. 1891. Т. III. Вип. VII, стор. 27–29; вип. VIII, 
стор. 86–94. Т. Вовк.

40. Fraternisation (La) en Ukraїne. – Mélusine. Paris. 1891. Т. V. № 8. Pp. 193–
203; 1894. Т. VII. № I. P. 4. Th.  Volkov.

41. Note (Une) sur l’ethnographie. – Revue des Traditions populaires. Paris. 1891. 
Т. VI. P. 405. Th. Volkov.

42. Rites et usages nuptiaux en Ukraїne.  – L’Anthropologie. Paris.  1891. T.  2. 
Pp. 160–184; 408–437; 537–587; 1892. T. 3. Pp. 541–588.

1878

20. Отличительныя черты южнорусской народной орнаментики. – Труды 
Третьяго Археологическаго Съѣзда въ Россіи, бывшаго въ Кіевѣ въ августѣ 1874 г. 
К. 1878, т. 2. стр. 317–326. Атласъ къ Трудамъ III Арх. Съѣзда. Табл. XVI–XXV. (Об
разцы рисунковъ ю.русск. орнамента). Ѳ. К. Волковъ.

Рецензія: Сборники малорусской орнаментики. (Украинскій орнаментъ – 
О. Косачъ, Южнорусская орнаментика – Волкова, Южнорусскій нар. орна
ментъ – П. Литвиновой, Сборники «украинскаго орнамента» – А. Лисенко, 
Махно, Квитка и др.) – Кіевская Старина. 1882. Т. IV. Стр. 365–367.
21. [Переднье слово до] Кобзаря Т. Шевченка. Женева. 1878. [Кузьмаj Сірко 

видавці], Печатньа «Громади». Cтop. VII–XXI. С-о.
22. С Киjіва. Квітень 1878.

[Чутки про коистітуціjу.  – Тімашевське виданьньа Шчедринcькoji 
констітуціjі.  – «Абрусьеніjе» на заході і сході.  – Нове чигиринське діло.  – 
«Чудьесноjе ізбавльеніjе ат рукі убіjци» тов. прокурора Котльаревського – 
Універсітетськополіцеjська трагікомедіjа і інше].  – «Дзвін». Галицько
украjінська Збірка. Вид. М. Павлик. Львів. 1878. Вісті з Украjiни. І. Стор. 216–
227. S-o.
23. Шчо нового по газетах.  – Громада. Украjiнська Збірка впорьадкована 

Михаjлом Драгомановим. [Т.  II.] Звістки про Украjiну 1876–1877. Женева 1878. 
Стор. 281–392. С-ого.

24. Вісті з Украjiни. (Житьтьа по селам).  – Громада. Женева. [Т.  II.] 1878. 
Стор. 1–107; т. 5. 1882. Стор. 61–206. [З передмовою М. Д.[рагоманова]. Стор. 59–62].

[Упорядкував дописи з України Хв. К. Вовк]. 2

_______________________

25 Шевченко, Тарас. Кобзарь. Частина перша. [Нашим земльакам на Украjiні 
на роковини Шевченка 26 льутого 1878 року Кузьма j Сірко видавці]. [Передмова 
Со]. Женева. 1878. [Вид. Кузьма [Антін Ляхоцький] j Сірко [Хв. Вовк]. Печатньа 
«Громади». (8×5,7) ХХІ+(23–126)+ІІ стор.

1879

26. Т.  Г.  Шевченко і joгo думки про громадське житьтьа.  – Громада. 
Украjiнська збірка впорьадкована Михаjлом Драгомановим. [Женева. 1879. Т. IV.] 
Стор. 39–95. Уваги впорядчика [М. Драгоманова]. Стор. 96–99. 3 С-а.

1881

27. Ф. М. Достоєвський – Сьвіт. Львів. 1881. № 4. Стор. 75. В.

1882

28. Еврейскій вопросъ въ славянской странѣ. (Письмо въ редакцію «Загра
ничнаго Вѣстника» [про Сх. Галичину]). – Заграничный Bѣстникъ. Спб. 1882. Т. 2. 
Стр. 555–574. X. В.

2 Див.: Грушевський, М. «З починів українського соціялістичного руху». Мих. Драгоманов і 
женевський соціялістичний гурток. Wien. 1922. Стор. 61–62 та 76.

3 3 приводу цієї статті М. Драгоманов написав: «Шевченко, украjiнофіли і соціалізм». Ibid. 
Стор. 101–231.
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53. A. A. Potebnia. Nécrologue. – Revue des Traditions Populaires. Paris. 1892. 
Т. VII. Pp. 59–60. Th. Volkov.

_______________________

54. [Сумцов] Soumtzov, N.  Koultournya perejivania (Les survivances dans la 
civilisation). Ed. de Kievskaia Starina. K. 1890. = Analyse de Th. V.–Revue des Traditions 
Populaires. Paris. 1892. Т. VII. Pp. 254–255.

55. Bartoš,  M.  F. Moravska Svatba (le mariage en Moravie) dans le Knihovna 
Českeho Lidu (Bibiiothèque du «Peuple tchèque»). Prague, chez M. Sіmacek, 1892. = 
Analyse de Volkov, Th. – Revue des Traditions Populaires. Paris. 1892. Т. VII. Pp. 574–
575.

56. Česky lid (Le peuple tchèque). Revue bimensuelle consacrée à l’étude du 
peuple Tchèque ou Bohême, en Moravie, en Silésie et en Hongrie. 1891. Fasc. I, III. = 
Analyse de Volkov, Th. – Revue des Traditions Populaires. Paris. 1892. Т. VII. Pp. 251–
252.

57. Kowalewsky, Prof. M. Mariage among the early slavs (Folklore, Quarterly 
Review of Myth, Lond. Dec. 1890). – Рец. В. – Кіевская Старина. 1892. Т. XXXVII. 
Стр. 278–284.

58. Zibrt, Čеnèк. Kulturni historie, jeji vznik, rozvoj a posavadni literaturu cizi 
i českou. V Praze, 1892. (L’histoire de la civilisation, ses origines, son développement 
et sa litterature etrangère et tchèque. Prague chez Jos. Vilimek. ed., 1892). = Analyse de 
Volkov, Th. – Revue des Traditions Populaires. Paris. 1892. T. VII. Pp. 250–251.

1893

* 59. [Статті про Україну в кн.: 4] Bouillet. Dictionnaire universel d’Histoire et 
de Geographie, 30me ed. Paris. 1893.

60. Choléra (Le) et le feu vivant en Russie  – Revue des Traditions populaires. 
Paris. 1893. T.  VIII. Pp. 180–181. Th. Volkov.

61. Hungersnot in GrossRussland. – Am UrQuell. 1893. IV Bd. VI Hit. S.  147. 
Th.  Volkov.

62. Hungersnot und Cholera in der Ukraine. – Am UrQuell. 1893. IV Bd. IV Hit 
S. 87. Th. Volkov.

63. Légende (La) Napoleonienne en Russіe. – Revue des Traditions Populaires. 
Paris. 1893. T. VIII. P. 380. Th. Volkov.

64. Menhir (Le) de la PierreFrite et le mariage. – Revue des Traditions populaires. 
Paris. 1893. T. VIII. P. 448. Th. Volkov.

65. Oeuts (Les) de Pâques [peints en France.] – Revue des Traditions Populaires. 
Paris. 1893. T. VIII. P. 533. Th. Volkov.

_______________________

66. Україна на Виставці жіночої праці у Парижі. – Зоря. Львів. 1893. [№ 6]. 
Стор. 119–120. Хв. Вовк.

_______________________

67. Braz, Le. La légende de la Mort en BasseBretagne. Croyances, traditions et 
usages des Bretons armoricains. Paris. 1893. avec une introduction de M. Marillier. = 

4 Див. рецензію: В. A. – Кіевская Старина. 1893. Т. I. Стр. 178–180.

[Доповнена редакція болгарського видання. Див. № 27]. Théodore Volkov.
Рецензі ї : 1) P.  S. – Revue’des Trad. Populaires. P. 1893.
T. VIII. P. 126.
2). V. Š č urat .  – Am UrQuell. 1894. V Bd. XI Hit. S. 266–267.
3). Българский Прѣгледъ. София. 1894. Кн.  II – Декември. Рецензии и 

книгописъ. Стр. 136.
43. Routes (Les) [Superstitions concernant les voyages et les voyageurs en Rus

sie et en Bulgarie].  – Revue des Trad. populaires. Paris 1891. Т.  VI. P.  404, 647–649. 
Th. Volkov.

_______________________

44. ?! Дарма, що славяньскû мовы давно вже мають свою особну катедру у 
парискому Collège de France...

[Рецензія Хв. К. Вовка  на ст.: «Zmigrodzki. М. de. Етнографічна бібліогра
фія Польщі. Revue des Traditions populaires зъ цвѣтня 1891  p.»]  – Дѣло. Львôвъ. 
1891. Ч. 126. Не підписана.

45. Письмо зъ Парижа.
[З приводу відчиту (доповіди) Григорія Величка про Географію Галичи

ни й Буковини, що відбулася у Сорбоні на курсі проф. Мар селя Дюбуа]. – 
Дѣло. Львôвъ.  1891. Ч. 131. Хв. В-кь.

_______________________

46. [Багалеů]. Bahaley, А, (?) Obchtchiy otcherk drevnostey Kharkovskoї 
goubernii (Récit général des antiquites du gouvernement de Kharkov). Kharkovsky 
Sbornik. Т.  IV. 1890. P.  76–92. = Analyse de Volkov,  Th.  –Annales de la Société 
d’Archéologie de Bruxelles. Т. V, 1891. P. 545–547.

47. [Манжура]. Manjoura,  A.  A. Skazki, poslovitzy i t.   p. zapisannyia v 
Ekaterinoslavskoї i Kharkovskoї goub. (Contes, pioverbes etc., recueillis dans les gouv. 
d’Ekaterinoslav et de Kharkov). Kharkov, 1890. Extr. du II Vol. de Sbornik Kharkovskaho 
IstorikoFilologitcheskaho Obchtchestva. = Analyse de Volkov, Th. – Revue des Traditions 
populaires. Paris. 1891. Т. VI. P. 572–573.

48. [Шапкарев]. Chapkarev,  K.  A. Sbornik ot blgarski narodni oumotvorenia 
(Recueil des Traditions populaires bulgares). Part.  I. Prostonarodna blgarska poёsia 
(poėsie orale bulgare) et Part. III. Blgarski obytchaї, obriady, souїéviériya i kostioumy 
(Usages, rites, superstitions et costumes bulgares). Sophia. 1891. 2  v. = Analyse de 
Volkov, Th. – Revue des Traditions Populaires. Paris. 1891. Т. VI. P. 573–574.

49. Česky Lid. [Communication sur l’арраrition de cet ouvrage.] = Analyse de 
Т. V. – Revue des Traditions Populaires, Paris. 1891. Т. VI. P. 574.

50. Schlumberger, Gustave. Un Empereur byzantin au dixième siècle, Nicéphore 
Phocas. Paris, chez FirminDidot, 1890. = Рец. В. – Кіевская Старина. 1891. Т. XXXIII, 
Май. Стр. 328–332.

51. Zmigrodzki, M. de. Етнографічна бібліографія Польщі. Revue des Traditions 
Populaires зъ цвѣтня 1891 p. = Рец. [Вовка, Хв. К.] – Дѣло. Львôвъ. 1891. Ч. 126.

[Див. ст.: ?! Дарма, що славяньскû мовы давно вже мають свою особну 
кат. у пар. Collеge de France …, ч. 44].

1892

52. Église (L’) engloutie en Podolie. – Revue des Traditions populaires. Paris. 1892. 
Т. VII. P. 561. Th. Volkov.
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– 6) [Свято 14го липня. – Реформа поліції]. [Лист од] 16/VII. – Ж. и И.
– 7) Художественныя выставки въ Парижѣ. – Ж. и И. № 236.
– 8) [З приводу Дагомейської війни]. [Лист од] 22/VIII. – Ж. и И.
– 9) [Підземна залізниця в Парижі]. [Лист од] 28/VIII. – Ж. и И. № 248.
– 10) [Перед новою парламентською сесією]. [Лист од] 2/ІХ. – Ж. и И.
– 11) [Процес Казеріо, що вбив президента Карно]. [Лист од] 9/ІХ. – Ж. и И.
– 12) [Смерть Графа Парижського]. [Лист од] 10/ІХ. – Ж. и И.
– 13) [Метод лікування дифтерита, що його винайшов Др Ру]. [Лист од] 

14/ІХ. – Ж. и И.
– 14) [Торцовий брук в Парижі]. [Лист од] 18/IX. – Ж. и И.
– 15) [Соціологічний конгрес в Парижі]. [Лист од] 2/X. – Ж. и И. № 285.
– 16) [Соціологічний конгрес в Парижі]. [Лист од] 7/Х. – Ж. и И. № 289.
– 17) [Ще про винахід Дра Ру]. [Лист од] 10/Х. – Ж. и И. № 295.
– 18) [«Червона меса» в Sainte Chapelle перед поновленням засідань в 

Palais de Justice]. [Лист од] 18/Х. – Ж. и И.
– 19) [До початку нової парламентської сесії]. [Лист од] 22/X. – Ж. и И. 

№ 307 та № 308.
– 20) [Перші засідання Палати]. [Лист од] 27/Х. – Ж. и И.
– 21) [Смерть Олександра III]. [Лист од] 3/ХІ. – Ж. и И. № 317.
– 22) [Процес Дрейфуса]. [Лист од] 22/ХІ. – Ж. и И.
– 23) [Шантаж у пресі]. [Лист од] 4/ХIІ. – Ж. и И. № 349.
– 24) [Похорон Бюрдо]. [Лист од] 16/ХІІ. – Ж. и И.
– 25) [Обрання Бріссона на президента Палати]. [Лист од] 18/ХII. – Ж. и И.
– 26) [Процес Дрейфуса]. [Лист од] 24/ХІІ. – Ж. и И. № 368.
– 27) [Звільнення Ланесана з посади генералгубернатора ІндоКитаю]. 

[Лист од] 1/I 1895 (н. с.) – Ж. и И.
Скрізь підпис: Т. В.

_______________________

81. [Антонович]. Antonovitch, V. Raskopki v stranié Drevlian (Fouilles au pays 
des Drevlianes). Matériaux pour l’archéologie de la Russie, publiés par la Commission 
impériale d’archéologie, n°XI, Les Antiquités des provinces du Sudouest. S. Pétersbourg. 
1893. 78 p. infol., 7 cartes et 47 gravures). = Analyse de Volkov, Th. – L’Anthropologie. 
Paris. 1894. T. 5. Pp. 334–338.

82. [Беляшевский]. Biéliachevsky,  N. Raskopki na KniajeїGorié (Fouilles sur 
la montagne des Princes) en 1892. Kievskaia Starina, revue historique ukrainienne, K. 
1893. T. IV. = Analyse de Volkov, Th. – L’Anthropologie. Paris. 1894. T. 5. Pp. 332–334.

83. [Грен]. Grène,  A. Rassy drevniaho mira i ikh istoritcheskaїa kharakteristika 
(Les races du monde ancien et leur caractère historique), introduction au Cours 
d’histoire de l’Orient à l’Universitetskiїa Isvéstia. 1893, Octobre. = Analyse de Th. V. – 
L’Anthropologie. Paris, 1894. T. 5. 334.

84. [Данилов]. Danilov,  N. P.  К  kharakcteristikié antropologitcheskich i 
fisiolog. tchert sovremennaho naselenia Persiї. (Sur la caractéristique anthropologique 
et physiologique de la population contemporaine de la Perse). (Travaux de la section 
d’Anthropologie de la Société imp. des Amis des sc. nat., etc. vol. XVII. M. 1894. 147 p. 
et 2. pl. de phototypies). = Analyse de Volkov, Th. – L’Anthropologie. Paris. 1894. T. 5. 
Pp. 613–615.

85. [Дикарев]. Dikarev,  A. Programma dlia etnografitcheskaho izsliedovania 

Рец. Волкова, Ѳ. – Этнографическое Обозрѣніе. М. 1893. № 4. Критика и библіо
графія. Стр. 205–206.

68. Krauss, Friedrich, S. Böhmische Korallen aus der Götterwelt. Folklorische 
Börsenberichte von Götter und Mythenmarkte. Wien, 1893, V–147, in 8° de pp. Gebr. 
Rubinstein. = Analyse de Volkov,  Th.  – Revue des Traditions Populaires. Paris. 1893. 
Т. VIII. P. 461.

69. Marinov,  D. Jiva Starina  – etnografitcheskofolklorno spisanié (І’Аn tiquité 
vivante, recueil d’Etnographie et de Folklore. Roussé (Roustchouk) 1892–1893, 3 vol. in 
8°. = Analyse de Volkov, Th. – Revue des Traditions Populaires. 1893. T. VIII. Pp. 618–619.

70. Niederle, Lub. Lidstvo v predhistoricke ze zvlastnim zřetelem nа zemê 
slovanske. Prague. 1893. Chez Bursik et Kohout, fasc. VII–XXIV. 1892. Fasc. I–VII. = 
Analyse de Volkov, Th. – L’Anthropologie. Paris. 1893. T. 4. P. 613; 1894. T. 5. Pp. 197–200.

71. Vaclavek, Mat. Valasska svatba, jeji zvyky a obyčejé. (Le Mariage valaque, 
usages et cérémonies. V Telci, 1892. = Analyse de Volkov, Th. – Revue des Traditions 
Populaires. Paris. 1893. T. VIII, P. 125.

1894

72. Amulettes (Les) des Tartares de la Crimée. – Revue des Traditions Populaires. 
Paris. 1894. Т. IX. P. 471. Th. Volkov.

73. Chansons (Les) épiques slaves au Collège de France. – Revue des Traditions 
Populaires. Paris. 1894. Т. IX. Notes et enquêtes. P. 295. Th. V.

74. Congrès archéologique de Vilna. – L’Anthropologie. Paris. 1894. T. 5. Pp. 71–
74. Th. Volkov.

75. Découvertes archéologiques en Ukraїne et en RussieBlanche.  – 
L’Anthropologie. Paris. 1894. T. 5. P. 506. Th. Volkov.

[Коротке повідомлення про розкопи на Кирилівській вул. у Київі].
76. Folklore au Palais de Justice. – Revue des Traditions Populaires. Paris. 1894. 

Т. IX. Notes et enquêtes. P. 533. Th. V.
77. Métiers (Les) en enfer. – Revue des Traditions Populaires, Paris. 1894. Т. IX. 

P. 684. Th. Volkov.
78. Sacrifices humains en Grande Russie.  – L’Anthropologie. Paris. 1894. T.  5. 

P. 508. Th. Volkov.
79. Tailleurs (Russie). – Revue des Traditions Populaires. Paris. 1894. Т. IX. Les 

Métiers et les Professions. P. 681. Th. Volkov.
_______________________

80. Письма изъ Парижа (Отъ нашего корреспондента). – Жизнь и Искус
ство. Кіевъ. 1894.

– 1) [Убивство президента Карно]. [Лист од] 25/VI. – Ж. и И. № 185.
– 2) [Засідання Національного Зібрання у Версалі]. [Лист од] 27/VI. – Ж. 

и И. № 186.
– 3) [Обрання на президента республіки Казиміра Пер’є]. [Лист од] 29/

VI. – Ж. и И. № 188.
– 4) [Обрання на президента палати Бюрдо. – Засідання муніципальної 

Ради – обговорення святкування 14го липня]. [Лист од] 8/VII. – Ж. и И. 
№ 197.

– 5) [Обговорення в Палаті депутатів закона проти анархістів, що його 
вніс мініст. Дюпюі]. [Лист од] 10/VII. – Ж. и И.
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97. Giglioli, Enrico. Hillyter. Apunti intorno ad una collezione etnografica fatta 
durante il terzo viaggio di Cook (Notes sur une collection ethnographique faite pendant 
le troisième voyage de Cook). Archivio per l’Antropologia e la Etnologia, XXIII vol., fasc. 
II. Firenze, 1893. = Analyse de Volkov, Th. – L’Anthropologie. Paris. 1894. T. 5. P. 629.

98. Glur, Gottfried. Beitraege zur Fauna der schweizerischen Pfahlbauten 
(Communication sur la faune des stations lacustres de la Suisse. Thèse de doctorat). 
Berne, 1894, іn8°. = Analyse de Th. V. – L’Anthropologie. Paris. 1894. T. 5. Pp. 708–709.

99. Hitchcock, Romyn. The ancient burial mounts of Japan (Les anciens tertres 
funéraires du Japon) Annual Report of the Board of Smithsonian Institution... for the 
year ending June 30, 1891. Report of the U. S. National Museum Waschington, 1892. = 
Analyse de Volkov, Th. – L’Anthropologie. Paris. 1894. T. 5. Pp. 719–721.

100. Hough, Walter. The Bernadou Allen and Jouy Kozean collections in the 
U.  S.  National Museum (Annual Report of the board of Regents of the Smithsonian 
Institution... for the year ending June 30, 1891). Report of the U. S. National Museum 
Washington, 1892. = Analyse de Volkov, Th. –L’Anthropologie. Paris. 1894. T. 5. Pp. 622–
624.

101. Hovelacque, Ab. et Hervé,  G. Recherches ethnologiques sur le Morvan 
(Extrait des Mémoires de la Sociélé d’Anthropologie de Paris). P. 1894. = Рец. Ѳ. В. – Кі
евская Старина. 1894. Т. XLVII. Ноябрь. Стр. 323–325.

