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Між утратами, якими записавсь отсей рік в історії нашого 
життя, особливо болюча, невіджалувана для нашої науки була 
страта заслуженого нашого антроіїольоґа й археольоґа Федора 
Кіндратовича Вовка. Лиха доля вирвала його, саме коли здій
снялась його мрія-—дістатись на Україну й на ґрунтї послу
жити культурному відродженню її. І дійсно, від моменту коли 
починалось наше культурне й наукове будівництво, потреба 
його присутносте відчувалась живо—тим живійше, чим більш 
розвивалось і поглублювалось воно. ЇІо ріжним питанням, 
в ріжних галузях нашої культурної роботи його досвід, обі- 
знашіє, ерудиція були особливо потрібні тепер—те що міг він 
дати по деяким справам, не може дати ніхто. Бо в них він 
бував часто не тільки першим, але її єдиним.

•Як то не раз бувало в історії нашої культури, тяжкі об
ставини українського життя під царським режімом, вириваючи 
людей з їх звичайної колїї, руйнуючи їх карієру, особисті 
інтереси, іцастє й добробут, одних нищили, иньших навпаки 
змушували узброїтись незвичайними засобами в боротьбі за 
істнуваннє, виявити незвичайну енергію й інїціятиву в про
биванню нових доріг, нових напрямків в нашій культурній і 
науковій роботі. Так воно було і з покійником. Хто зна, чого б 
досяг він і на чім заспокоїв ся б, коли б замішавшись в по
літичний рух, викинений ним за межі українського життя в вир 
європейського життя, мусячи заробляти собі на життє тою ро
ботою, яку приносили обставини, вій не узброїв ся ресурсами 
європейської науки з ріжних галузей її, опинивши ся в 
огнищі світової наукової роботи, ставши перед, лицем євро
пейської культри, не постаравсь опанувати її вказівки мо
жливо ріжностороннїйше,—бо в сїм був його поратунок, рація 
його істнування.

З упїверсітету він вийшов спеціялїстом-ботанїком. Але 
близько зійшов ся з Вол. Антоновичем (з його племінницею 
він оженив ся), а також з Драгомановим, він віддаєте ся 
етнографічним студіям, бере діяльну участь в заснованім 
українськими ученими ґеоґрафічнім київськім товаристві (Юго-
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западный отдѣлъ Русскаго Географическаго общества, як воно 
офіціялыю називалось), на київськім археольоґічнім з'їзді 
1874 р. виступає з студією про український народній орна
мент. Се була перша наукова студія в сїй области, вона про
бувала вказати паші окремішій українські прикмети і зробила 
сильне і трівне вражіннє. Хоч сам покійний автор потім при
знавав її виводи поверховими і неопертимн на методично 
нростудіованім матеріалі", вона її досї не заступлена новійшою 
працею. Сї наукові заняття покійника були перебиті „політи
кою". „Герцеґовинське повстаннє, потім турецька війна роз
будили серед українського громадянства надію, що ся боротьба 
за словянське визволениє підійме визвільну енергію і в Росії: 
воєнними операціями користувались, щоб через руминську 
границю організувати перевіз революційної літератури; Ф. К. 
Вовк брав участь в переправі через границю нелегальної 
друкарні, но справа провалилась, і він побоючись наслідків 
виїхав за кордой. Проживаннє в Румунії її Болгарії дали 
йому матеріял для кількох історичних і етнографічних студій 
(про Дунайську Сїч. про рибальство в Добруджі її гпь). Потім 
він ирилучаєть ся до українського емігрантського гуртка, що 
зібравсь наоколо Драгоманова в Женеві, бере діяльну участь 
в його літературнії"! роботі, веде українську провінціяльну хро
ніку-в „Громаді", пише на соціяльно-полїтичні теми (статті 
про соціяльно-полїтичні погляди Шевченка під псевдонімом 
Сірко). Але за кілька літ переїздить до Парижа і тут поруч 
ріжних зайнять для зоробку, перекладів то що, віддаеть ся 
студія:: антропольоґії її археольоґії, в аптропольоґічиій школі 
її лябораторії археольоґічиого товариства під проводом Габрі
еля Мортілє в археольогії її Люї Манувріє в антропольоґії. 
Під проводом Манувріє він зачав свою антропольоґічну ді- 
сертацію на докторський степень про людську йогу, котрою— 
як висловивсь передо мною Манувріє, „він зробив людську 
ногу такою ж інтересною, якою перед тим була рука". Сю 
роботу він закінчив уже о 1900—4 рр. Поруч неї займавсь 
археольоґією та етноґрафією: реферував по спеціяльннх фран
цузьких часописях новини з росийської та української ар
хеольоґії, й ставив се собі за особливу честь, що завдяки сим 
рефератам термін Україна потрохи виробляв собі місце в річ
них реєстрах сих часописей. Взагалі' служив джерелом вся
ких інформації! для французьких етнольоґів і фолькльористів 
що до української та росийської етнольоґії її археольоґії, і 
навпаки старавсь популяризувати в українських кругах нові 
здобутки, нові методи французької антропольоґії, котру високе 
цінив і напрямів і методів котрої тримавсь. До сього часу 
належить визначна праця його про весільний український
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обряд, котрий освітлював він (майже в'однім часі' з анальоґіч- 
ною, але скромнїйшою працею В. Охримовича) з становища 
пережитків примітивних форм сенсуального пожиття (праця 
оброблена з початку для болгарського видання 1890—1 рр., 
потім по французькн). Поменьші розвідки були присвячені 
українському побратимству, рітуальному вживанню санок при 
похоронах.

