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ВСТУП 

 

 

Актуальність теми дослідження. На сучасному етапі розвитку 

українознавства як напряму вітчизняної гуманітаристики особливого 

значення набувають питання про об’єкт та предмет, функції та завдання, 

евристичний потенціал, предметну автономність або інтегративний 

характер цієї науки, умови можливості застосування її результатів до 

розв’язання актуальних проблем розвитку національної культури, 

збереження автентичних духовних цінностей та модернізацію 

суспільного життя України. Певна самоочевидність предмета та функцій 

українознавства, яка випливає із самої назви цього наукового напряму, 

призвела до того, що у більшості з наявних українознавчих праць 

питання про предмет, функції, завдання та форми українознавчих 

досліджень або взагалі залишаються не актуалізованими й 

нетематизованими, або набувають більш інтуїтивно-стихійного, аніж 

системно-методологічного розв’язання. Ця обставина спричинила 

домінування у вітчизняному науковому співтоваристві думки про 

принципово інтегративний характер українознавства, а інколи й сумніви 

щодо можливості інституціалізації українознавства у структурі 

сучасного соціогуманітарного знання. Більш того, розмивання 

предметних меж українознавства призвело до неможливості повного та 

ефективного застосування здобутків цієї науки для розв’язання 

нагальних проблем гуманітарного розвитку сучасного вітчизняного 

суспільства.  

Проте в історії українознавчої науки мав місце й інший підхід, 

відповідно до якого ця дослідницька галузь мислиться не лише як 

частина предметних сфер різних гуманітарних наук (історії, 

мовознавства, етнографії, фольклористики, літературознавства і т.і.), але 

і як відносно автономна галузь наукового знання, що має чітко 
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визначений зміст, дослідницькі напрями та завдання. Цей підхід 

залишився менш поміченим у минулому, але набув відродження і 

розвитку у працях сучасних провідних вчених-українознавців 

(М.І.Обушний, І.В.Огородник, М.Ю.Русин,  О.І.Мостяєв, Т.С.Воропаєва 

та ін.). Однак, на наш погляд, обґрунтування цього підходу ще не 

реалізовано у повній мірі, адже передбачає здійснення 

фундаментального переосмислення форм та змісту сучасних 

українознавчих досліджень, їх співвідношення з такими галузями 

гуманітарного знання як культурологія, історія, археологія, етнографія, 

мовознавство, літературознавство,  фольклористика, історія філософії, 

історія науки, що також включають до своєї предметної сфери Україну 

та українство як складові світового цивілізаційного процесу.   

Цілком очевидно, що залишаючись лише складовою щойно 

перелічених гуманітарних наук, українознавство не має перспектив 

розвитку і не зможе стати повноцінною основою для осмислення й 

розв’язання комплексних проблем розвитку сучасної української 

культури й державності, серед яких особливо актуальними постають 

проблеми формування національної самосвідомості, автентичних 

суспільних цінностей, збереження культурної спадщини та історичних 

традицій, інтеграції до європейського культурного, економічного та 

політичного простору.  

Одним із продуктивних шляхів розвитку українознавства як 

самостійного предметного напряму гуманітарної науки є вивчення 

творчої спадщини видатних вчених-українознавців минулого, до плеяди 

яких належить відомий український історик, філософ, археолог, 

мовознавець, літературознавець та письменник Віктор Платонович 

Петров (1894 – 1969). У своїх філософських, культурологічних, 

історичних, археологічних, етнографічних, літературознавчих 

дослідженнях він чи не вперше у вітчизняній науці висунув та 

обґрунтував ідею про можливість розвитку українознавства як 
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самостійної дослідницької галузі, що має власну предметну та 

методологічну специфіку. Саме тому аналіз українознавчого змісту 

філософсько-культурологічних праць В.П.Петрова може стати основою 

для становлення нових дослідницьких програм сучасного 

українознавства, суспільних та культуротворчих функцій цієї науки, що 

і зумовило вибір теми дисертаційного дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертація виконана в межах комплексної наукової програми 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

«Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових 

процесів глобалізації» та науково-дослідної теми філософського 

факультету 11БФ041-01 «Філософсько-світоглядні та політологічні 

аспекти гуманітарного розвитку сучасного суспільства»; науково-

дослідної тематики кафедри української філософії та культури 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

комплексне вивчення, узагальнення, систематизація та критичний 

аналіз змісту українознавчих ідей, що представлені у філософсько-

культурологічних працях В.П.Петрова, з’ясування умов можливості їх 

застосування для визначення форм, змісту та перспектив розвитку 

сучасного українознавства як філософської науки.  

У відповідності до поставленої мети були встановлені основні 

дослідницькі завдання: 

 обґрунтувати джерельну базу та методологічну основу 

дисертаційного дослідження, визначити місце українознавчих 

праць у науковій спадщині В.П.Петрова;  

 проаналізувати запропоновану В.П.Петровим філософсько-

історичну методологію та конкретні результати дослідження 

витоків української культури;  
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 визначити теоретичне й методологічне значення етногенетичної 

концепції В.П.Петрова для розвитку сучасного українознавства 

як філософської науки; 

 розкрити світоглядні, філософські та ідейні джерела 

національного відродження української культури на основі 

результатів історико-філософських та історико-

культурологічних праць В.П.Петрова; віднайти у розробках 

вченого такі методологічні принципи та прийоми, що дозволили 

б з нових дослідницьких позицій розглянути джерела і 

складники формування національної культури України;  

 здійснити теоретичну реконструкцію й філософсько-

культурологічний аналіз літературно-публіцистичного проекту 

національного культуротворення Віктора Петрова-

Домонтовича, його світоглядних засад та практичних 

результатів; з позицій сучасного українознавства визначити 

роль мислителя у розвитку українського літературного 

модернізму першої половини ХХ ст. 

 

Об’єктом дисертаційного дослідження є наукова та літературна 

спадщина В.П.Петрова. 

Предметом дисертаційної роботи постає розроблена 

В.П.Петровим філософсько-культурологічна концепція дослідження 

української культури, її методологічні засади та практичні результати 

українознавчих праць вченого. 

Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційного 

дослідження стали, перш за все, результати класичних та сучасних 

наукових досліджень таких вчених-українознавців як Д.І.Чижевський, 

Л.В.Губерський, А.Є.Конверський, Є.А.Харьковщенко, М.І.Обушний, 

М.Ю.Русин, І.В.Огородник, Н.Ю.Кривда, Т.К.Огнєва, 

Г.В.Вдовиченко, В.Агеєва, В.М.Корпусова,  О.І.Мостяєв, 
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Н.М.Авер’янова, Т.С.Воропаєва, С.Р.Кагамлик, В.І.Лубський, 

Т.Г.Горбаченко, О.І.Предко,  Т.П.Кононенко, С.В.Руденко, 

І.О.Суржик та ін.  

Методологічний інструментарій дисертаційної роботи 

представлений рядом історико-філософських та культурологічних 

методів, серед яких метод раціональної реконструкції, метод 

проблемно-категоріального аналізу, метод соціокультурного аналізу, 

біографічний метод, метод іманентної критики. 

Наукова новизна отриманих результатів. Вперше у 

вітчизняному українознавстві здійснено комплексний аналіз 

українознавчих ідей  філософсько-культурологічного вчення 

В.П.Петрова, визначено умови можливості їх застосування для 

інституціалізації українознавчої науки як автономної предметної 

галузі у системі сучасного соціогуманітарного знання. 

Наукова новизна дисертаційного дослідження конкретизується у 

наступних положеннях, які виносяться на захист: 

 Вперше у вітчизняному українознавстві здійснено опис, 

узагальнення та систематизацію філософсько-українознавчих 

праць В.П.Петрова, визначено місце українознавчих досліджень 

у науковій спадщині мислителя. 

 З позицій сучасного українознавства проаналізовано 

запропоновану В.П.Петровим філософсько-історичну 

методологію та конкретні результати дослідження вченим 

витоків української культури. Набула подальшого розвитку 

розроблена В.П.Петровим концептуально-типологічна модель 

етнічного становлення української культури, згідно з якою 

етапи етногенезису визначаються зміною «культурного коду», 

що складається з парних (суперечливих) філософсько-

історичних категорій, які визначають ідеологічне ядро етносу на 

конкретно-історичному етапі його розвитку. Етапи етногенезису 
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українців визначаються послідовною зміною таких пар 

«ідеологічних» категорій як «материнське – батьківське» (етап 

Трипільської культури), «хліборобство – скотарство 

(вершництво)» (Усатівська культура), «рівність – нерівність» 

(Скіфська культура), «війна – торгівля» (Зарубинецько-

корчуватська культура), «замкненість – діалог» (Черняхівська 

культура).  

 На основі теоретичної реконструкції та критичного аналізу 

методологічних принципів та прийомів етногенетичної 

концепції В.П.Петрова (поєднання археологічних та 

лінгвістичних джерел у дослідження історії української 

культури, розв’язання дихотомії «міграціонізм-автохтонізм», 

розрізнення «історичного» та «географічного» вимірів 

етногенезу слов’ян при аналізі джерел формування української 

культури та ін.) у дисертації уточнено предмет українознавства 

у структурі сучасного філософського знання. Предметом 

українознавства як філософської науки постають 

міждисциплінарні проблеми розвитку української культури, які 

не можуть бути розв’язані у межах конкретних предметних 

галузей історії, археології, етнографії, мовознавства, 

літературознавства та інших гуманітарних наук. До таких 

міждисциплінарних проблем належать як класичні питання 

етногенезу слов’ян, походження українського народу, 

зародження і розвитку української національної культури, так й 

сучасні проблеми розвитку елітарної та масової культури 

України, збереження національної ідентичності у 

глобалізованому світі, проблеми консолідації вітчизняного 

суспільства, основоположні принципи гуманітарного розвитку 

України. 
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 З нових дослідницьких позицій розкрито вчення В.П.Петрова 

про світоглядні, філософські та ідейні джерела національного 

відродження української культури, до яких належать 

«ідеологія» бароко, концептуалізована у творчості 

Г.С.Сковороди та «ідеологія» українського романтизму, 

розвинена у творчості Т.Г.Шевченка й П.О.Куліша.  У 

дисертації розширено сучасні міждисциплінарні знання про 

джерела і складники формування національної культури 

України ХІХ століття, до яких належать такі специфічні 

світоглядні риси української національної культури як 

суперечливе поєднання «іронічного ставлення до дійсності» та 

«містичного заперечення раціонального тиску 

гіперкультурності» (творчість Г.С.Сковороди), символічного 

перетворення дійсності у формі поетично-революційної 

практики (творчість Т.Г.Шевченка) й «теорії хуторянства» у 

формі практики «консервування народної культури» (творчість 

П.О.Куліша).    

 Вперше здійснено філософсько-українознавчий аналіз 

літературно-публіцистичного проекту національного 

культуротворення Віктора Петрова-Домонтовича, його 

світоглядних засад та практичних результатів. Розширюючи 

позицію «неокласиків», Віктор Петров-Домонтович обґрунтовує 

модерністський проект оновлення літератури у формі її 

фундаментальної інтелектуалізації, тобто включення до 

художніх літературних творів філософської рефлексії, що не 

було характерно для раннього українського модернізму. 