102. Jelinek, Bretislav. Materialen zur Vorgeschichte und Volkskunde Boehmens 
(Matériaux pour le prėhistorique et l’ethnologie de la Bohême), IIе partie. (Mittheilungen 
der anthropologischen Gesellschaft in Wien, XXIX Bd., II  Heft, 1894.  = Analyse de 
Volkov, Th. – L’Anthropologie. Paris. 1894. T. 5. Pp. 705–706.

103. Křiż, M. Die Loesslager in Předmost bei Prerau. (Les gisements de loess à 
Predmost). Mittheilungen der anthropologischen Gesellschaft in Wien, XXIV Band, 
I Heft, Wien. 1894. Analyse de Volkov, Th. – L’Anthropologie. Paris. 1894. T. 5. Pp. 589–
591.

104. LehmannNitsche, R. Ein Bronzdepôtfund von Szczodrowo, Provinz Posen 
(Praehistorische Blaetter, 1894, n°2). = Analyse de Volkov, Th. – L’Anthropologie. Paris. 
1894. T. 5. Pp. 394–395.

105. LehmannNitsche,  R. Zwei Steinkammergraeber von Rzeczyca, Cujavien. 
(Nachrichten ueber deutsche Alterthumskunde. 1893, Heft  6). = Analyse de Volkov, Th. – 
L’Anthropologie. Paris 1894. T. 5. Pp. 394–395.

106. Nehring,  A. Fossile LoewenReste von Thiede, Ruebeland, Scharzfeld, 
Quedlinburg, Westeregeln und Hameln. Aus den Verhandіungen der Berliner 
antrhropologischen Gesellschaft. Sitz. vom 18  Nov. 1893.  = Analyse de Volkov,  Th.  – 
L’Anthropologie. Paris. 1894. T. 5. Pp. 709.

107. Nehring,  A. Wurden BaerenUnterkiefer іn der Vorzeit wirklich 
zum Zerschlagen von Knochen benutzt? Aus den Verhandlungen der Berliner 
anthropologischen Gesellschaft. Sitz. vom 16  Dec. 1893).  = Analyse de Volkov,  Th.  – 
L’Anthropologie, Paris. 1894. T. 5. Pp. 709.

108. Niederle,  L. Prispèvky к anthropologiї zemi ceskych (Matériaux pour 
l’anthropologie des pays tchèques). Prague. 1894. (Tir. à part de Česky Lid, t.  III).  = 
Analyse de Volkov, Th. – L’Anthropologie. Paris. 1894. T. 5. Pp. 591–594.

109. Niederle,  L. O  mladsi dobe kamenne v Čechach (Époque néolithique en 
Bohême). Prague. 1894. (Tir. à part de Česky Lid, t.  III).  = Analyse qe Volkov,  Th.  – 
L’Anthropologie. Paris. 1894. T. 5. Pp. 591–594.

110. Sébillot, Paul. Les travaux publics et les mines dans les traditions et les 

narodnoї jizni v sviazi s golodom i kholeroїou (Questionnaire pour les études 
ethnographiques de la vie populaire en rapport avec la famine et le choléra). Ekaterinodar. 
1894. Edition du Bureau de statistique de la province de Kouban. = Analyse de Th. V. – 
L’Anthropologie. Paris. 1894. T. 5. Pp. 728–729.

86. [Дикарев]. Dikarev, M. A. Programma dlia etnografitcheskaho izsliédovania 
narodnoї jizni etc. (Questionnaire pour les recherches ethnographiques sur la vie 
populaire au point de vue de la famine et du choléra). Ekaterinodar. 1894. = Analyse de 
Th. V. – Revue des Traditions Populaires. Paris. 1894. Т. IX. Pp. 594–595.

87. [Життя і Слово]. Jyttié і Slovo, vistnyk literatoury, istorii i folklorou (Vie et 
Parole, revue de littérature, d’histoire et de folklore), publiée par Mme Olga Franko. Lviv 
(Leopol). 1894. T. I. (Janv. et févr.) = Analyse de Th. V. – Revue des Traditions populaires. 
Paris. 1894. Т. IX. Pp. 226–227.

88. [Ивановский и Рождественский.] Ivanovsky,  A. et Rojdestvensky, 
A.  Naskolko viérny vyvody professora Zografa, etc. (Jusqu’a quel degrès sont exactes 
les conclusions du professeur Zographe dans ses «Recherches anthropométriques sur la 
population masculine grandrussienne des gouvernements de Vladimir de Iaroslaw et 
de Kostroma», et ces «Recherches ontelles une importance scientifique quelconque?») 
Moscou, 1894. = Analyse de Volkov, Th. – L’Anthropologie. Paris. 1894. T. 5. P. 713.

89. [Маринов]. Marinov,  D. Jiva starina, etnografitcheskofolklorno spisanie 
(L’Antiquité vivante, recueil d’ethnographie et de folklore). 3  vol., 1892. Roussé 
(Roustchouk). = Analyse de Th. V. – L’Anthropologie. Paris. 1894. T. 5. Pp. 228–229.

90. [Мельник]. Melnik. C. Katalog kollektzii drevnostei A.–N. Pol. v Ekaterinoslavie 
(Catalogue de la collection des antiquités de M. A. N. Pol à Ékaterinoslav). Kiev, 1893 
(avec 14 planches). = Analyse de Th. V. – L’Anthropologie. Paris. 1894. T. 5. P. 338.

91. [Сумцов]. Soumtzov,  N. Piesni i skazki о jivom mertvetzié. (Chansons et 
contes sur un mort vivant.) Kievskaїa Starina. 1894. Mars. = Analyse de Th. V. – Revue 
des Traditions Populaires. Paris 1894. Т. IX. P. 356.

92. [Чернявский]. Tcherniavsky,  S.  A. Obriady i piesni sela Bielozerki (Rites 
et chansons du village de Bielozerka). Extrait du Sbornik Kharkovskaho istoriko
filologitcheskago obchtschestva. T. V, Kharkov, 1894. = Analyse de Th. V. – L’Anthropologie. 
Paris. 1894. T. 5. P. 714.

93. [Штернберг]. Sternberg, L. Sakhalinskié Ghiliaki (Les Ghiliaks de Sakhalin). 
Etnografitcheskoié Obozrienié, 1893. n° II. Pp.  1–46.  = Analyse de Volkov,  Th.  – 
L’Anthropologie. Paris. 1894. T. 5. Pp. 341–344.

94. Bay, Baron de. 1)  Rapport sur le Congrès international d’Anthropologie de 
Moscou. P.  1893. 2)  Souvenir du congrès international d’anthropologie de Moscou. 
P. 1893. 3) La bijouterie des goths en Russie. P. 1892. 4) Rapport sur les découvertes faites 
par M. Savenkov dans la Sibérie orientale. P. 1894. = Рец. Ѳ. В. – Кіевская Старина. 
1894. Т. XLVII. Декабрь. Стр. 503–504.

95. Bogisic, V. Narodne piesnie iz starijich naїviché primorskikh zapissa (Chansons 
populaires des anciens recueils manuscrits, surtout riverains). Belgrad, 1878. = Analyse 
de Th. V. – Revue des Traditions Popu laires, Paris. 1894. Т. IX. P. 593.

96. Fink,  J., Schmid, W. et Kruess, G. Flachgraeber der Mittellatèn periode bei 
Manching (Les sépultures plates de la période moyenne de la Тènе près de Manching, 
district d’Ingolstadt, Bavière) dans Beitraege zur Anthropologie und Urgeschichte 
Bayerns, organe de la Société d’anthropologie, ethnologie et prėhistorique de Munich, 
t. XI, 1 et 2 fasc. Munich. 1894. = Analyse de Volkov, Th. – L’Anthropoiogie. Paris. 1894. 
T. 5. P. 707. 
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124. Corporation des potiers russes.  – Revue des Traditions Populaires. Paris. 
1895. Т. X. Les métiers et les professions. P. 522. Th. Volkov.

125. M.  Dragomanov. (Nékrologue).  – Revue des Traditions Populaires. Paris. 
1895. Т. X. Pp. 430–432. Th. Volkov.

126. Fraternisation (La) en Ukraїne et en Bulgarie. – Mėlusine. Paris. 1895. Т. VII. 
№ 7. P. 156. Th. Volkov.

127. Fraternisation en Suisse. – Mėlusine. Paris. 1895. Т. VII. № 9. P. 202. Th. Volkov.
128. Kharkov.  – La Grande Encyclopédie. Paris. [1894–1895?] Т.  XXI. P.  508. 

Th. Volkov.
129. Kiev.  – La Grande Encyclopédie. Paris. [1894–1895?] Т. XXI. P.  530. 

Th. Volkov.
130. Kostomarov. – La Grande Encyclopédice. Paris. [1894–1895?]. T. XXI. P. 612. 

Th. Volkov.
131. Koulich.  – La Grande Encyclopédie. Paris. [1894–1895?]. Т.  XXI. P.  622. 

Th. Volkov.
132. Lac (Le) HunteyNor (Thibet).  – Revue des Traditions Populaires. Paris. 

1895. Т. X. Les villés englouties. P. 311. Th. Volkov.
133. Métiers interdits. Forgerons en Russie. – Revue des Traditions Populaires. 

Paris. 1895. Т. X. Les métiers et les professions. P. 202. Th. Volkov.
134. Nouvelle Revue archéologique. [Vestnik ceskoslovanskych spolku musejnich 

archaeologickych].  – L’Anthropologie. Paris. 1895. T.  6. Nouvelles et correspondance. 
P. 617. Th. V.

135. Nouvelle section de la Société Impériale russe de géographie.  – 
L’Anthropologie. Paris. 1895. T. 6. P. 116. Th. V.

136. Ouvrages faits par les femmes.  – Revue des Traditions Populaires. Paris. 
1895. Т. X. Les métiers et les professions. P. 30. Th. Volkov.

137. Section (La) du SudOuest de la Société Impériale russe de gėographie 
(à Kiev). – L’Anthropologie. Paris. 1895. T. 6. P. 116. Th. V.

138. Seelenspeisung bei den Weissrussen. – Am UrQuell. [Wien]. 1895. Bd. VI. 
Heft 1. SS. 25–27. Th. Volkov.

139. Tonnerre (Le) et les éclairs. Légende Mordvine.  – Revue des Traditions 
Populaires. Paris. 1895. Т. X. Pp. 222–223. Th. Volkov.

140. Trouvaille intéressante.  – L’Anthropologie. Paris. 1895. T.  6. Nouvelles et 
correspondance. P. 618. Th. V.

_______________________

141. Иностранцы въ Парижѣ. [Рецензія на кн.: Dr. Jacques Bertillon. – Origine 
des habitants de Paris. Les étrangers à Paris, leur origine et leurs professions. Impr. Chaix. 
1895]. – По Морю и Сушѣ. Одесса. 1895. № 50. Стр. 4–5. Ѳ. В-ъ.

142. Парижъ (Отъ нашего корреспондента). – Жизнь и Искусство. Кіевъ. 1895.
– 1) [Боротьба з соціялізмом у Франції – Comité de défense et de progrès 

social]. [Лист од] 14/І. – Ж. и И.
– 2) [Фелікс Фор – новий президент Франції]. [Лист од] 18/І. – Ж. и И. 

№ 13.
– 3) [Маскарад у Великій опері. – Ожеледь у Парижі]. [Лист од] 22/І. – Ж. 

и И. № 30.
– 4) [Катастрофа в шахтах MonçeauxlesMines]. [Лист од] 8/II. – Ж. и И. 

№ 40.

superstitions de tous les pays. Paris. 1894 (623 стр. – 434 рис.) = Рец. Ө. В. – Кіевская 
Старина. 1894. Т. XLVII. Декабрь. Стр. 505–506.

111. Slaviėvi gori (Rodopi), spisanie za narodni oumotvorenia, naouka, etc. 
(Monts Rhodopes, revue des traditions populaires, des sciences sociales, etc.) Plovdiv 
(Philippopoli), 1894, № I, II, III. = Analyse de Volkov, Th. – Revue des Traditions Popu
laires. Paris. 1894. Т. IX. P. 596.

112. Tropea, G. Studi siculi et la necropoli Zanelea. (Êtudes sicules et la nécropole 
de Zanèle). Messina, 1894. (Extr. des Atti della R. Accademia peloritana, anno X), 27 p. 
in8°. = Analyse de Volkov, Th.– L’Anthropologie. Paris. 1894. Т. 5. Pp. 707–708.

113. Weinzierl, Rob. R. v. Neolithische Graeber einer Necropole aus verschiedenen 
Epochen bei Lobositz (Les sépultures néolithiques de la nécropole de diverses époques, 
près de Lobositz). Mittheilungen der anthropologischen Gesellschaft in Wien, XXIV Bd., 
III Heft. Wien. 1894.  = Analyse de Volkov,  Th.  – L’Anthropologie. Paris. 1894. T.  5. 
Pp. 703–705.

114. Zibrt, Čenek. Dejiny kroje v zemich ceskych od dob nejstarsich az po voiny 
husitste (Histoire du costume des pays tchèques depuis l’antiquité jusqu’aux guerres 
hussites). Prague. 1892, chez Simacek ėd. (457 p. et 235 grav). = Analyse de Volkov, Th. – 
Revue des Traditions Populaires. Paris. 1894. Т. IX. Pp. 529–530.

115. Zibrt, Čenek. Seznam pover a zvyklosti pohanskych z VIII veku (Indiculus 
superstitionum et paganiarum) jeho vyznane provseobecnou kulturni historii etc. (Indi
ce des superstitions et des usages paїens du VIIIe siècle et son importance pour l’histoire 
de la civilisation et pour les études des survivances dans les traditions populaires mod
ernes et spécialement tchèques. Prague. 1894. (Mėm. de l’Académie Tchèque de l’Emp. 
FrançoisJoseph à Prague, série I, n°2. = Analyse de Th. V. – Revue des Traditions Popu
laires. Paris. 1894. Т. IX. Pp. 658.

1895

116. Звідки взав ся огонь у кремені? [Як чорт виманив у Бога огонь, а потім 
його перекрадав св. Петро.] (В місточку Острополі, НовоградВолинського пов. 
записала А.  Верещинська).  – «Житя і Слово». Львів. 1895. Т.  III. Із уст народа. 
Б. Легенди. [Ч] 29. Стор. 217–218. [Подав Хв. K. Вовк].

117. Квестіонар. – [Програм збірання відомостей, що до штучної деформа
ції черепа] – «Житя і Слово». Львів. 1895. Кн. IIІ, стор. 480. X. К. Вовк.

118. Кіевъ въ 1787  г. и дѣдъ покойнаго Н.  X.  Бунге. [3  книжки: Johann 
W. Möller. – Reise von Wolhynien nach Cherson in Russland. Гамбургъ. 1802]. – Кіев
ская Старина. 1895. Т. L. Сентябрь. Стр. 64–66. Ѳ. В.

119. Про грім і блискавку. [Як Михайло чортів забивав, а лісник йому до
помагав]. (В  міст. Острополі, НовоградВолинського пов. записала А.  Вере
щинська). – «Житя i Слово». Львів. 1895. Т. III. Із уст народа. Б. Легенди. [Ч.] 30. 
Стор. 218–219. [Подав Хв. К. Вовк].

120. Про грім і блискавку. [Мордовська легенда з кн.   И.  Н. Смирнова 
«Мордва». Казань, 1895, що її подав Х в .   В о в к в порівняння до попередньої ле
генди]. – «Житя і Слово». Львів. 1895. Т.  III. Із уст народа. Б. Легенди. – [Ч] 30. 
Стор. 372. Хв. Вовк.

121. Свадебные обряды въ Болгаріи.  – Этнографическое Обозрѣніе. Мо
сква. 1895. № 4. Кн.  XXVII. Стр. 1–56. Ѳ. Волковъ.

122. Antéchrist (L’). – L’Anthropologie. Paris. 1895. Т. 6. P. 121. Th. V.
123. Contes ukrainiens sur le feu dans le silex et sur le tonnerre.  – Revue des 

Traditions Populaires. Paris. 1895. Т. X. P. 6. Th. Volkov.
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– 4) «Хотя запросъ во французской палатѣ...» – По М. и С. № 23, стр. 9–10.
– 5) «Выгоды совмѣстныхъ дѣйствій трехъ державъ...» – По М. и С. № 25, 

стр. 7–8.
– 6) «Французское общ. начальное образованіе...»  – По М. и С. №  30, 

стр. 6.
– 7) «Италія и Франція». – По М. и С. № 33, стр. 6–7.
– 8) Сельскохозяйственное образованіе во Франціи. – По М. и С. № 34, 

стр. 7–8 и № 36, стр. 6–7.
– 9) «Въ то время...» – По М. и С. № 35, стр. 9.
– 10) «Происходящій въ Лангрѣ...» – По М. и С. № 37, стр. 8.
– 11) «Мадагаскарская экспедиція...» – По М. и С. № 39, стр. 9.
– 12) «10 октября возобновилась сессія французскаго парла мента...»–По 

М. и С. № 42, стр. 9.
– 13) «На смѣну вышедшаго въ отставку Рибо...»  – По М. и С. №  43, 

стр. 9–10.
– 14) «Новое министерство во Франціи, что бы ни говорили о немъ его 

противники...» – По М. и С. № 44, стр. 9.
– 15) «Кабииетъ Буржуа...» – По М. и С. № 45, стр. 9.
– 16) «Общественное мнѣніе крайне возмущено недостойной кампані

ей... противъ президента Фора...» – По М. и С. № 49, стр. 8–9.
Всі статті без підпису.

_______________________

144. [Анучин] Anoutchine,  D.  N. Amoulete iz kosti tcheloviėtcheskaho tch
erepa, etc. (L’amulette cranienne et la trépanation des crànes dans les temps anciens en 
Russie). Extr. du vol. І des Travaux du Congrès archėologique de Vilna. Moscou. 1895. 
18 p. in4°, avec pl. de phototypie et 13 gravures dans le texte. = Analyse de Volkov, Th. – 
L’Anthropologie. Paris. 1895. Т. 6. Pp. 443–444.

145. [Анучин] Anoutchine,  D.  N. Drevniy serebrianyi Ostiatzkiy idol, etc. 
(Ancienne idole ostiaque en argent représentant un éléphant), Arkhéologitcheskia 
izviéstia i zamiétki (nos 3 et 4, 1893). = Analyse de Th. V. – L’Anthropologie. Paris. 1895. 
T. 6. P. 463.

146. [Анучин] Anoutchine, D. N. Sliédy bronzovaho vieka у Prikamié... (Traces 
de l’àge du bronze dans le bassin de Kama, d’après les fouilles de M. Néfédov) Extr. de 
Notices et Nouvelles archéologiques. 1895, n°6. Moscou.  = Analyse de Volkov,  Th.  – 
L’Anthropologie. Paris. 1895. T. 6. Pp. 588–589.

147. [Воздвиженская ярмарка] Vozdvijenskaїa iarmarka ou Tchernihovié. 
(Foire du jour d’Exaltation de la Ste Croix à Tchernihov). Publication du Zemstvo 
(Conseil Général) du gouvernement de Tchernihov. Tchernihov. 1895.  = Analyse de 
Th. V. – Revue des Traditions populaires. Paris. 1895. Т. X. Pp. 251–252.

148. [Еленев] Elenev, Alexis. Soobchtchenié o Birioussinskikh pechtcherakh. 
(Communication sur les cavernes de Birioussa. (Bulletins de la Section de la Sibérie 
orientale de la Société Imp. russe de géographie, t. XXV, n°2 et 3. Irkoutsk. 1894, in8°). = 
Analyse de Volkov, Th. – L’Anthropologie. Paris. 1895. T. 6. Pp. 442–443.

149. [Живило] Jivylo, К. Narodnyė priémy oukhoda za rojenitzami, etc. (Pratiques 
populaires d’accouchement dans certains district de la province de Kouban). Extrait du 
Recueil des matériaux pour la description des localités et des tribus du Caucase. 1895. = 
Analyse de Volkov, Th. – Revue des Traditions Populaires. Paris. 1895. Т. X. Pp. 680–681.

– 5) [Великі морози у Франції]. [Лист од] 17/II. – Ж. и И. № 45.
– 6) [Комісія для розгляду питання про децентралізацію у Франції]. 

[Лист од] 19/II. – Ж. и И. № 49.
– 7) [Карнавал  – Mardi gras]. [Лист од] 1/III. – Ж. и И.
– 8) [Політика нового президента Франції Ф. Фора. – Проєкт глибоких 

шахт на території виставки 1900 р. Паскаля Грусе]. [Лист од] 27/ІІІ. – Ж. и И.
– 9) [Два сенсаційні злочини]. [Лист од] 4/IV. – Ж. и И.
– 10) Вопросъ о гласности предварительнаго слѣдствія и исправитель

ная полиція во Франціи. [Лист од] 28/IV. – Ж. и И. № 115.
– 11) [Протести клерикалів проти запровадження податку на духовне 

майно та капітали]. [Лист од] 10/V. – Ж. и И.
– 12) [Боротьба з впливом клерикалів в армії та школі]. [Лист од] 21/V. – 

Ж. и И. № 133.
– 13) [Велика пожежа в Парижі]. [Лист од] 2/VII. – Ж. и И.
– 14) [Пенітенціярний конгрес у Парижі. – Закінчення сесії Парламенту]. 

