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Наведене вище вказує, що власну історіософську кон-
цепцію як таку В.Петров мав уже в довоєнні 30-ті роки. 
Вона була розроблена відносно Первіснообщинної 
епохи – найдавнішої епохи історії людства, хроноло-
гічно першої "градації часу". У 40-і роки він акцентує 
увагу на інших епохах, що заступають первісну: Серед-
ньовіччя, Новий Час, Наш Час. Отже, в історіософії 
В.Петрова наявна низка епох ("початки й кінці"), що послі-
довно складають історію людства. Не вистачає історіо-
софської оцінки епохи, що заступає первіснообщинну й 
передує Середньовіччю, проте, цілком можливо, що вона 
була, що її рукопис зберігається в архіві – музеї УВАН в 
Мюнхені, або СБУ, які нам фактично недоступні. 

Як і згодом в "Історіософських етюдах", розробляючи 
проблему первісного мислення, професор В.Петров ви-
ходить з того, що людина сприймає світ через ідеологію 
– філософське поняття, котре в філософії В.Петрова 
влучно визначив С.В.Руденко як загальні філософсько-
світоглядні погляди, що виражають спосіб буття епохи, 
на основі якого розвиваються інші погляди – політичні, 
економічні, моральні, естетичні, тощо [Руденко С.В. Фі-
лософія історії Віктора Петрова // Вісник КНУ ім. 
Т.Шевченка. – Філософія. Політологія. – 2003. – Вип.57. – 
С.65]. Якщо ідеологією Середньовіччя був теологізм, 
Нового Часу – гуманізм, то ідеологією найбільш ран-
нього етапу первіснообщинної епохи, за логікою 
В.Петрова, був фольклор. Останній на тому етапі роз-
витку людства був тотожнім ідеології, не був від неї 
відокремлений. В центрі світогляду первіснообщинного 
суспільства стояв рід, що складався з суцільності жи-
вих, померлих, ненароджених людей і всього оточуючо-
го. Ідеологічні категорії найдавнішої людини первісно-
общинного періоду, за визначенням В.Петрова, були 
гентильні. Людина мислила родовими та локально-
просторовими категоріями. Категорії вселюдського, 
вічного і універсального, як і категорії індивідуального, 
особистого, не могли бути приналежністю найдавнішої 
ідеології. "Свідомість людей давнє-родового часу була 
замкнена в межах роду і за межі роду не переступала. 
Які-небудь загальні категорії : категорія істоти, людини, 
людського, тваринного, природнього і т.д. не були влас-
тиві свідомості". "Уявлення про людину не було ані ін-
дивідуальним, ані універсальним, воно було уявленням 
про рід, було уявленням, яке сприймалося через уяв-
лення про рід". 

В світлі загально-родового світогляду вчений дослі-
джує уявлення первісних людей про народження й 
смерть. В ідеології – фольклорі первіснообщинного пері-
оду думка про протилежність життя й смерті спочатку (на 
першому етапі) була відсутня, вона розвинулася посту-
пово. На початку епохи смерть розглядалась як родовий 
акт, за яким уявлення смерті находило собі вияв в родо-
вих категоріях. Розуміння смерті формувалося з простих 
і конкретних понять і уявлень. Не-існування уявлення 
про окрему й ізольовану особу, що існує сама по собі, 
відрізняє себе од родового колективу, призводило до 
відсутності уявлення про початок та кінець існування 
людини, народження не розглядалось, як початок індиві-

дуального існування людини, смерть як її кінець. Уяв-
лення смерті сприймалося через просторові уявлення, 
подорожування. В розумінні смерті не було "жадних абс-
тракцій, нічого метафізичного або містичного". Людина в 
акті смерті приєднувалася до гурту предків, які були 
окремою групою в складі роду, яким не поклонялися, а 
лише турбувалися про них, бо поняття "культу предків", 
як такого, не існувало. Порівняння цих поглядів 
В.Петрова з сучасними теоріями про міфологічну свідо-
мість традиційних суспільств є темою окремої розвідки. 