Практичним результатом літературно-публіцистичної творчості 

Віктора Петрова-Домонтовича стало введення до сучасної 

української літератури жанру «інтелектуального роману» 

(«Дівчинка з ведмедиком», «Доктор Серафікус», «Без грунту»), 
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у якому мислителем до широкого суспільного дискурсу 

українського модернізму були введені ключові концептуальні 

ідеї західноєвропейської філософської думки першої половини 

ХХ ст. (Ж.П.Сартра, О.Шпенглера, З.Фройда), виявлено умови 

можливості їх застосування для розвитку модерної національної 

культури України. 

 

Практичне значення дослідження. Результати дослідження 

можуть бути застосовані при розробці навчальних курсів з філософії, 

історії української філософії, історії української культури, 

культурології, а також спеціальних навчальних курсів, присвячених 

вивченню розвитку вітчизняної філософії і культури ХХ століття. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійним 

дослідженням. Висновки і положення дисертації отримані автором 

самостійно. Публікації результатів дисертаційного дослідження 

виконані без співавторів. 

Апробація результатів дисертаційного дослідження. Основні 

положення та результати дисертаційного дослідження були 

оприлюднені та обговорені автором під час участі у міжнародних та 

всеукраїнських наукових конференціях, круглих столах: «Дні науки 

філософського факультету» (м. Київ, 2011, 2012, 2013, 2014); 

«Постать Тараса Шевченка та українська філософська культура» в 

рамках Міжнародного шевченківського літературного конгресу 

(м.Київ, 2014) 

Основні результати дисертаційного дослідження були 

представлені та обговорені автором на засіданнях аспірантського 

семінару філософського факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, науково-методичних 

аспірантських семінарах кафедри української філософії і культури 
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філософського факультету Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка.  

Результати дисертаційної роботи також були використані 

автором під час підготовки навчальних програм, проведення 

лекційних та практичних занять з курсів «Філософія», «Філософія 

права» для студентів Київського університету права НАН України.  

Публікації. За результатами дисертаційного дослідження 

опубліковано 5 статей, що внесені до переліку фахових видань 

України з філософських наук, 4 тез виступів на наукових 

конференціях. 1 стаття опублікована у вітчизняному фаховому 

виданні, що внесене до міжнародних наукометричних баз. 

 Структура дисертаційної роботи. Дисертація складається зі 

вступу, чотирьох розділів, висновків та списку використаної 

літератури. Загальний обсяг дисертації складає 185 сторінок. Обсяг 

основного тексту дисертації становить 166 сторінок, список 

використаної літератури включає 185 найменувань. 
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Розділ 1 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЛОСОФСЬКО-

КУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО ВЧЕННЯ В.П.ПЕТРОВА 

 

На сучасному етапі становлення і розвитку українознавства як 

системи наукового знання особливої актуальності набуває розробка 

його методологічного апарату. Одним із шляхів реалізації цього 

завдання є історико-філософське осмислення методологічного 

потенціалу філософсько-українознавчих досліджень минулого, 

залучення їх найбільш продуктивних ідей для розв’язання сучасних 

актуальних проблем осмислення розвитку української культури.  

У цьому контексті, особливого значення набувають, на наш 

погляд, українознавчі дослідження відомого вітчизняного філософа, 

історика, археолога, етнографа та фольклориста В.П.Петрова. 

Філософсько-історичну концепцію В.П.Петрова можна розглядати не 

лише як оригінальну сторінку історії вітчизняної філософії ХХ ст., але і 

як методологічну базу у наукових пошуках вченого. Не випадково 

філософсько-історичні погляди В.П.Петрова сьогодні стали предметом 

дослідження не лише вчених-філософів, а й археологів, істориків, 

етнографів, літературознавців тощо.  

Філософсько-історичній концепціі В.П.Петрова присвячено ряд 

ґрунтовних досліджень [96, 56, 58, 126], однак, на наш погляд, 

доцільно зупинитись на деяких її основних положеннях з метою 

виявлення їхнього методологічного значення для сучасних 

українознавчих досліджень. 

Одним із центральних понять філософсько-історичної концепції 

В.П.Петрова, на методологічному змісті якого зосереджують увагу 

майже всі дослідники, є поняття епохи. У філософсько-історичному 

вченні В.П.Петрова епоха постає основною одиницею аналізу та 

осмислення історії. Зміна епох складає історичний процес, робить час 
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дискретним: “Коли ми говоримо про епоху, – зазначає В.П.Петров, – це 

значить: ідеї історичної безперервності в часі протиставляється ідея 

перервності, ідея повторювання, уявлення повторюваних кінців і 

початків” [120, C.7]. У сучасній дослідницькій літературі дане 

визначення набуває чисельних методологічних інтерпретацій.  

Для позначення змістовної характеристики епохи у філософсько-

історичній концепції В.П.Петрова використовується поняття 

“ідеології”. Зміна епохи нерозривно пов’язується зі зміною “ідеології”. 

Поняття “ідеології епохи”, відповідно до поглядів В.П.Петрова, 

змістовно позначає сам спосіб буття цієї епохи, на основі якого 

розвиваються політичні, економічні, правові, моральні, естетичні, 

історичні аспекти. 

 Якщо узагальнити результати сучасних досліджень філософсько-

історичних творів В.П.Петрова (С.Павличко, В.М.Корпусової, 

С.В.Руденка та ін.), можна погодитись, що під епохою слід розуміти 

епістемологічну форму буття історії, що характеризується певними 

фундаментальними філософсько-світоглядними основоположеннями, 

які виражають спосіб буття людства на певному проміжку історичного 

процесу. Саме на епістемологічних, а не метафізичних, підставах 

В.П.Петров говорить про декілька епох: Античність, Середньовіччя, 

Ренесанс, Наш Час, які розрізняються на основі їх ідеологій. 

 Наступним важливим концептом філософсько-історичного 

вчення В.П.Петрова є поняття “кризи”. Сьогодення, В.П.Петров 

називає станом кризи. Але як ми можемо з’ясувати сутність кризи, 

причини її появи? Криза, кризовий стан, відповідно до інтерпретації 

вченого, виникав кожного разу на зламі двох епох. Тільки тоді, коли 

ідеологія однієї епохи вичерпувала себе, її починала витісняти 

ідеологія іншої, нової епохи, людство опинялося в стані кризи, 

оскільки жило «подвійним життям», одночасно категоріями «старої» та 

«нової» ідеологій. Тобто, по-суті, зміст кризи полягає у одночасному 
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функціонуванні кількох ідеологій. Актуалізація певної ідеології буде 

нести за собою подолання кризи і перехід до нової епохи. Тому для 

того, щоб отримати знання, досягнути розуміння кризи «ми 

потребуємо з’ясувати методологію зміни епох, як здійснюється 

перехід від однієї доби до іншої?» [120, C.7]. 

 В.П. Петров, поставивши питання про з’ясування методології 

зміни епох, яка буде потім використовуватися ним в історико-

українознавчих дослідженнях, відхиляє тезу про те, що ідеологія 

кожної нової епохи будувалася сама по собі і із самої себе. В її основу 

він покладає принцип забезпечення, виступаючи як “апологет 

заперечення”, оскільки припускає, “що наш час зробить спробу 

витворити ідеологію, яка ідеї “розвитку через заперечення” 

протиставить комплекс ідей, вільних і незалежних від обох згаданих 

ідей: ідеї розвитку і ідеї заперечення” [120, C.10].  

До важливих складових філософсько-історичної концепції 

В.П.Петрова слід віднести поняття “істини”, або ж “логічної 

конструкції гносеологічного поняття істини”. Залежно від того, якою 

епістемологічною конструкцією істини оперує епоха, на думку 

мислителя, визначається вся її ідеологія: від світоглядних 

основоположень до матеріальної культури. Отже, поняття істини 

постає ієрархічно вищим за всі інші компоненти ідеології епохи і тому 

цілком обумовлює останні, є їх причиною.  

Виходячи з цих протиставлень гносеологічної конструкції істини, 

за переконанням В.П. Петрова ми можемо говорити про наслідки в 

культурі, розвитку науки, мистецтва. Так розуміння істини як 

об’єктивної та Божественної за Середньовіччя дає нам підстави 

говорити про теологізм, універсалізм як основні компоненти доктрини 

цієї епохи; внаслідок розуміння істини як суб’єктивної, людської за 

Нового Часу ми можемо пояснити виникнення гуманізму як доктрини 

Нового Часу. Відповідно, на основі наведених міркувань можемо 
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констатувати, що за середньовіччя розвиток мистецтва, науки, 

філософії могли здійснюватися тільки в межах церкви, християнської 

віри, тоді як за Нового Часу, – в рамках особистості, яка вільно 

творить, звідки основні риси ідеології Нового Часу – раціоналізм, 

суб’єктивізм, релятивізм, плюралізм, скептицизм. 

Аналізуючи проблему смислу та спрямованості історії В.П.Петров 

у своїх творах в основу розуміння історичного процесу покладає не 

категорію “розвитку”, а категорію “зміни”. Іншими словами, 

історичний процес інтерпретується як зміна. Але зауважимо, що ця 

інтерпретація також має не метафізичний, а методологічний характер. 

 Епоха є певним станом, моментом історії в концепції мислителя, 

втрата і набуття певних елементів, сторін, що складають її зміст 

(наприклад, ідеології, епістемологічної конструкції істини і т.д.) 

переводить її у інший стан, – іншу епоху, але при цьому цей інший 

стан в історії не є конкретнішим чи абстрактнішим за попередній; 

епоха Середньовіччя не є абстрактнішою чи конкретнішою за епоху 

Нового Часу, є “самодостатня в собі” [120, C.7]. Але при цьому між 

епохами зберігається зв’язок, який виражається мислителем як 

заперечення.  

 Категорія зміни у філософсько-історичній концепції Віктора 

Петрова багато в чому прояснює основні завдання, що ставить перед 

собою мислитель: “Ми кажемо про зміну епох, і це уточнює сенс того, 

що ми переживаємо нині… ми потребуємо з’ясувати методологію 

зміни епох…” [120, C.8-9]. Розуміння розгортання історії як зміни 

історичних епох уможливлює теоретичне розчленування історичного 

процесу на певні стадії, “градації часу”, що є умовою можливості 

гносеологічної даності історії.  

Проілюструвавши ключові положення філософсько-історичної 

концепції В.П.Петрова спробуємо розкрити можливість її 

функціонування в якості методологічної основи історико-



16 

 

українознавчих досліджень. Особливо цікавими для нашого 

дослідження постають такі праці В.П.Петрова як “Походження 

українського народу”, “Етногенез слов’ян”, “Мислення родового 

суспільства” та ін. Зазначені роботи вченого за своїм об’єктом та 

предметом знаходяться за межами філософських наук і присвячені 

вузькоспеціалізованим проблемам історії України, археології, 

етнографії. Однак, на наш погляд результати вказаних історико-

археологічних та етнографічних праць В.П.Петрова свідчать про 

застосування вченим нових методологічних принципів та прийомів до 

аналізу конкретно-історичного матеріалу, які базуються на розробленій 

мислителем філософсько-історичній концепції.  