[Лист од] 17/VII. – Ж. и И.
– 15) [Сільський пролетаріят та його становище у Франції]. [Лист од] 30/

VII. – Ж. и И.
– 16) [Готування до всесвітньої виставки 1900]. [Лист од] 2/VIII. – Ж. и 

И.
– 17) [Чудесне зцілення симулянта]. [Лист од] 6/VIII. Ж. и И.
– 18) Алкоголическое отравленіе населенія Франціи. [Лист од] 6/VIІI. – 

Ж. и И.
– 19) [Процес 30ти]. [Лист од] 14/VIII. –  Ж. и И.
– 20) [Проєкт заснування літературного фонда на новому принципі]. 

[Лист од] 19/VIII. – Ж. и И.
– 21) [Париж улітку]. [Лист од] 8/ІХ. – Ж. и И.
– 22) [До театрального сезону в Парижі]. [Лист од] 22/ІХ. – Ж. и И.
– 23) [Політична кон’юнктура у Франції]. [Лист од] 10/X. – Ж. и И.
– 24) [Катастрофа, що сталася з поїздом на вокзалі Монпарнас]. [Лист 

од] 23/Х. – Ж. и И. № 285.
– 25) Паденіе министерства Рибо. [Лист од] 4/ХІ. – Ж. и И.
– 26) [Радикальне міністерство Буржуа]. [Лист од] 16/ХІ. – Ж. и И.
– 27) [Обмеження прав міського управління міста Рубе]. [Лист од] 24/

ХІ. – Ж. и И.
– 28) [Становище нового міністерства Буржуа]. [Лист од] 1/ХІІ. – Ж. и И.
– 29) [Кампанія проти президента Ф.  Фора.  – Слідство над кол. мін.

през. Рібо]. [Лист од] 16/ХІІ. – Ж. и И.
Скрізь підпис: Т. В.

143. Франція. [Огляд біжучої політики в розділі: Иностранное обозрѣніе]. – 
«По Морю и Сушѣ». Одесса, 1895.

– 1) «Въ Бордо открыта с.х. и промышленная выставка...» – По М. и С. 
№ 18, стр. 10.

– 2) «Успѣхъ дипломатіи трехъ великихъ державъ...» – По М. и С. № 19, 
стр. 10.

– 3) «Несмотря на богатыя производительныя силы страны, въ бюджетѣ 
Республики появился дефицитъ...» – По М. и С. № 21, стр. 9–10.
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et des antiquités d’Odessa, t. XVII). = Analyse de Volkov, Th. – L’Anthropologie. Paris. 
1895. T. 6. Pp. 324–326.

162. Bertillon, Jacques. Origine des habitants de Paris. Les étrangers à Paris, leur 
origine et leurs professions. Impr. Chaix. 1895.  = Рец. Ѳ.  В-ъ.  – По Морю и Cyшѣ. 
Одесса. 1895. № 50. Стр. 4–5. 5

163. Biaz, Le. La légende de la Mort en BasseBretagne. Croyances, traditions et 
usages des Bretons armoricains. Paris. 1893. Avec une introduction de M. Маrillier. Ре
цензія Волкова, Ѳ. – Этнографическое Обозрѣніе. М. 1893. № 4. Стр. 205–207.

164. Cermak, Kl. Geologické rozhledy v Cihelne u Kozeluh pod Caslavl 
(Recherches geologiques à la briqueterie de Kozeluhy près de Caslav) Vesmir, n°11. = 
Analyse de Volkov, Th. – L’Anthropologie. Paris. 1895. T. 6. Pp. 444–446.

165. Cermak, Kl. Praveka osada u nejjznejsi cihelny v Caslavi (Sta tion préhistorique 
de la briqueterie la plus méridionale à Caslav). Caslav. 1894. 17 p. avec trois phototypies. 
Vesmir. n°11). = Analyse de Volkov, Th. – L’Anthropologie. Paris. 1895. T. 6. Pp. 444–446.

166. Fiala, Fr. Uspjesi prekopavanja prehistorickih grobova na Glasincu gedine 
1894 (Les progrès des fouilles des sépultures préhistoriques de Glasinac en 1894) 
(Glasnik Zemaljskog Museja u Bosni і Hercegovini, VI. 4. Sarajevo, 1894). = Analyse de 
Volkov, Th. – L’Anthropologie. Paris. 1895. T. 6. Pp. 450–453.

167. Heierli, J. Uebersicht ueber die Urgeschichte der Schweiz. Zürich. 1894. 12 p. 
in16). = Analyse de Th. V. – L’Anthropologie. Paris. 1895. T. 6. P. 196.

168. Krauss, Friedrich S. Haarschurgodschaft bei den Südslawen, SeparatAbdruck 
aus Internationalem Archiv für Ethnographie. Bd. VII, 1894. Leiden. 1894. 38 p. in. 4. = 
Analyse de Th. V. – Revue des Traditions Populaires. Paris. 1895. Т. X. Pp. 187–188.

169. Leiner, Ludw. Bildnereien und Symbole in den Pfahlbauten des 
Bodenseegebietes. (Archiv für Anthropologie, t. XXIII, Braunschw. 1894. = Analyse de 
Th. V. – L’Anthropologie. Paris. T. 6. Pp. 198–199.

170. Maška,  К.  J. Nalez diluvialniho človeka v Předmosti (Dėcouverte de 
l’homme quaternaire a Predmost (Česki Lid, IV. 2, 1894). = Analyse de Volkov, Th. – 
L’Anthropologie. Paris. 1895. T. 6. Pp. 194–196.

171. Mittheilungen der praehistorischen Commission der Kais. Akademie der 
Wissenschaften. I Bd., n° 3. Vienne, 1893. (180 p. et 149 grav). = Analyse de Volkov, Th. – 
L’Anthropologie. Paris. 1895. T. 6. Pp. 81–85.

172. Narodopisna Vystava Československa v Praze 1895. (Exposition 
ethnographique Slavotchèque à Prague en 1895). Fasc. I–IV. Librairie, Otto, Prague. 
1895. Analyse de Volkov,  Th.  – Revue des Traditions Populaires. Paris. 1895. T.  10. 
Pp. 681–682.

173. Niederle, L. Bemerkungen zu einigen Charakteristiken der altslawischen 
Graeber. (Extr. des Mittheilungen der anthropologischen Gesellchaft in Wien. T. XXIV, 
Wien. 1894. Avec 20 gravures dans le texte. = Analyse de Volkov, Th. – L’Anthropologie. 
Paris. 1895. T. 6. Pp. 322–324.

174. Radimsky,  V. Arheologiske crtice iz Bosne і Hercegovine. (Notices 
archeologiques de la Bosnie et Herzegovine) [Glasnik Zemaljskog Museja u Bosni i Her
cegovini. VI. 1894. n°3. Sarajevo. 1894].  = Analyse de Volkov,  Th.  – L’Anthropologie. 
Paris. 1895. Т. 6. Pp. 326–327.

175. Radimsky, V. Gradina Cungar kod Cazina (Ruines de Cungar près de Cazina) 
[Glasnik zemaljskog Museja u Bosni і Hercegovini. VI, 1894, n°3. Sarajevo. 1894].  = 
Analyse de Volkov, Th. – L’Anthropologie. Paris. 1895. T. 6. Pp. 326–327.

5 Див. також ч. 141.

150. [Мандиаров] Mendiarov. O  tcherémissakh oufimskoї goubernii (Sur les 
Tchérémisses du gouvernement d’Oufa). [Etnografitcheskoїe obozriénié] publié par la 
Société des amis des Sciences naturelles d’anthropologie et d’ethnographie). Moscou. 
1894. T.  XXII. n°3.  = Analyse de Volkov,  Th.  – L’Anthropologie. Paris. 1895. T.  6. 
Pp. 204–207.

151. [Смирнов] Smirnov, J. N. Mordva. Istorikoetnografitcheskiy otcherk 
(Mordvines. Récit historique et etnographique), Kazan, 1895. VI2915 p. in8°.  = 
Analyse de Volkov, Th. – L’Anthropologie. Paris. 1895, T. 6. Pp. 704–708.

152. [Сперанский] Speransky. Raskopki kurganov v Rylskom ouiésdié (Fouilles 
daus les kourganes du district de Rylsk, gouv. de Koursk) dans Arkhéologitcheskia 
izviéstia і zamiétki, publiées par la Société Impériale archéologique de Moscou, nos 8, 
9. M. 1894. = Analyse de Volkov, Th. –L’Anthropologie. Paris. 1895. T. 6. Pp. 80–81.

153. [Спесивцев]. Spéssivtzev (Père Basile) Sloutchaїnya archeologitcheskia 
nakhodki (Trouvailles archéologiques éventuelies). [Sbornik Kharkovskaho istoriko
filologitcheskaho obchtchestva] T.  VI. Kharkov. 1894.  = Analyse de Volkov,  Th.  – 
L’Anthropologie. Paris. 1895. T. 6. P. 194.

154. [Сумцов] Soumtzov, N. Douma ob Alexiéїé Popovitchié (Chant sur Alexis 
Popovitch). Extr. de Kiévskaїa Starina. Kiev, 1894. in8 20 p. = Analyse de Volkov, Th. – 
Revue des Traditions Populaires. Paris. 1895, Т. X. Pp. 56–58.

155. [Сумцов] Soumtzov, N. Razbor etnografitcheskikh troudov E. R. Romanova 
(Analyse critique des travaux ethnographiques de E. R. Romanov). S.Pétersbourg. 1894. 
in8°. 103 p. = Analyse de Volkov, Th. – Revue des Traditions Populaires. Paris. 1895. 
Т. X. Pp. 56–58.

156. [Талько Гринцевич] TalkoHryncewicz, J. O Semeїskikh (Staroobriadizakh) 
v Zabaїkalié (Sur les sectaires n’admettant que les vieux rites en Transbaїkalie). Compte
rendu de la sėance de la section de TroїtzkossavskKiakhta de la Société Imp. Russe 
de Géographie. n°2. Kiakhta. 1894.  = Analyse de Volkov,  Th.  – Revue des Traditions 
Populaires. Paris. 1895. Т. X. P. 681.

157. [Труды Антропологич. Ова при В.Мед. Ак.] Troudy Antropologitcheskaho 
Obchtchestva pri Imp. VoénnoMéditzinskoї Akademiї (Travaux de la Société 
d’anthropologie, annexe à l’Académie Imp. de medicine militaire, t. I, fasc. 1. de l’année 
1893), SaintPétersbourg. 1894. 203 p. in8°. = Analyse de Th. V. – L’Anthropologie. Paris. 
1895. T. 6. P. 462.

158. [Труды подсекции статистики...] Troudy podsektzii statistiki (Travaux de la 
soussection de statistique du IXe Congrès des naturalistes et des médecins russes, tenu 
du 3 an 11 janvier 1894 à Moscou). Tchernihov. 1894. 299 p. = Analyse de Volkov, Th. – 
L’Anthropologie. Paris. 1895. T. 6. Pp. 460–461.

159. [Ястребов] Yastrebov, V. N. Liadinsky і Tomnikovsky moguilniki Tambovskoї 
goub. (Les nécropoles de Liada et de Tomnikov du gouvernement de Tambov (Matériaux 
pour l’archéoiogie de la Russie, publ. par la Commission impériale archéologique, n°117, 
63–91 p. avec 45 pl. et 51 gr. dans le texte, in4°. SaintPetersbourg. 1893). = Analyse de 
Volkov, Th. – L’Anthropologie. Paris. 1895. T. 6. Pp. 446–450.

160. [Ястребов] Yastrebov, V. N. Matérialy po etnografii Novorossiyskaho Кrаїа 
(Matériaux pour l’Ethnographie de la NouvelleRussie). Odessa. 1894. in 4°. 202 pp. = 
Analyse de Volkov, Th. – Revue des Traditions Populaires. Paris. 1895. Т. X. Pp. 123–124.

161. [Ястребов] Yastrebov, V. N. Opyt topografitcheskaho obozriénia drevnostei 
Khersonskoi goubernii (Essai d’aperçu topographique des antiquites du gouvernement 
de Kherson). Odessa. 1894 in8°. 116 p. (Extr. des Mémoires de la Société Imp. d’histoire 
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– 8) [Становище міністерства у Франції. Відставка Бертло].  – Ж. и И. 
№ 93.

– 9) Министерскій и конституціонный кризисъ во Франціи. – Ж. и И. 
№ 109.

– 10) Задачи нового министерства во Франціи. – Ж. и И. № 130.
– 11) Шаткое положеніе министерства Мелина во Франціи. – Ж. и И.
– 12) Новое министерство. – Ж. и И. № 164.
– 13) Четырнадцатое іюля. Покушеніе на Ф. Фора. Смерть Гонкура. – Ж. 

и И. № 189.
– 14) Буря.  – Загадочная исторія въ Тулонѣ.  – Открытіе химическаго 

конгресса. – Ж. и И. № 203.
– 15) Опять буря. – Санитарное положеніе города. – Мѣры оздоровле

нія. – Ж. и И.
– 16) Празднованіе карнавала. – Ж. и И.
– 17) Положеніе дѣлъ во Франціи. – Ж. и И.
– 18) Старые вопросы и старые пріемы. [Високі тарифи на французьких 

залізницях. Привилеї фр. банка].– Ж. и И.
– 19) Лозанна. Положеніе дѣлъ въ Швейцаріи. Выборы въ національный 

совѣтъ. – Ж. и И.
– 20) Опять привилегія фр. банка. – Ж. и И.
– 21) [Увічнення пам’яти Марії Дерем, що боролася за емансипацію жі

нок]. Ж. и И.
– 22) Поѣздка президента республики [Фел. Фора] въ Бретань. Слухи о 

распущеніи палаты.
– 23) Проектъ питейной монополіи во Франціи и его судьба.
Скрізь підпис: Т. В.

189. Франція. – По Морю и Сушѣ, Одесса. 1896. 
[Огляд біжучої політики Франції в загальній зводці  – «Иностранное 

обозрѣніе» – під такими підзаголовками:]
– 1) Кампанія противъ Буржуа. Недовольство Министерствомъ за про

ектъ прогрессивноподоходнаго налога. – По М. и С. № 6. Стр. 104–105.
– 2) Поѣздка президента Фора на Югъ и отношеніе къ ней консерватив

ной печати.
– 3) Заключеніе преній во Французской Палатѣ депутатовъ по вопросу о 

подоходномъ налогѣ. – Отставка Бертело. – По М. и С. № 12. Стр. 209–210.
– 4) Непримиримая война фр. сената съ радикальнымъ мини

стерствомъ. – По М. и С. № 13. Стр. 224.
– 5) Борьба министерства Буржуа съ Сенатомъ.  – По М. и С. №  15. 

Стр. 256.
– 6) Министерство Буржуа передъ палатой депутатовъ. Новый фр. каби

нетъ. – По М. и С. № 16. Стр. 272.
– 7) Декларація нового французскаго кабинета.  – По М. и С. №  17. 

Стр. 288.
– 8) Кампанія противъ презид. Фора. – По М. и С. № 20. Стр. 338.
– 9) Финансовая политика франц. Кабинета. – По М. и С. № 22. Стр. 368.
– 10) Безпорядки во Франціи во время церковныхъ процессій. – По М. 

и С. № 24.
– 11) Урегулированіе труда женщинъ и дѣтей во Франціи. – По М. и С. 

№ 25. Стр. 416.

176. Weinzierl,  R. v. Eine neolithische Ansiedelung der Uebergangszeit bei 
Lobositz an der Elbe. (Zeitschrift für Ethnologie, t. XXVI. 1894. Heft IV. Berlin. 1894). = 
Analyse de Volkov, Th. – L’Anthropologie. Paris. 1895. T. 6. Pp. 196–198.

177. Zibrt, Čenek. Jak se kdy v Čechach tancavalo (Comment on dansait jadis 
en Bohème). Histoire des danses tchèques, moraves, silésiennes, etc. Prague, 1895. 
XX+391+XXXII pages avec 386 gravures. = Analyse de Volkov, Th. – Revue des Traditions 
Populaires. Paris. 1895. Т. X. Pp. 436–437.

1896

178. [Collection de quatorze photographies destinées à l’Ecole d’Anthropologie et 
représentant divers objets d’archéologie préhistorique du Musée de la section de Troїtzko
SavskKiakhta de la Sté Imp. russe de géographie]. Explications de Volkov, Th. – Bulletins 
de la Société d’Anthropologie de Paris. 1896. T. 7. Pp. 391–392.

179. Congrès archéologique de Riga. – L’Anthropologie. Paris. 1896. T. 7. Pp. 729–
734. Th. Volkov.

180. Dolmens de l’Iled’Yeu.–Bulletins de la Société d’Anthropologie de Paris. 
1896. T. 7. Pp. 241–246. Th. Volkov.

Analyse: M. B. – L’Anthropologie. Paris. 1897. T. 8. P. 69.
181. Dolmens de l’Iled’Yeu. [Paris] 1896. (23×14) Pp. 241–246. Avec 3 fig. dans le 

texte. (Extrait des Bulletins de la Société d’Anthropologie de Paris). Th. Volkov.
182. Exposition de M. le baron de Baye au Musée Guimet.  – L’Anthropologie. 

Paris. 1896. T. 7. Nouvelles et Correspondance. P. 243. Th. V.
183. [Objets préhistoriques de Russie] Explications de Volkov, Th. – Bulletins de la 

Société d’Anthropologie de Paris. 1896. T. 7. P. 479.
184. Photographie d’un scaphocéphale [M. Th. Volkov l’offre de la part de M. Talko

Hryncévicz et donne des explications]. – Bulletins de la Société d’Anthropologie de Paris. 
1896. T. 7. Pp. 36–37.

185. [Quelques cas de nanisme signalés tout récemment en Russie].– Bulletins de 
la Société d’Anthropologie de Paris. 1896. T. 7. Pp. 288–289. Th. Volkov.

186. Traineau (Le) dans les rites funéraires de l’Ukraine. – Revue des Traditions 
Populaires. Paris. 1896. Т. XI. Pp. 209–228. Th. Volkov.

Analyse: R. V. – L’Anthropologie. P. 1896. P. 486.
187. Traineau (Le) dans les rites funéraires dе l’Ukraїne. Paris. LechevalierLeroux. 

1896. 24 p., avec 10 fig. dans le texte. Extrait de la «Revue des Traditions Populaires». 
Th. Volkov. 

_______________________

188. Парижъ. (Отъ нашего корреспондента). Жизнь и Искусство.
Кiевъ. 1896.

– 1) [Смерть мільйонера Лебоді] – Ж. и И. № 5.
– 2) [Справа Лебоді]. – Ж. и И. № 19.
– 3) Проектъ снабженія всего населенія (безплатно) хлѣбомъ. – Ж. и И. 

№ 33.
– 4) [Конфлікт між Палатою депутатів та Сенатом]. [Лист од].
15/II н. с. – Ж. и И. № 41.
– 5) [Конфлікт між двома палатами]. Ж. и И. № 57.
– 6) [М. Саrêmе]. – Ж. и И. № 68.
– 7) Объявленные приговоры по двумъ сенсаціоннымъ дѣламъ – Лебоди 

и ДюпаРуаріера... – Ж. и И. № 82.
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Kiachta de la Soc. Imp. russe de géographie, n°3. Irkoutsk. 1895. = Analyse de Volkov, Th. – 
L’Anthro pologie. Paris. 1896. T. 7. Pp. 80–82.

199. [ТалькоГринцевич] TalkoHryncewicz,  J. Semeїskié (staroobriadtzy) v 
Zabaїkalié (Les sectaires russes, qui n’admettent que les vieux rites, en Transbaїkalie). 
Comptes rendus des séances de la section de TroїtzkossavskKtakhta de la Société Impé
riale russe de géographie, 1894. n°2. = Analyse de Th. V. – L’Anthropologie. Paris. 1896. 
T. 7. Pp 356–358.

200. Fiala, F. Izvjestaj o iskopinama na Debelom Brdu kod Sarajeva godine 1894 
(Rapport sur les trouvailles archéologiques a Debelo Brdo près de Sarajevo en 1894). 
Glasnik zemaljskog Muzeja u Bosni і Hercegovini. VII. 1895. I. = Analyse de Volkov, Th. – 
L’Anthropologie. Paris. 1896. T. 7. P. 212.

201. Fiala, Fr. Rezultati pretrazivanje prehistorickih gromila na glasincu godine 
1895. (Résultats des fouilles des galgals préhistoriques à Glasinac en 1895). [Extr. de 
Glasnik Zemaljskog Muzeja u Bosni і Hercegovini. VII. 1895] Sarajevo. 1895 (33 pages 
avec 52  gravures). = Analyse de Volkov, Th. – L’Anthropologie. Paris. 1896. T. 7. P. 213.

202. Fiala, F. Rimski grobovi s paiievinom kod Rogatice (Sépultures romaines avec les 
restes d’incinération près de Rogatitza). Glasnik zemaljskog Muzeja u Bosni і Hercegovini. 
VII. 1895. 2. = Analyse de Volkov, Th. – L’Anthropologie. Paris. 1896. T. 7. P. 212.

203. Hülck, Leop. Ljydske kosti iz sojenice u Ripcu (Les ossements humains de la 
station lacustre de Ripac). Glasnik Zemaljskog Muzeja u Bosni і Hercegovini. VIII. 1896. 
I. Sarajevo. = Analyse de Volkov, Th. – L’Anthropologie. Paris. 1896. T. 7. Pp. 573–579.

204. Günther Reck von Managetta. Plodovi i sjemenje iz sojenice u Ripcu (Les 
fruits et les semences de la station Iacustre de Ripac). Glasnik Zemaljskog Muzeja u 
Bosni і Hercegovini. VIII. 1896. I. Sarajevo. = Analyse de Volkov, Th. – L’Anthropologie. 
Paris. 1896. T. 7. Pp. 573–579.