З кінцем 1890-х и)., коли з моєї інїціятиви організува
лось при львівськім науковім товаристві ім. Шевченка етно
графічне видавництво, присвячене головно українській устній 
словесности (Етнографічний збірник), покійник звернувсь до 
мене з порадою організувати поруч сього также видавництво 
присвячене етиольоґії й археольоґії (палвотнольоґії). Товари
ство ім. Шевченка прийняло сю пропозіцію прихильно, і так 
завились „Матеріали до української етиольоґії"; кілька ви
пусків їх вийшло під редакцією покійника, і він умістив в них 
кілька власних розвідок по археольоґії її етиольоґії, та обро
бив до друку чимало розвідок і комунїкатів своїх кореспон
дентів, котрих взагалі' мав чимало. Особливо цінні були 
його розвідки про камяну культуру Київської околиці й па
леолітичні нахідки Кирилівської улицї, неолітичні становища 
і оселї з мальованою посудою (т. зв. трипільську культуру). 
Незважаючи па те, що покійникові приходилось писати про 
сї розкопки й нахідки тільки на основі описань і знимків, 
його студії займають дуже важне місце в літературі камяної 
культури України. Між иньшим він пробує приложити до 
українських нахідок поділ на епохи, вироблений Мартілє, і 
зачислив нахідки Кирилівської улицї до 'Маделеиської епохи; 
се викликало небезінтересну полеміку про те, наскільки фран
цузьку хронольоґію епохи можна прикладати до української 
культури.

Справа „Матеріалів" утворила на кілька літ доволі живу 
кореспонденцію між покійним і мною, до мене, як до головного 
тодішнього редактора видань і голови Товариства ім. Шев
ченка покійник безпосередньо звертав ся з ріжними орудками 
і я старавсь їх долагоджувати, наскільки мені позволяв на
вал ріжної праці. З початком 1903 р. він звернувсь до мене 
з иропозіцією від тодішнього народнього вільного росийського 
унїверсітету, в котрім він брав близьку участь,—прочитатгі 
в иїм короткий курс історії України. Я прийняв сю пропо
зіцію, і на великодніх святах поїхавши до Парижу, мав на
году зчаста особисто сходити ся з покійником, розвідати ся 
про його пляни і обставини його життя. Матеріальні умови 
в тім часі складались для нього дуже иевідрадно, так що він 
вислав свою сїмю на Полтавщину і жив самітно в дуже не-
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догідних обставинах. Свою антропольоґічну працю він уже 
довів до кінця, так іцо в Парижі ніщо його не затримувало. 
Я супроти того запитав його, що він не схотів би перенести 
свою діяльність до Галичини, при деякій матеріальній під
тримці Товариства ім. Шевченка: в плянї крім редакторства 
„Матеріалів" могли бути антропольоґічні екскурсії, впоря- 
дженне публичнпх лекцій по антропольоґії й археольоґії й 
т. и. Сей план дуже сподобавсь покійному, і коли з поворотом 
до -Львова я провів в Товаристві скромні асіґновки для нього 
(Товариство в тих часах розпоряджало ся дуже невеликими 
коштами), покійник літом 1903 р. приїхав до Львова і зай
няв ся, вперше по стількох літах, роботою на українськім 
ґрунті. Організував з участю молодих натуралістів і лікарів 
антропометричні поміри у Львові й екскурсії на провінцію 
(результати сих помірів, ведених покійником і його співробіт
никами були потім опубліковані ним в виданнях львівського 
Товариства). Брав участь в наукових курсах уряджених літом 
того року для приїзжої молоді з Росії. В осени розпочав пу- 
бличні виклади, які мали чималий успіх. Познайомившись 
в своїх подорожах з незвичайним богатством і свіжістю на- 
родньої культури і пережитків в Галичині, звернувсь до етно
графічного петербурського музею, що саме організував ся, 
з пропозицією заііняти ся збираинєм для нього колекцій в укра
їнських землях Австро-Угорщини. ІІропозіція ся була прийнята 
в розпоряджение покійного були щедрою рукою асіґновані 
кошти і він зайняв ся сам і через ріжних кореспондентів 
збираннєм тої великої колекції, яка стала одною з окрас петер
бурського музею. Се дало не тільки засоби прожитку покій- 
ноку, але й улекшило його переїзд до Петербургу, де він зай
няв посаду одного з консерваторів сього музею. Заходи про 
дозвіл на поворот йому вів уже тоді оден з петербурських 
академіків-натуралїстів у тодішнього директора департаменту 
поліції Лопухіна. Дозвіл дано було зпочатку з тим, щоб Ф. К. 
заплатив паспортні оплати за весь час свого безпаспортного 
иробутку за кордоном, як то звичайно вимоталось; але се 
давало таку по тодішнім часам значну суму, щось до двох 
тисяч рублів, що для покійного така контрібуція була зовсім 
не по силам. По довгих заходах зроблено для нього ласкавий 
виїмок, позволено вернутись без контрібуції, і покійний ще 
перед революцією, тільки в атмосфері тодішньої „епохи до- 
віря“ вернув ся в межі Росії, й зайняв ся працею в петер- 
бурськім етнографічнім музею і на петербурськім унїверсі- 
тетї, де став викладати антропольоґію, громадячи коло себе 
й підховуючи гурток етнольоґів і антропольоґів з своїх слу- 
хачів-українцїв.
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Коли недовго потім в петербурській українській громадї 
виник проект складання енцікльопедії українознавства (що 
потім стала виходити під назвою „Украинскій пародъ вт, 
прошломъ и настоящемъ", коштом видавництва бр. Гранат), 
Ф. К. взяв па себе вкладати загальні начерки української 
антропольоґії й етноґрафії. Се було тяжке завданню, бо при 
доволї слабкім розробленню обох дісціплїн автор брав на себе 
по силї заповнити прогалини, які істнували в дотеперішнїх 
студіях. Покійний справді сміливо зобрав ся до сеї теми, 
стараючись за поміччю екскурсій своїх учеників і кореспон
дентів зробити відповідні розслїди, зібрати матеріали, і т. ин. 
Перед війною ся робота до певної міри була зроблена—Ф. К. 
підчас війни передав до друку обидва огляди, надруковані 
в II т. енцікльопедії, в .1915—6 рр.: „Антропологическія осо
бенности украинскаго народа" і „Этнографическія особенности 
украинскаго народа". Вони вінчали дотеперішні' заняття по
кійного в сїй области, давали дуже богато нового матеріалу 
і мали служити вихідною точкою для дальших студій і самого 
покійного і молодших поколінь дослідників.

