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О.Г. ТАРАН

НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
КАБІНЕТУ АНТРОПОЛОГІЇ ТА ЕТНОЛОГІЇ 

ІМ. ХВ. ВОВКА ПРИ ВУАН
L article est consacrfi а 1 iitude de 1 activit-й scientifique et thiiorique d une des subdivisions de recher

che de VUAN le Cabinet de 1 anthropologie et de 1 ethnologie. Le cabinet portait le nom du premier anthropo- 
logue ukrainien Fedor Kondratievitch Vovk. Le cabinet organisA par les ftlnves de F. Vovk, rftallsait des fttudes 
anthropomittriques de la population de 1 Ukraine durant les anniies vingt et a cormcidfi avec la piiriode de 
«1 ukrainisation del histoire soviiitique, qu a influence f avorablement 1 activitii du Cabinet, таїдгй les dif- 
f icultiis f inancimres.

Les employes du Cabinet avec A. Nosov en tKte continuaient le travail commence par F. Vovk, sur 1 etude du type 
anthropologique des ukrainiens. Comme le rftsultat i l y a e u  des travaux sur 1 anthropologie des ukrainiens de 
Kouban, de Podі Па, ainsi que le travail selon 1 etude des peuples habitants en Ukraine (des tatars de Сг і ш Єє). La 
politique intArieure de 1 etat dirige sur deracinement de tous les traits nationaux et originaux, n a pas donne de 
possibilite de f inir le travail commence par les anthropologues ukrainiens et produire le traitement d echelle 
statistique du materiel гези.

Кабінет Антропології та Етнології, що існу
вав при Всеукраїнській Академії Наук впродовж 
1921-1934 років, носив ім“я славетного вітчизня
ного вченого-етнолога Федора Кіндратовича Вов
ка. Внесок Ф.Вовка у світовий науковий доробок 
в галузі^антропології та етнографії важко переоц
інити. Його робота з опрацювання антропомет
ричних анкет українців мала наслідком вихід у 
1916 р. узагальнюючої праці з антропологічного 
складу населення України, а також дала підгрун
тя для подальшого дослідження проблеми антро
пологічного складу українського народу та його 
генезису. До того ж Ф.Вовк був ще й блискучим 
організатором наукових досліджень України в га
лузі антропології. Протягом багатьох років у Па
рижі, а згодом -  у Петербурзі саме Федір Вовк реп
резентував українську науку.

Громадянське прагнення служити Україні 
підтримали учні Федора Вовка, що залишилися в 
Україні. Вони в складних політичних та економіч
них умовах 1918-1921рр. змогли створити устано
ву, що відповідала меті комплексного всебічного ет
нологічного вивчення українського народу, -  Му
зей антропології та етнології ім. Хведіра Вовка при 
ВУАН. Музей було засновано на Спільному 
зібранні УАН 29 березня 1921 року. Так, у прото
колі говориться: “Постановлено заснувати при 
УАН у безпосередньому віданні Спільного зібран
ня “Музей антропології та етнології ім. Хв.К.Вов- 
ка” [Історія АН України, 1993, с. 467] і надіслати до 
НКО УСРР додатковий кошторис на музей”. Пер
шим керівником Музею став Олександр Алешо, а 
його співробітниками Анатоль Носів та Антін Они- 
щук (усі троє -  учні Федора Вовка). З часом у Музеї 
працювали Лідія Шульгіна, Євген Дзбановський, 
Ніна Заглада, Юрій Павлович, Данило Демуцький 
(останні двоє -  технічні працівники). Музей розмі
щувався в будинку ВУАН на бульварі Шевченка 
(колишня 1 -ша гімназія, сучасний філологічний кор
пус Київського університету) [Полонська-Василен- 
ко, 1993, с.31], пізніше Музеєві відведено приміщен
ня на території Києво-Печерської Лаври, яка 1926 
року була оголошена Державним Культурно- 
історичним Заповідником.

За Статутом Академії Наук керівник Музею 
(Кабінету) як академічної установи мав право до
радчого голосу на засіданнях Президії ВУАН.

Новостворена інституція Академії Наук була 
поділена на відділи: антропології, етнології та пе

редісторії (археології), одночасно було організо
вано: наукову бібліотеку, архів та фотолаборато
рію, що мала стати ілюстративним фондом як для 
безпосередньої наукової роботи, так і для підго
товки та публікації етнологічної літератури.