Методологічна новизна історико-українознавчих досліджень була 

помічена не лише істориками філософії, а перш за все вченими-

археологами, істориками, етнографами та фольклористами, що 

спричинило відновлення у науковій спільноті інтересу до 

філософських поглядів В.П.Петрова як джерела методологічного 

оновлення наукових досліджень (історичних, археологічних, 

етнографічних тощо), які предметно позиціонуються у 

міждисциплінарній сфері українознавства. Як зазначає дослідниця 

творчості В.П.Петрова В.М.Корпусова, методологічна позиція вченого 

в історико-археологічних та етнографічних дослідженнях не є 

діалектико-матеріалістичною, що набула у той час канонізованих 

форм. Альтернативність методології В.Петрова була помічена, але не 

розкрита, причиною чого стала неознайомленість істориків, археологів 

з філософсько-історичною концепцією мислителя, а тому “можливість 

ознайомитися з історіософськими працями В.Петрова започаткувала 

дослідження зв’язку його етногенетичної концепції з методологією” 

[58, C.17-18]. Розглядаючи проблему етногенезу, В.П. Петров 

обґрунтував ідею етногенетики як окремого напрямку наукового 

дослідження, а тому умовою реалізації цієї ідеї звичайно є наявність 
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методологічної бази етногенетичних досліджень. Розуміння історичної 

епохи, їх змін у історичному процесі, логіко-гносеологічна структура 

історичного знання і стала методологічною базою досліджень вченого: 

“Відповідно до цього, – зазначав мислитель, – як окрему ділянку в 

межах історіософії годилося б виділити етнографію” [58, C.18].  

Філософське осмислення історичної епохи як певної стадії 

історичного процесу та її змісту є центральним у дослідженні 

“Походження українського народу”. “Поняття епохи, як структурної 

цілості, – зазначає В.Петров, – є однією з вирішальних, напрямних 

засад в наших сучасних історіософічних концепціях і студіях” [98, 

С.14]. Саме епоха є тією категорією, що репрезентує єдиний, цілісний 

історичний процес у його гносеологічній дискретності, яка і є умовою 

можливості його пізнання. В контексті роботи “Походження 

українського народу” вказане положення поставлене мислителем як 

методологічний принцип всього дослідження: “Історію ми вивчаємо як 

зміну відмінних самодостатніх епох, що заступали одна одну, часто 

протистаючи одна одній” [98, С.21]. Однак, при цьому Віктор Петров 

розуміє історичний процес як цілісність, що не дозволяє тлумачити 

історію з позицій культурно-історичного плюралізму, а тому і будь-яка 

етногенетична проблема не може розглядатися ізольовано від змісту 

історичного процесу, до якого входять інші проблеми. “Коли, – 

стверджує В.П.Петров, – ми ставимо певну етногенетичну проблему 

для того або іншого історичного життя даного народу або країни, ми не 

вправі виривати дану проблему з кола інших проблем, ізолювати її від 

конкретного змісту історичного процесу, розглядуваного в сукупності 

цілого” [98, С.48]. 

Як зазначає В.М.Корпусова, розроблена вченим методологія 

дозволяє йому виділити історичні епохи в історії етногенезу українців 

в межах проблеми походження українського народу. У роботі 

“Походження українського народу” В.П.Петров представляє процес 
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етногенезу українців в системі епох, якими є трипільська, 

післятрипільська, передскіфська, скіфська, антична епоха, антична 

доба. Дана етноперіодизація зберігається і в дослідженні “Етногенез 

слов’ян”, де розглядаються трипільська епоха, доба городсько-

усатівської культури, середньодніпровська культура, скіфська епоха, 

зарубинецька доба, черняхівська культура. Для нас важливим є те 

положення, що в системі вченого жодна з цих епох, з одного боку, не є 

ані “абстрактнішою”, ані “конкретнішою” за інші не тільки у логіко-

гносеологічному аспекті, але й у формаційному, суспільно-

економічному, а з іншого боку, будучи самодостатніми, всі ці епохи є 

моментами єдиного історичного, етногенетичного процесу. “Тезу про 

неоднозначність часу В.П.Петров, – зазначає В. Корпусова, – 

конкретизує аналізом археологічних джерел, за якими післятрипільська 

епоха примітивніше за попередню трипільську епоху” [58, C.22]. Зміна 

історичних епох відбувається за принципом заперечення ідеології 

епохи, причому ця зміна не є стрибком, а відбувається етапно [120, 

C.14]. В “Історіософічних етюдах” мислитель доводить цю тезу 

аналізуючи перехід від епохи Середньовіччя до Нового Часу. В 

“Походженні українського народу” В.П.Петров на конкретних 

дослідженнях доводить евристичність цієї методології по відношенню 

до стародавньої історії Європи.  

Усі вищезазначені епохи, що розглядаються вченим в 

“Походженні українського народу” та “Етногенезі слов’ян” є етапами у 

переході, у зміні епохи неіндоєвропейського панування та епохи 

“панування індоєвропейських народів, що триває тим часом і досі” [98, 

С.35]. Конкретизуючи дану методологію на матеріалі історії України 

вчений робить узагальнення щодо конкретного культурного контексту 

і говорить про хліборобську і вершницьку епоху в давній історії 

України: “Хлібороба заступає вершник. Мирного осельника войовник” 

[98, С.36]. Хліборобство і вершництво – філософсько-історичні 
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визначення епохи, дані поняття розкривають світоглядний зміст 

історичної епохи, а не її культурну наповненість. Хліборобство і 

вершництво в даному контексті виражають ідеологію епохи, а вище 

перераховані (трипільська, скіфська і т.д.) – культурний зміст. 

Історична та культурна епохи не протиставляються одна одній, а 

розуміються як різні моменти тотальності історичного процесу. Однак, 

лише аналізуючи історичну епоху ми можемо тематизувати її 

ідеологію, що виражає світоглядний орієнтир. Тому “хліборобство” і 

“вершництво” “однаково стосується господарчого, суспільного й 

політично-державного життя країни” [98, С.39], але всі ці моменти є 

елементами культури, а тому розкриваються при аналізі культурної 

епохи. Аналіз історичної епохи дозволяє тематизувати її логіко-

гносеологічний, світоглядний зміст, що формує ідеологію історичної 

епохи. 

Як висновок можна зазначити, що філософсько-історична 

концепція В.П.Петрова, будучи оригінальним та самостійним вченням 

в історії вітчизняної філософської думки ХХ ст., окрім історико-

філософського, має й методологічний зміст. Положення філософсько-

історичного вчення В.П.Петрова застосовані ним самим в якості 

методологічних принципів та прийомів історико-археологічних, 

етнографічних та фольклористичних досліджень, які зараз ми можемо 

віднести до предметно-проблемного поля українознавства. Це дає 

підстави стверджувати, що філософсько-історична концепція 

В.П.Петрова може бути застосована до розв’язання методологічних 

проблем сучасних українознавчих досліджень. 

У літературознавстві постать Віктора Петрова розглядається у 

контексті розвитку українського модернізму 20-30 рр. ХХ ст. По-

перше, йдеться про його стосунок до літературного кола «неокласиків» 

(М.Рильський, М. Зеров, П.Филипович, М.Драй-Хмара, О. Бургардт). 

Причому важливим для визначення їхньої культурницької позиції є 
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прояснення самої назви кола, оскільки у науковій літературі 

зустрічається дві назви, а саме «неокласицизм» і «неокласика», або ж 

відбувається їхнє ототожнення. Розглядати неокласицизм як 

модернізаційний проект пропонує Віра Агеєва у праці «Поетика 

парадокса. Інтелектуальна проза Віктора Петрова-Домонтовича» [1]. У 

межах «неокласиків», на думку В.Агеєвої, сформувалась зріла 

культурологічна концепція, а художня практика стала своєрідним 

предметом критичної рефлексії [1, С.91]. Це сприяло витворенню 

нового канону класики і окресленню канону українського модернізму, 

відповідно, навіть переосмисленню поняття «модернізм» в українській 

літературі. Проти назви «неокласицизм» виступає літературознавець, 

професор, Юрій Ковалів [76]. Він говорить про те, що назва 

«неокласицизм» звужує світоглядну та стильову палітру «неокласиків» 

до конкретно-історичного напряму, оскільки у той час митці 

послуговувались практикою не тільки класицизму, але й імпресіонізму, 

символізму тощо. Вони звертались до досвіду як західноєвропейської, 

так і східної поезії, її форм. Діаспорний літературознавець та 

мовознавець, Юрій Шерех, розглядає неокласиків як тих, хто шукали 

класики у відповідь на сучасність, тобто це була своєрідна реакція, 

втеча у світ книжок [167, 168]. Цінності симетрії, гармонії, класичних 

форм протиставлялись шаблонам соцреалізму. Шерех шукав риси та 

засади поетики неокласицизму у творчості «грона», називаючи їх 

«неокласика», відбувалось їхнє ототожнення. Цей аспект буде 

розглядатись у нашому подальшому викладі.  

Власне становлення літературної позиції Віктора Петрова 

розпочинається з дотичності до кола «неокласиків», їхніх 

інтелектуальних дискусій та захоплень. «Неокласика» стала 

відправним пунктом творчості В.Петрова. Беручи до уваги світоглядні 

та стильові засади «неокласики», вона активно сприймала імпульси 

європейської філософії та культурологічної думки 20-30 рр. ХХ ст. У 
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цьому контексті важливими для нашого дослідження є праці Соломії 

Павличко [94, 95]. Саме С. Павличко належить визначення романів 

Віктора Петрова як таких, що належать до нового типу роману в 

українській літературі, інтелектуального роману. Інтелектуальний 

роман характеризує філософський дискурс, діалогічність, 

переосмислення попередніх світоглядних позицій, критичність. 

Виходячи з цих характеристик, нами буде проаналізовано романи 

Віктора Петрова «Дівчинка з ведмедиком» та «Доктор Серафікус». 

Саме вони засвідчують те, що показали формування у творчості 

В.Петрова такої важливої літературної форми як інтелектуальний 

роман, яка може зручно використовуватись для філософської рефлексії 

різноманітних культурних процесів, що й буде проаналізовано у 

наступних розділах нашого дослідження. 

Після того, як були зазначені методологічні засади і джерельна 

база дисертаційного дослідження, суттєво постає розкриття логіки 

подальшого викладу матеріалу. Виходячи з принципу єдності 

логічного та історичного, який поділявся самим В. Петровим, розгляд 

предмета дослідження сконцентрується навколо вузлових точок 

розвитку української культури, які представляють логічну вісь «витоки 

етносу – національне ядро – цивілізаційний контекст», котрий у свою 

чергу накладається на історичну вісь «минуле – Новий час – 

сучасність». Зауважимо, що в даному відношенні тут історичний час 

демонструє логічний зв'язок понять «етнос», «нація» і «цивілізація», 

які охоплюють феномен української культури у його конкретності, на 

відміну вісі з випадковісті фізичного часу, який байдужий до того, що 

у ньому відбувається. З врахуванням двох вищезазначених діалектично 

взаємопов'язаних вісей означимо наступні розділи нашого 

дисертаційного дослідження. 
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Розділ 2 

ВИТОКИ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ЯК ПРЕДМЕТ 

ФІЛОСОФСЬКО-ІСТОРИЧНОГО АНАЛІЗУ  

(ЕТНОГЕНЕТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ В.П.ПЕТРОВА) 

 

 

Починаючи історичний розгляд предмета нашого дослідження, 

слід передусім звернутися до розвідок В.П.Петрова, присвячених 

первісним суспільствам, зокрема походженню слов'ян і українського 

народу, оскільки саме це дозволяє прояснити розуміння ним витоків 

вітчизняної культури і виводить на специфічні для нього методи 

дослідження українського етносу. 