Поруч сих загальних праць покійний вів далі спеціяль- 
нїйші студії—папр. по історії камяної культури на Україні. 
Щасливим випадком в сусідстві тої містини на Чернигівщинї, 
де покійний проживав свої вакації з родиною, в с. Мізинї па 
Десні викрились дуже інтересні сліди камяної культури, і 
розкопки поведені під приводом покійного, рік за роком стали 
відкривати назвичайно цікаву оселю після ледової доби— 
хронольоґічно молодшу від київської, але богатшу й ріжпо- 
ріднїйшу матеріалом. Покійний дуже інтересувавсь нею, при
свячував їй богато уваги—але недуга не дала змоги довести 
до кінця її обслїдуванне і опублікувати вповнї він встиг на
друкувати лише кілька тимчасових звідомлень, між иньшим 
в виданнях нашого товариства, котрому передав і значну 
частину знайденого матеріалу до музею.

Недогідиі обставини життя не дали можпости покійцому 
дожити віку призначеного йому натурою і довести до краю 
розпочаті праці. Покійний був сильної й здорової вдачі; батько 
його жив щось чи не 90 літ і заховав до кінця життя сили її 
енергію; покійний мав також усі дані для того. Але непри
каяний еміґрантське життє, недостатки, кепська віджива пі
дірвали його здорове, а петербурське підсонцє, очевидно, було 
для нього погибельним в такім пізнім віку; кожна зима зви
чайно стала приносити йому недугу, вій все більше знемогав 
і тратив сили. Робив заходи, щоб перенести ся на Україну, 
але несприятливі обставини не давали тому змоги, і коли 
нарешті він рушив на-Україну—нещаслива пригода перервала
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його життє в дорозї, не давши змоги на останку послужити 
науцї її культурі відродженої України у неї дома. Мого біб
ліотека й колекції, котрі він замишляв передати котрій не- 
будь науковій українській інституції, зістались в Петербурзі'. 
Його літературна спадщина жде заходів коло видання. Його 
праці розкидані по ріжних періодичних спеціальних видан
нях, українських і закордонних, за небогатьома виїмками 
сливе неприступні тепер. Обовязком його учнів—видати їх 
негайно в приступнім українськім виданню. їх не так богато, 
і захід коло того не так великий, а треба се зробити зараз, 
поки ті праці мають значіннє актуальне і можуть віддати 
велику прислугу в науковій роботі, а не чекати, поки за 
ними зістанеть ся тільки значіннє історичне. За коштами те
пер діло, мабуть, не стане,—треба тільки приложити до того 
трохи енерґії й лгобови.
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