На думку фундаторів, Кабінет Антропології 
та Етнології ім. Хв. Вовка при ВУАН мав стати 
першою інституцією в Україні, що мала б статус 
та рівень таких закладів, як L “Ecole 
d“Anthropologie в Парижі, Royal Anthropological 
Institut в Лондоні, Bureau of Ethnology у Вашінг- 
тоні, Peabody Museum of Archaeology and Ethnology 
в Кембриджі [Бюлетень Кабінету антропології, 
1925, с.6].

Основу Музею Антропології та етнології скла
ли наукова спадщина Ф. Вовка (згідно із запові
том, духівники Ф.К. Вовка -  С. Ефремов та П. 
Стебницький передали молодій ВУАН право на 
користування тими рукописами та науковими ма
теріалами, розробка яких не була проведена за 
життя Федора Вовка, а також домашню бібліоте
ку, що містила книги з антропології, археології, 
історії, етнографії, фольклору та колекції доісто
ричних (археологічних) артефактів та амулетів. 
Комісія, яка виробляла статут Академії, почала 
вживати заходи для переводу цього коштовного 
майна з Петрограду до Києва, але військово-пол
ітична ситуація, що склалася на україно-більшо- 
вицькому фронті, стала тому на перешкоді. Зібрані 
Вовком антропологічні та етнографічні матеріа
ли становили настільки значну наукову цінність, 
що зумовили навіть турбуватись про себе секре
таря російської Академії Наук Сергія Ольденбур
га, який надіслав у 1918 р. клопотання до петрог
радських властей з проханням нікого не вселяти 
до квартири Ф. Вовка на Василівському острові з 
тим, аби зберегти наукові папери та бібліотеку вче
ного [Стельмах, Приходько, 1967, с. 125]) та 
відповідні колекції колишнього Українського На
укового Товариства у Києві (які здебільшого ук
лав сам Федір Вовк). 1920 року Олександрові Але
шо вдалося перевезти наукову спадщину свого 
вчителя на батьківщину до Києва.

31 березня 1922 р. через технічні причини було 
скорочено штат співробітників до чотирьох осіб 
та змінено назву закладу на Кабінет Антропології 
та Етнології ім. Хв. Вовка. При цьому не звужува
лися межі наукової діяльності, наміченої раніше 
[Бюлетень Кабінету антропології, 1925, с.4] - це
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видання трьох серій: 1) матеріали до антропології 
України; 2) щоквартальний бюлетень Кабінету; 3) 
методичні програми збирання матеріалів.

Після реорганізації Кабінет Антропології та 
Етнології складався з таких одиниць: спеціальної 
антропології, передісторії (палеоетнології), етно
логії та пам“яткового відділу.

1923 року антропологічним відділом велася ро
бота для підготування підручника з фізичної ант
ропології: “Основи анатомічної антропології”, що 
мав вийти друком 1924 року, але так і не побачив 
світу [Звідомлення ВУАН, 1993, с. 375].

З 1926 р. відділ антропології Кабінету Антропо
логії та Етнології було виділено в окремий Кабінет 
Антропології, завданням якого стали дослідження 
фізичних (анатомічних) варіацій населення України 
різного віку, статі, професій, популяризація антро
пологічних знань, науково-педагогічна праця, пов'я
зана з керуванням гуртком з молоді при Кабінеті з 
метою набуття слухачами практичних знань з ант
ропологічних дисциплін (керівник -  А.Носів).

Центральним друкованим органом відділу ан
тропології став науковий збірник Кабінету ім. Хв. 
Вовка “Антропологія. Річник Кабінету”, який ви
ходив протягом 1927-1932 років у Києві. Щоріч
ник мав чотири томи та вміщував антропологічні 
й археологічні роботи та розвідки працівників Ка
бінету. Головним редактором цього наукового ча
сопису був учень Хв. Вовка антрополог Анатоль 
Носів. Видання й розсилка щорічника дало змогу 
київським науковцям підтримувати зв'язок не 
лише з аналогічними закладами УСРР та СРСР, 
але й закордону, що привело до обміну наукови
ми виданнями з університетами та дослідними 
інститутами Німеччини, Франції, Іспанії, Чехії, 
Польщі, Болгарії, Югославії, Португалії, Швеції, 
Данії, Норвегії, США.