205. Hampei, J. Scythische Denkmaeler aus Ungarn. Beitrag zur uralaitaischen 
Archaeologie (Etnnologische Mittheilungen aus Ungarn, publié par A. Hermann. IV Bd. 
I Heft. 1895. Budapest). = Analyse de Volkov, Th. – L’Anthropologie. Paris. 1896. T. 7. 
Pp. 74–75.

206. Helm, Otto. Chemische Untersuchung westpreussischer vorgeschichtlicher 
Bronzen und Kupferlegirungen, insbesondere des Antimongehalts derselben. [Zeitschrift 
für Ethnologie, XXVII. Jahrg. 1895. Heft I]. = Analyse de Volkov, Th. – L’Anthropologie. 
Paris. 1896. T. 7. Pp. 464–465.

207. Helm, Otto. Chemische Zusammensetzung einiger Metallegirungen aus der 
altdakischen Fundstaette von Tordosch in Siebenbürgen. [Zeitschrift für Ethnologie. 
XXVII Jahrg. 1895. Heft VI]. = Analyse de Volkov, Th. – L’Anthropologie. Paris. 1896. 
T. 7. Pp. 464–465.

208. Křiž, D. M. Mė vyzkumné práce u Předmosti a jich hlavni vysledky (Mes 
travaux d’exploration à Predmost et leurs principaux rėsultats). Extr. de Časopis Vlasten 
muzejniho spolku Olomuckėho. Olomütz. 1896. 23 p. in8°. = Analyse de Volkov, Th. – 
L’Anthropologie. Paris. 1896. T. 7. Pp. 459–460.

209. Montelius, O. Findet man in Schweden Ueberreste von einem Kupferalter? 
Archiv für Anthropologie. XXIII  Bd., 3  Heft. 1895.  = Analyse de Volkov,  Th.  – 
L’Anthropologie. Paris. 1896. T. 7. Pp. 77–80.

210. Montelius, O. Zur aeltesten Geschichte des Wohnhauses in Europa, speciell 
im Norden (Archiv für Anthropologie. XXIII Bd. 3 Heft. 1895. P. 451–465. = Analyse de 
Volkov, Th. – L’Anthropoiogie. Paris. 1896. T. 7. Pp. 82–84.

211. Pinsero, Nic. La psicologia dell uomo preistorico. Palermo. 1895. 275 p. in
8°. = Analyse de Volkov, Th. – L’Anthropologie. Paris. 1896. T. 7. Pp. 333–334.

– 12) Налогъ на французскую ренту. – По М. и С. № 26. Стр. 432.
– 13) Покушеніе на жизнь президента Фора. – По М. и С. № 27–28.
– 14) Рѣчь Вальдека Руссо и слухи о предстоящемъ министерскомъ 

кризисѣ. – По М. и С. № 32. Стр. 527–528.
– 15) Сессія генеральныхъ совѣтовъ во Франціи.  – По М. и С. №  33. 

Стр. 543.
– 16) Вопросъ о введеніи питейной монополіи во Франціи. – По М. и С. 

№ 36. Стр. 593. 
[Всі статті без підпису].

_______________________

190. [Антонович] Antonovitch,  V.  В. Arkheologitcheskaїa karta Kievskoї 
goubernії (Carte archéologique du gouvernement de Kiev). Supplément au t. XV des 
Drevnosti, publié par la Soc. d’archéologie de Moscou. Moscou, 1895 (139–15 p. in4° et 
une carte Om, 80×Om, 80). = Analyse de Volkov, Th. – L’Anthropologie. Paris. 1896. Т. 7. 
Pp. 346–348. 

191. [Антонович] Antonovitch, V. В. Carte archéologique du gouvernement de 
Kiev (en russe), in4° 160 p. Moscou. 1895. = Analyse de Volkov, Th. – Bulletins de la 
Société d’Anthropologie de Paris. 1896. T. 7. Pp. 342–343.

192. [Износков] lznoskov, J. A. O nakhodkakh і stoїankakh kamennaho viéka v 
Kazanskom ouiézdie (Sur les trouvailles et les stations de l’âge de la pierre dans le district 
de Kazan). Bulletins de la Soc. d’archéologie, d’histoire et d’ethnographie de Kazan. 
T. XIII, fasc. 3. Kazan. 1895. = Analyse de Th. V. – L’Anthropologie. Paris. 1896. T. 7. 
P. 345.

193. [Крамаренко] Kramarenko,  M. Rizdviany sviatky v stanytzi Pavlovskiy, 
Eiskoho oddilou na Tchornomorii (Les fêtes de Noёl dans la stanitza Paviovskaїa du 
distr. d’Eisk dans le pays des Cosaques de la mer Noire) Extr. de Etnografytchnyї Zbirnyk, 
publié par la Soc. scientifique Chevtchenko à Léopol. T. 1. LvivLemberg. 1895. = Analyse 
de Volkov, Th. – L’Anthropologie. Paris. 1896. T. 7. Pp. 354–356.

194. [Мостиц] Mostitz, A.  P. Archeologitcheskia nakhodki v okrestnostiakh 
Slobodv OustKiakhty. (Trouvailles archéologiques aux environs du village d’Oust 
Kiakhta) Compterendus des Séances de la Section de TroїtzkossavskKiakhta de 
la Société Imp. russe de géographie. n°3. Irkoutsk, 1895.  = Analyse de Volkov,  Th.  – 
L’Anthropologie. Paris. 1896. T. 7. Pp. 80–82.

195. [Пантюхов] Pantukhov, J. J. O pechtchernykh i posdniéichikh jilichtchakh 
na Kavkazié (Cavernes et habitations modernes au Caucase) Tiflis. 1896. 137 p. in8°, 
26 pl. = Analyse de Volkov, Th. – L’Anthropologie. Paris. 1896. T. 7. Pp. 343–345.

196. [Пономарев] Ponomarev, P. Poїésdka na r. Kamou etc. (Excursion 
archéologique aux bords du Kama pendant l’été de 1895). Bulletins de la Société 
d’archéologie, d’histoire et d’ethnographie de Kazan. T. XIII. fasc. 3, 1895. = Analyse de 
Th. V. – L’Anthropologie. Paris. 1896. T. 7. P. 346.

197. [Птицын] Ptitzyne, Vlad. La Daourie du bassin de la Selenga. in8°. 316 
p. et fig. St.Pétersbourg. 1896.  = Analyse de Volkov,  Th.  – Bulletins de la Société 
d’Anthropologie de Paris. 1896. T. 7. P. 648.

198. [ТалькоГринцeвич] TalkoHryncewicz, J. D. О tcheloviétcheskikh kostiakh 
naiden. v okrestn. slob. OustKiakhta (Sur les ossements humains trouvés aux environs 
du village d’OustKiakhta). Comptes rendus des sėances de la section de Troїtzkossavsk
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227. Парижъ. (Отъ нашего корреспондента). Жизнь и Искусство. Кiевъ. 1897.
– 1) Страховыя Общества во Франціи. Проектъ П.  Бодэна. Народныя 

столовыя (Soupes populaires) въ Парижѣ. – Ж. и И. № 42.
– 2) Положеніе министерства Мелина. Процессъ Артона и его разобла

ченія. – Ж. и И. № 76.
– 3) Годичная художественная выставка въ Парижѣ. – Ж. и И. № 112.
– 4) Пожаръ на улицѣ ЖанъГужонъ 23 апрѣля н. с. – Ж. и И. № 117.
– 5) Ураганъ въ окрестностяхъ Парижа. Случай съ префектомъ полиціи. 

Работы для выставки. – Ж. и И. № 166.
– 6) Судьба прогрессивноподоходнаго налога. Парламентская комиссія 

по дѣлу о Панамѣ. – Ж. и И. № 193.
– 7) Выѣздъ президента республики въ Россію. Сессія генеральныхъ 

совѣтовъ и возобновленіе борьбы политическихъ партій. – Ж. и И. № 222.
– 8) Парижская медицина  – съ точки зрѣнія корпоративныхъ интере

совъ. – Ж. и И. № 284.
Скрізь підпис: Т. В.

_______________________

228.  [Армашевский и Антонович] Armachevsky,  P. et Antonovitch,  V. 
Poublitchnyїa lektziї po geologiї i Istoriї Kiéva (Conférences sur la géologie et l’histoire 
de la ville de Kiev). Kiev, 1897. (87 p. in16 et 2 coupes géоl.) = Analyse de Th. V. – 
L’Anthropologie. Paris. 1897. Т. 8. Pp. 687–688.

229. [Величко] Velytchko,  G. Carte éthnographique de la nation ruthéno
ukraїnienne, publiée par la Société de l’lnstruction publique («Prosvita»), a Léopol, 
1894. = Analyse de Volkov, Th. – Bulletins de la Société d’Anthropologie de Paris. 1897. 
T. 8. Pp. 147–151.

230. [Величко] Velytchko, G. Carte éthnographique de la nation ruthéno
ukraїnienne, publiée par la Société de l’Instruction publique («Prosvita»), a Léopol. 
1894. = Analyse de Volkov, Th. [Paris] (22×14). Pp. 147–151. (Extrait des Bulletins de la 
Société d’Anthropologie de Paris).

231. [Гринченко] Hrintchenko, B. D. Etnografitcheskié materialy, etc. (Matériaux 
ethnographiques recueillis dans le gouv. de Tchernihov et ses limitrophes). 2 vol. 
Tchernihov. 1895 – 6. = Analyse de Volkov, Th. – Revue des Traditions Populaires. Paris. 
1897. Т. XII. Pp. 123–124.

232. [Ляскоронский] Liaskoronsky, Basile. Istoria Pereїaslavlskoї Zemli s 
drevnieych vremen do poloviny XIII stol. (L’histoire du pays de Péréїaslavl de l’antiquité 
jusqu’à la moitié du XIIIe Siècle). Kiev. 1897. (VII–486–XIII pages, gr. in8°, avec une 
carte). = Analyse de Volkov, Th. – L’Anthropologie. Paris. 1897. T. 8. Pp. 688–689.

233. [Ляскоронский] Liaskoronsky, Basile. Istoria Peréiaslavskoї Zemli (Histoire 
du pays de Péréiaslavl, depuls l’antiquité jusqu’au milieu du XIIIe siècle) in8., 486 p. 
Kiev. 1897. = Analyze de Volkov, Th. – Bulletins de la Société d’Anthropologie de Paris. 
1897. T. 8. P. 570.

234. [Ляскоронский] Liaskoronsky, B. Ostatki drevniaho horodichtcha v 
m. Snietynie (Les restes de l’ancien oppidum dans le bourg de Snityne, distr. de Loubny, 
gouv. de Poltava) Kievskaїa Starina, déc. 1896. = Analyse de Th. V. – Revue des Traditions 
Populaires. Paris. 1897. Т. XII. P. 62.

235. [Смирнов] Smirnov,  J. Karakoulinsky moguilnik (La nécropole de 
Karakoulino). Bulletins de la Société d’archéologie, d’histroire et d’ethnographie de 

212. Radimsky,  V. Arheoloske crtice iz Bosne і Hercegovine. (Notices 
archéologiques de Bosnie et Hercegovine). Glasnik zemaljskog Muzeja u Bosni і 
Hercegovini, VII. 1895. 2. = Analyse de Volkov, Th. – L’Anthropologie. Paris. 1896. T. 7. 
Pp. 76–77.

213. Radimsky, V. Přehistorichka stojenica kod Ripca u Bosni (La station 
lacustre préhistorique près de Ripac en Bosnie) Glasnik zemaljskog Muzeja u Bosni і 
Hercegovini. VII. 1895. 3. Sarajevo. = Analyse de Volkov, Th.– L’Anthropologie. Paris. 
1896. T. 7. Pp. 573–579.

214. Schumann. BronzeDepotfund von Schwennenz (Pommern) (Zeitschrift 
für Ethnologie. XXVI. 1894. Fasc. VI. = Analyse de Volkov, Th.– L’Anthropologie. Paris. 
1896. T. 7. Pp. 213–214.

215. Voss, A. Gesichtsurnen von Schwartow, Kreis Lauenburg in Pommern. 
Nachrichten ueber deutsche Alterthumsfunde, V Jahrg. Heft 6. 1896.  = Analyse de 
Th. V.  – L’Anthropologie. Paris. 1896. T. 7. P. 463.

216. Wegener, Ph. Bericht über den Urnenfriedhof bei Bülstringen (Reg.
Bez. Magdeburg). Zeitschrift für Ethnologie. XVII. 1895. Fasc. III–IV.  = Analyse de 
Volkov, Th. – L’Anthropologie. Paris. 1896. T. 7. Pp. 214–215.

217. Weinzierl, R. v. Die jüngere Steinzeit (neolithische Kulturepoche) in Böhmen. 
(Sammlung gemeinnütziger Kentnisse in Prag, november 1895. n°206).  = Analyse de 
Volkov, Th. – L’Anthropologie. Paris. 1896. T. 7. P. 76.

218. Weinzierl, R. v. Die neolithische Ansiedelung bei GrossCzernosek an der Elbe. 
Extr. des Mittheilungen der anthropologischen Gesellschaft in Wien, XXV Bd. II et III 
Heft. Wien. 1895. = Analyse de Th. V.  – L’Anthropologie. Paris. 1896. T. 7. Pp. 460–462.

219. Weinzierl, R. v. Neolithische Schmucksachen und Amulette in Boehmen. 
Zeitschrift für Ethnologie, XXVII. 1895. Heft V. P.  352–356.  = Analyse de Th.  V. – 
L’Anthropologie. Paris. 1896. T. 7. P. 460.

220. Weinzierl, R. v. Der praehistorische Wohnplatz und die BegraebnissStaette 
auf der Loesskuppe südöstlich von Lobositz an der Elbe. Zeitschrift für Ethnologie, XX
VII. 1895. Fasc. 2. P. 49. = Analyse de Th. V. – L’Anthropologie. Paris. 1896. T. 7. Pp. 211–
212.

221. Woldrich, I. Fauna kicmenjaka Ripacke sojenice (La faune des vertébrés de la 
station lacustre de Ripac). Glasnik zemaljskog Muzeja u Bosni і Hercegovini. VIII. 1896. 
I. Sarajevo. = Analyse de Volkov, Th. – L’Anthropologie. Paris. 1896. T. 7. Pp. 573–579.

1897

222. L’âge du bronze au Caucase. – L’Anthropologie. Paris. 1897. T. 8. Nouvelles et 
correspondance. P. 117. Th. V.

223. Collection de crânes préhistoriques [au Musée de l’Université. de Moscou].– 
L’Anthropologie. Paris. 1897. T. 8. Nouvelles et corres pondance. P. 116. Th. V.

224. P. A. Koulich. Nécrologue. – Revue des Traditions Populaires. Paris. 1897. 
Т. XII. Pp. 281–282. Th. Volkov.

225. Kourganes (Les) du gouvernement de Perm. – L’Anthropologie. Paris. 1897. 
T. 8. Nouvelles et Correspondance. P. 117. Th. V.

226. Voyage au Pamir (d’Olufsen et Philippsen, officiers danois].– L’Anthropologie. 
Paris. 1897. T. 8. Nouvelles et Correspondance. P. 117. Th. V.

_______________________
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249. Livi, Ridolfo. Antropometria militare. Risuitati ottenuti dallo spoglio 
dei fogli sanitarii dei militari delle classi 1859–63. 1 vol., 419 p. infol. et un atlas de 
23 cartes. Rome 1896. = Analyse de Volkov, Th. – L’Anthropologie. Paris. 1897. T. 8. 
Pp. 233–235.

250. Livi, R. Dello sviluppo del corpo (statura e perimetro toracico) in rapporto 
colla professione e colla condizione sociale. Rome. 1897. Extr. de la Riforma sociale, 
Turin, 1897. = Analyse de Volkov, Th. – L’Anthropologie. Paris. 1897. T. 8. Pp. 708–710.

251. Livi,  R. Saggio di geografia del militarismo in Italia. Extr. de la Riforma 
sociale, Turin. 1897. = Analyse de Volkov, Th. – L’Anthropologie. 1897. T. 8. Pp. 708–710.

252. Materyaly anthropologicznoarcheologiczne i etnograficzne, etc. (Matériaux 
anthropologiques, archéologiques et ethnographiques, publiés par l’Académie des 
sciences de Cracovie). Т.  I.  Cracovie. 1896. (p.  X+37+425, av. 12  pl. et plusieurs 
gravures).  = Analyse de Volkov,  Th.  – Revue des Traditions Populaires. Paris. 1897. 
Т. XII. Pp. 189–190.

253. Tylor, Edw. B. On American Lotgames, as evidence of Asiatic intercourse 
befor the time of Columbus, Extr. de. Internationales Archiv für Ethnographie. Leyden. 
1896. = Analyse de Volkov, Th. – L’Anthropologie. Paris. 1897. T. 8. P. 726.

1898

254. Cécité (La) chez les Tchouvaches.  – L’Anthropologie. Paris. 1898. T.  9. 
Nouvelles et Correspondance. P. 616. Th. V.

255. Congrès des naturalistes et des médecins russes à Kiev. – L’Anthropologie. 
Paris. 1898. T. 9. Nouvelles et correspondance. Pp. 718–719. Th. Volkov.

256. Découvertes préhistoriques de M. Chvojka à Kiev. – Bulletins de la Société 
d’Anthropologie de Paris. 1898. T. 9. Pp. 120–123. Th. Volkov.

257. Découvertes préhistoriques de M. Chvojka à Kiev. [Paris] 1898. (22×14). 
Pp. 120–123. (Extrait des Bulletins de la Société d’Anthropologie de Paris). Th. Volkov.

258. Falsification des antiquitės en Russie.  – L’Anthropologie. Paris. 1898. T.  9. 
Nouvelles et correspondance. Pp. 616–617. Th. V.

259. Nouvelle chaire d’archéologie slave [à I’Université tchèque de Prague].  – 
L’Anthropologie. Paris. 1898. T. 9. Nouvelles et correspondance. P. 615. Th. V.

260. Nouvelle publication archéologique [Véstnik Slovanskych starožytnosti, 
Prague]. – L’Anthropologie. Paris. 1898. T. 9. Nouvelles et correspondance. P. 615, Th. V.

261. Paléolithique (Le) au pays des Cosaques de la mer Noire. – L’Anthropologie. 
Paris. 1898. T. 9. Nouvelles et correspondance. P. 617. Th. V.

262. Trouvailles (Les) d’objets goths en Ukraine.  – Bulletins de la Société 
d’Anthropologie de Paris. 1898. T. 9. Pp. 280–281. Avec 1 fig. dans le texte. Th. Volkov.

263. Trouvailles (Les) d’objets goths en Ukraine. [Paris.] (22×14) Pp. 280–281. 
Avec 1 fig. dans le texte. (Extrait des Bulletins de la Société d’Anthropologie de Paris. 
1898. T. 9). Th. Volkov.

264. Nouveau procédé d’embaumement. Par le Dr. Henry Morau [conférencier]. 
[M. Th. Volkov prend part dans les discussions], – Bulletins de la Société d’Anthropologie 
de Paris. 1898. T. 9. P. 18.

_______________________

265. [Анучин] Anoutchine,  D.  N. Armiané v antropologuitcheskom і 
géografitcheskom otnocheniї (Les Arméniens au point de vue anthropologique et 
géographіque). Extr. du Recueil au profit des Arméniens persécutés en Turquie. Moscou. 

Kazan, t. XII, fasc. 4. 1895. = Analyse de Volkov, Th. – L’Anthropologie. Paris. 1897. T. 8. 
Pp. 72–73.

236. [Штукенберг] Stoukenberg, A. Zemledièltcheskia oroudia drevnikh bolgar 
(Les instruments agricoles des anciens Bulgares). Extrait des Mémoires scientifiques de 
I’Univercité de Kazan. Kazan. 1896. n°VI–VII. = Analyse de Volkov. Th. – L’Anthropologie. 
Paris. 1897. T. 8. Pp. 476–477.

237. [Яворский] Yavorsky, J. L. Antropologitcheskiy 1 etnografitcheskiy otcherk 
Tourkmen (Anthropologie et Ethnographie des Turcomans). Odessa. 1895. in8°.  = 
Analyse de Volkov, Th. – L’Anthropologie. Paris. 1897. T. 8. Pp. 355–357. 

238. [Яворский] Yavorsky,  J.  L. Kratkiy otchet о naoutchnoї komandirovkié v 
sredn. Asiїou (Rapport sommaire sur une mission scientifique en Asie centrale). Odessa. 
1895. = Analyse de Volkov, Th. – L’Anthropologie. Paris. 1897. T. 8. Pp. 355–357.

239. [Яворский] Yavorsky,  J.  L. Materialy dla craniologii tourkestanskaho 
nasselenia (Matériaux pour la craniologie de la population du Turkestan). Odessa. 
1895. = Analyse de Volkov, Th. – L’Anthropologie. Paris. 1897. T. 8. Pp. 355–357.

240. Andree, Richard. Braunschweiger Volkskunde. Braunschw. 1896. (XIV–385 
p. avec 79 fig., plusieurs planches colorieés, plans et cartes). = Analyse de Volkov, Th. – 
L’Anthropologie. Paris. 1897. T. 8. Pp. 712–713.

241. Andree, Rich. Braunschweiger Volkskunde. Braunschw. Fr. Vieweg u. S. 1896. 
(XIV+385 p. avec 79 grav. et plus. pl. color., plans et cartes). = Analyse de Volkov, Th. – 
Revue des Traditions Populaires. Paris. 1897. Т. XII. Pp. 190–192.