Дослідження первісної української культури займає одне з 

центральних місць у науковій спадщині Віктора Петрова. Вивчаючи 

первісну українську культуру, він залучає матеріал з різних галузей 

гуманітарного знання: історії, археології, етнографії, лінгвістики, 

літературознавства та фольклористики. Саме на підставі цього 

матеріалу В.Петров впроваджує, як зазначає дослідниця В.Корпусова, 

новий дискурс методології стародавньої слов’янської історії, власну 

«конкретно-історичну» концепцію, що базувалась на етногенетичних 

студіях [56, С.8], виокремлювачи етногенетику як окрему науку та 

розробляючи її методологічний апарат. Розглянемо детальніше 

«конкретно-історичну» концепцію В.Петрова.  

В.Петров розуміє історію як певну тотальність, що у теоретико-

пізнавальному сенсі, розчленовується стадіально, тобто на певні епохи. 

Кожна епоха, на його думку, визначається ідеологією, яка власне є 

формою епохи. Епоха є цілісною та структурною категорією, яка 

уможливлює пізнання історичного процесу: «Поняття епохи, як 

структурної цілості є однією з вирішальних напрямних засад у наших 

сучасних історіософічних концепціях і студіях» [98, С.14]. У праці 
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«Основні проблеми фольклору й ідеології первіснообщинного 

періоду», а згодом і у низці інших праць, В.Петров наголошує на тому, 

що індивід сприймає світ крізь призму ідеології своєї епохи. Ідеологія, 

на думку мислителя, є загальним комплексом філософсько-

світоглядних поглядів, вони репрезентують спосіб буття епохи, на базі 

якого формуються політичні, економічні, моральні та естетичні 

погляди тощо [127, С.65 ]. Конкретно-історичний матеріал слугує 

фундаментом для дослідження ідеології епох. Ідеологія епохи, на 

думку В.Петрова, має ієрархічну структуру, себто один компонент 

(категорія) є ієрархічно вищим за інші, є їхньою причиною [127, С.65 ]. 

Цим компонентом постає конкретна, визначальна для кожної епохи 

істина. 

Таким чином, розуміння історичної епохи та змінності її 

визначального компоненту (істини) стає методологічною базою 

досліджень В.П.Петрова у галузі культурології, яка щільно пов’язана з 

етногенетичними та фольклористичними дослідженнями. Ці 

дослідження припадають на третій період творчості мислителя (1951-

1969 рр.). Йдеться, перш за все, про такі праці як «Основні проблеми 

фольклору й ідеології первіснообщинного періоду», «Матери-

родоначальницы. Антропоморфные изображения матерей-

родоначальниц», що об’єднані і впорядковані В.М.Корпусовою на 

підставі археологічних та етнографічних джерел у книгу «Мислення 

родового суспільства», а також про праці «Етногенез слов’ян» та 

«Походження українського народу». Проаналізуємо їх у контексті 

«конкретно-історичної» концепції В.П.Петрова.  

Звернемось до праці В.П.Петрова «Основні проблеми фольклору й 

ідеології первіснообщинного періоду», у якій аналізується емпіричний 

матеріал з етнографії палеоазійських народів, звертаючи увагу й на 

фольклорно-етнографічний матеріал українського народу. Як вже 

зазначалось, цей аналіз ґрунтується на «конкретно-історичній» 
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концепції, тобто історичне вивчення фольклору, етнографії та 

фольклористики, що побудоване на історичній основі. З вивченням 

фольклорних образів та мотивів у перспективі їхнього історичного 

виникнення, модифікації і динаміки. Характерною ознакою фольклору 

первіснообщинного періоду В.П.Петров вважає «тотожність на цьому 

етапі фольклору й ідеології» [99, С.17], зазначаючи, що у 

первіснообщинний період фольклор ще не набув відокремлення від 

суспільної ідеології, а суспільна ідеологія від фольклору: «Фольклор 

був ідеологією й ідеологія була фольклором»[99, С.17]. Це означало, 

що певний образ, сюжет або мотив належали не лише до фольклору, а 

були визначальною складовою суспільної ідеології. Тому В.Петров 

висуває власне методологічне правило, згідно якого фольклорні образи 

як образи суто поетичні (лірично-пісенні, казкові, обрядові тощо), а, 

отже, образи художнього фольклору, слід вивчати, враховуючи, що у 

своїй ґенезі вони сходять до того чи іншого уявлення як окремої 

ідеологічної категорії. Вчений вважає, що поза системою ідеологічних 

категорій первісного мислення всі мотиви, образи, сюжети й теми є 

історично нерозкритими. Вивчення їхнього зв’язку є ланкою, що 

пов’язує дослідження культури, мистецтва й мислення.  

Згідно «конкретно-історичної» концепції В.П.Петрова, певна 

ідеологічна категорія була домінантною, вважалась за істину оскільки 

структура ідеологічної епохи була ієрархічною. Вона визначала усі 

інші, похідні категорії. Для світогляду первіснообщинного суспільства 

такою категорією був рід: «Усе, що є, існує тільки в відношенні до 

роду й через рід. Народилася людина, померла людина – зв'язок її з 

родом не припиняється» [99, С.35]. Свідомість кожного члену роду 

була замкнена в межах роду, підпорядкована йому. Розглядаючи це 

судження В.Петрова, може видатись на перший погляд, що 

український вчений йде за Ф.Енгельсом, який у праці «Походження 

родини, приватної власності та держави» пише: «Плем’я, рід та їхні 
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установи були священні й недоторкані, були тією даною від природи 

вищою владою, якій окрема особа лишалась безумовно підлеглою в 

своїх почуттях, думках і вчинках» [172, С.99]. Однак, як зауважує В.М. 

Корпусова, В.Петров хоча й наводить цю цитату, але на підставі 

подальшого етнографічного та лінгвістичного матеріалу підштовхує 

читача до іншого висновку [56, С.93]. Його він відверто не виказує, 

проте робить натяк на те, що вища влада в первісному суспільстві на 

ранньому етапі не існувала. Більш того, В.Петров розглядає рід не як 

просто сукупність наявних членів родової общини (родовичів), а як 

єдність живих, померлих і ненароджених. Де колектив та особа не 

розчленовувались, були одним цілим, а вчинок окремої особи 

розглядався як колективна дія. В.П.Петров доводить, що свідомість у 

давньородовий час була нерозчленовано-множинною: «Ми маємо 

справу з нерозчленованим уявленням про рід, але нерозчленованим не 

через темну невиразність первісної думки, дологічний характер 

первісного мислення, як може здатись на перший некритичний погляд, 

а через свою складність, через свою своєрідну всебічну широту, через 

те, що, як зазначено, це було генеалогічне
1
 уявлення» [99, С.34]. 

Природа й людина усвідомлювались у аспекті роду і першочергово 

саме в аспекті материнського роду. Свідомість буття визначалась в 

первісному суспільстві як материнсько-родова свідомість. Зв'язок 

поколінь підпорядковувався спільному походженню від матері-

родоначальниці: «Мати була родом, і рід був матір’ю – був «мати-рід». 

Рід, родоначальниця і члени роду складали єдність» [99, С.34]. 

Наявність родоначальниці визначала споріднені відношення усіх 

членів роду. Це було важливим, оскільки таке знання дозволяло 

визначити приналежність певного члена роду до тієї чи іншої шлюбної 

категорії, між членами якої шлюбні стосунки були або дозволені, або 

заборонені [99, С.34]. Дослідження цієї проблематики В.П.Петров 
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продовжує у праці «Матери-родоначальницы. Антропоморфные 

изображения матерей-родоначальниц», де він на підставі артефактів, 

віднайдених жіночих зображеннях часів палеоліту та неоліту, 

узагальнює комплекс уявлень про жінку-мати як представниці роду, 

що втілює в собі ціле роду. У подібних зображеннях завжди були 

підкреслена повнота жінки, її округлі форми, масивні стегна. Ці 

параметри відповідали уявленням про повноту добробуту роду і мали 

магічно діяти на дійсність: сприяти чоловікові на полюванні, ситості 

родовичів, зберігати господарство. Таким чином, вони були скеровані 

на практичну користь. Родоначальниця була хранителькою 

домашнього вогнища й плодючості. Її зображення, фігурка, 

встановлювалась всередині житлових приміщень біля вогнища у 

центральній господарській частині. Більш того, навіть існувало 

уявлення про зв'язок вогню та родоначальниці, оскільки вогонь 

сприймався не як стихія, а як родовий вогонь, як материнський вогонь, 

вогонь в якому живе родоначальниця. Тому навіть видобування вогню 

досить часто вважався жіночою справою. 

Домінантна ідеологічна категорія роду визначала первісні 

уявлення про смерть і народження. Поняття існування загалом 

пов’язувалось із родом. Розглядаючи поняття смерті у 

первіснообщинному суспільстві. В.П.Петров зауважує, що за 

тогочасових уявлень небіжчик не припиняв свій зв'язок із родом. У 

тогочасному фольклорі та ідеології думка про протиставлення життя та 

смерті спочатку була відсутня, оскільки рід розумівся як сукупність 

родителів та нащадків. Ця думка розвинулась поступово. Спершу 

утвердилось уявлення, що людина після смерті продовжує належати 

роду і «родитель є завжди родителем»[99, С.36]. Це віднаходило свій 

зовнішній вираз у численних обрядах та звичаях. Прикладом такого 

виразу, на думку В.П.Петрова, є звичай тримати з собою кістки та 

висушене тіло небіжчика. Їх складали в шкіряні мішки. Мішок 
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називали «дід» і тримали з собою. Також могли зберігати одяг 

небіжчика. Подібне збереження було виявом перебування дідів у 

складі роду навіть після смерті. Діди продовжували обіймати те саме 

почесне положення, що мали за життя, допомагали дітям, онукам, 

очолювали рід [99, С.36-37].  

У своїй розвідці В.Петров пропонує розглядати смерть у 

світогляді первіснообщинного періоду у кількох аспектах. По-перше, 

уявлення про смерть було уявленням про відхід: «Смерть розуміли як 

мандрівку, блукання, подорож. Смерть – це відхід, переселення, зміна 

місця» [99, С.37]. І досі наша мова зберігає ці первісні уявлення і 

репрезентує їх у паремійних формулах та фразеологізмах: «піти з 

життя», «відправитись на той світ», «піти на небо», «піти до 

прабатьків», «піти в краще життя», «смерть – неминуча дорога» тощо. 

Те саме стосувалось уявлень про хворобу: хворіти – означало 

мандрувати, блукати. Хвороба розумілась як просторове переміщення, 

на це вказують збережені фразеологізми: «хвороба приходить» і 

«хвороба відходить».  