Тут варто відзначити, що з двох пріоритетних 
напрямків, зазначених як мета наукової діяльності 
Кабінету Антропології та Етнології, антропо
логічні досліди велися досить мляво. Основний 
наголос через низку обставин, пов'язаних з асиг
нуванням, ставився на етнографічне вивчення на
селення України, про що свідчать монографії, а 
також листи кореспондентів, вміщені в часописі 
“Антропологія” та “Бюлетені Кабінету Антропо
логії та Етнології”.

За час існування Кабінету Антропології та Ет
нології його працівники проводили антропомет
ричні дослідження не лише у польових умовах Ку
бані, Поділля, Криму, а й на практичних заняттях 
із студентами археологічного інституту м. Києва 
[Звідомлення ВУАН, 1993, с. 375], а також черво- 
ноармійців однієї з дивізій, розташованої поблизу 
Києва. Виміри проводились за допомогою устат
кування власне Кабінету та приладів Інституту 
Фізичного культу [Вісти ВУАН, 1929, с. 10].

Відділ Етнології вже з 1921 року впровадив 
нові методи стаціонарного дослідження українсь
кого села, заснувавши за допомогою місцевого 
вчителя Якима Шевченка першу науково-дослід
ну етнографічну станцію в с. Старосіллі на Черні
гівщині. 1924 року дослідну працю поширено на 
суміжні села Сварміє, Дабешня, Новосілки, Хатя- 
нівка. Того ж року відкрито стаціонарну станцію 
в с. Жукині на Чернігівщині та намічено розпоча
ти систематичну працю в с. Ялинець на Поділлі. 
Зібрані дослідницькі матеріали (стаціонарні запи
си, речі матеріальної культури, фотографії, малюн
ки) дали “повну картину одного села”, наочно 
проілюструвавши методи стаціонарного його дос
лідження. У грудні 1922 р. відбулася виставка ет
нографічних матеріалів з с.Старосілля, яка лягла
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в основу першого на Україні етнографічного му
зею, або Музею народознавства.

За мету перед відділом Антропології було по
ставлено декілька завдань: антропометричні дос
ліди населення України (вікові, статеві, професійні 
варіації), а також “популяризація антропологічно
го знання” [Бюлетень Кабінету антропології, 1925, 
с.9]. В зв'язку з нестачею лабораторного обладнан
ня (деякі інструменти були роздобуті 1922 року 
А.Носовим), матеріальних засобів для придбання 
потрібного обладнання, відділ не міг розгорнути 
свою діяльність у всій повноті поставлених зав
дань. Ширша діяльність відкладалась на майбутнє.

Відділ систематизував велику кількість антро
пометричних бланків, зібраних під час польових 
експедиційних досліджень Ф.Вовком, С.Руденком, 
О.Алешо, Л.Чикаленком, Е.Артюхом, М.Кондра- 
шенком. У цьому відношенні допоміг Антрополо
гічний кабінет Ленінградського університету, що 
надав можливість скопіювати з оригіналів анкет 
дані вимірів 1200 українців, зібраних свого часу 
на початку століття Ф.Вовком та його учнями.

Негативно на науковій діяльності Кабінету 
Антропології відбивалась нестача коштів. До 1928 
року на Кабінет була виділена лише одна штатна 
одиниця керівника (А.З.Носів), до всього зменши
лись асигнування -  фінансування на науково-опе
раційні потреби та наукове устаткування. Якщо 
загальна сума на всі потреби Кабінету 1926/27р. 
була 2853,77крб., то 1927/28-вж е 2235,42крб. [Ан
тропологія, 1929, с.291]. З чотирьох працівників 
Кабінету троє працювало без оплати (керівник от
римував 136 крб.; науковий співробітник, коли б 
він був, мав отримувати 110 крб., лаборант відпо
відно 100 крб.) [Вісти ВУАН, 1929, с.44].

Незважаючи на матеріальні ускладнення, прац
івники Відділу Антропології проводили польові ро
боти -  відбулись експедиції до Криму (Сімферополь 
-  Феодосія -  Коктебель - Старий Крим -  Болгарщи- 
на -  Кишлав -  Кобурчак -  Карасубазар -  Сімферо
поль), на Маріупольщину до грецьких колоній (Ма
ріуполь - Мангуш - Гурзуф - Маріуполь). В резуль
таті опрацювання польових досліджень керівником 
Відділу А.Носовим став вихід “Матеріалів до ант
ропології України. Українці Кубані” [Носов, 1928, 
с.31-64], “Матеріалів до антропології України. Ук
раїнці Поділля”[Носов, 1927, с.94-117], “До антро
пології кримських татар” [Носов, 1929, с.9-69], “До 
антропології болгарів” [Носов, 1930, с.6-57].