242. Cercha, St. Poszukiwania archeologiczne w gubernii Mohilewskiej... 
(Recherches archéologiques dans le gouvernement de Mohilev, district de Bykhov, 
de Rohatchev et de Mohilev, faites en 1892–1894) avec une planche. Materyaly 
anthropologicznoarcheologiczne i etnograficzne publieés par la Commission 
anthropologique de l’Académie des sciences à Cracovie, t. I. Cracovie. 1896. = Analyse 
de Volkov, Th. – L’Anthropologie. Paris. 1897. T. 8. Pp. 225–226.

243. Fiala, Fr. Necropola ravnih grobova kod Sanskog mosta (La nécropole de 
sépultures plates auprès du pont de San). 55 p. avec 2 pl. et 156 gravures dans le texte. 
(Glasnik zemaljskog Muzeja u Bosni і Hercegovini. T. VIII. Fasc. 2. Sarajevo. 1896). = 
Analyse de Volkov, Th. – L’Anthropologie. Paris. 1897. T. 8. Pp. 226–227.

244. Godden. Gertrude. Naga and other Frontier Tribes of NorthEast India. The 
Journal of the Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, nov. 1896 et août 
1897. = Analyse de Volkov, Th. – L’Anthropo logie. Paris. 1897. T. 8. Pp. 716–717.

245. Hackmann,  A. Die Bronzezeit Finnlands. Extrait de Finska Fornminnes 
foreningens Tidskrift. XVII. Helsingfors. 1897 (60 pages avec une carte et 43 grav.). = 
Analyse de Th. V. – L’Anthropologie. Paris. 1897. T. 8. Pp. 477–479.

246. Helf. Das Urnenfeld bei Borstendorf in Maehren. (Mittheilungen der 
anthropologischen Gesellschaft in Wien, XXV  Bd.  VI. Heft. 1895).  = Analyse de 
Volkov, Th. – L’Anthropologie. Paris. 1897. T. 8. Pp. 224–225.

247. Katalog der Ausstellung zum X archaeologischen Kongress in Riga, 1896. 
Riga. 1896 (gr. in8°, VI–LXXXV–255 p. et 34 pl.) = Analyse de Th. V. – L’Anthropologie. 
Paris. 1897. T. 8. Pp. 73–75.

248. Křiž, D. M. O dokonceni vyzkumnych praci v Predmosti, etc. (Sur l’achèvement 
des travaux d’exploration à Predmost avec la bibliographie complète de cette station) 
(Ext. du Journal de la Société du Musée régional d’Olmütz). V Olomucè, 1897 (18 pages. 
1 pl. et 7 photogravures dans le texte). = Analyse de Volkov, Th. – L’Anthropologie. Paris. 
1897. Т. 8. Pp. 686–687.
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Oussoun). [Extr. des Comptes rendus de la section de TroїtzkossavskKiakhta de la Soc. 
Imp. russe de géographie pour 1896]. Tomsk. 1897. (20 p. avec fig. et 7. pl.) = Analyse de 
Th. V. – L’Anthropologie. Paris. 1898. T. 9. Pp. 442–443.

276. Bancalari, G. Forschungen und Studien ueber das Haus. II. Gegensaetze des 
«Oberdeutschen» Typus und der laendlichen Haeuser Frankreichs. Mittheilungen der 
anthropologischen Gesellschaft in Wien, Bd. XXVII, Heft 6, 1897. 17 p. avec 19 grav. en 
texte. = Analyse de Th. V. – L’Anthropologie. Paris. 1898. T. 9. Pp. 574–575.

277. Fiala, Fr. Nekropola ravnih grobova kod Sanskog Mosta. II. (La nécropole de 
sépultures plates auprès du Pont de San. II partie) (Glasnik zemaljskog Muzeja u Bosni 
і Hercegovini, IX. 1897. 2). Sarajevo, 1897. = Analyse de Volkov, Th. – L’Anthropologie. 
Paris. 1898. T. 9. Pp. 82–84.

278. Giglioli, Enr. H. 1) Gli ultimi giorni dell’eta della pietra (Melanesia). Le mazze 
con testa sferoidale, di pietra, della Nuova Brettagna, delle «Palao» (Archivio per l’An
tropologia e Etnologia, t.  XXVII, fasc.  1. 1897). 2)  Due singolarissime e rare trombe 
da guerra guernite di ossa umane, dell’Africa e dell’America meridionale. Ibid., fasc. 2. 
3)  I cacciatori di teste alla Nuova Guinea. Ibid., fasc.  2.  = Analyse de Volkov,  Th.  – 
L’Anthropologie. Paris. 1898. T. 9. Pp. 97–99.

279. Giglioli, E.  – 1) HeiTiki maori fatti con crani umani. (Archivio per 
l’antropologia e l’etnologia vol.  XXVII. 1897. Fasc.  3. P.  381–385). 2)  La moneta tra 
pooli primitivi ed il «birok» denaro aristocratico della Nuova Irlanda (id., p.  387–
389). 3) Lo specchio tra popoli primitivi Di alcuni specchi litici (id., p.  391–393). 4) 
Trombe completate con un seschio umano ned Messico (id., p. 395–396). = Analyse de 
Volkov, Th. – L’Anthropologie. Paris. 1898. T. 9. Pp. 592–594.

280. Goetze,  A. Die trojanischen Silberbarren der SchliemannSammlung. Ein 
Beitrag zur Urgeschichte des Geldes. Extr. de Globus, t. LXXI. 1897. n°14. = Analyse de 
Volkov, Th. – L’Anthropologie. Paris. 1898. T. 9. P. 455.

281. Jelinek, Bretislav. Materialien zur Vorgeschichte und Volkskunde Boehmens. 
III. Th. Plesivec und seine naechste Umgebung in der Vorgeschichte. Mittheilungen 
der anthropolog. Gesellsch. in Wien, XXVI Bd. VI  Heft. Wien. 1896.  = Analyse de 
Volkov, Th. – L’Anthropologie. Paris. 1898. T. 9. Pp. 73–75.

282. Kaindl, R. F. Bei den Huzulen im Pruththal. Ein Beitrag zur Hausforschung 
in Oesterreich. Mittheilungen der anthropologischen Gesellschaft in Wien. Bd. XXX
II. Heft.  6. 1897.  15 p. avec  5 phototypies, plus. plans et 1  pl.  = Analyse de Th.  V.  – 
L’Anthropologie. Paris. 1898. T. 9. Pp. 575–577.

283. Křiž (Martin). Ueber die Quartaerzeit in Maehren und ihre Beziehungen zur 
tertiaeren Epoche. Extr. de Mittheilungen der anthropologischen Geseillschaft in Wien, 
Bd. XXVIII. Wien. 1898. = Analyse de Volkov, Th. – L’Anthropologie. Paris. 1898. T. 9. 
Pp. 341–343. 

284. Leite de Vasconcellos,  J. Religioes da Lusitania na parte que principalmente 
se refere a Pórtugal. Vol. 1 (XVIII–XI–440 p., avec 112 gravures) Lisboa, 1897. = Analyse 
de Volkov, Th. – L’Anthropologie. Paris. 1898. T. 9. Pp. 87–88.

285. Matiejka,  H. Anthropophagie in der praehistoriscnen Ansiedlung bei 
Knovize und in der praehistorischen Zeit ueberhaupt. Mittheilungen d. anthropologisch. 
Gesellschaft in Wien. Bd. XXVI. Heft 3. Wien, 1896. avec 1 pl. = Analyse de Volkov, Th. – 
L’Anthropologie. Paris. 1898. T. 9. Pp. 688–689.

286. Seger, H. Figürliche Darstellungen auf schiesischen Grabgefässen der 
Hallstattzeit Ext. de Globus. Bd. LXXII. n°19  = Analyse de Th.  V.  – L’Anthropologie. 
Paris. 1898. T. 9. Pp. 80–81.

1898. (13 p. avec 2 photogravures). = Analyse de Th. V. – L’Anthropologie. Paris. 1898. 
T. 9. Pp. 578–579.

266. [Анучин] Anoutchine, D. N. Kamennyi viék i doїstorіtcheskoїé nasselienié 
Eguipta etc. (L’âge de la pierre en Égypte et la population préhistorique de ce pays d’après 
les nouvuelles recherches). [Extr. de Bulletins et Notices archéologiques, 1898, n 3 et 4]. 
Moscou. 1898. 43 pages in8°. = Analyse de Th. V. – L’Anthropologie. Paris. 1898. T. 9. 
Pp. 442–443.

267. [Гнатюк] Hnatiouk, Volodymyr. Rouski osseli v Batchtzi v poloudneviy 
Ouhorchtchyni. (Les colonies ruthènes a Batchka dans la Hongrie méridionale). Extr. 
des Bulletins de la Société scientifique de Chevtchenko à Léopol. T. XXII, Leopol. 1898 
(55 p. in8°). = Analyse de Th. V. – L’Anthropologie. Paris. 1898. T. 9. Pp. 573–574.

268. [Добромыслов] Dobromyslov,  N. Poiésdka zіmoїou, etc. Voyage d’hiver 
dans les villages de l’Angara supérieure; les Orotchènes de ce pays [Comptesrendus de 
la section de TroitzkossavskKiakhta de la Société imp. russe de géographie pour 1897, 
n°l]. Tomsk, 1897. = Analyse de Th. V. – L’Anthropologie. Paris. T. 9. Pp. 579–580.

269. [Крыштафович] Krychtafovitch,  N. Posliétretitchnyia obrazovania v 
okrestnostiakh NovoAlexandriї (Formations quaternaires dans les environs de la 
NouvelleAlexandrie, in8. 68 p. et planches. Varsovie. 1896). = Analyse de Volkov, Th. – 
Bulletins de la Société d’Anthropolo gie de Paris. 1898. T. 9. Pp. 386–387.

269a. [Крыштафович] Krychtafovitch, N. Posliétretitchnya obrasovania v 
okrestnostiakh NovoAlexandriї (Dépôts quaternaires dans les environs de la Nouvelle
Alexandrie). Extr. des Bulletins de l’Institut d’agriculture et d’économie forestière de 
la NouvelleAlexandrie), Varsovie, 1896. 68 p. avec une carte coloriée et 2 planches. = 
Analyse de Volkov, Th. – L’Anthropologie. Paris. 1898. T. 9. Pp. 680–682.

270. [Крыштафович] Krychtafovitch. Echtche о mejdoulednikovykh otlojemiakh 
v okrestnostiakh Grodno (Encore sur les dépóts interglaciaires des environs de Grodno). 
Extr. de l’Annuaire de Géologie et de Minéralogie, t. 1. Liv. 2, Varsovie. 1897. = Analyse 
de Volkov, Th. – L’Anthropologie. Paris. 1898. T. 9. Pp. 437–439. 

271. [Крыштафович] Krychtafovitch. Ouspiékhi izoutchenia posletretitchnykh 
obrazovaniy Rossii (Les progrès des études sur les dépôts quaternaires de la Russie en 
1896). Extr. de l’Annuaire de Géologie et de Minéralogie de la Russie, t. II, liv. 2. Varsovie. 
1897. = Analyse de Volkov, Th. – L’Anthropologie. Paris. 1898. T. 9. Pp. 437–439.

272. [Лавров] Lavroff, P. L. Pérėjivania doїstoritcheskaho perioda (Survivances 
préhіstoriques). Genève. 1898. 160 p. in8° = Analyse de Volkov. Th. – L’Anthropologie. 
Paris. 1898. T. 9. Pp. 571–573.

273. [Ляскоронский] Liaskoronsky, Basile. Cartes étrangères et atlas des XVI et 
XVII siècles, concernant la Russie méridionale (en russe). in4°. 22 p. et 4 cartes, Kiev. 
1898. = Analyse de Volkov, Th. – Bulletins de la Société d’Anthropologie de Paris. 1898. 
T. 9. Pp. 276–277.

274. [ТалькоГринцевич] TalkoHryncewicz,  J. К antropologiї velikorosov 
semeїskié (staroobriadtzy) zabaїkalskié (Contribution a l’anthropologie des Gřands
Russiens. Les sectaires n’admettant que les vieux rites en Transbaїkalie). Extr. des 
ComptesRendus de la section de TroїtzkossavskKiakhta de la Société Imp. russe 
de Géographie Tomsk, 1898 (62 p. in8°, avec 2 pl. de photogravures).  – Analyse de 
Volkov, Th. – L’Anthropologie. Paris. 1898. T. 9. Pp. 352–353.

275. [ТалькоГринцевич] TalkoHryncewicz,  J. Materialy k paleoethnologiї 
Zabaїkalia. Moguila na Dourionakh, etc. (Matériaux pour la paléoethnologie de 
la Transbaїkalie. Tombe à Douriony nécropole de SoukhoїKlioutch et de Tzagan
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299. Gisement (Le) paléolithique d’Aphontova Gora près de Krasnoїarsk (Russie 
D’Asie). – L’Anthropologie. Paris. 1899. Т. 10. Pp. 172–178. J. De Baye et Th. Volkov.

_______________________

300а. Звістки й листи, [що їх подав Xв.   Вовк до т.  І. Мат. до укр.руськ. 
етнольоґії]. (Археольоґічний з’їзд у Київі. – З’їзд природознавців і лїкарів у Киї
ві. – Палеолїтична знахідка на Чорномор’ї. – Нові знахідки д. В. В. Хвойки. Знахід
ка д. Мазараки. – «Козацька» могила коло Нїжена). – Материяли до укр.руської 
етнольоґії. Львів. 1899. Т. І. Стор. 220–226.

300b. Материяли до Україяськоруської етнольоґії. Вид. Етноґрафічної ко
місії Наукового Товариства ім. Шевченка у Львові за ред. Хв .   Вовка . Т. т. 1–7. 
Львів. 1899–1904.

Рецензія на т. 1: А. Малинка. – Археолог. Лѣтопись Южной Россіи. К. 1899. 
Т. 1. Стор. 99–102.

На т.  т.  II–III: А.  Малинка.  – Археол. Лѣтоп. Южн. Россіи. К.  1901. Т.  III. 
Стор. 129–137.

_______________________

301. [Археологическая Летопись Южной России] Annales archéologiques de 
la Russie méridionale. SeptembreOctobre. 1899. = Analyse de Volkov, Th. – Bulletins de 
la Société d’Anthropologie de Paris. 1899. Т. 10. (IV Série). P. 626.

302. [Материяли до Укр.руської Етнольоґії] Materialy do oukraїnorouskoї 
etnologiї (Matériaux pour l’ethnologie ukraїnoruthène) publiés par la Soc. scientif. de 
Chevtchenko, sous la rédaction de Т.  I. Léopol. 1899.  = Explications de Volkov,  Th.– 
Bulletins de la Société d’Anthropologie de Paris. 1899. T. 10. Pp. 124–125.

303. (Тенишев) Tenicheff, W. N. Programma etnografitcheskikh sviédeniy o 
krestianakh tzentralnoї Rossiї (Questionnaire pour les recherches ethnographiques sur 
les paysans de la Russie centrale). Smolensk, 2 éd. 1898. in16. VI–229 p. = Analyse de 
Volkov, Th. – L’Anthropologie. Paris. 1899. T. 10. Pp. 348–349.

304. [Ханенко] Khanenko, B. J. Drevnosti rousskia. Kresty i obrazki (Antiquité 
russes. Croix et médailles de dévotion). Kiev. 1899. (10 p. et XVI pl. inf) = Analyse de 
Volkov, Th. – L’Anthropologie. Paris. 1899. T. 10. Pp. 471–472.

305. Abercromby, John. The Pre and Protohistoric Finns botheastern western 
with the Magic Songs of the west Finns. 2  vol. (XXII–363 et XXII–400  p., avec 
nombreuses cartes et figures). Grimm Library. n°9, D. Nutt, éd., Lond., 1898. = Analyse 
de Volkov, Th. – L’Anthropologie. Paris. 1899. T. 10. Pp. 460–463.

306. Blasius, Wilh. Spuren paläolithischer Menschen in den Diluvial
Ablagerungen der Rübeländer Höhlen. Beiträge zur Anthropologie Braunschweigs, 
Brunswick, Fr. Viegveg et fils, 1898. (Avec 3 pl. de phototypies). = Analyse de Volkov, Th. – 
L’Anthropologie. Paris. 1899. T. 10. Pp. 327–328.

307. Fischer, L. H. Eine neolithische Ansiedelung in Wien (OberSt.  Veit). 
Gemeindeberg. Mittheilungen d. anthropolog. Gesellschaft in Wien, Bd. XXVIII. Heft 3. 
1897. Avec 61 grav. en texte. = Analyse de Th. V. L’Anthropologie. Paris. 1899. T. 10. P. 82.

308. Grabowsky, F. Die Lübbensteine bei Helmstedt. Beiträge zur Anthropologie 
Braunschweigs. Brunswick 1898.  = Analyse de Th.  V.  – L’Anthropologie. Paris. 1899. 
T. 10. P. 337.

309. Hoernes, M. et Fiala, Fr. Die neolithische Station von Butmir bei Sarajevo in 
Bosnien. II Theil. Ausgrabungen in den Jahren 1894–1896. Édition du Museé national 

287. Weinzierl, Rob. de. Die neolithische Ansiedelung bei GrossCzernosek. 
Ausgrabungen in den Jahren 1895 und 1896. Mittheilungen der anthropol. Gesellsch. 
in Wien. Bd. XXVII. II Heft. 1897. avec 20 grav. en texte. = Analyse de Volkov, Th. – 
L’Anthropologie. Paris. 1898. T. 9. Pp. 441–442.

_______________________

288. Нидерле, Люборъ. Человѣчество въ доисторическія времена. Доисто
рическая археологія Европы и въ частности славянскихъ земель. Переводъ съ 
чешскаго Ѳ. К. Волкова, подъ ред. Д. Н. Анучина. Спб. 1898. Изд. Л. Ф. Пантелѣева. 
VII+XXVII+2 нен.+655 стр. Съ 459 рис. и картою [внѣ текста].

Рец.: 1) В.  А.  – Кіевская Старина. 1898. Т.  LX. Мартъ. Стр.  105–108. 
2) Н. Х. – Этнографическое Обозрѣніе. М. 1898. № 1. Критика и библіогра
фія. Стр. 164–166.

1899

289. Дещо про теперішний стан і завдання української етнольоґії. Від Ре
дакції.  – Материяли до Українськоруської Етнольоґії. Вид. Етноґрафічної Ком. 
Наукового Тва ім. Шевченка у Львові. За ред. Хв. Вовка. 1899. Т. І. Стор. V–XIX. 
Хв. В.

290. Габріель де Мортільє (1821–1898). [Некролог]. – Материяли до Україн
ськоруської Етнольоґії. Вид. Етноґраф. Ком. Наукового Тва ім. Шевченка у Льво
ві. За ред. Хв. Вовка. 1899. Т. І. Стор. 226–227. Хв. В.

291. Палеолитическая стоянка на Черноморьѣ. [Открытіе палеолитической 
стоянки у станицы Ильской барономъ деБай]. –Археологическая Лѣтопись Юж
ной Россіи К. 1899. Т. І. Изслѣдованія и раскопки. Стр. 74–75. Ѳ. Волковъ.

292. Палеолитическая стоянка на Черноморьѣ.  – Кіевская Старина. 1899. 
Т. LXV. Май. Археологическая Лѣтопись. Изслѣдованія и раскопки. Стр. 167–168. 
Ѳ. Волковъ.

293. Передісторичні знахідки на Кирилівській улицї у Київі. – Материяли до 
Українськоруської Етнольоґії. Вид. Етноґрафічної Ком. Наукового Тва ім. Шев
ченка у Львові. За ред. Хв. Вовка. 1899. Т. I. Стор. 1–32. 3 мал. в тексті. Хв. Вовк.

294. Палеолїтичні знахідки на Кирилівській улиці у Київі. (Додаток до по
передньої статті. – «Передісторичні знахідки на Кир. ул.) – Материяли до Україн
ськоруської Етнольоґії. Вид. Етноґрафічної Ком. Наукового Тва ім. Шевченка у 
Львові. За ред. Хв. Вовка. 1899. Т. І. Стор. 211–219. З 4 мал. Хв. Вовк.

Рецензія: М. В. – L’Anthropologie. Paris. 1899. Т. 10. Pp. 203–204.
295. Програма до збірання відомостей дотичних народньої побутової тех

ніки. – Материяли до Українськоруської Етнольоґії. Вид. Етноґр. Ком. Науково
го Тва ім. Шевченка у Львові. За ред. Хв. Вовка. 1899. Т.  І. Додатки: Стор.  l–22. 
Хв. Вовк.

296. Специяльні програми до науковоетнографічних розвідок. [Від редак
ції]. – Материяли до Українськоруської етнольоґії. Вид. Етноґр. Ком. Наук. Тва 
ім. Шевченка у Львові. За ред. Хв. Вовка. 1899. Т. І. Додатки. Стор. I–II. Не підпи-
сана.

297. Українське рибальство у Добруджі. – Материяли до Українськорусь
кої Етнольоґії. Вид. Етноґраф. Ком. Наукового Тва ім. Шевченка у Львові. За ред. 
Хв. Вовка. 1899. Т. 1. Стор. 33–52. З мал. 1–14 в тексті. Хв. Вовк.

298. FumerBoire. – Mélusine. Paris. 1899. Т. IX. № 10. Pp. 229–230. Th. Volkov.
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322. По поводу нашихъ неолитическихъ находокъ съ церамикой до
микенскаго типа. – Кіевская Старина. 1900. Т. LXX. Стр. 235–245. Ѳ. Волковъ.