Найяскравіше уявлення про смерть як про відхід демонстрував, 

вважає В.Петров, похоронний обряд вдягання мерця. Вдягаючи його, 

інсценізували збирання у подорож, звертались до небіжчика зі словами 

«поспішай», «йди», «рушай». Або під час похорону знаходили людину, 

яка мала говорити від померлого, скаржитись на те, що «не дожив 

свого віку». Йому ж шаман або родовичі відповідали: «Рушай в гарну 

країну. Не чекаючи – рушай» [99, С.38]. Також в окремих народах 

(чукчі, ульчі) складалось уявлення, що у свій останній путь небіжчик 

рушає на ведмеді або собаках (це залежало від кожного роду), себто 

кожен рід мав свою смертну путь. Наведені приклади, на думку 

В.П.Петрова, демонструють конкретні поняття та уявлення 

первіснообщинного суспільства і не мають жодної містичної чи 

метафізичної складової: «Людство володіло просторовими уявленнями. 
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Ними воно й оперувало» [99, С.39]. Відтак, якщо смерть або хвороба 

приходить, існує спосіб їх відхилити, відіслати, що відбувається за 

допомогою словесних формул одсилання, які були віршованими і 

ритмізованими. Зазначимо, що практика таких формул зберігається 

донині й має назву «замовляння» («заклинання», «заговори» тощо). У 

фольклористиці замовляння виокремлюються як жанр словесного 

фольклору, що охоплює усталені віршовані вислови. 

Суттєвим моментом, на який звертає увагу В.П.Петров, було те, 

що смерть члена роду не вважалась горем. Навпаки, вона набувала 

характеру свята: «Родичі бавились і розважались навколо тіла 

небіжчика, за уявленнями того часу, разом з небіжчиком» [99, С.44]. 

Веселі проводи небіжчика мали на меті підготовку до свята зустрічі 

небіжчика з вже померлими родичами, спілкування нащадків з 

предками. Сум вважався недоречним та не відповідав «кодексу» 

поведінки на похоронах.  

В.П.Петров, розглядаючи ці архаїчні уявлення, вказує і на ту 

помилку, які робили сучасні йому фольклористи, які вважали 

небіжчика небезпечним для живих родовичів. Таку помилку, 

наприклад, здійснював В.Г.Богораз, говорячи про традиції чукчів. За 

його твердженням чукчі мали два протилежні погляди на поведінку 

мерців: або вони у всьому сприяли живим, або були небезпечні, 

викликали смерть дітей, худоби, нестачу запасів. В.Петров категорично 

не погоджується з цим твердженням, зазначаючи: «Насправді жодної 

суперечливості в погляді первісних народів на мерців немає… Джерело 

непорозумінь полягає в тому, що дослідники, переносячи уявлення, 

властиві сучасному світоглядові на архаїчний, вважали, що приміром, 

етичні категорії, моральні оцінки й ідеї існували споконвіку» [99, 

С.45]. Джерело небезпеки ж, на думку В.Петрова, полягає в тім, що під 

час відходу небіжчик може побажати взяти когось з присутніх або 

щось з майна чи худоби (про цей аспект йтиметься докладніше далі). 
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Але це не є суперечливим, оскільки мислення первісної людини, 

вважає В.Петров, обмежене локально-просторовими і родовими 

уявленнями, що по-різному комбінувались: «Не небіжчик сам по собі 

викликав жах; жах з’являвся внаслідок уявлення про смерть як про 

відхід і про небіжчика як такого, що він йде й, рушаючи в путь, бере, 

може взяти  когось чи щось з собою» [ 99, С.45]. 

По-друге, уявлення про смерть було уявленням про схоплення, 

взяття. Воно продовжує лінію уявлення про смерть як про відхід: 

«…подорожування є уявлення про смерть як вхоплення: «похищение» 

[99, С.45]. Вірування в те, що небіжчики переслідують світ живих є 

поширеним в первіснообщинному суспільстві. «Схоплений» і 

«схоплювач» однаково розглядались як родовичі, вони не протистояли 

один одному. Існував навіть погляд, що за помираючим піде кожен, на 

кого він глянув в свою останню хвилину. Звідси, висновує В.Петров, 

прикмета, що, якщо в небіжчика відкриті очі, то це означає, що хтось 

помре. Відповідно очі небіжчику накривали та намагались 

задовольнити його перед відходом до пращурів [99, С.46]. 

Збереженням цього уявлення В.Петров вважає українську традицію, 

коли приходили з труною померлого на гробки, де плачки 

(голосільниці) починали гукати раніш померлих родичів, похованих на 

кладовищі, щоб вони вийшли назустріч, зустріли небіжчика, прийняли 

до своєї когорти. Плачки називали померлих на ім’я і озвучували 

відповідне прохання [99, С.48]. Відлуння цих уявлень ми можемо 

простежити у більш пізніх та сучасних голосіннях.  

Третім аспектом дослідження уявлень про смерть у 

первіснообщинному суспільстві стає розгляд смерті як пожертя. Воно 

співіснувало разом з уявленнями про смерть як відхід та схоплення: 

«За уявленням, дуже поширеним в фольклорі-ідеології 

первіснообщинного періоду, смерть, а так само і хвороба є наслідком 
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того, що хтось їсть, хтось з’їв людину» [99, С.52]. Однак таке уявлення 

також було позначене родовим характером: родович поїдав родовича. 

Померлий відповідно – з’їдений, пожертий. Однак, зауважує 

В.П.Петров, це уявлення смерті як пожертя звичайно поєднувалось з 

уявленням про смерть як взяття, схоплення: «Пожиратель» був разом з 

тим і «викрадачем»: він викрадав кого-небудь саме з тим, щоб його 

з’їсти» [99, С.53]. Пізніше, з розвитком тотемістичного світогляду, 

уявлення про смерть почали набувати зооморфного характеру. 

«Пожирателя» уявляли в тваринному образі. Це, як правило, збігалося з 

уявленням про тварину-тотем, тварину-сородича. На стадії 

материнського роду уявлення смерті як пожертя формувало своєрідну 

тріаду «мати-тварина-пожиратель». Розглянемо це детальніше. 

Вважалось, що небіжчика пожирає «родова тварина-мати», і він 

перебуває у її лоні, череві. Разом з тим, вважалось, що й 

місцеперебування ембріону є черево родової тварини-матері. Таким 

чином, на думку В.П. Петрова, ці конкретно-образні уявлення мають 

подвійний характер. Вони стосуються, як народження, так і смерті, і 

відповідають нерозчленованності уявлення про життя та смерть, рід, 

який включає до складу і живих, і померлих, і ненароджених, 

тотожності мерця та ембріона [99, С.55]. Проковтнувши мерця, родова 

тварина-мати, приймала разом з тим і зародження нового родовича. З 

розпадом тотемістичних уявлень функція пожирателя починає 

приписуватись духу, демону або їхньому представнику в общині, 

відтак починають формуватися анімістичні уявлення.  

В загальному, як зазначає В. Корпусова, на відміну від таких 

мислителів як У. Тейлор, В. Вундт, Г. Спенсер, які вважали первісний 

світогляд наскрізь анімістичним (від самого початку) і стверджували, 

що в анімізмі містяться джерела первісних релігійних уявлень (душа є 

причиною всіх життєвих явищ), В.Петров вважав, що уявлення про 

душу виникло не одразу, воно є пізнім продуктом усвідомлення 
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індивідом нерозчленовано-колективної свідомості. Саме з неї випливає 

ідея множинності душ, ідея теріоморфної природи душі, синтез 

анімістичних та тотемістичних уявлень [ 56, С.95-96]. 

В загальному, у дослідженнях первісного суспільства у 30 рр. ХХ 

ст. В.Петров йшов за ідеями К. Моргана та Ф. Енгельса. Досліджуючи 

мислення первісного суспільства, він наголошував на тому, що воно 

достатньо відрізняється від мислення наступних періодів, вважаючи 

помилковим той підхід, коли намагались охарактеризувати первісне 

мислення як суто магічне, анімістичне чи тотемістичне, які є лише 

складовими первісної свідомості. Рухаючись у річищі власної 

«конкретно-історичної» концепції, первіснообщинний світогляд 

розглядався ним в історичній модифікації та динаміці, з визначенням 

домінантною ідеологічною категорією визначав рід, оскільки колектив 

і особа не розчленовувались, були одним цілим, що й визначало 

мислення первіснообщинного, родового суспільства.  

У працях «Походження українського народу» (1947 р.) та 

«Етногенез слов’ян» (1972 р.) Віктор Петров здійснює власну спробу 

розв’язати складне питання етногенезу українського народу.  

Мислитель вказує на те, що вітчизняна наукова література, 

присвячена цьому питанню, представлена у невеликій кількості. Він 

згадує про дві праці: книгу, відомого археолога В.Хвойки «Обитатели 

древнего Поднепровья», що вийшла друком у Києві 1910 р. та розвідку 

В.Щербаківського «Формація української нації», яка вийшла у Празі 

1941 р. У праці «Обитатели древнего Поднепровья» В. Хвойка стисло 

підсумував результати багаторічних археологічних студій, а 

В.Щербаківський здійснив спробу поєднати дані археології, 

антропології, етнології та мовознавства [98, С.1]. Ці праці слугували 

своєрідним ґрунтом для подальших досліджень В.Петровим етногенезу 

українського народу. Аналіз окремих положень цих праць 

представлений ним у праці «Походження українського народу». 
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Звертаючись до названої праці, та розглянувши положення В.Хвойки і 

В.Щербаківського, з якими В.Петров погоджувався та з якими 

дискутував, проаналізуємо його власні погляди на питання етногенезу 

українського народу.  

Почнемо з того, що у дослідженні питання етногенезу 

українського народу В.Петров продовжує застосовувати власну 

«конкретно-історичну» концепцію, про яку йшла мова при дослідженні 

ним первісного суспільства, залучаючи дані археології: «В питаннях 

етногенези вирішальне слово належить не історикам, дослідникам 

історичних процесів, а передісторикам, дослідникам, що вивчають 

передісторію, отже, насамперед археологам. Лишаючись в межах 

історичних періодів історії України, ми не розв’яжемо питання про 

ґенезу нашого народу» [98, С.2]. В.Петров вказує на те, що 

археологічна наука 30-40 рр. мала потужний розвиток і дала поштовх 

для кодифікації археологічних матеріалів, накопичених у музеях 

України. Це внесло ясність у питання, які довгий період були 

нез’ясованими або мали довільну інтерпретацію, оскільки не спирались 

на конкретні факти та матеріали. Саме залучення археології дало йому 

змогу окреслити коло проблем: розподіл історії і передісторії України 

за епохами, хронологічне визначення цих епох і аналіз етногенетичних 

процесів, що відбувалися в Україні, в межах окремих епох та в 

історичній послідовності процесу зміни цих епох. Розподіл історії та 

передісторії України епохи В.Петров здійснює згідно «конкретно-

історичної» концепції, визначаючи у кожній епосі ідеологічної 

домінантної категорії, визначального компоненту, себто істини, яка є 

ієрархічно-вищою за інші структурні категорії.  

Власне історичний процес В.Петров розумів не однолінійно, 

оскільки «історичний процес не завжди є процесом простих і прямих 

ліній, як не завжди закон ототожненого, відновлюваного в своїй 

незмінності повторення, прямої тотожності керує історією» [98, С. 19]. 
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Вчений відходить від класичного еволюціоністського розуміння 

процесу історії та культури, згідно якого рух суспільства та культури 

відбувається за моделлю від простого до складного, маючи свої 

закономірності, послідовність подій, ускладнення соціокультурного 

життя, що супроводжується зростанням рівня його ускладненості. 