Анатоль Носів здійснював свої дослідження за 
методикою, прийнятою на XIII міжнародному кон
гресі доісторичної археології та антропології в 
Монако (21.04. 1906р.). Зважаючи на обмежену 
кількість публікацій щодо антропологічного вив
чення українців, які давали б більш-менш вичерп
ний матеріал, не кажучи вже про все українську 
населення, керівник Кабінету Антропології поста
вив за мету перед собою та своїми співробітника
ми по відділу збір матеріалу для з'ясування ант
ропологічного типу українського народу вцілому 
та в його складових елементах (антропологічне 
дослідження територіальних груп). Тому у вище пе
рерахованих роботах А.Носова не порівнювались 
антропологічні ознаки українців з ознаками інших 
народів і не розглядалось питання етногенезу ук
раїнців. Ця мета відкладалась на майбутнє. На 
жаль, через внутрішньополітичні процеси в дер
жаві, пов'Язані з політичним терором, не вдалося 
здійснити свої наміри співробітникам Кабінету.

Скрупульозно дослідивши подолян, А.Носів 
дійшов висновку, що ця група українців в своєму 
загальному антропологічному типі незначно 
відрізняються від загального типа (за Ф.Вовком),
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О. ТАРАН ДІЯЛЬНІСТЬ КАБІНЕТУ АНТРОПОЛОГІЇ ТА ЕТНОЛОГІЇ ІМ. ХВ. ВОВКА ПРИ ВУАН
проте А. Носів зазначає, що “однорідність” ук
раїнців, яку фіксує Ф.Вовк, не дає повного підтвер
дження в групі подільських українців, які не явля
ють собою однорідного типу. Тому відхилення, які 
припускає Ф.Вовк від загального типу українців 
(в основному в прикордонних районах) для “не
численних кількістю осіб” у дослідженнях А. Но
сова відзначаються досить яскраво. Так, вищев
казана група українців характеризується (за Но
совим) високим зростом з домішкою низькорослих 
елементів (“вище середнього” зросту) темною 
пігментацією волосся та очей з досить значною 
домішкою білявих та яснооких [Носов, 1927, с.96- 
98] (“мішаним” кольором очей), брахікефалією з 
виразною домішкою субрахікефальних елементів 
[Носов, 1927, с .101-102], носовий покажчик схи
ляється більш до мезоринії (пересічний покажчик 
носа 71,26), але із значним ухилом до лепторинії 
(47,0%) [Носов, 1927, с. 108] з прямим або увігну
тим профілем носа.

Аналогічних висновків дійшов А.Носів, дослі
джуючи антропометричні ознаки українців Кубані.

На роботі Відділу Антропології Кабінету не
гативним чином відбивались брак фахівців та про
блеми з їх фінансуванням. На 1929 рік Кабінет на
лічував трьох (!) співробітників (А.З.Носів, М.Я.- 
Рудинський, М.С.Мушкет) і одного позаштатно
го практиканта (М.П.Ткач). Тому досить дивним 
виглядало академічне оголошення на заміщення 
вакантної посади наукового співробітника Кабі
нету з вимогою обов'язкової наявності друкова
них праць з питання української передісторії [Вісти 
ВУАН, 1929, с.44].

Працівники Кабінету Антропології, насампе
ред, А.Носов, М.Рудинський, М.Мушкет, брали 
участь у багатьох наукових фахових конференці
ях, зокрема, у Краєзнавчій конференції в Москві 
(1924р.), З’їзді для вивчення продуктивних сил та 
народного господарства у Харкові (1924-25рр.), 
Підготовчій нараді для скликання Археологічної 
конференції в Одесі (1925), Археологічній конфе
ренції в Керчі (1926р.), 3“їзді анатомів, зоологів та 
гістологів у Ленінграді (1927р.).

Восени 1928 року десяту річницю з дня смерті 
Федора Вовка відзначали не лише у межах Кабі
нету Антропології та Етнології, але й значно шир
ше: під егідою Всеукраїнського етнографічного то
вариства (ВУЕТ) при залученні його гуртків на 
місцях по всій Україні [Побутовий періодичний 
орган ВУЕТ, 1928, с.28]. Відділ Етнології та Пам“- 
ятковий відділ Кабінету влаштували низку допов
ідей, присвячених науковій та громадській діяль
ності Федора Вовка; виставку його друкованих 
праць та музейних речей із спадщини вченого.