323. По поводу нашихъ неолититическихъ находокъ съ церамикой до
микенскаго типа.  – Археологическа Лѣтопись Южной Россіи. Кіевъ. 1900. Т.  II. 
Стр. 131–141. Ѳ. Волковъ.

324. Congrès archéologique de Kiev. – L’Anthropologie. Paris. 1900. T. ІІ. Pp. 59–
64. Th. Volkov.

325. Défense du mammouth gravee du gisement paleolithique de Kiev. – Bulletins 
et Mémoires de la Societe d’Anthropologic de Paris. 1900. T. І. Pp. 478–479. Th. Volkov.

326. Défense du mammouth gravée du gisement paléolithique de Kiev. [Paris] 
(25×16). Pp. 477–478. (Extrait des Bulletins [et Mémoires] de la Société d’Anthropologiе 
de Paris. 1900. Т. I. Th. Volkov.

327. Fraternisation (La) chez les Juifs de Lithuanie. – Mélusine. Paris. 1900. Т. X. 
№ 1. Th. V.

328. Homme (L’) – Lion. – Bulletins et Mémoires de la Société d’Anthropologie de 
Paris. 1900. T. I. P. 109. Th. Volkov.

Рецензія: H. M. – L’Anthropologie. Paris. 1901. T. 12. Pp. 208–209.
329. Nouvelle (Une) découverte monétaire à Kiev. – Bulletins et Mémoires de la 

Société d’Anthropologie de Paris. 1900. T. 1. Pp. 17–18. Th. Volkov.
Рецензія: H. Mansuy. – L’Anthropologie. Paris. 1901. T. 12. P. 471.

330. Nouvelle (Une) découverte monétaire à Kiev. [Paris]. (25×16). Pp.  17–18. 
(Extrait des Bulletins de la Société d’Anthropologie de Paris). Th. Volkov.

331. Sommeil (Le) hivernal chez les paysans russes. – Bulletins et Mémoires de la 
Société d’Anthropologie de Paris. 1900. T. 1. Pp. 67–68. Th. Volkov.

Рецензія: 1)  Beilage zur Allgemeinen Zeitung. 1901. №  28. 2)  H.  M.  – 
L’Anthropologie. Paris. 1901. T. 12. Pp. 207–208.
332. Sommeil (Le) hivernal chez les paysans russes. [Paris] [1900]. (25×16). 

Pp. 67–68. (Extrait des Bulletins de la Société d’Anthropologie de Paris). Th. Volkov.
_______________________

333. [Записки Наукового Тва] Zapysky Naoukovoho Tovarystva 
im. Chevtchenka (Bulletins de la Société scientifique de Chevtchenko à Léopol), 1899. 
n°5 et 6, t. XXXI et XXXII. = Analyse de Volkov, Th. – Bulletins et Mémoires de la Société 
d’Anthropologie de Paris. 1900. Т. I. Pp. 130–132.

334. [Записки Наукового Тва] Zapysky Naoukovoho Tovarystva 
im. Chevtchenka (Bulletins de la Société scientifique de Chevtchenko à Léopol), 1899, 
n°5 et 6, t. XXXI et XXXII. = Analyse de Volkov, Th. [Paris] 1900. (25×16) Pp. 131–132. 
(Extrait des Bulletins de la Société d’Anthropologie de Paris).

335. [Ханенко] Khanenko,  M.  B. Drevnosti Pridniéprovia (Antiquités da la 
région du Dnièpre). Fasc. I. Ages de la pierre et du bronze. Fasc. II. Epoque antérieure 
à la grande émigration des peuples, in4°, avec planches. Kiev. 1899.  = Analyse de 
Volkov, Th. – Bulletins et Mémoires de la Société d’Anthropologie de Paris. 1900. T. 1. 
Pp. 126–128.

336. [Ханенко] Khanenko, M. B. Drevnosti Pridniéprovia (Antiquités de la région 
du Dnièpre). Fasc. I.  Ages de la pierre et du bronze. Fasc.  II. Epoque antérieure à la 
grande émigration des peuples, in4° avec planches, Kiev, 1899. = Analyse de Volkov, Th. 
[Paris] 1900. (25×16). Pp. 127–129 (Extrait des Bulletins de la Société d’Anthropologie 
de Paris).

de BosnieHercegovine, Vienne. 1898. lnf. 47 p. 1 plan. 19 pl. et 47 fig. dans le texte. = 
Analyse de Volkov, Th. – L’Anthropologie. Paris. 1899. T. 10. Pp. 579–584. 

310. Majewski, Erazme. 1)  Toporki kamienne z okolic górnego Bugu i Styru. 
Extr. de Pamiętnike Fizyograficzni, t. XV, 39 p. avec 9 grav. en texte, 1 carte coloriée et 5 
planches. Varsovie. 1898. 2) Zabytki przeddziejowe w Zernikach Dolnych, id. 3) Toporki 
rogowy i kamienny ze wsi Borowe. Id. = Analyse de Th. V. – L’Anthropologie. Paris. 1899. 
Т. 10. Pp. 463–466.

311. Matiegka, H. Ueber die Beziehungen zwischen Koerperbeschaffenheit und 
geistiger Thaetigkeit bei Schulkindern. Mittheilungen d. anthropolog. Gesellschaft in 
Wien. Bd. XXVIII. Heft 3. 1898. = Analyse de Volkov, Th. –L’Anthropologie. Paris. 1899. 
T. 10. P. 107.

312. Paulitchke, Ph. Prehistorische Funde aus dem Somaliande. Mittheilungen 
d. anthropolog. Gesellschaft in Wien. Bd.  XXXIII. Heft.  3. Wien. 1898, avec 3  pl. de 
photogravures. = Analyse de Volkov, Th. – L’Anthropologie. Paris. 1899. T. 10. Pp. 76–77.

313. Voges, Th. Bronzen aus dem nördlichen Teile des Landes Braunschweig und 
den angrenzenden Gebieten. Beiträge zur Anthropologie Braunschweigs. Brunswick. 
1898. = Analyse de Volkov, Th. – L’Anthropologie. Paris. 1899. T. 10. Pp. 336–337.

_______________________

314. Сороміцькі весїльні піснї записані М. О. Максимовичом. – Материяли 
до Українськоруської Етнольоґії. Вид. Етноґраф. Ком. Наукового Тва ім. Шевчен
ка у Львові. За ред. Хв. Вовка. 1899. Т. І. Стор. 157–168. Подав Хв. Вовк.

1900

315. Археольоґічний конґрес у Київі 1899  р.  – Материяли до Українсько
Руської Етнольоґії Наукового Тва ім. Шевченка у Львові. 1900. Т.  III. Звістки й 
листи. Стор. 174–175. Хв. Вовк.

316. Знахідки у могилах між Веремєм і Стретівкою і біля Трипільля. –Ма
терияли до Українськоруської Етнольоґії. Вид. Етноґрафічної Комісиї Наукового 
Тва ім. Шевченка у Львові. За ред. Хв. Вовка. 1900. Т. ІІІ. Стор. 1–11+табл. 1. З 12 
мал. в тексті. Хв. Вовк.

Рецензія: М. Boule. – L’Anthropologie. Paris. 1901. Т. 12. P. 730.
317. Конґрес фолькльористів (Gongrès des Traditions Populaires) у Парижі у 

вереснї 1900 р. – Материяли до Українськоруської Етнольоґії Наукового Тва ім. 
Шевченка у Львові. 1900. Т. III. Звістки й листи. Стор. 181. Хв. Вовк.

318.  Міжнароднїй археольоґічноантропольоґічний конґрес у Парижі у 
серпні 1900  р.  – Материяли до Українськоруської Етнольоґії Наукового Тва 
ім. Шевченка у Львові. 1900. Т. ІІІ. Звістки й листи Стор. 180–181. Хв. Вовк.

319. Міжнародня школа на Виставці 1900 р. у Парижі. – Материяли до Укра
їнськоруської Етнольоґії Наукового Тва ім. Шевченка у Львові. 1900. Т. III. Звіст
ки й листи. Стор. 178–180. Хв. Вовк.

320. Нове виданє Передісторичної археольоґії Мортільє (G. et А. de Mortillet, 
Le Préhistorique, l’origine et l’antiquité de l’homme, 3me éd. Paris, Schleicher frères 
(Reinwald) 1900. – Материяли до Українськоруської Етнольоґії Наукового Тва ім. 
Шевченка у Львові. 1900. Т. III. Звістки й листи. Стор. 181–182. Хв. Вовк.

321. Парижська Виставка 1900  p.  – Материяли до Українськоруської Ет
нольоґії Наукового Тва ім. Шевченка у Львові. 1900. Т.  III. Звістки й листи. 
Стор. 175–178. Хв. Вовк.
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près du bourg de Smièla. St.Pétersbourg. 1901. = Analyse de Volkov, Th. – Bulletins et 
Mémoires de la Société d’Anthropologie de Paris. 1901. T. 2. Pp. 424–425.

349. [ЛитвиноваБартош] LitvinovaBartoche. Vessilny zvytchaї і obriady ou 
seli Zemliantzi (Rites et usages nuptiaux dans le village de Zemlianka, gouvernement 
de Tchernyhiv). Extr. des Matériaux pour I’Ethnologie ukraїnoruthène, publ. sous la 
rédaction de M. Th. Volkov à Léopol. in8°, 104 p. Léopol. 1900. = Analyse de Volkov, Th. – 
Bulletins et Mémoires de la Société d’Anthropologie de Paris. 1901. T. 2. P. 263.

350. [ЛитвиноваБартош] LitvinovaBartoche. Vessilni zvytchaї i obriady ou 
seli Zemliantzi... (Rites et usages nuptiaux dans le village de Zemlianca, gouvernement 
de Tchernyhiv). Ext. des Matériaux pour l’Ethnologie ukraїnoruthène, publles sours 
la rédaction de M.  Th.  Volkov à Léopol, in8°. 104  p. Léopol. 1900.  = Analyse de 
Volkov, Th. [Paris]. (25×16). Pp. 263–264. (Extrait des Bulletins et Mémoires de la Société 
d’Anthropologie de Paris).

351. [Смолев] Smolev.  J. Tri tabanhoutskikh roda selenginskikh bouriat (Trois 
tribus des BouriatesTabanhoutes de Selenga). Travaux de la Sect. de Troїtzkossawsk
Kiakhta de la Soc. Imp. Russe de Géographie. T. І, fasc. 3. Moscou. 1900. = Analyse de 
Volkov, Th. – L’Anthropologie, Paris. 1901. T. 12. Pp. 481–482.

352. [ТалькоГринцевич] TalkoHryncewicz,  J. Oudjinskoїe doistoritcheskoїé 
kladbichtché (Cimetière préhistorique de Soudjі en Transbaїkaliе). Travaux de la section 
de TroїtzkossawskKiakhta de la Société  Imp. russe de Géographie, т.  I. fasc. 2 et 3. 
Moscou. 1879. = Analyse de Volkov, Th. – L’Anthropologie. Paris. 1901. T. 12. Pp. 727–728.

353. [Ханенко] Khanenko, M. B. et Mme V. Drevnosti Pridniéprovia (Antiquités 
de la région du Dniėper) livr. IV. in4°. 30 p. avec pl. Kiev. 1901. – Analyse de Volkov Th. – 
Bulletins et Mémoires de la Société d’Anthropologie de Paris. 1901. T. 2. Pp. 421–422.

354. Demetrykiewich, Wlodzimierz. Korony bronzowe przedhistoryczne (Co
uronnes préhistoriques en bronze). Materyaly antropologicznoarcheologiczne i etno
graficzne, wydawane staraniem Komisyi antropologicznej Akademiї umietnoscі w Kra
kowie, т.  IV, Cracovie. 1900. = Analyse de Volkov, Th. – L’Anthropologie. Paris. 1901. 
Т. 12. Pp. 184–186.

355. Demetrykiewich, Wlodzimierz. Poszukiwania archeologiczne w powiecie 
Trembowelskim w Galicyi wschodniej (Recherches archéologiques dans le district de 
Trembowl en Galicie orientate) Materyaly antrop. archeolog. i etnograficzne wyd. star. 
Komisyi antropologicznej Akademii umietnoscl w Krakowie, т.  IV. Cracovie. 1900. = 
Analyse de Volkov, Th. – L’Anthropologie. Paris. 1901, Т. 12. Pp. 184–186.

356. Djourtchitj,  V. Gradina na vrelu Rame prozorskog kotara (Monticule aux 
sources de Ramadans le district de Prozor). Glasnik zemaljskog museja u Bosni і Herce
govini, т. XII, fasc. 1. Sarajevo. 1900. = Analyse de Th. V. – L’Anthropology. Paris. 1901. 
T. 12. Pp. 729–730.

357. Haskovec, Ladisl. et Matiegka, F. Přispěvek k anthropologii obyvatelstva 
zeme české (Contribution à l’anthropologie du pays tchèque). Narodopisny Sbornik 
českoslovansky, IV–V. Prague. 1899 = Analyse de Volkov, Th. – L’Anthropologie. Paris. 
1901. T. 12. Pp. 467–469.

258. Havelkova, Vlasta. Plachty koutni Obusky (Couvrelits). Narodopisny Sbor
nik českoslovansky, fasc. IV–V. Prague. 1899. = Analyse de Volkov, Th. – L’Anthropologie. 
Paris, 1901. T. 12. Pp. 470–471.

259. Havelkova, Vlasta. Nekteré sperky nase lidovè (Quelquesuns de nos bijoux 
populaires). Narodopisny Sbornik českoslovansky, fasc. VI. Prague. 1900. = Analyse de 
Volkov, Th. – L’Anthropologie. Paris. 1901. T. 12. Pp. 470–471.

337. Makowsky, Alexander. Bearbeitete Mammutknochen aus dem Loess von 
Maehren. Mitthellungen der anthropologischen Gesellschaft in Wien. Bd.  XXIX, 
2  Heft. (avec 1  planche et 1 gravure en texte). Wien. 1899.  = Analyse de Volkov.  Th. 
L’Anthropologie. Paris. 1900. T. 11. P. 749.

338. Szombathy, Joseph. Bemerkungen zu den diluvialen Saugethierknochen aus 
der Umgebung von Brünn. Mitthellungen der anthropologischen Gesellschaft in Wien, 
Bd. XXIX, 3 Heft, Wien. 1899. = Analyse de Th. V. – L’Anthropologie. Paris. 1900. T. 11. 
Pp. 749–750.

1901

339. Выставка барона де Бая въ Musée Guimet въ Парижѣ. – Кіевская Ста
рина. 1901. Т. LXXIV. Іюль–августъ. Археологическая Лѣтопись. Разныя извѣстія. 
Стр. 74–76. Ѳ. В.

340. Découverte d’un nouveau mammouth en Sibérie. – L’Anthropologie, Paris. 
1901. T. 12. Pp. 492–493. Th. V.

341. Ethnographie (L’) dans les Sections Russes de l’Exposition Universelle de 
1900. – Revue Internationale de Sociologie. Paris. 1901. № 1. Pp. 39–51. Th. Volkov.

Рецензія: H. Mansuy. – L’Anthropologie. Paris. 1901. T. 12. Pp. 748–749.
342. Ethnographie (L’) dans les sections russes de L’exposition Universelle de 

1900, Paris. V. Giard et E. Brière. (25×16). 15 p. (Extrait de la Revue Internationale de 
Sociologie). Th. Volkov.

343. Ethnographie (L’) dans les sections russes de l’Exposition Universelle de 1900. 
Extr. de la Revue Internationale de la Sociologie, in8° 15 p. Paris. 1901. = Explications 6 
de Volkov, Th. – Bulletins et Mémoires de la Société d’Anthropologie de Paris. 1901. T. 2. 
P. 264.

344. Nouvelle découverte de représentations figurées des Scythes. – Bulletins et 
Mémoires de la Société d’Anthropologie de Paris. 1901. T. 2. Pp. 717–718. Th. Volkov.

345. Nouvelles et correspondence. (Compte rendu des Congrès de 1899 et 1900). 
Extr. des Matérіaux pour l’Ethnologie ukraїnoruthène, T. ІІІ, in8°. 8 p. Lemberg. 1901. 
= Explications 7 de Volkov, Th. – Bulletins et Mémoires de la Société d’Anthropologie de 
Paris. 1901. T. 2. P. 264.

346. Znakhidky ou mohylakh mij Vérémiem і Strètivkoїou (Trouvailles dans 
les kourgans entre Vérémié et Strėtivka et près de Tripillé). Ext. des Matériaux pour 
l’Ethnologie ukraїnoruthène, т.  III. in8°, 11 p. et fig. Léopol. 1901. Explications  8 de 
Volkov, Th. – Bulletins et Mémoires de la Société d’Anthropologie de Paris. 1901. T. 2. 
P. 264.

_______________________

347. [Анучин] Anoutchine,  D.  N. O  koultourié kostromskikh kourganov, etc. 
(Sur l’industrie des kourgans du gouvernement de Kostroma et sur tout sur les objets 
d’ornement et les symboles religieux de ces kourgans). Extr. des Matériaux pour 
l’archéologie des gouvernements orientaux. inf. 23 p. et VI pl. Moscou. 1899. = Analyse 
de Volkov, Th. – L’Anthropologie. Paris. 1901. T. 12. Pp. 181–182.

348. [Бобринский] Bobrinskoy, Alexis. Kourgans et trouvailles archéologiques 

6 Автореферат.
7 Автореферат.
8 Автореферат.

http://www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



220 221

3 pl. Lemberg. 1902. = Explications 9 de Volkov, Th. –Bulletins et Mémoires de la Société 
d’Anthropologie de Paris. 1902. T. 3. P. 546.

343. Science (La) des illettrés en Ukraine et les études générales dans cette 
direction. – Congrès International des Traditions Populaires (10–12 Sept. 1900). Paris. 
1902. Pp. 132–134. Th. Volkov.

374. Sur quelques os «surnuméraires» du pied humain et la triphalangie du 
premier orteil (et du pouce). – Bulletins et Mémoires de la Société d’Anthropologie de 
Paris. 1902. T. 3. Pp. 274–296. [30 fig.] Th. Volkov.

Рецензія: L. Laloy. – L’Anthropologie. Paris. 1903. T. 14. Pp. 98–99.
375. Sur quelques os «surnuméraires» du pied humain et la triphalangie du 

premier orteil (et du pouce). [Paris] 1902. (25×16). Pp. 274–293. Avec 30 fig. dans le texte. 
(Extrait des Bulletins et Mémoires de la Société d’Anthropologie de Paris. Th. Volkov.

_______________________

376. [Богораз]. Bogoraz, V.H. Otcherk materialnago byta olennykh Tchouktcheї 
(Aperçu sur l’Ethnographie des Tchouktches d’après les col lections de N.L. Gondatti 
du Musée ethnographique de l’Académie Imp. des Sciences de St.Pétersbourg. in4, 67 
p. avec XXV planches, St. Pétersbourg. 1901. = Analyse de Volkov, Th. – Bulletins et 
Mémoires de la Société d’Anthropologie de Paris. 1902. T. 3. P. 176.

377. [Богораз] Bogoraz, V.H. Otcherk materialnago byta olennykh Tchouktcheї 
(Aperçu sur l’Ethnographie des Tchouktches d’après les collections de N.L.  Gondatti 
du Musée ethnographique de l’Académie Imp. des Sciences de St.Pétersbourg), in 4°, 
67 p. avec XXV planches, St.Pétersbourg. 1901. = Analyse de Volkov, Th. [Paris] 1902. 
(25×16). Pp. 177–179. (Extrait des Bulletins et Mémoires de la Société d’Anthropologie 
de Paris).

378. [Ханенко] Khanenko, B. Drevnosti rousskia, kresty i obrazki. (Antiquités 
russes, croix et images). In 4°, 32 p. avec 16 planches. Kiev. 1899. = Analyse de Volkov, Th. – 
Bulletins et Mémoires de la Société d’Anthropologie de Paris. 1902. T. 3. Pp. 309–310.

379. Szukiewicz, Wandalin. Poszukiwania archeologiczne (Recherches 
archéologiques dans les districts de Lida et de Troki, gouv. de Vilna). Światowit, т. III. 
Warsovie. 1901. 20 p. avec 3 cartes, 1 plan, 2 fig. en texte et 7 pl. = Analyse de Volkov, Th. – 
L’Anthropologie. Paris. 1902. T. XIII. №. 3. P. 364.

380. Truhelka, Ciro. Dva prehistorijska nalaza iz Gorice (Deux trouvailles 
préhistoriques à Goritza) Glasnik zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini, т. XI. 2 et 3, 
1899 (55 pages avec 122 fig. et 2 pl.) = Analyse de Volkov, Th. – L’Anthropologie. Paris. 
1902. T. XIII. № 4. Pp. 516–517.

381. Truhelka, Ciro. Prehistoricka stojenica u koritu Save kod Dônje doline 
(Village lacustre dans le lit de Sava, près de la valleé de Dônje). Glasnik zemaljskog mu
zeja u Bosni і Hercegovini, т. XIII. fasc. 2 et 3. Sarajevo. 1901. (61 page, avec 61 fig. et 
27 planches). = Analyse de Th. V. – L’Anthropologie. Paris, 1902. T. XIII. № 4. Pp. 517–
518.

_______________________

382. Vieilles coutumes et croyances en Languedoc. Par M. le Dr Delisle. [M. 
Th.  Volkov, prend part dans les discussions].  – Bulletins et Mémoires de la Société 
d’Anthropologie de Parts. 1902. T. 3. P. 741.

9 Автореферат.