Натомість, переосмислюючи положення Г.Спенсера, К.Моргана, 

Е.Тейлора, В.Петров вказує: «Учені попереднього часу говорили або 

про поступ, або про сталість. Ми воліємо говорити не лише про зріст і 

перебування, але й про регрес і несталість, про занепад і катастрофи. 

Кризи й винищення становлять не менш важливий чинник історії, ніж 

зріст, сталість, перебування, поступ. Смерть, загибель, втрати також 

рухають історією, як і народження» [98, С. 20]. Нижче ми 

продемонструємо правомірність цієї тези на прикладі окремих 

культурно-історичних епох. 

Розгляд питання етногенезу В.Петров розпочинає з культури, 

знаної в історичній та археологічній науці як Трипілля, або ж за іншим 

визначенням, з культури мальованої кераміки. Він розпочинає з 

Трипілля, з кінцевих етапів неолітичної доби, оскільки ці часи є 

найкраще знаними і найдосконаліше вивченими. Палеоліт, 

давньокам’яний вік, часи, віддалені на 10-25 тисяч років таким чином 

залишаються поза увагою мислителя. Поза увагою залишається і 

ранній неоліт, існування якого в Україні ставиться під сумнів, з огляди 

на те, що ландшафт України в цей період зберігав свій 

післяльодовиковий характер, де наявність великої вологості, не 

дозволяла заселити басейн Дніпра. В.Петров не підтверджує, ні 

спростовує ці дані через те, що «археологія дає нам поки надто мало, 

щоб казати щось певне і про неоліт нижнього Наддніпров’я, і про 

неоліт на Волині» [98, С.20], а починає свої розвідки з Трипілля. 

В ІІІ тисячолітті до н.е. на території Правобережної України, на 

просторах від Дніпра до Дунаю була поширена культура, відкрита 
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В.Хвойкою на середньому Дніпрі біля м. Трипілля. Ввійшовши в 

науковий обіг під назвою трипільська, вона стає відомою під 

означенням культура мальованої кераміки, оскільки її визначали 

ефектні барви, складний орнамент, орнаментальні прикраси, пишна 

декоративність хат, розпис печей, фарби розмальованого посуду. 

Окремі пункти трипільської культури були виявлені і на Лівобережжі.  

Як правило, трипільці обирали собі місця для поселення на 

відкритих місцях високих плато, але також селились і внизу, в долинах 

між плато, в ярах, на берегах невеличких річок, що впадали у Дніпро. 

В.Петров вважає, що топографія поселення трипільців мало чим 

відрізняється від топографії сучасних йому поселень. Відмінність 

полягає лише у тому, що на сучасному етапі хата селянина 

відокремлена від річки левадою, а за часів Трипілля житло будувалось 

безпосередньо на березі. Ці факти для нього стають вирішальним 

аргументом у дискусії з І.Підоплічко, який зауважував про вологий 

клімат України за часів Трипілля і неможливість поселення в глибині 

ярів та на берегах. Райони поселення збігаються з територією 

чорноземного ґрунту в Україні. Але досі залишається нез’ясованим 

питання: трипільці селилися на тих місцях, де вони вже знайшли землю 

чи їхнє двохтисячолітнє культивування ґрунтів, обробка ґрунтів 

призвела до витворення високоякісного шару гумусу [98, С.7]? Житла 

трипільців, як правило, розташовувались по колу, середина селища 

залишалась вільною, незабудованою. Це був майдан, як припускає 

В.Петров, що правив за загін для рогатої худоби. Етнографічні дані 

вказують на те, що такий спосіб будування для характерним для 

скотарських народів.  

Житло трипільців було велике та просторове, багатопокоєве, як 

правило, мало чотири кімнати, відокремлені одна від одної дерев’яною 

перегородкою. Таке структурування простору, ойкумени, 

доповнювалося естетикою розпису хат. Розпис був ефектний, 
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різнокольоровий, мав золотавий відтінок з жовто-брунатними, 

червоними, рожево-чорними смугами й справляв враження буйної й 

нестримної фантазії, тріумфу барв. Це мистецтво за часів Трипілля 

було декоративним, театральним, не осібно-родинне, а 

загальнообов’язкове, всенародне.  

Характер родинного ладу часів Трипілля ще не відрізнявся тієї 

вузькістю, яка притаманна сучасній епосі. Окрема родина не 

визнавалась за самодостатню й господарчу структуру. Уявлення та 

розуміння роду, яке було у первісному суспільстві, ще характерне для 

трипільської культури, однак родина вже починає виокремлюватись в 

окрему ланку: «…вона мешкає осібно, готує їжу і їсть теж осібно; але 

разом з тим вона співмешкає та співгосподарює» [98, С.10]. Проте 

процес відокремлення у трипільській культурі ще не набуває 

остаточного завершення. Трипільський родинний лад становить, на 

думку В.Петрова, переходовий ступінь між первісним, материнсько-

родовим устроєм, розглянутим нами у попередньому параграфі, та 

батьківсько-родовим [98, С.10].  

Що стосується господарського ладу часів Трипілля, то його 

головною складовою є хліборобство. Воно становило основу 

господарства, було провідною рисою. Поруч з цим існувало й було 

сполучене з хліборобством скотарство: «Скотарство було 

великохудобним. Віл, а не кінь є типовими для часів Трипілля» [98, 

С.11]. Саме хліборобство, яке забезпечувало мирне життя та надання 

переваги корові, волові, а не коню є ідеологічною домінантною 

категорією для Трипілля, вони визначали життя трипільського народу, 

його уклад та простір. Саме хліборобство та домінування великої 

худоби відрізняє Трипілля від наступних епох, а саме передскіфської та 

скіфської, де ідеологію визначатимуть вершництво та перевага коня 

над великою худобою, про що детально йтиметься далі. 
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Водночас на думку В.Петрова, трипільська культура входила в 

загальне коло тодішнього культурного світу, де панівне місце обіймали 

культури Месопотамії та Єгипту. За часів Трипілля село почало 

поступово переростати в місто, культурні зв’язки підтримувались з 

Наддунав’ям, Закавказзям, Середземномор’ям (йдеться про 

протомікенську культуру), країнами Малої Азії, Месопотамією та, 

можливо, Єгиптом. Особливо підкреслюється В.Петровим з 

посиланням на В.Щербаківського зв'язок з Месопотамією, яка також не 

знала коня і віддавала перевагу волові.  

Усі ці риси, на думку В.Петрова, трипільської культури 

дозволяють розглянути на їхній основі питання про антропологічний 

тип трипільської людини, про етнічну приналежність населення 

України тих часів та окреслити можливість спадкових етногенетичних 

зв’язків між Трипіллям та сучасністю [98, С.14]. У визначенні етнічної 

та антропологічної приналежності трипільців він погоджується з 

професором В.Щербаківським, який вказував на спорідненість між 

трипільцями та хетітами [98, С.6]. Віднайдені трипільські статуетки 

репрезентують той тип, який був цілком суголосним портретному 

зображенню хеттів, яке було опубліковане професором Берджихом 

Грозним, фахівцем у питанні про хеттів у 30-х рр. ХХ ст. Для 

трипільців, як і для хеттів, характерними були скошене чоло, вигнутий 

вірлячий ніс, продовгасте витягнуте обличчя. В.Петров підсумовує, що 

трипільці належали до так званого «передньоазійського» 

антропологічного типу, були представниками арменоїдного 

(баскоїдного) типу, яке характеризує населення неоліту Європи та 

Середземномор’я [98, С.17]. Між тим, слід визнати те, що окремі 

елементи трипільської культури увійшли згодом до змісту 

етнографічної культури України, однак за антропологічним типом між 

українцями та трипільцями не можна поставити знак тотожності. 
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На зламі ІІІ та ІІ тисячоліття до н.е. трипільська епоха 

завершується. Разом з тим, цей злам означує кінець неоліту. Знищення 

трипільського ладу, культури було раптове та суцільне. В.Петров 

припускає, що катастрофа прийшла несподівано, вона охопила всю 

територію Трипілля [98, С.22]. Нова культура, яка прийшла на зміну 

трипільській, була значно відмінна, і навіть протилежна у багатьох 

аспектах. Якщо Трипілля характеризувала культура мальованої 

кераміки, то культура, яка приходить на зміну, є культурою шнурової 

кераміки. У новій культурі домінує посуд, «на якому орнамент роблено 

з допомогою відтисків шнурка, скрученого мотузка…» [98, С.23]. 

Новий посуд був грубішим, простішим і примітивнішим, не таким 

мистецьким і досконалим. Ця риса, на думку В.Петрова, означає 

зниження технічного й мистецького рівня, крок назад в розвитку 

керамічного виробництва, що й підтверджує наведену вище тезу про 

неоднолінійність історичного процесу.  

Варто сказати, що переможці, які прийшли на зміну трипільській 

культурі, заселяли ойкумену іншим чином, в інших місцевостях, з 

іншими ґрунтовими умовами. Носіїв шнурової кераміки не цікавили 

чорноземи, а поселення завжди були високо піднесені над рікою. Таке 

структурування простору свідчило про те, що «носії шнурової кераміки 

мусили весь час стерегтися. Вони жили в стані постійної тривоги» [98, 

С.25-26]. В.Петров, зважаючи на цей факт, робить припущення, що 

умови життя в післятрипільський період змінилися, зникла безпека, яка 

дозволяла не боронитись й будувати селища відкритої форми. 

Прикладом таких поселень є Городське та Райки. В.Петров зауважує на 

тому, що князівська епоха, відокремлена на майже три тисячоліття від 

епохи шнурової кераміки, демонструє той самий тип поселення, 

оскільки «війна й небезпека стають ознакою часу. Люди живуть, 

остерігаючись несподіваного нападу» [98, С.26]. Відповідно до цього 

поступово змінюється домінантна ідеологічна категорія, чи не вперше 
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з’являється кінноцтво, на зміну бику, волові, приходить кінь. Це дало 

підставу професору В.Щербаківському характеризувати представників 

цієї культури як піших номадів та протиставляти їх трипільцям-

хліборобам. В.Петров вважає це зауваження слушним, але уточнює: 

«…носії шнурової кераміки якщо й були номадами, то в кожнім разі не 

пішими, а кінними» [98, С.28]. Кінь переважав в стаді й визначав 

ідеологію епохи.  

Спочатку ця вершницька культура була відкрита на Півдні 

України (Одещина, Херсонщина, Бессарабія біля Тирасполя). Селище 

Усатове біля Одеси, яке розкопав в 20-х рр. М. Болтенко, дало 

уявлення про цей тип культури і, відповідно, назву. Усатівська 

культура довгий час вважалась степовою, але розкопки в Городську на 

Житомирщині довели протилежне [98, С.30].  

Варто сказати про те, що на думку В.Петрова, процес переходу від 

трипільської культури до скіфської епохи, яку демонструє нам 

усатівська культура збігається у часі зі світовими процесами переходу 

від неіндоєвропейського ступеня до індоєвропейського. У цей час у 

Європі відбуваються колосальні етнічно-культурні зрушення, занепад 

Старого світу (Месопотамії, Єгипту, Трої) [98, С.35]. Україна на час 

усатівської культури долучається до європейського світу, за часів же 

Трипілля вона належала до передньоазійської зони. Таким чином, 

В.Петров робить висновок: «Оскільки український народ є одним з 

індоєвропейських народів, то тим самим і процес творення 

українського народу, наших предків на Україні, як народу 

індоєвропейського, відноситься до ІІ тисячоліття перед Різдвом, отже, 

саме до епохи післятрипільської (передскіфської)» [98, С.36]. 