Нерозчленованість уявлення про рід у давньої 
людини, як вважав В.Петров, обумовлювалася 
складністю первісної думки, її "своєрідною всебіч-
ною широтою", генеалогічним уявленням, яке і 
складало логічну конструкцію гносеологічного по-
няття істини тієї доби. Джерелом істини як філософ-
ського поняття, яким визначається вся ідеологія епохи, 
яке постає вищим за всі інші компоненти епохи, обумо-
влюючи їх цілком, що є їх причиною [Там само. – С.66], 
був рід. Рід і був істиною первіснообщинної епохи. 

Третій напрямок філософських шукань В.Петрова 
присвячений західноєвропейській філософії XVII ст. 
Збереглися на Україні рукописи праць "Гоббс и левел-
лери (уравнители)", "Учение Гоббса", ч.І, 1935, "Гуго 
Гроций. "Три книги о войне и мире" 1625." [ЦДАМЛМУ, 
ф.243. – Оп. 1. – Од.зб.63, 7, 64]. 

Існував і четвертий напрямок філософських дослі-
джень В.Петрова, який стосується проблеми "Сучасний 
образ світу", історіософії, яку дослідники спадщини 
В.Петрова ще називають філософією історії, або куль-
турфілософією. Статті з цієї проблеми В.Петров-
Домонтович-Бер опублікував у 40-х роках у виданнях 
української еміграції в Німеччині [Бібліографію див.: 
Корпусова В. Бібліографічний покажчик праць 
В.Петрова з проблем літературознавства, фольклору 
та історіософії // Слово і Час. – 2002. – №10. – С.96]. 

Треба підкреслити, що наукова спадщина В.Петрова 
(Домонтовича), навіть та, що доступна вченим, нині не 
сприймається, не прочитується належним чином через 
іншу площину мислення Віктора Платоновича, ключем 
до якої є його філософія. Це надбання В.Петрова не 
досліджено. Перші кроки в цьому напрямку виявили 
різне прочитання історіософії В.Петрова (С.Павличко, 
І.Фізер, С.Руденко) [Павличко С. На зворотному боці 
автентичності. Культурфілософія Петрова-Домон-
товича-Бера (1946-1948) // Сучасність. – 1993. – №5; 
Фізер І. Український Фуко чи французький Петров? Ра-
зюча схожість двох історіософів // Наукові записки. – 
НАУКМА. – Т.17. – Філологія. – К.,1999; Руденко С.В. 
Філософія історії Віктора Петрова.// Вісник КНУ ім. Т. 
Шевченка. – Вип.57. – Філософія. Політологія. – К., 
2003], що само по собі вже вказує на складність про-
блеми осягнення філософії видатного мислителя, яка 
ускладнюється тим, що філософські праці вченого 
майже недоступні читачам. Їх видання окремим томом 
– найперша задача, без вирішення якої "Пророка нема 
без пошани, – хіба тільки в вітчизні своїй, та в родині 
своїй, та в домі своїм"(Мр., 6,4). 

 
В.М. Корпусова, канд. істор. наук, 
Г.О. Станиціна, зав. наук. архівом 

 
ДОКУМЕНТИ В.П. ПЕТРОВА В НАУКОВОМУ АРХІВІ ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ 

 
В Науковому архіві Інституту археології НАН України 

зосереджено найбільш повну збірку документів 
В.П.Петрова. 

Коротка довідка: Петров Віктор Платонович (1894-
1969 рр.), доктор філологічних наук, професор, літера-

турознавець, фольклорист, лінгвіст, етнолог, історик, 
археолог, філософ. З 1919 р. до кінця життя з вимуше-
ною перервою протягом 1942-1956 рр. його діяльність 
пов'язана з Академією Наук України, зокрема протягом 
1933-1969 рр. з СІІМК – ІІМК – ІА. 
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Документи професора В.П.Петрова в Інституті архео-
логії знаходяться в декількох фондах: в особовому фонді 
ученого, в фонді експедицій, в фонді наукових робіт, в 
діловодному архіві та в архіві Відділу кадрів. В архіві Від-
ділу кадрів та в архіві діловодства документи професора 
В.В.Петрова зберігаються, починаючи з кінця 1956 року, з 
часу його повернення з Москви до Києва. Що стосується 
довоєнної документації цих архівів, то вони не збереглися, 
під час війни перед евакуацією Інституту в Уфу в 1941 р., 
згідно з наказом Уряду, всі документи було спалено. До-
кументи "Особової справи В.П.Петрова", що зберігаються 
в архіві відділу кадрів [Архів відділу кадрів Інституту архе-
ології НАНУ. – Спр.№24], нечисленні, деякі обов'язкові 
документи відсутні, в справі порушено нумерацію сторінок, 
вона до сьогодні не має переліку документів і суцільної 
нумерації сторінок. 