260. Hoernes, Moritz. Bronzen aus Wien und Umgebund im kk. naturhistorischen 
Hofmuseum und die Bronzezeit Niederösterreichs im Allgemeinen. Mittheilungen der 
Anthropologischen Gesellschaft in Wien, XXX Bd., III. Heft. Wien. 1900. = Analyse de 
Volkov, Th. – L’Anthropologie. Paris. 1901. T. 12. Pp. 716–717.

361. Majewski, Erazm. 1) Garncarstwo we wsiach Grabova i Gora, (céramique 
préhistorique dans les villages Grabove et Goura distr. de Stopnica), avec 4 pl. et 8 grav. 
dans le texte. Swiatowit, т. II Varsovie. 1900. 2) Zabytki przeddziejowe w Dzieslawicach 
(Antiquités préhistoriques à Dzieslawice, distr. de Stopnica), avec 2 pl. et 2 grav. (id.). 
3) Ślady Wendow we Frankonni (Traces des Vendes en Franconie), avec 3 cartes (id.) = 
Analyse de Th. V. – L’Anthropologie. Paris. 1901. T. 12. Pp. 186–187.

362. Pfitzner, W. Socialanthropologische Studien. I. Der Einfluss des Lebensalters 
auf die anthropologischen Charaktere. II. Der Einfluss des Geschlechts auf die 
anthropologischen Charaktere. – Еxtr. Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie. 
2  broch. in8. 53–91  p. Stuttgart 1899–1901. = Analyse de Volkov,  Th.  – Bulletins et 
Mémoires de la Société d’Anthropologie de Paris. 1901. T. 2. Pp. 574–576.

363. Szukiewicz, Wandalin. Kurhany cialopalne w Pomusiu (Kourganes à 
incinération à Pomusié dans le distr. de Troki, gouv. de Vilna). Sviatovit. Т. II. Varsovie. 
1900. = Analyse de Th. V. – L’Anthropologie. Paris. 1901. T. 12. P. 186.

364. Tarczyński, Fr. Groby rzedowe kamienne w pow. Płockim (Sépultures en ran
gées à inhumation dans le district de Plock). Swiatowit, т. II. Varsovie. 1900 (avec 2 pl.) = 
Analyse de Th. V. – L’Anthropologie. Paris. 1901. Т. 12. Pp. 728–729.

1902

365. Магдаленъське майстерство на Україні.  – Записки Наукового Тва 
ім. Шевченка у Львові. 1902. Кн. 2. Т. XLVI. стор. 1–12. З мал. 1–8 в тексті та табл. І–
III поза текстом. Хведор Вовк.

Р е ц е н з і я :  В. M. – L’Anthropologie. Paris. 1903. Т. 14. P. 396.
366. Магдаленьське майстерство на Україні. Львів. 1902. Накладом Науко

вого Тва ім. Шевченка. (24×18) 1 нен. + 13 cтор. З мал. 1–8 в тексті та табл. І–III по
за текстом. Відбитка з Записок Наукового Тва ім. Шевченка т. XLVI Хведор Вовк.

367. Discour de М. Volkov au nom de l’École russe des HautesÉtudes Sociales [aux 
obsèques de M. Ch. Letourneau]. – Bulletins et Mémoires de la Société d’Anthropologie 
de Paris. 1902. Т. 3. P. 174. Th. Volkov.

368. [Discussion sur les variations squelettiques du pied]. – Bulletins et Mémoires 
de la Société d’Anthropologie de Paris. 1902. T. 3. Pp. 293–296. Volkov, Anthony.

369. [Discussion sur les variations squelettiques du pied]. [Paris]. 1902. (25×16). 
Pp. 293–296. (Extrait des Bulletins et Mémoires de la Société d’Anthropologie de Paris). 
Volkov, Anthony.

370. Industrie (L’) prémycénienne dans les stations néolithiques de l’Ukraine 
(Résumé de la communication). – Congrès International d’Anthropologie et d’Archéologie 
préhistoriques. Compte rendu de la 12me Sèssion, Paris. 1900. Paris. 1902. Pp. 401–404. 
Th. Volkov.

371. Industrie prémycénienne dans les stations néolithiques de l’Ukraine. (Résumé 
de la communication, faite au Congrès international d’anthropologie et d’archéologie 
préhistoriques, XIIe Séssion. Paris. 1900,  – L’Anthropologie. Paris. 1902. T.  13. №  1. 
Pp. 57–60. Th. Volkov.

372. Magdalenske maїsterstvo na Oukraїni (L’art magdalénien en Ukraїne). Extr. 
des Bulletins de la Société scientifique de Chevtchenko. T. XLVI, in 8°, 13 p. avec 8 fig. et 
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Cracovie, 1903. = Analyse de Th. V. – L’Homme Préhistorique. Paris. 1903, Pp. 318–
319.

396. Klaatch,  H. Entstehung und Entwickelung des Menschengeschlechtes 
(Origines et développement du genre humain) Weltall und Menschheit, publié par 
Kraemer. II Bd. BerlinLeipzig. = Analyse de Volkov,  Th.  – L’Homme Préhistorique. 
Paris. 1903. Pp. 188–189.

397. E.  M.  Jak rozkopywać kurhany. (Comment fautil fouiller les kourganes?) 
Swiatowit, vol. IV. Varsovie, 1902. = Analyse de Volkov, Th. – L’Homme Préhistorique. 
Paris. 1903. Pp. 62–63.

398. Niederle, Lub. Slovanské starožitnosti (Antiquités staves). Prague, 1902 (XV–
205 p. avec 2 cartes). = Analyse de Volkov, Th. – L’Homme Préhistorique. Paris. 1903. 
Pp. 31–32.

399. Prochazka, Alois. Spravy o nalezech na Vyskousku (Rapport sur les trouvailles 
aux environs de Vychkov (Moravie). Pravek. n°3 mai 1903. = Analyse de Volkov, Th. – 
L’Homme Préhistorique. Paris. 1903. Pp. 319–320.

400. Truhelka, Ciro. Sojenica u Dônjoj Dolini (Village lacustre de la vallée de 
Dônje). Glasnik zemaljskog muzeja u Bosni і Hercegovini. Т. XIV, fasc. I, 1902 (16 pages 
avec 8 pl.) = Analyse de Th. V. – L’Anthropologie. Paris. 1903. T. 14. Pp. 79–80.

_______________________

401. Popowsky,  I. Contribution à la morphologie de l’artàre Saphène chez 
l’homme. M. Th. Volkov fait au nom de M. Popowski une commu nication sur l’artère 
saphène.  – Bulletins et Mémoires de la Société d’Anthropologie de Paris. 1903. T.  4. 
P. 532; Pp. 596–607.

1904

402. [Антонович] Antonovitch, V. B. Arkheologitcheskaїa karta Volynskoї Goub. 
(La carte archéologique de la Volynie). Travaux du XІe Congrès archéologique russe. 
tenu à Kiev. Moscou. 1901. = Analyse de Th. V. – L’Anthropologie. Paris, 1904. T. 15. 
Pp. 209–210.

403. [Городцов] Gorodtzoff,  V.  A. Rousskaїa doїstoritcheskaїa keramika 
(Céramique préhistorique russe) (Troudy XI archeolog. Siézda. Travaux du XI Congrès 
archéologique russe à Kiev. Moscou, 1901. = Analyse de Volkov, Th. – L’Anthropologie. 
Paris. 1904. T. 15. Pp. 208–209.

404. [Мельник] Melnik, C.  Raskopki v zemlié Loutchanes (Les fouilles dans 
le pays des Loutchanes). Travaux du XIe Congrès archéo logique russe, tenu à Kiev. 
Moscou. 1901. = Analyse de Th. V. – L’An thropologie Paris. 1904. T. 15. P. 210.

405. [Сецинский] Sietzinsky. Arkheologitcheskaїa karta Podolskoї goub. (La 
carte archéologique de la Podolie). Travaux du XІe Congrès archéologique russe, tenu 
à Kiev. Moscou, 1901. = Analyse de Th. V. – L’Anthropologie. Paris. 1904. T. 15. Pp. 209–
210.

1905

406. Вироби передмікенського типу у неолітичних становищах на Українї. 
(Відчит на міжнародньому археольоґічному Конґресї 1900 р. у Парижі). – Мате
рияли до Українськоруської Етнольоґії. Вид. Етноґрафічної Комісиї Наукового 
Товва ім. Шевченка у Львові. За ред. Хв. Вовка. 1905. Т. VI. Стор. 1–27 + мапа 1. 
Хв. Вовк.

1903

383. Біля моря – між Басками. – ЛїтературноНауковий Вістник. Львів. 1903. 
Т. XXIV. Кн. X за жовтень. Стор. 15–35. Кн. XII за гру день. Стор. 216–232. Хведір 
Вовк.

384. Искусство Мадленской эпохи въ Украинѣ. (Переводь съ малорусска
го). – Археологическая Лѣтопись Южной Россіи. К. 1903. № 1. Стр. 15–25. Съ рис. 
въ текстѣ и табл. I–IV. Résumé стр. 79, 83. [Переклад ст: «Магдаленське майстер
ство на Україні», Записки Нау кового Тва ім. Шевченка у Львові. 1902. Т. XLVI]. 
Ѳ. К. Волковъ.

З приводу цієї ст. див.: В. Хвойка. КіевоКирилловская палеолитическая 
стоянка и культура эпохи Мадленъ.  – Археолог. Лѣтопись Южн. Россіи. 
К. 1903. № 1. Стр. 26–36.
385. Congrès (Le) archéologіque de Kharkov.  – L’Anthropologie. Paris. 1903. 

Т. 14. Pp. 113–118. Th. Volkov.
386. Exvoto (Les) de l’Ukraine Méridionale. – Bulletins et Mémoires de la Société 

d’Anthropologie de Paris. 1903. T. 4. P. 108. Th. Volkov.
387.  Fouilles (Les) récentes рrès de Taganrog et les kamennya baby. – Bulletins 

et Mémoires de la Société d’Anthropologie de Paris. 1903. T. 4. Pp. 109–111. Th. Volkov 
et A. Miller.

388. Dr Pfitzner, membre correspondant étranger [de la Société d’Anthropologie 
de Paris]. Nécrologue. – Bulletins et Mémoires de la Société d’Anthropologie de Paris. 
1903. T. 4. P. 5. Th. Volkov.

389. Dr Pfitzner. [Nécrologue] [Paris] 1903. (25×16). 6 p. (Extrait des Bulletins et 
Mémoires de la Société d’Anthropologie de Paris). Volkov.

390. Variations squelettiques du pied chez les primates et dans les races humaines. – 
Bulletins et Mémoires de la Société d’Anthropologie de Paris. 1903. T. 4. Pp. 632–707. 
1904. T. 5. Fasc. 1. Pp. 1–50; 720–725. 1904. T. 5. Fasc. 3. Pp. 201–331. 1904. T. 5. Fasc. 6. 
Pp. 720–725. Th. Volkov. [Докторська дисертація].

_______________________

391. [Анучин] Anoutchine, D. Russland in archäologischer Beziehung. (La Rus
sie au point de vue archéologique). Internationales Centralblatt für Anthropologie, etc. 
Heft. 2. 1893. = Analyse de Th. V. – L’Homme Préhistorique. Paris. 1903. P. 319.

392. [Литвинова Бартош] LitvinovaBartoche, P. Ioujnorusskiy narodnyi 
ornament. (L’ornement populaire de la Russie méridionale, Gouv. de Tchernihov). in 
4°. 19 pages, avec 21 grav. et XX pl. coloriées, Kharkov. 1902. = Analyse de Volkov, Th. – 
Bulletins et Mémoires de la Société d’Anthropologie de Paris. 1903. T. 4. P. 56.

393. [Попов] Popov,  M.  A. Anatomitcheskoié izsliédovanié, etc. (Etude 
anatomique d’ossements trouvés dans des kourgans du gouv. de Kharkov). Troudy 
kharkovskaho predvaritelnaho komiteta etc. (Travaux du Comité préparatoire du 
Congrès archéologique de Kharkov). Т.  I.  Kharkov. 1902. = Analyse de Volkov,  Th.  – 
L’Anthropologie. Paris. 1903. T. 14. Pp. 78–79.

394. [Русов] Roussov. Posselénia і postroїki, etc. (Habitations et constructions 
des paysans du gouv. de Poltava) in 8. 48 p., 1 сarte et 39 fig. Kharkov. 1902. = Analyse 
de Volkov, Th. – Bulletins et Mémoires de la Société d’Anthropologie de Paris. 1903. T. 4. 
Pp. 168–169.

395. Czarnowski, S.  J. Grodzisko na górze Okopy (Oppidum sur la montagne 
Okopy sur Prendnik près de Ojcowo). Wiadomosci numismatycznoarcheologiczne. 
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416.  Тарас Шевченко і його думки про громадське житє.  11 Львів. 1906. 
Накл. Українськоруської видавничої Спілки. (14×9). 2 нен. + 99 стр. Цїна 60 сот. 
Лїтерат у рно-наукова  б іблїотека ,  ч. 123. Відповідає  за  р ед . :  Володи -
мир Гнатюк.  Ф. Сїрко.

417. Украинцы въ антропологическомъ отношеніи. – Украинскій Вѣстникъ. 
[Спб.]. 1906. № 7. Стр. 418–526. Ѳ. Волковъ.

_______________________

418. [З політичного життя слов’янських країн] – Газ. «Страна». Спб. 1906.
– 1) Университетскія столкновенія во Львовѣ. – «Страна», № 4.
– 2) Народъ и магнаты въ Венгріи. – «Страна», № 28.
– 3) Компромиссъ въ Венгріи. – «Страна», № 33.
– 4) Павшее министерство принца Гогенлоэ и автономія Галиціи.  – 

«Страна», № 74.
– 5) Національныя отношенія въ Венгріи. – «Страна», № 108.

Скрізь підпис: В.

1907

419. Примѣчанія къ части «Свода указаній, данныхъ нѣкоторыми и зъ 
арестованныхъ по дѣламъ о государственныхъ преступленіяхъ» (изд. дта поли
ціи Гл. 1 и 2), касающейся «сообщества украинофиловъ». – Былое. Пб. 1907. № 6. 
Стр. 153–160. А. А. Русовъ и Ѳ. К. Волковъ.

1908

420. Антропометричні дослїди українського населення Галичини, Буковини 
й Угорщини. І. Гуцули. – Матеріяли до Українськоруської етнольоґії Наукового 
Тва ім. Шевченка у Львові. 1908. Т. X. Стор. 1–39 + ХІІ табл. + l мапа + 1 нен. cтop. 
(до мапи). Федір Вовк.

421.  Антропометричні дослїди українського населення Галичини, Буковини 
й Угорщини. І. Гуцули. Львів. 1908. З друк. Наукового Тва ім. Шевченка. (24×16). 
2 нен. + 39 Стор. + XII табл. + 1 мапа поза текстом. Відбитка з «Материялів до 
Українськоруської етнольоґії, т. X. Хв. Вовк.

422. В. Б. Антоновичъ. Некрологъ. – Вѣстникъ Европы. Пб. 1908. Апрѣль, 
кн. 4, стр. 864–866. В.

423. Як нам пошанувати пам’ять Антоновича.  – «Рада». К. 1908. №  88. 
Хв. Вовк.

1909

424. Палєолїтичні знахідки в с. Мізинї на Чернігівщинї. – Записки Україн
ського Наукового Тва в Київі. 1909. Кн. IV. Стор. 90–99. 3 мал. 1–6 в тексті. Хведір 
Вовк.

425. Rapport sur les sciences anthropologiques en Russie.  – Bulletins et 
Mémoires de la Sociéteé d’Anthropologie de Paris. 1909. T. 10. Fasc. 4–5. Pp. 396–400. 
Th. Volkov.

11 Передрук з VI кн. «Женевської громади». Див. ч. 26.

П о в і д ом л е н н я  про реферат та виклад головних його положень див.: 
Археологическая Лѣтопись Южной Россіи. К. 1900. Т.  II. (ХІІый междун. 
съѣздъ доистор. антропол. и археол.). Разныя извѣстія. Стр. 205–207.
407. Середъ выноградаривъ пивденнои Франціи. Спб. 1905. [Изд.] Благо

творительное Ово изданія общеполезныхъ и дешевыхъ книгъ. (17×14). 64 стор. з 
мал. в тексті. Цина 6 коп. Бла г отв орительное О-во изд.  общеполезныхъ 
и  дешевыхъ книгъ.  № 37. С. Русова и Хв. Вовкъ.

408. Rapport sur les voyages en Galicie Orientale et en Bukovine en 1903 et 
1904. – Bulletins et Mémoires de la Société d’Anthropologie de Paris. 1905. T. 6. Pp. 289–
294. Th. Volkov.

409. Thèses présentées à la Faculté des Sciences de Paris pour obtenir le titre de 
docteur de l’université. 1re Thèse: Variations squelettiques du pied chez les Primates 
et dans les Races humaines. 2е Thèse: Propositions données par la Faculté. Soutenu 
le mars 1905 devant la Commission d’examen. Beaugency. 1905. Impr. Laffray Fils et 
Gendre. (26×17). 2+266 p. Avec 57 fig. dans le texte. Th. Volkov.

410. Variations squelettiques du pied chez les primates et dans les races humaines. 
Paris. 1905. Masson et Cie, Ėditeurs. 4+266 p. avec 57 fig. dans le texte. (Extrait des 
Bulletins et Mémoires de la Société d’Anthropologie de Paris. Th. Volkov.

Рец.: R. Anthony. – Rapport sur le concours du prix Godard 1901. – Bulletins 
et Mémoires de la Société d’Anthropologie de Paris. 1901. T. 2. Pp. 706–708. (Ре
цензія на рукопис праці, що премійована була р. 1901].

_______________________

411. [Яшвили] Yachvili. Narodnaїa meditzina, etc. (Médecine populaire en 
Transcaucasie) Tiflis. 1904. in 4°. 131 p. avec 5 fig. Analyse de Volkov, Th. – Bulletins et 
Mémoires de la Société d’Anthropologie de Paris. 1905. T. 6. Pp. 101–102.

412. [Яшвили] Yachvili. Narodnaїa meditzina, etc. (Médecine populaire en 
Transcaucasie) Tiflis, 1904. in 4°. 131 p. avec 5 fig. = Analyse de Volkov, Th. [Paris] 1905. 
(25×16) Pp. 101–102. (Extrait des Bulle tins et Mémoires de la Société d’Anthropologie 
de Paris).

413. M. Volkov fait une communication sur l’anthropologie des Karpates. (Manu
scrit non remis). – Bulletins et Mémoires de la Société d’Anthropologie de Paris. 1905. 
T. 6. P. 460.

[Вимітка з протоколу засідань Антропологічного Тва. Зміст доповіди не 
поданий].

_______________________

1906

414. Кавказ і Карпати. (Деякі проби етнольоґічних зближень). – З б і р н и к : 
Науковий Збірник присвячений проф. Мих. Грушевському учениками й прихиль
никами з нагоди його десятилітньої наук. праці в Галичині (1894–1904). Вид. Комі
тету. У Львові 1906. Стор. 595–600. Хв. Вовк.

415. *Кавказ і Карпати. Деякі проби етнольоґічних зближень. 6 стор. (Від
битка з «Науков. Збірн., присвяч. проф. М. Грушевському) [1906]. 10 Хв. Вовк.

10 Див.: Україна. К. 1907. Т. 1. Стор. 108.
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1913

435. Новѣйшія направленія въ антропологическихъ наукахъ и ближайшія 
задачи антропологіи въ Россіи (Рѣчь, произнесенная въ засѣданіи [Р. Антрополо
гическаго] Общества 17го января 1911 г.) – Ежегодникъ Русскаго Антропологи
ческаго Общества при И. Спб. Университетѣ. Спб. 1913. Т. IV. Стр. 1–8. Ѳ. Волковъ.

436. Новѣйшія направленія въ антропологическихъ наукахъ и ближай
шія задачи антропологіи въ Россіи. (Рѣчь, произнесенная въ засѣданіи [Рус
скаго Антропологическаго] Общества 17 января 1911  г.) [Спб]. 1913. (24×17) 
8 стр. [Оттискъ изъ Ежегодника Р. Антропологическаго Ова. Спб. 1913. Т. IV]. 
Ө. Волковъ.

437. Nouvelles découvertes dans la station paléolithique de Mézine. (Ukraїne). – 
Congrès International d’Anthropologie et d’Archéologie Préhistoriques. Compte Rendu 
de la XIV Session. – Genève, 1912. Genève. 1913. Т. I. Pp. 414–428. Avec 14 fig. dans le 
texte. Th. Volkov.

438. Nouvelles découvertes dans la station paléolithique de Mézine (Ukraїne). 
Genève. 1913. 14  p. Avec 14 fig. dans le texte. (Extrait du Compte Rendu de la XIV 
Session du Congrès International d’Anthropologie et d’Archéologie Préhistoriques à 
Genève). Тh. Volkov.

_______________________

439. Международныя соглашенія для объединенія антропологическихъ 
измѣреній. (Переводъ подъ ред. Ө.  К.  Волкова).  – Ежегодникъ Русскаго Антро
пологическаго Общества при Спб. Университетѣ. Спб. 1913. Т.  IV. Приложеніе. 
Стр. 1–22.

1914

440. Человѣческія кости изъ субургана ХораХото.  – Матеріалы по 
Этнографіи Россіи. Изд. Этнографическаго Отдѣла Русскаго Музея И. Алекс. III. 
Подъ ред. Ө .   К .   Волкова.  П. 1914. Т. I I .  Стр. 179–182. Съ 3 рис. въ текстѣ. Ө. 
Волковъ.