Зазначимо і про те, що культура шнурової кераміки увібрала у себе 

окремі елементи трипільської культури, культури мальованої кераміки. 

В.Петров не відкидає процесів дифузії та деформації, успадкування, 

засвоєння у історії культури.  
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Лінію усатівської культури продовжує епоха скіфської культури. 

Вона була логічним продовженням тих тенденцій, які намітилися у 

попередню, переходову епоху. Домінантною ідеологічною категорією 

скіфів було також кінноцтво, вершництво: «…вершницько-скотарська 

структура післятрипільської епохи знаходить своє завершення в 

скитській…усатівсько-городський вершник – це є передскит; скитом 

він стане на наступному етапі» [98, С.39]. Вершник перевищує 

хлібороба у соціально-економічному плані. Вершництво сприяло 

виокремленню економічно заможного прошарку й створення верстви 

власників стад, що протистояли хліборобу. Розпочався процес 

соціальної диференціації в межах одного народу. До того ж, власники 

великих стад постійно кочували з одного місця випасу худоби на інше, 

хлібороби вели осілий спосіб життя. В.Петров порівнює цей факт з 

етнографічними даними про народи Середньої Азії, де також 

виокремлювались два суспільні прошарки: баї, власники великих стад, 

багатії; джатаки, хлібороби, які мають небагато худоби або не мають її 

взагалі. Кожен бай мав джигітів, озброєну молодь, що охороняла стада 

і при нагоді нападала на інші стада. Оскільки первісні уявлення про 

рід, хоча й трансформувались, але загалом не втрачали актуальності, 

земля, на відміну від стада, ще не перейшла у приватну власність, 

лишаючись у межах роду. 

Простір вершника був відмінним від простору хлібороба. По-

перше, вершництво стимулювало поширення територіальних меж. По-

друге, для скитів скотарів-кіннотників, вершників певна територія не 

була об’єктом праці, а була «простором сезоново змінюваним для 

випасу худоби або для їх грабіжницьких наїздів на чужі стада» [98, 

С.44]. Серед типів поселення скіфів переважали, як і в попередню 

епоху, городища.  

Що стосується етногенетичних процесів за скіфської епохи, то 

В.Петров зауважує на тому, що досі йдуть суперечки про «характер 
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людності» України за скіфської епохи: «Одна обстоюють тезу про 

туранство скитів, інші про іранство» [98, С.47]. Професор 

В.Щербаківський визначав скіфів як східних азіятів, але В.Петров не 

погоджувався з цим: «Вони етногенетично – продукт розвитку 

попередньої (післятрипільської, передскитської) епохи, наступний 

пізніший етап деформації тубільної людності, як вона сформувалася на 

Україні в усатівсько-городському післятрипіллі» [98, С.47]. 

Етногенетичну проблематику дослідник розглядає у світлі конкретного 

змісту історичного процесу, пов’язуючи її з домінантною ідеологічною 

категорією, вершництвом, кінноцтвом. Справа скита-вершника 

експансія на інші території, завоювання, що вело його до країн 

Закавказзя, в Персію, в Іран, Месопотамію. Існувала навіть можливість 

війни з Персією, оскільки 612 року до н.е. скіфи зруйнували Ніневію, а 

через сто років володар Персії Дарій Гістасп мусив змагатись зі 

скіфами. Це розширення географії мало призвести або до повної 

туранізації скіфів, або іранізації, однак ці території були, на думку 

В.Петрова, для скіфів периферією, центром залишалась Україна, де 

існували основні городища. Іранізуватись або туранізуватись могла 

лише скіфська верхівка, яка кочувала з худобою і здійснювала воєнні 

походи. У свою чергу скіф-хлібороб взагалі не піддавався чужим 

етнічним впливам, зберігаючи риси, які «тубільна маса населення 

України набула після катастрофи, що розмежувала трипілля од 

усатівсько-городського післятрипілля» [98, С.51].  

Кінець епохи скіфів В.Петров пов’язує зі зміцненням персів, які на 

чолі з Дарієм змогли знесилити скитство. Цьому передували міцні 

культурні зв’язки скитів з трьома регіонами: монголо-турецьким, 

іранським та грецько-середземноморським світами. І саме грецько-

середземноморський світ починає відігравати культуротворчу функцію 

вже після занепаду «імперії» скіфських вершників. Переважно це 

відбувається на території нижнього Наддніпров’я. Вже Геродот, 
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зазначає В.Петров, знає скіфів-еллінів [98, С.54]. Також археологічні 

розкопки показали знахідки античного чорнолакового посуду VI-V ст. 

на скіфських територіях, зокрема а курганних похованнях багатих 

скіфів. Головну причину зближення скіфів та еллінів вчений вбачає у 

спільній боротьбі проти персів: «Вони зблизила [їх] політичне й 

господарче» [98, С.55].  

Наступною епохою, яку розглядає В.Петров, стає антична епоха, 

яка охоплює в Україні час з V-IV ст. до н.е. (перший період) і I-V ст. 

н.е. (другий період). Україна починає входити в коло античної 

культури, особливо відчутний вплив матеріальної культури 

Античності. У цей час в Західній Європі поширюється матеріальна 

культура, що має в археології назву «культура Ла-Тену», оскільки 

місце, де вперше були віднайдені залишки цієї культури, має назву Ла-

Тен. Відтак, В.Петров ставить питання: чи існувала в Україні в V-IV ст. 

до н.е. культура, подібна до латенської? Але, щоб відповісти на це 

питання, мислитель пропонує розглянути, що являє собою ця культура 

та яким чином вона пов’язана з Античністю? Ла-тенською називають 

культуру, яка витворилась в другій половині першого тисячоліття до 

н.е. в регіонах, суміжних грецьким колоніям, внаслідок того, що 

тубільні народи (переважно кельтські) засвоювали та переймали 

грецьку культуру. Багато вчених, серед них Л.Нідерле, А.Спицин, 

П.Рейнеке, М.Еберт, Е.Мінне, А.Калитинський, взагалі заперечували 

існування цього типу культури на Сході раніше І-ІІ ст. н.е.. Професор 

В.Щербаківський трактував латенську культуру як кельтську 

проблему, питання перебування кельтів на території України. 

В.Петров, дискутуючи з представленими поглядами, надає такі дані: 

«На півдні України вздовж усього терену морського Причорномор’я 

знаходимо широко розгалужену мережу морських портів, цілу низку 

грецьких колоній, що підтримують зв'язок між метрополіями, 

Середземномор’ям та тубільною людністю Наддніпров’я, 
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Наддністров’я…» [98, С.58]. В.Петров ототожнює історичну функцію 

Марселю (давн. Масілії) на півдні Франції, Ла-Тену (сучасн. західна 

Швейцарія) та Ольвії, Херсонесу на півдні України. «Ми – зазначає він, 

– маємо всі підстави висловити твердження, що, як у кельтів поблизу 

Масілії витворився своєрідний «варварський» варіант античної 

культури, який ми звемо Ла-Теном, так само в той же час і на території 

України, поблизу Ольвії, внаслідок еллінізації місцевої 

людності…повинен був витворитись варіант культури, аналогічної 

кельтському Ла-Тену Франції» [98, С.58]. Цей висновок В.Петров 

робить на підставі археологічних розкопок кінця ХІХ – ХХ ст., коли 

почали досліджувати українські могильники й селища V-IV ст. до н.е. 

Найважливішими могильниками того часу В.Петров вважає Зарубинці 

на Середньому Наддніпров’ї, розкопане В.Хвойкою та розкопана перед 

Другою Світовою війною Корчувате під Києвом. Відповідно до цих 

археологічних точок В.Петров визначає культуру цього типу як 

зарубинецько-корчуватівську [98, С.59].  

У зарубинецько-корчуватівській культурі змінюється домінантна 

ідеологічна категорія. Як і в трипільській культурі, у зарубинецько-

корчуватівській культурі домінантною ідеологічною категорією є 

хліборобство. Однак повертається не лише хліборобський спосіб 

життя, своєрідного продовження набуває і культура кераміки. Проте, 

на відміну від Трипілля з його мальованою керамікою, посуд, який 

археологи знаходять в Зарубинцях, Корчуватому, Вишеньках – це 

безпосереднє наслідування античної кераміки, що зустрічається також 

в Ольвії. Таким чином, зарубинецько-корчуватівська культура є 

показником перемоги античного впливу і грецько-середземноморської 

орієнтації, на відміну від скіфської епохи з її орієнтацією на туранські 

та іранські зв’язки, тобто з азійськими впливами. Важливу роль у новій 

культурі починають відігравати і морські зв’язки. «Україна, – вказує 

В.Петров з цього приводу, – втягається в орбіту боротьби між 
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Мітрідатом і Римом за шляхи розв’язання проблеми світової імперії, і 

Мітрідат, що плекав ідею «понтійського розв’язання проблеми світової 

імперії», знаходить свою загибель в боротьбі з Римом на території 

України» [98, С.62]. Але, все ж, в основі діалогу України з античним 

світом було хліборобство. Відтак, хлібороб повертає собі позиції, 

втрачені за часів скіфської епохи. Починає розвиватись експорт 

збіжжя: «Вершник-скотар з номада перетворюється в експортера 

збіжжя. Замість кочувати з великими стадами худоби в зеленотравних 

степах Причорномор’я, Передуралля та Зауралля, він сидить за 

столиком таверни в Ольвії або Херсонесі, його цікавлять відомості, 

привезені матросами про коливання біржових цін на збіжжя в 

Олександрії або Родосі. Смак вина примушує його забути його про 

терпкий смак степового кумису» [98, С.64]. 

Зрозуміло, що розширення простору, відновлення хілоборобського 

способу життя не могли не позначитись на укладі суспільства, 

аристократичний скотарсько-вершницький устрій демократизується, а 

суспільство загалом оселянюється. Народ починає бути єдністю і 

виступати як хліборобський [98, С.67].  

Наступний період розвитку античної культури України В.Петров 

відносить до І-V ст. н.е., який стає вищим розвитком матеріальної 

культури попереднього періоду. Однак досить довгий час вона 

залишалась поза увагою дослідників, а в археологічній та історичній 

науці утворилась лакуна, оскільки була відома незначна кількість 

археологічних пам’яток (Черняхівський могильник, могильник в с. 

Маслово на Черкащині тощо), до того ж були відсутні відомості про 

населення України цього періоду в античних письменників. В.Петров 

вбачає причину появи такої лакуни у побудові історичного викладу: 

залюдненість території між Дніпром і Доном ставилася під сумнів, 

головним осередком життя вважалось Правобережжя, а саме територія 

Трипілля-Канів, яку дослідив В.Хвойка [98, С.75]. За визнанням 
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В.Петрова: «кодифікація археологічних пам’яток, робота над 

вивченням фондів, накопичених в музеях, дозволила ґрунтовно змінити 

наші уявлення про цей період, внести в науку новий, досі не знаний 

матеріал і створити міцну джерелознавчу базу для відтворення 

повноцінної картини минулого життя на Україні в І-V ст. по Різдві. 