Особовий фонд Віктора Платоновича Петрова – 
один з найбільших за обсягом особових фондів, він 
налічує більше 300 одиниць зберігання та більше 3-х 
тисяч фотографій і негативів за період 1895-1969 рр. 
Він складається з документів власного архіву професо-
ра Віктора Платоновича Петрова, які були передані до 
Інституту археології в 1970 р. його вдовою Софією Фе-
дорівною Зеровою. Фонд до сьогодні ще повністю не 
опрацьований, маловідомий і не вивчений. Немає дру-
кованої узагальнюючої інформації про склад фонду, є 
лише покажчики про рукописи В.П.Петрова з окремих 
проблем, а саме, етногенезу, археології, фольклору, 
народознавства [Абашина Н.С. Рукописи В.П.Петрова з 
проблем етногенезу та археології, що зберігаються в 
Науковому архіві Інституту археології АН України // 
Проблеми походження та історичного розвитку слов'ян. 
Збірник наукових статей, присвячений 100-річчю з дня 
народження Віктора Платоновича Петрова. – К., 1997. – 
С.11-12; Корпусова В. Рукописи В.Петрова з проблем 
фольклору, що зберігаються в Науковому архіві Інсти-
туту археології НАНУ // Слово і час. – № 10. –2002. 
С.96; Корпусова В. Рукописи народознавчих праць Вік-
тора Петрова // Народна творчість та етнографія. – №3. 
– 2001. – С.123-124]. Стислий огляд документів 
В.П.Петрова, що зберігаються в ІА НАНУ, становить 
мету даної публікації, а визначення значимості, оригі-
нальності, випередження у часі постановки та розв'я-
зання проблем – це завдання інших досліджень.  

Фонд за змістом багатогранний, складається перева-
жно з авторських наукових документів, але є також осо-
бисті документи, науково-організаційні, епістолярії, нега-
тека, varia. Наукові документи презентовано матеріала-
ми з різних галузей гуманітарної науки: етногенезу та 
археології, фольклору, лінгвістики, літературознавства. 
Проте, така рубрикація складу фонду відносно умовна 
тому, що професор В.П.Петров мислив проблемами, а 
не науками, що відобразилося в його працях: для вирі-
шення певної проблеми він застосовував різні науки. 
Серед наукових праць знаходяться рукописи цілком під-
готовлених до друку монографій, або незакінчених, крім 
них, є також нотатки, виписки, малюнки, фото тощо. Де-
які рукописи надруковано частково або повністю, почи-
наючи з 20-х років. Хронологічний діапазон рукописів 
охоплює часи ВУАН – останні роки життя. 

Рукописи стосовно проблем етногенезу та архе-
ології. В.П.Петров надавав великого значення ство-
ренню археологічної джерелознавчої бази вивчення 
стародавньої історії України. В особовому фонді збері-
гається підготовлений до друку рукопис монографії, 
аналогу якої ще немає в українській історіографії, про 
найважливіше багатоінформативне джерело: "Керами-
ка и керамическое производство Среднего Поднепро-
вья в памятниках зарубинецкого и черняховского вре-

мени" [НА ІА НАНУ. – ф.16. – Спр.№ 250, 251] в двох 
частинах, рукописи статей: "Косанівський могильник як 
пам'ятка черняхівської культури" [НА ІА НАНУ. – ф.16. – 
Спр.№ 247], "Волинська група пам'яток (Корчак)" [НА ІА 
НАНУ. – ф.16. – Спр.№ 248], "Городське феодальне 
городище ХІ-ХІІІ ст. (за матеріалами археологічної екс-
педиції 1936-37 рр.)" [НА ІА НАНУ. – ф.16. – Спр.№ 
127], "Основні проблеми вивчення пам'ятників матеріа-
льної культури "полів поховань" останніх століть до н.е. 
та перших століть н.е." [НА ІА НАНУ. – ф.16. – Спр.№ 
33], "Памятники типа Гавриловки – Золотой Балки (ІІ в. 
до н.э. – ІІ в.н.э." [НА ІА НАНУ. – ф.16. – Спр.№ 249], 
"Про періодизацію археологічної науки" [НА ІА НАНУ. – 
ф.16. – Спр.№ 24] та ін. 