Визначною подією в антропологічному нау
ковому середовищі 20-х років став вихід 1928 року 
в Празі посмертного збірника Хв. Вовка “Студії з 
української етнографії та антропології”, спро
можність видруку українською громадою Чехії цієї 
книги викликала схвальну рецензію українського 
етнолога Ніни Заглади.

Кабінет Антропології та Етнології мав у своє
му розпорядженні настільки цікаві та оригінальні 
артефакти дідділів Етнології та Передісторії (ар
хеологічний), що працювати з ними приїздили 
вчені з Ленінграду (Т.П ассек, А .Л атинін, 
Л.Дінценс) [Звіт Кабінету антропології за 1928 рік,

249
1929, с.292] та навіть з-за кордону (д-р Т.І. Арне зі 
Стокгольма).

Зміна економічної полілики наприкінці 20-х рр. 
в СРСР відбилась і на культурно-політичному 
житті країни, що торкнулись різних наукових ус
танов усіх республік: почали проводитися масові 
пересування кадрів та реорганізації. Так, устано
ви, що раніше підлягали Спільному зібранню 
ВУАН (Раді ВУАН), серед яких -  Кабінет Антро
пології та Етнології ім. Хв.Вовка, за резолюцією 
листопадової сесії ВУАН (1929р) були передані до 
II Відділу Академії Наук [Вісти ВУАН, 1929, с.28].

1933 року до новоствореної Секції історії ма
теріальної культури Академії Наук України 
ввійшли шість установ ВУАН, які мали вже знач
ний науковий стаж, наукове обличчя, серед них -  
Кабінет Антропології та Етнології [Полонська- 
Василенко, 1993, с.24]. Секція існувала не довше 
року, в лютому 1934 року її було ліквідовано.

Одним з результатів згортання “українізації” 
в республіці стало закриття багатьох наукових ус
танов ВУАН, а також тотальне переслідування 
вчених. В Академії Наук розпочалася широкомас
штабна “чистка” з метою позбавлення її установ 
“від націоналістичних і великодержавницьких бур
жуазних елементів” [Наукові записки Інституту 
історії матеріальної культури, 1934, с.4]. Головни
ми центрами, що несли загрозу тоталітарному ре
жимові, були Археологічний комітет, Етнографі
чна комісія, Кабінет Антропології та етнології ім. 
Хв. Вовка, Кафедра передісторії державного уні
верситету, Культурно-Історична комісія, “де про
тягом довгих років культивувалися найрізно
манітніші “теорії”, “школи” й напрямки. Всю зов
нішню різноманітність роботи цих ультрабуржу- 
азних, націонал-шовіністичних організацій об
'єднувала одна провідна лінія -  орієнтація на куль
турну Західну Європу” [Наукові записки.., 1934, 
с.З]. У зв'язку з цим 1933 року починається ліквіда
ція “ворожих” буржуазних археологів, етнологів, 
антропологів. Цей процес набирає обертів особ
ливо, коли розпочалася “чистка” парторганізації 
ВУАН, так зване викриття “контрреволюційного 
кубла”, яке нібито звили собі в стінах Академії 
контрреволюційні агенти. “Комісія по чистці” апа
рату ВУАН, очолена Населовським, тривала два 
місяці, після чого відбулося чотири “прилюдних за
сіданням комісії”. Через цю комісію пройшли май
же всі співробітники Кабінету Антропології та Ет
нології. Н.Д.Полонська-Василенко пригадувала: 
“На сцені схвильована... Л.С.Шульгина. Повто
рення (шаблонного запитання -  О.Т.) -  “нам не
потрібна Ваша наука. Ми чекаємо, що Ви скаже
те про фашиста, емігранта О.Я.Шульгина” (бра
та її чоловіка)” [Полонська-Василенко, 1993, с. 106]. 
За таким сценарієм НКВС пройшли усі вчені у їх 
“іспиті” на благонадійність до влади. Результат -  
ліквідація 1934 року Кабінету антропології та ет
нології ім. Хв. Вовка; всі співробітники якого як 
вороги народу були репресовані та заслані.

Попри те, що Кабінет Антропології та Етно
логії ім. Хв.Вовка проіснував лише трохи більше 
десятиліття, діяльність його була такою плідною, 
що майбутні радянські вчені залюбки використо
вували результати наукових розробок співробіт
ників Кабінету. Щоправда, при цьому вони чомусь 
не посилалися на авторство.
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