441. Человѣческія кости изъ субургана въ ХораХото. Спб. 1914. Этнограф. 
Отдѣлъ Русскаго Музея. И. Алекс. III. (31×24) 3 стр. Съ рис. въ текстѣ. Изъ второго 
тома. «Матеріаловъ по Этнографіи Россіи». Ө. Волковъ.

442. П. П. Чубинскій. Отрывки изъ личныхъ воспоминаній. – Украинская 
Жизнь. М. 1914. № 1. Стр. 43–60. Ө. Волковъ.

443. П.  П.  Чубинскій. Отрывки изъ личныхъ воспоминаній. [М.] 1914. 
(25×15) 18 стр. [Отд. оттискъ изъ журн. «Украинская Жизнь», № 1]. Ө. Волковъ.

_______________________

444. Гёрнесъ, Морицъ, Первобытная культура. Ч.  1, 2 и 3. Подъ ред. и съ 
дополненіями относительно археологіи Россіи Ө.  К. Волкова, приватъдоцента 
Спб. Ута. Авторизованный переводъ съ послѣдняго нѣмецкаго изд. Н. Н. Лебе
дева. Рига. 1914. «Наука и Жизнь». (16×11) 3  к н .  [ Б и бл і о т е к а  « Н ау к а  и 
Ж и з н ь » ] .

445. Украинскій Народъ въ его прошломъ и настоящемъ. Т.  т.  I, II. Подъ 
ред. проф. Ө.  К.  Волкова, проф. М.  С.  Грушевскаго, проф. М.  М.  Ковалевска
го, акад. Ө. Е. Корша, проф. А. Е. Крымскаго, проф. М. И. ТуганъБарановскаго, 
акад. А. А. Шахматова. Спб. 1914–1916. Изд. Славинскаго, 2 кн.

1910

426. Старинныя деревянныя церкви на Волыни. 12 Матеріалы по Этнографіи 
Россіи. Изд. Этнографическаго Отдѣла Русскаго Музея И. Александра III. Подъ 
ред. Ө. К. Волкова. Спб. 1910. Т. I. Стр. 21–44. Съ 38 рис. въ текстѣ и 1 табл. внѣ 
текста. Ѳ. Волковъ.

Рец. Широцький, К. – Записки Наукового Тва ім. Шевченка у Львові. 
1910. Кн. V. Стор. 194–197.
427. Этнографическія коллекціи изъ бывшихъ россійскоамериканскихъ 

владѣній. I. Предметы, поступившіе изъ Царскосельскаго арсенала. – Матеріалы 
по Этнографіи Россіи. Изд. Русскаго Музея И. Алекс. III. Подъ ред. Ө .  К .  Волко
в а . Спб. 1910. Т. I. Стр. 155–200. Съ рис. 1–37 въ тексті и табл. VII–IX внѣ текста. 
Ѳ. Волковъ, С. Руденко.

428. Матеріалы по зтнографіи Россіи. Подъ ред. Ѳ. К. Волкова. Т.т. I, II. Спб. 
1910–1914. Изд. Этнографическаго Отдѣла Русскаго Музея  И. Александра  III. 
(29×23) 2 кн. 1) 4 нен. + XVII+215+5+1 нен. стр. + табл. I–IX. 2) 4 нен. +VII+196+4+3 
нен. стр. + табл. 1 нен.+1–VII.

1911

429. Палеолитическая стоянка въ с. Мезинѣ Черниг. губ. (Предварительное 
сообщеніе).  – Труды Четырнадцатаго Археологическаго Съѣзда въ Черниговѣ 
1909. М. 1911. Т. III. Стр. 262–270. Съ 3 рис. въ текстѣ. Ѳ. Волковъ.

430. Программа для собиранія свѣдѣній о свадебныхъ обрядахъ у велико
руссовъ и инородцевъ Восточной Россіи.  – Живая Старина. Спб. 1911. Вып.  1. 
Стр. 27–30. Ѳ. Волковъ.

431. Программа для собиранія свѣдѣній о свадебныхъ обрядахъ у велико
руссовъ и инородцевъ Восточной Россіи. Спб. 1911. (26×19) Стр. 27–30. [Відбит
ка]. Живая Старина. 1911. [Напечат. по распоряж. И. Русскаго. Географическаго 
Ова]. Ѳ. Волковъ.

_______________________

432а. Религіозныя сооруженія въ восточной Галиціи и въ частности въ Кар
патахъ. (О  деревянной церковной архитектурѣ Гуцуловъ, Бойковъ, Лемковъ и 
КарпатоУгорскихъ украинцевъ). Див.: Труды XIV Археологическаго Съѣзда въ 
Черниговѣ 1909. М. 1911. Т. III. Протоколы. Стр. 92. [Текст доповіли в Трудах не 
надрукова ний]. Ѳ. К. Волковъ [доповідач].

432. Энциклопедическая и спеціальная программа по антропологіи. – Про
граммы чтенія для самообразованія. Спб. 1911. Изд. 6. Тип. Стасюлевича. Стр. 30–
35 и 136–141. Ѳ.  К. Волковъ.

1912

433. Объ организаціи антропологическихъ изслѣдованій славянскихъ пле
менъ. [Спб.]. 1912 (38×25). 4 нен. стр.  [2га коректура з друк. I. Акад. Наук]. Ѳ. 
Волковъ.

434. Ukraine (The) question.  – The Russian. Review. ParisNewYork Leipzig. 
1912. Vol. I. № 4. Pp. 106–119. Theodore Volkov.

12 Вийшло й відбиткою. Див. рец. Широцького.
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мадський Видавничий Фонд. (26×18). 2 нен.+354+2 нен. стор. 3 мал. в тексті та 23 
табл. поза текстом Хведір Вовк.

1928

455. Вироби передмікенського типу в неолітичних становищах на Украї
ні.  16  – Антропологія. Річник Кабінету Антропології ім. Ф.  Вовка. 1927. К. 1928. 
Стор. 1 – 28 + табл. I–III. Федір Вовк.

16 Дальший розділ праці, що надрукована була в VI т. Матеріялів до укр.руської етнології під 
цією назвою (Див. ч. 406). Див.: «попередні зауваження» до статті М. Р[удинського] та пояснін
ня до неї (перша примітка) Ф. К. Вовка.

1915

446. Антропологія и ея университетское преподаваніе. (Къ пе ресмотру уни
верситетскаго устава).  – Ежегодникъ Русскаго Антро пологическаго Общества 
при И. Петрогр. Университетѣ. П. 1915. Т. V. Стр. 99–107. Ө. Волковъ.

447. Этнографическій очеркъ [Галиціи, Буковины и Угорской Руси]. – Сбор
никъ: Галичина, Буковина, Угорская Русь. Составлено сотрудниками журн. «Укр. 
Жизнь». Москва «Задруга». 1915. Стр. 11–32. [Не підписана] 13.

1916

448. Антропологическія особенности украинскаго народа.  –Сб орникъ : 
Украинскій Народъ въ его прошломъ и настоящемъ. Подъ ред. Волкова, Грушев
скаго, Ковалевскаго и пр. П. 1916. Т. 2. Стр. 427–454. Съ табл. I–V и 3 картогр. внѣ 
текста. Ө. Волковъ.

Рец.: 1) Анучинъ, Д. Къ антропологіи украинцевъ. – Русскій Антрополо
гическій журналъ. М. 1918. № № 1, 2. Стр. 49–60.
2) Могилянскій, Н. Украинскій Народъ въ его прошломъ и настоящемъ, т. 

II. П. 1916. «Жизнь и Знаніе».  – Журналъ Минист. Народн. Просвѣщенія. 1917. 
Критика и Библіографія. Стр. 130–138.

449. О научныхъ трудахъ проф. Н. Ө. Сумцова. – Отчетъ И. Русскаго Гео
графическаго Обва за 1915 годъ. П. 1916. Стр. 66–68. Ө. К. Волковъ.

450. Про закрутки (Етнографічна студія). – Український Науковий Збірник. 
Вид. Українського Наукового Товариства у Київі. М. 1916. Вип.  II. Стор. 1–20, з 
мал. 1–9 в тексті та табл. І–II поза текстом. Хв. Вовк.

451. Эгнографическія особенности украинскаго народа. – Сборникъ: Укра
инскій Народъ въ его прошломъ и настоящемъ. Подъ ред. Волкова, Грушевскаго, 
Ковалевскаго и пр. П. 1916. Т. 2. Стр. 455–647. Съ рис. 1–14 въ текстѣ, табл. VI–XIX 
и 1 картогр. внѣ текста. Ѳ. Волковъ.

1917

452. Славяне.  – Календарь на рік звичайний 1917. [«Благодійне Тво»]. 
П. Стор. 109–114. Хв. Вовк.

1922

453. Біля моря – між Басками. 1. Морські купелі, 2. Життя Басків. 14 – Чи-
танка: Крушельницький, Антін, Шоста. Чит. для 6го року науки в єдиній школі. 
«Чайка». Вид. 5. КиївВіденьЛьвів. [1922]. Стор. 329–338. Хедір Вовк.

1927

454. Студії з української етнографії та антропології. [І. Антропологічні осо
бливості українського народу. II. Етнографічні особливості українського наро
ду. III. Шлюбний ритуал та обряди на Україні. IV. Сані в похоронному ритуалі 
на Україні]. 15 [Переклад Миколи Славинського]. Прага. [1927]. Український Гро

13 Авторство стверджує П. Я. Стебницький в біографії Вовка.
14 Уривки з оповідання, уміщеного в ЛітературноНауковому Вістникові. (Див. ч. 383).
15 Переклад праць, друкованих в таких виданнях: І та II – Украинскій народъ вь eгo прошломъ 

и настоящемъ. (Див. чч. 448 та 451). IІІ – L’Anthropologie. (Див. ч. 42). IV – Revue des traditions 
populaires. (Див. ч. 186).
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16. Житецький, І. Спогади В. К. ДебагоріяМокрієвича за Хв. К. Вовка, подав [з 
додатком короткого життєпису Вовка] Ігнат Житецький. – Україна. К. 1928. Кн. 4. 
Матеріяли з громадського і літературного життя України XIX і початків XX століття. 
Стор. 77–79.

17. [Засідання Природничої Секції Українського Наукового Тва в Київі памяти 
Ф. К. Вовка] [Див.: Діяльність Природничої Секції Укр. Наук. Тва. (Серп. 1918 – лют. 
1919 p.)]. – Вісти Природничої Секції Укр. Наук. Тва. К. 1918–1919. Т. 1, ч. 2. Товари
ства та інституції. Стор. 62.

18. Збірник, присвячений пам’яти Хв. К. Вовка. У збірнику містяться праці: 
П. Стебницький: До біографії X. Кін. Вовка; Л. Чикаленко: Хв. Кч Вовк як передісто
рик; А. Носів: Хв. К. Вовк як етнограф; О. Алешо: Хв. К. Вовк як антрополог; О. Але
шо: Антропометричні досліди українського населення Уманського і Таращансько
го повітів на Київщині; ак. П. Тутківський: Нова гіпотеза походження неолітичної 
культури; Козловська: Вибірка з щоден ника розкопок коло с. Шушнівки Уман. пов.; 
Д.  Щербаківський: Сторінка укр. нар. вірувань про холеру; В.  Різниченко: Зразки 
первісного мистецтва на межі середньоазійських пустель; Д. Щербаківський: Жанр 
на укр. кафльових печах; Модзалевський: До питання про закрутки і др. [Див.: Укра
їна. К. 1918. Кн. 1–2. Оголошення на окладинці. Збірник не вийшов друком].

19. Золотаревъ, Д., Ф. К. Волковъ. [Некрологъ]. – Русскій Историческій Журналъ. 
П. Рос. Акад. Наукъ. 1918. Кн. 5. Стр. 353–357.

20. Золотаревъ, Д. Списокъ оригинальныхъ работъ, статей, библіографическихъ 
замѣтокъ и рецензій, напечатанныхъ въ разное время Ф.  К.  Волковымъ, 
расположенныхъ по отдѣламь въ хронологическомъ порядкѣ. – Русскій Историчес
кій Журналъ. П. [Рос. Акад. Наукъ]. 1918. Кн. 5. Стр. 358–365.

21. Къ 70лѣтію Ф. К. Волкова. – Русскій Антропологическій Журналъ. М. 1918. 
№ № 1 и 2. Извѣстія и замѣтки. Стр. 80–81.

22. Колекції й пакет Хв. К. Вовка. – Наше Минуле. К. 1918. Ч. 2. Хроніка. Стор. 212–
213.

23. Листування І. Франка і М. Драгоманова. – Матеріяли для культурної й гро
мадської історії Західньої України. Вид. Комісія Західньої Укр. В.У.А.Н. К. 1928. Т. І. 
[Сторінки де згадується Хв. Вовк: 196, 214, 226, 239, 240, 241, 262, 273, 318, 330, 343, 
344, 444, 445, 471, 491].

24. Носов, А. Проф. Хв. К. Вовк як етноґраф. – Збірник пам’яти Вовка. Стор. 19–
24. [Відбитка].

25. Носов, А. Власні працї проф. Хв. К. Вовка з поля етноґрафії та фолькльору. 
Див.: Носов, А. Пр. Хв. К. Вовк як етнограф. – Збірник памяти Вовка. Стор. 22–24. 
[Відбитка].

26. [Носов, Ан. З.] Хведір Вовк (Th. Volkov). 1847–1918. – Бюлетень Кабінету Ан
тропології та Етнології ім. Хв. Вовка. К. 1925. Ч. 1. Стор. 3–4. З портретом Хв. Вовка 
поза текстом.

27. [Предисловие, посвященное памяти проф. Федора Кондратьевича Волкова]. – 
Материалы по этнографии Этнографического Отдела Гос. Русского Музея. Л. 1926. 
Т. IІІ, вып. 1, стр. 1. С портретом Ф. К. Волкова на отд. таблице.

28. Раковський, Іван. Погляди Хведора Вовка на расовість українського народу. – 
Збірник математичноприродописнолікарської секції Наукового Тва ім. Шевчен

рОЗДіЛ іі

ПРО ХВЕДОРА КІНДРАТОВИЧА ВОВКА  
ТА ГОЛОВНІШІ МАТЕРІЯЛИ ДО ЙОГО БІОГРАФІЇ

1. А[лешо], О. Ф. К. Вовк. – Вісти Природничої Секції Українського Наукового 
Тва. К. 1918–1919. Т. 1, ч. 2. Стор. 33–35.

2. Алешо, О. Хведір Кіндратович Вовк як антропольоґ. – Збірник памяти Вовка. 
Стор. 25–30. [Відбитка].

3. Алешо, О. Праці Хв. Кіндр. Вовка з поля антрополоґії та инших природн. наук. 
Див.: Алешо, О. X. К. Вовк як антрополоґ. – Збірник памяти Вовка. Стор. 30. [Від
битка].

4. Анучин, Д. Н. Ф. К. Волков. (1847–1918). – Русский Антропологический Жур
нал, орг. Антрополог. Отд. Ова Любителей Естествознания, антропол. и этнографии. 
М. 1923. Т. 12, вып. 3–4. Стр. 78–79.

5. Федір Кіндратович Вовк. – Збірник Природничої Секції Українського Науково
го Тва в Київі. 1918–1919. Кн. 4. Стор. 5.

6. Хведір Вовк, 1847–1918. – ЛїтературноНауковий Вістник. К. 1918. Кн. IV–VI. 
Стор. 177–179.

7. Хв. Кіндр. Вовк. – Наше Минуле. К. «Друкарь». 1918, Ч. 2: Некрольоґи й спо
мини. Стор. 141–143. З портретом Хв. Вовка поза текстом.

8. Грушевський, М. З починів українського соціялістичного руху. Мих. Драгома
нов і женевський соціялістичний гурток: Wіen. Institut Sociologique Ukrainien. 212 
стор. [Стаття містить матеріяли до біографії Хв. К. Вовка. Див. стор. 15, 45, 51, 53, 
59–62, 69, 72, 75–76, 101].

9. Грушевський, М. Памяти Федора Вовка, †29 червня 1918. – Україна. – К. 1918. 
Кн. 1–2. Стор. 5–10.

10. Десять літ із дня смерти Х.  К.  Вовка. [Повідомлення Кабінету Етнології 
ім. Хв. Вовка]. – «Пролетарська Правда». К. Субота 14го липня. 1928 p. № 162. Куль
турномистецька хроніка.

11. Дзбановський, Євген. Хв. К. Вовк. [До десятих роковин смерти]. – Побут. Пе
ріод. орган Всеукр. Етнографічного Тва. К. 1928. Ч. 1. Стор. 2–3. З портретом.

12. [До видання «Збірника» присв. пам’яти Ф. К. Вовка]. [Див.: Діяльність При
родничої Секції Укр. Наук. Тва в Київі. (Серп. 1918 р. – лют. 1919 p.)]. – Вісти При
родничої Секції Укр. Наук. Тва. К. 1918–1919, Т. 1, ч. 2. Товариства та інституції. 
Стор. 62.

13. Драгоманов, М. Лист до Хв. Вка (Женева. 29/IV 1878). Підп и с  –  К. В. – Пе
реписка Михайла Драгоманова з Михайлом Павликом. (1876–1895). Зладив М. Пав
лик. Чернівці 1910, т. II. Стор. 296–305.

14. Єфремов, Сергій. Хв. Вовк про КузьмуЛяхоцького. З споминів. – Наше Мину
ле. К. 1918. Ч. 2. Некрольоґи й спомини. Стор. 151–158.

15. Єфремов, Сергій. Пам’яти Хв. Кондр. Вовка. – «Нова Рада». К. 1918, № 110.
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РОЗДІЛ III

А) ПОКАЖЧИК ТОЧНИХ ЗАГОЛОВКІВ ПРАЦЬ ТА ПРЕДМЕТІВ 1

1

1 Підкреслені предмети. Цифри показують №№ першого розділу.

А н т о н о в и ч, В. Б. 37, 422, 423.
А н т р о п о л о г і я. 425, 432, 433, 435, 

439, 446.
А н т р о п о л о г і я  української людно-

сти. 417, 420, 448, 454.
Антропологические особенности украин-

ского народа. 448, 454.
Антропология и ее университетское пре-

подавание. 446.
Антропометричні досліди укр. населення 

Галичини, Буковини й Угорщини. 420.
Археологія Росії. 444.
Археологічні  знахідки на Україні та 

Білорусі. 75.
Археологічний Конгрес у Київі, 1899. 

315, 324, 300а.
А р х е о л о г і ч н о-антропологічний 

Конгрес у Парижі, 1900. 318.
де  Бай.  299, 300а, 339.
Бастилія, реставрована. 34.
Біля моря – між Басками. 383, 453.
Б о л г а р і я ,  економічні досліди. 31.
Братання на Україні. 39.
Б р о н д з о в і  речі з Кавказа. 222.
Б у к о в и н а.  421, 447.
В е д м е д і .  17.
В е л и ч к о, Гр. Географія Галичини й 

Буко вини. 45.
В е с і л л я .  38, 42, 121, 314, 430, 454.
Вісті з України. (Дописи, упорядк. для 

«Громади»). 24.
В и н о г р а д а р і  південної Франції. 407.
Вироби передмікенського типу у 

неолітичних становищах на Україні. 
406, 455.

Выставка де Бая в Musèe Guimet в Пари-
же. 339, 182.

В и с т а в к а  всесвітня в Парижі, 1900. 
33, 321, 341.

Г а л и ч и н а. 421,  447, 28.
Г а н ч а р і. 124.
Г ё р н е с. Первобытная культура (ред. 

пе реклада). 444.
Г р і м і б л и с к а в к а. (Легенда). 119, 

120 123, 139.
Г у ц у л и. 420.
Ґ о т с ь к і  вироби на Україні. 262.
Дарма, що славянські мови... 44.
Дещо про теперішній стан і завдання 

української етнології. 289.
Действие света и темноты на хлорофиль 

водоросли Spirogyra. 1.
Д е ф о р м а ц і я  черепа, штучна. 117.
Д о б р у д ж а. 32, 297.
Д о м і к е н с ь к і  вироби в неоліт. стаціях 

на Україні. 406, 455, 370, 371.
Достоєвський, Ф. М. 27.
Еврейский вопрос (в Галиции). 28.
Экономические заметки о Болгарии. 31.
Этнографические коллекции из бывш. 

российско-америк. владений. 427.
Этнографические особенности украин-

ского народа. 451, 454.
Этнографический очерк Галиции, Буко-

вины и Угорской Руси. 447.
Е т н о л о г і я  на Україні. 289, 414.
«Жизнь и Искусство». (Кореспонденції з 

Парижа). 80, 142, 188, 227.
Жилища бедного населения Киева. 11.
З Київа (Кореспонд. до «Дзвону»). 22.
Задунайская Сечь. 29.
За к р у т к и.  450.
«3 а х а л я в н и й» к о б з а р и к. 25.
Звістки й листи (до т. I та II Матеріялів до 

укр.-руської етнології). 300а, 315, 317, 
321.

Звідки взявся огонь у кремені (Легенда). 
116.

ка, під ред. Дра Вол. Левицького і Дра Ів. Раковського. Львів, 1925. Т. XXIII–XXIV. 
Стор. 183–200.

29. РябінінСкляревський. З революційного укр. руху 1870х pp. – За сто літ. Кн. 1. 
К. 1927. [Подає з реєстрів збірників департ. поліції відділ про тих, що ховалися за 
кордоном. Між ними Волков, Фед. Кондр. та формулування його обвинувачення 
(Стор. 161)].
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