Численні документи за авторською концепцією 
("конкретно-історичної") проблеми слов'янського етно-
генезу: автореферат "Язык. Этнос. Фольклор" [Петров 
В.П. Язык. Етнос. Фольклор. – Автореф. дис. ... канд.. 
філол.. наук. – К., 1966. – 61 с.], що має статус рукопи-
су; "Шахматов і проблема етногенезу" [НА ІА НАНУ. – 
ф.16. – Спр.№ 263], "Етногенез і ономастика за 50 років 
(1917-1967)" [НА ІА НАНУ. – ф.16. – Спр.№ 149], "Етно-
культурні процеси доби трипілля-бронзи" [НА ІА НАНУ. 
– ф.16. – Спр.№ 257]; "Походження слов'ян і проблема 
балто-слов'янської єдності" [НА ІА НАНУ. – ф.16. – 
Спр.№ 260], рукописи до проблем, що досліджуються у 
фундаментальних монографіях: "Скіфи. Мова і етнос" 
[НА ІА НАНУ. – ф.16. – Спр.№ 121, 130-145], "Етногенез 
слов'ян" [НА ІА НАНУ. – ф.16. – Спр.№ 111-114, 118-
122, 231, 232] та ін. З проблемою слов'янського етноге-
незу та розселення слов'ян пов'язана проблема історії 
землеробства, еколого-господарчих досліджень первіс-
ної та слов'яно-руської доби, рукописи праць яких ство-
рено в 30-ті та 50-60-ті роки: "Вірування про вогонь у 
стародавніх суспільствах – відображення економічного 
устрою", "Вогнезрубна система хліборобства і культ 
вогню", "З студії про передкласове суспільство. Ловець-
кі та хліборобські культи. – Фольклор" [НА ІА НАНУ. – 
ф.16. – Спр.№ 204, 19(1), 11], рукописи та матеріали до 
неповністю опублікованої фундаментальної монографії 
"Подсечное земледелие" [НА ІА НАНУ. – ф.16. – Спр.№ 
86-110]. До проблеми історії землеробства та соціаль-
ного устрою стародавнього населення належать руко-
писи праць про общинну земельну власність й соціаль-
ний устрій стародавніх германців [НА ІА НАНУ. – ф.16. 
– Спр.№ 6-10, 15, 19(2), 255 (1)]. Соціально-господарча 
проблематика первісного суспільства вирішується на 
етнографічних матеріалах народів Середньої Азії та 
Казахстану в монографії "Про первісне суспільство та 
пережитки родового ладу в Росії" [НА ІА НАНУ. – ф.16. 
– Спр.№ 254], яка була підготовлена автором до друку. 

З проблемою етногенезу та історії слов'ян-українців 
пов'язані рукописи студій з лінгвістики (історичної сема-
сіології, етнічної лінгвістики, гідроніміки, топоніміки), 
більшість яких опубліковано [НА ІА НАНУ. – ф.16. – 
Спр.№ 221-228, 230, 231, 232 (1,3)-235], але є і недру-
ковані рукописи, зокрема, "Балтика і славіка в гідронімії 
України" [НА ІА НАНУ. – ф.16. – Спр.№232(2)]. 

Останній рукопис належить до балтійських студій 
професора В.П.Петрова, які обумовлено вирішенням 
проблеми етногенетичних процесів на теренах Східної 
Європи від Північного Причорномор'я до Балтики в І 
тис. до н.е. Учений вивчав не тільки "балто-слов'янську 
єдність" в мові, гідронімії, фольклорі, але займався фу-
ндаментальними розвідками давньопруської мови. 
Протягом усього київського повоєнного періоду він від-
творював фонетику, морфологію, лексику цієї зниклої 
мови. Рукопис фундаментальної монографії "Древнеп-
русский язык. Фонетика. Морфология. Лексика" було 
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майже підготовлено до друку [Архів відділу кадрів Ін-
ституту археології НАНУ. – Спр.№24. – С.4 ( 29); НА ІА 
НАНУ. – ф.16. – Спр.№267], проте, він залишився авто-
графом, в архіві ці документи досі неопрацьовані. Після 
смерті ученого рукопис було розпорошено на окремі 
частини у вигляді кількох тисяч карток: "Пруський слов-
ник", "Прусько-литовський словник", "Грецький слов-
ник", "Готский язык", "Балто-готы", "Гидронимы", "Лек-
сика", "Морфология", "Фонетика", "Языки" тощо. 

Проблемі походження найдавнішої слов'янської пи-
семності ("черти і рези") присвячено рукопис монографії 
"Слов'янська руніка" [НА ІА НАНУ. – ф.16. – Спр.№ 
116,117, 216-219], майже завершений. З цього рукопису 
автором був опублікований окремий розділ [Петров 
В.П. Слов'янська писемність за археологічними пам'ят-
ками // Питання походження і розвитку слов'янської 
писемності . – К., 1963. – С.18-29]. З мовною пробле-
мою пов'язано також рукописи праць "Мова і суспільст-
во" (доповідь 1963 р.) [НА ІА НАНУ. – ф.16. – Спр.№ 
№148], "Личные имена в эпиграфических памятниках 
Северного Причерноморья. (Предмет, направление и 
методика изучений)" [НА ІА НАНУ. – ф.16. – Спр.№ 
195], що була лише частково опублікована, та ін. 

Проблемі первісного мислення і фольклору, розро-
бці методологічних засад фольклорних досліджень (на 
підставі аналізу етнографічних матеріалів палеоазіат-
ських народів Сибіру та археологічних матеріалів, 
знайдених на теренах Європи), присвячено фундамен-
тальні монографії "Основні проблеми фольклору й іде-
ології первіснообщинного періоду" [НА ІА НАНУ. – ф.16. 
– Спр.№ 211], "Матері-родоначальниці. Антропоморфні 
зображення матерів-родоначальниць" [НА ІА НАНУ. – 
ф.16. – Спр.№ 262]. 

Документів з літературознавства в особовому фонді 
дуже мало. Зберігаються дослідження В.П.Петрова про 
твір П. Куліша "Великий незнайомець"; матеріали про 
М.Гоголя, значення творчості цього письменника, фоль-
клорні джерела повістей "Вий" та "Заколдованное место" 
М. Гоголя [НА ІА НАНУ. – ф.16. – Спр.№ 243 (1-5)]. 

Збірка науково-організаційних документів склада-
ється з матеріалів різних років, як довоєнних, так і 50-60-
х рр. Довоєнні документи презентовано автобіографіями, 
переліком наукових праць, документами ВУАНу – про-
грам 1925 р. до збирання етнографічного та фольклор-
ного матеріалу: оповідань, казок, переказів та прислів'їв, 
пісень, які були створені В.Петровим і затверджені неод-
мінним секретарем ВУАН академіком А.Кримським, Бю-
летень Етнографічної комісії. До складу цих документів 
входять два листа-повідомлення Державного Російсько-
го Географічного Товариства від 19.04.1927 р. та 
30.11.1928 р. за підписом Ю.Шокальського та 
В.Комарова про присудження В.П.Петрову за сукупність 
праць срібної медалі та обрання його дійсним членом 
Товариства. В збірці документів двох останніх десятиріч 
життя ученого зберігається автограф проекту Статуту 
Українського Республіканського Наукового Товариства 
прихильників історії, археології, етнографії і мови, при 
створенні якого в 1958 р. В.П.Петров опирався на власні 
розробки 20-30-х років. В збірці є наукові звіти професо-
ра В.П.Петрова й плани робіт за різні роки, списки науко-
вих праць, автографи-чернетки його заяв до ВАКу стосо-
вно повернення йому наукового ступеню доктора філо-
логічних наук, матеріали підготовки до захисту дисертації 
у 60-ті роки, зокрема, чернетка-автограф звернення до 
ВАКу Інституту археології й Інституту мистецтвознавст-
ва, фольклору та етнографії ім. М.Рильського АН УРСР 
від 1966 р. щодо захисту В.П.Петровим кандидатської 
дисертації honoris causa. Цей документ, за підписом ди-
ректора ІА АН УРСР член-кореспондента АН УРСР 

С.М.Бібікова та директора ІМФЕ АН УРСР доктора філо-
логічних наук Н.Є.Сиваченко, був написаний 
В.П.Петровим і є фактично стислим авторським аналізом 
праць в галузі археології, фольклористики, етнографії. В 
розділі є анкета "Личный листок по учету кадров" від 
08.12.1956 р. – початку відновлення роботи ученого в 
київському Інституті археології. До складу цієї збірки до-
кументів входять також рецензії, листування тощо. 

Епістолярія. Листування ученого, які зберігаються в 
особовому фонді В.П.Петрова, ще потребує вивчення й 
опрацювання. Зазначимо, що за винятком поодиноких 
листів самого професора В.П.Петрова (чернетки листа 
до Е.Симоновича та листа з Москви до Києва 
Л.Славіну), це – кореспонденція до В.П.Петрова, що 
здебільшого має діловий зміст. Хронологічні рамки – 
30-ті й 50-60-ті роки. Зберігається кореспонденція від 
1932 року, що була надіслана у відповідь на анкети 
Етнографічної Комісії ВУАН. Крім особистого листуван-
ня з колегами (українські: О.Бодянський, М.Брай-
чевський, Н.Кравченко та ін., з Ленінграду (Петербургу): 
Могилянські, П.Третяков та ін., з Москви: Е.Симонович 
та ін.), зберігаються листи київських видавництв, Відді-
лення суспільних наук АН України, Латвії, Литви, Біло-
русі, Молдови, Берліна (НДР); Румунії та Чехії, листи з 
Мордовії та ін. 

Негатека особового фонду В.П.Петрова складаєть-
ся з 1113 негативів і 2281 фотовідбитків. В основному 
це зображення археологічних матеріалів: керамічних 
виробів з розкопок пам'яток черняхівської та зарубине-
цької культур, з Шестовиці, зразки середньовічної ке-
раміки, зображення колекцій фібул, в тому числі і тих, 
які було втрачено за часів Другої світової війни. 

Varia:  збірка документів цього підрозділу особового 
фонду В.П.Петрова ще остаточно не упорядкована. До 
її складу входять документи особистого змісту: фотока-
ртки В.П.Петрова (дитячих років, а саме кінця ХІХ ст., 
зроблені в Катеринославі, в Одесі, молодших і середніх 
гімназичних класів, також фотопортрет ученого за ро-
бочим столом на фоні інтер'єру кабінету ВУАН тощо). Є 
оригінали таких документів: орденська книжка від 
18.06.1965 р, яка дійсна без фотокартки, диплом докто-
ра філологічних наук від 13.05.1967 р., посвідчення 
Українського штабу партизанського руху від 
20.06.1950 р., довідка Етнографічної комісії ВУАН від 
05.12.1932 р. за підписом В.Петрова про отримання 
хліба за карткою Краснокутськими. Документом про 
дружні стосунки між В.Петровим і М.Рильським є авто-
графи на картонному аркуші, в правому верхньому куту 
якого маленькими літерами написано "М.Ф.Рильському 
од В.П.Петрова" , посередині аркуша великими літера-
ми – "Інститут Археології АН УРСР Вікторові Платоно-
вичу Петрову Від М. Рильського". 

У фонді В.П.Петрова зберігаються також відбитки йо-
го друкованих праць, які нині майже не доступні читачеві: 
"Місце фольклору в краєзнавстві", "Слов'янська писем-
ність за археологічними пам'ятками" тощо, авторефера-
ти з лінгвістики, рукописи праць, котрі рецензував про-
фесор В.П.Петров. Документом, що встановлює авторс-
тво В.П.Петрова окремих статей в УРЕ, в яких автора не 
названо, є квитанції від 1968 р. на одержання ученим 
гонорарів за його статті в УРЕ: за статтю "Антропоніміка" 
він отримав 9,65 руб., за статтю "Етноніміка" – 7,68 руб., 
за статтю про М.Ф.Біляшівського – 11,58 руб. 

В Науковому архіві Інституту археології в фонді екс-
педицій зберігаються наукові звіти В.П.Петрова про 
проведені ним польові археологічні дослідження, на те-
ренах від Дунаю і Прута до С.Донця і від Нижнього Дніп-
ра до р. Тетерів та Стрия на Волині. Перелік звітів: "От-
чет о раскопках в с. Николаевке в 1956 г." (спільної бол-
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гаро-радянської експедиції в Корсунь-Шевченківському 
районі, В.П.Петров брав у ній участь як працівник ІІМКу 
(Москва) [ф.е. 1956/24а]; "Отчет о раскопках в с. Никола-
евке в 1957 г. (советско-болгарская экспедиция ИИМК 
АН СССР – АН УССР)" [ф.е. 1957/39]; "Отчет о раскопках 
поселения черняховского типа у с. Радуцковки Градижс-
кого р-на Полтавской обл." [ф.е. 1958/2]; "Отчет о рабо-
тах Стецовского отряда Кременчугской раннеславянской 
экспедиции ИА АН УССР в 1957-1958 гг. (раскопки древ-
неславянского поселения у с. Стецовки Чигиринского р-
на Черкасской обл.)", [ф.е. 1957-58/2б]; "Отчет Косано-
вского отряда Южно-Бугской экспедиции о раскопках 
могильника черняховской культуры в с. Косаново" [ф.е. 
1961/7]; "Розкопки могильника черняхівської культури в 
с. Баєві Рожечанського р-ну Волинської обл." [ф.е. 
1964-1965/3а]; "Отчет о раскопках поселения черняхов-
ской культуры в с. Нерушай, Килийского р-на, Одесской 
области в 1965 году" [ф.е. 1965/15-а]. Крім того, в Нау-
ковому архіві зберігся археологічний щоденник 
В.П.Петрова з розкопок Трипільської археологічної екс-
педиції в с. Халеп'є за 1939 рік.[ф.е. ІА/Тр/, № 23] та 
розкопок салтівського катакомбного могильника на р. 
С.Донці та ін. До цього ще потрібно додати, що деякі 
наукові звіти про археологічні розкопки зберігаються 
також і в особовому фонді вченого. 

У фонді наукових робіт зберігаються такі рукописи 
В.П.Петрова: "Житлова кліть ХІ-ХІІІ ст. в с. Городську 
Коростишівського р-ну Житомирської обл." [ф.12, № 
95]; "Підсічне землеробство та його пережитки", Т.І, ч.1-
4, та "Подсечное земледелие и его пережитки" [ф.12, 
№ 99]; "Підсічне землеробство та його пережитки" 
Вступ. ч. І. Агротехніка підсічного землеробства. "Підсі-
чне землеробство та його пережитки" ч.2. Випалювання 
[ф.12, № 100]; "Прикраси з емаллю ІV-VІІ ст. на терито-
рії Східної Європи"[ф.12, № 101]; "З літератури про го-

родища Волго-Окського р-ну" [ф.12, № 103]; "Расистс-
кие извращения в вопросах изучения нижнего палеоли-
та" [ф.12, № 447]. Два рукописи в співавторстві з 
М.Л.Макаровичем: Петров В.П., Макаревич М.Л. "Моги-
льник другого століття н.е. на р. Товмач" [Робота напи-
сана за матеріалами розкопок П.І.Смолічева та 
С.С.Гамченка, проведеними в 1926, 1928 та 1929 роках. 
Звіт про розкопки П.І.Смолічева в 1926 році був опублі-
кований в "Короткому звідомленні за 1926 рік – К., 1927. 
– С.154-166, а два звіти про розкопки в 1928 та 1929 
роках залишилися не опублікованими] та переклад ро-
сійською мовою цієї праці в допрацьованому вигляді. 

На завершення стислого огляду документів профе-
сора В.П.Петрова, що зберігаються в ІА НАНУ, додамо: 
В.П.Петров був з тих, хто сказав своє слово в розвитку 
світової думки. Недруковані праці ученого досі зали-
шаються у рукописах, зокрема фундаментальні моно-
графії. Опубліковано тільки уривки з них та тези [НА ІА 
НАНУ. – ф.16. – Спр.№ 261, див: Петров В.П. Археоло-
гія та соціологія. Форми соціологічних побудов археоло-
гії як науки // Хроніка 2000. – Вип.2. – 1992. – С.99-101; 
НА ІА НАНУ. – ф.16. – Спр.№ 178 , див.: Петров В.П. 
Хазары в Крыму. Хазарское и русское письмо VІ- ІХ вв. 
н.э. // Східний світ. – №1. – 2002. – С.38-40; НА ІА 
НАНУ. – ф.16. – Спр.№ 211, розділи: Мова і фольклор; 
А.Н.Веселовський і О.О.Потебня про фольклор і розви-
ток речення, .див.: Петров В.П. Основні проблеми фо-
льклору й ідеології первіснообщинного періоду // Слово 
і час. – №10. – 2002. – С.41-45]. Документи науково-
організаційного й особистого змісту, за окремими виня-
тками, не опубліковані, що призводить до фактографіч-
них помилок при дослідженні постаті В.П.Петрова. Пуб-
лікація спочатку вибраних творів і документів 
В.П.Петрова , а потім повного зібрання творів буде вне-
ском не тільки в українську, але і світову думку. 

 
Н.Ю. Кривда, доц. 

 
СОН ЯК СЕМІОТИЧНЕ ВІКНО 

 
Культурна рефлексія – а саме так повинен розгля-

датися аналіз творчого доробку В.П.Петрова – це спе-
цифічний стан свідомості з подвійним вектором дії. З 
одного боку, вона налаштована на переосмислення 
культурних актів, що вже відбулися, з іншого – спрямо-
вана на переосмислення власного культурного досвіду. 
В першому випадку культурна рефлексія покликана 
відшукати нові парадигми розвитку культури, у другому 
– стає передумовою, стимулом та метою власного 
культурного росту суб'єкта чи суб'єктів, що є учасника-
ми процесу пізнання. Приймемо за методологічну вихі-
дну тезу щодо культурної рефлексії як евристичного 
принципу. Виходячи з цього, дослідження творчого до-
робку Віктора Петрова повинне принести певні іннова-
ції, розкрити нові грані знання не лише в плані його ін-
тегративності, а й у плані специфічності. 

Предметом цих міркувань має стати стаття Віктора 
Петрова "Естетична доктрина Шевченка", яка вперше 
була надрукована в Мюнхені, в часописі "Арка" №3-4 за 
1948 рік та повернута сучасному читачеві у проекті 
"Україна: філософський спадок століть" у 2000 році 
[Петров Віктор. Естетична доктрина Шевченка // Укра-
їна: філософський спадок століть. – Хроніка-2000. – 
2000. – № 39-40. – С.85-91]. 

У заголовок цього допису винесена ідея видатного 
культуролога Ю.Лотмана з відомої книги "Культура та 
вибух" (1992). "На початку розвитку людства, – пише 
Лотман, – сон ототожнюється з Чужим пророцьким сло-
вом, тобто представляє звернення Його до мене…". 

Пізніше "сон-пророцтво – вікно в утаємничене майбутнє 
– змінюється уявою про сон як про шлях усередину 
самого себе". Сон "говорить із людиною мовою, розу-
міння якої принципово потребує присутності перекла-
дача. Сну необхідний той, що його тлумачить – чи це 
буде сучасний психолог або язичницький жрець" [Дани-
лова И.Е. Вступительное слово // Сон – семиотическое 
окно. Материалы XXVI Випперовских чтений (Москва, 
1993). Под ред. И.Е.Даниловой. – Милан, Фонд Мадзот-
та,1994. – С.5]. Подібним жерцем, що тлумачить для 
людства Сон стає, на думку В.Петрова, поет Тарас Ше-
вченко. Його "Сон" стає певним "шляхом до середини 
самого себе" і, водночас, до людства. Те, що мариться 
ніби п'яному поету – то є страшна і трагічна правда, 
пророцьке прозирання в глибину, в сутність людського 
життя. Петров доводить, що Шевченко не просто вико-
ристовує сон як художній прийом – такими прийомами 
користувалися до нього та після нього – мова йде про 
створення власної художньої доктрини, де змінена, де-
формована дійсність стає предметом аналізу, а зміна, 
деформування дійсності стає інструментом цього пі-
знання. За Петровим, у Шевченка відбувається "деши-
фрування дійсності" і з-під сну, примар, маячні постає 
справжня містерія життя – страшна у своїй реальності. 
Жахи і візії, творчі фантасмагорії поета набувають ефе-
кту оптичної ілюзії: покликані, начебто, приховувати та 
затьмарювати зміст, вони, насправді, розкривають його 
до оголеності, тлумачать до розчленованості реаль-
ність, дешифрують її і переводять на інший, метафізич-
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