Могильники типу Черняхова були не поодиноким, а суцільним явищем 

на Україні. Замість 5-7 пам’яток ми мали змогу нарахувати їх більше 

200…» [98, С.77]. Відкрита та схарактеризована нова епоха дістала 

назву епохи черняхівського типу, виявшись характерною як для 

Правобережжя, так і для Лівобережжя (наприклад, Пересічнянський 

могильник поблизу Харкова), засвідчуючи формування етнографічної 

території українського народу у тих межах, що відомі сучасникові. 

Розкриваючи специфічні риси черняхівського типу культури, 

В.Петров вказує, що вона як і культура античної епохи першого 

періоду демонструє незацікавленість у воєнній справі. Як приклад 

цього наводиться той факт, що в інвентарі поховань чоловіків 

Черняхівського та Маслівського могильників нема залишок меча та 

зброї, у могилу клали переважно прикраси, гроші, збагачували їжею, 

ставили посуд, ніж лишали для того, щоб він міг відрізати шматок 

м’яса. Більш того, В.Петров вважає черняхівську культуру такою, що 

має ознаки універсалізму, оскільки вона позбавлена замкнутої 

відокремленості тубільного партикуляризму. Мислитель виступає 

проти того, щоб означувати цю епоху як «римську епоху», час 

римських впливів, хоча ця думка переважає в історичній та 

культурологічній думці. Радше варто говорити про елліністичний світ 

загалом. Черняхівська культура утворилася в Дунайсько-Дніпровсько-

Донській зоні ще перед тим, як римський вплив став вирішальним. 

В.Петров не заперечує повністю того, що римський вплив міг 

позначитись на становищі суспільства та черняхівської культури 

загалом, але це не змінює факт ґенези черняхівської культури у 
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зарубинецькій. Римляни продовжували ту лінію, яка була розпочата 

задовго до їхнього прибуття в північне Причорномор’я, разом з тим 

вони розгорнули будівництво оборонних валів, фортець, мурованих 

кам’яних стін, прокладання шляхів, які повинні були з’єднати 

периферію з адміністративними римськими центрами. Римляни 

залучали до роботи тубільний народ, розгортали ринок рабів, 

необхідний для центральної промисловості. Базуючись на цих даних, 

В.Петров пропонує періодизацію античної доби І-V ст. н.е.: 1) перший 

етап, який безпосередньо пов’язаний з попереднім (перший античний 

період), коли римський вплив (торговельний та військовий) ще не 

зачепив територію Наддніпров’я (І ст.); 2) другий етап, який 

характеризується початком прояву тих процесів, що пов’язані з 

перебуванням римлян на півдні України (ІІ ст. – сер. ІІІ ст.); 3) третій 

етап є логічним продовженням попереднього.  

Якщо  історики й археологи переважно не розчленовували ці 

етапи, вважаючи їх за єдину добу «цісарських» («римських») впливів, а 

перехід від зарубинецької до черняхівської культури відносили до 

середини ІІІ ст., то В.Петров вважає, що злам відбувся на першому 

етапі, перед приходом римлян [98, С.85]. 

Окрім римських впливів в західноєвропейській науці (німецькій, 

польській, частково навіть в українській) поширилась думка про 

готський вплив на черняхівську культуру, кераміка якої вважалась 

готською керамікою. В.Петров зазначає, що ця гіпотеза вважалась 

вірогідною, оскільки письмові джерела свідчили про перебування готів 

на українській території у 215 р., 266 р. тощо. Спростовуючи цю думку 

вчений вказує на те, що при «тому становищі розробки джерел, яке ми 

маємо на сьогодні, готська гіпотеза втрачає всі підстави. Доводиться 

спитати, як готи, порівнюючи в дуже короткий час могли суцільно 

заселити такий величезний терен України від Дністра до Донця і від 

морського узбережжя до смуги Десни?...Хронологічно їх поява, за 
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письмовими джерелами, припадає на ІІ-ІІІ ст., тим часом приписувана 

їм культура в своєму безперервному розвиткові вростає в культуру 

попередніх століть» [98, С.87]. До того ж, черняхівська культура мала 

значно вищий ступінь матеріального розвитку, ніж культура готів на 

їхній рідній землі.  

Зміни в матеріальній культурі Наддніпров’я В.Петров пояснює 

іманентними чинниками: відбувається перехід тубільного народу на 

вищий ступінь культурного розвитку, І-V ст. характеризується високим 

ростом тубільного ремесла, хліборобства й значного поширення 

торгівлі, а вершництво остаточно зникає. Ці чинники не могли не 

позначитись і на формуванні української території. В античну епоху 

Україна консолідується: «Хліборобство античної доби витворило знов 

нову етнічну одність, на яку доводиться вважати, переходячи від 

праісторії й передісторії до історії» [98, С.92]. Антична епоха 

завершується в ІV-V ст., вже в V-VI ст. розпочинається слов’янська 

епоха, що різко відрізняється від античної й заступає її. Підсумовуючи 

здобутки античної епохи, В.Петров стверджує, що етнографічна 

культура українського народу вростає своїм корінням в культуру 

античної доби, черняхівську матеріальну культуру, підтвердженням 

чому слугують чорні глечики, кухлі, посуд на полицях музеїв 

Галичини та Волині, що цілком суголосні черняхівським.  

Своє дослідження походження українського народу В.Петров 

завершує розглядом антропологічних рис українського народу, які 

формуються за часів неоліту. Це було обумовлено тим, що на початку 

ХХ ст. антропологами та істориками піддавалися критиці лінгвістичні 

концепції етносу, згідно яких мова трактується як основна ознака 

національної приналежності. Натомість висувалась теза про те, що для 

певних історичних періодів характерна не тотожність «народу» й 

«мови», а «станове розчленування мов» [98,С.96], так звана диглосія, 

застосування різних форм однієї мови у різних функціональних сферах. 
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Прикладом диглосії може виступати розчленування мов в XVII – XVIII 

ст. на такі сфери як урядова, церковно-літературна та простонародна 

[98, С.96]. Тому, висновує В.Петров, не можна виключати з 

історичного процесу за мовною ознакою ті джерела, що написані 

відмінною від народної, літературною мовою, або соціальні верстви 

населення, які користувалися не простонародною мовою, а «панською» 

[98, С.96]. Отже, така несталість підводить прихильників 

антропологічного напрямку у етнології до висування питання про 

вирішальність антропологічних ознак, а не лінгвістичних. До уваги 

почали братися зріст, пігментація тілесного покриття, форма голови, 

колір волосся, очей, тобто ті ознаки, що є спадковими і передаються з 

покоління в покоління. В.Петров наводить погляд професора Федора 

Вовка, який вважає, що для українського антропологічного типу 

властиві високий зріст (1670-1673 мм), довгі ноги, широкі плечі, 

смуглявий колір обличчя, темне кучеряве волосся, кругла голова, 

продовгасте обличчя з високим чолом, темні очі, прямий ніс, 

невеликий рот, малі вуха, так званий динарський тип. Зниження росту 

на території бойків, лемків, на Волині, в північній Чернігівщині, на 

Харківщині пояснюється Ф.Вовком як результат змішання 

українського типу з литовським, польським та великоруським. 

Однорідна антропологічна цілісність українського народу є для 

Ф.Вовка центральним ядром, відхилення мають периферійний характер 

[98, С.105]. В контексті викладеного В.Петров наводить погляди учня 

Ф.Вовка, керівника Кабінету Антропології ім. Ф.Вовка при 

Українській Академії Наук, А. Носова, який здебільшого повторив 

висновки про ознаки українського типу свого вчителя на матеріалі 

досліджень Поділля. Щоправда А. Носів розходиться з Ф. Вовком у 

погляді на антропологічну однорідність українців, заперечуючи її, 

вказуючи на мішаний характер антропологічного типу. Але ця 
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змішаність пояснюється впливом сусідніх народів, тим самим А.Носів 

знову повертається до позиції Ф.Вовка.  

Попри розглянуті вище провідні тези та думки вчених-

антропологів, В.Петров приходить до висновку, що антропологічний 

матеріал досі представлений у незначній кількості, а продовження 

антропологічних досліджень взагалі відсутнє. Також мислитель 

зауважує на тому, що для з’ясування процесу історичного формування 

українського народу зроблено також дуже мало. Така критична позиція 

В.Петрова пояснюється тим, що для нього антропологія є історичною 

наукою, яка з необхідністю має спиратись на дані археології й 

оперувати ними, себто визначальним для методології антропологічного 

дослідження є історичний підхід. У світлі цієї позиції В.Петров 

критикує Ф.Вовка за те, що він торкнувся питання історичного 

формування українського народу лише принагідно. Позитивну оцінку 

В.Петров надає лише статті Р. Єндика «Антропологія українців» та 

праці В.Щербаківського «Формація української нації». У статті 

«Антропологія українців» Р.Єндик у структурі українського народу 

виокремлює 4 антропологічні типи:  

1) нордійський (ясна пігментація, продовгувате вузьке 

обличчя, високий зріст, гнучкий стан); 

2) середземноморський (темна пігментація, рівний м’язистий 

ніс, довший від нордійського череп, низький зріст); 

3) арменоїдний (дуже темна пігментація, великий ніс, 

округлий череп, довгий тулуб, зріст вищий за середній); 

4) ляпоноїдний (низький зріст, коротка кругла голова, 

короткий широкий ніс, кирпате переднісся, жовта шкіра, їжасте 

волосся, темні очі з скісно укладеними повіками). 

Р.Єндик вважав, що серед слов’янських племен домінував 

нордійський тип, який схрестившись з арменоїдним типом, витворив у 

парі вже згадуваний динарський тип [98, С.118]. Професор 
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В.Щербаківський висловлює думки про наявність двох 

антропологічних типів, що мали різний спосіб життя. Це були 

хлібороби та номади: «Хлібороби, за проф. Щербаківським, були 

круглоголовці передньоазійської раси (яфетиди), які принесли цілу цю 

хліборобську культуру з передньої Азії» [98, С.118]. У Європі яфетиди, 

змішавшись з нордійський типом, утворили динарський тип, про яку 

вже зазначали Ф.Вовк, А.Носів. Номадів В.Щербаківський 

характеризує як індогерманців, якій притаманна шнурова кераміка. 

Подальший процес історичного формування українського народу 

розглядається В.Щербаківським як змішання номадів-індогерманців та 

хліборобів-динарців. Це вплинуло і на лінгвістичні процеси: почалась 

поступова індогерманізація мови хліборобів-динарців, що дало 

підстави В.Щербаківському інтерпретувати це як процес творення 

праслов’ян. Варто зазначити, що за В.Щербаківським носіями 

динарської раси були трипільці, що на думку В.Петрова, суголосить 

думці В.Хвойки [98, С.120].  

Свою працю «Походження українського народу» В.Петров 

завершує висновком, у якому окреслює завдання для дослідників 

питання процесу історичного формування українського народу, яке 

полягає у виокремленні українського антропологічного типу в межах 

давніх племен та з’ясуванні цієї племінної різниці на сучасному етапі 

на тих же територіях. При цьому важливою є археологічна постановка 

антропологічної проблеми, яка, на думку мислителя, «розв’яже 

методологічні труднощі в гіпотетичному поки що перенесенні расових 

категорій неолітичної доби на сучасний склад українського народу, 

з’ясує цілком конкретно середині ланки між неолітичними расами 

Європи та сучасною людністю України» [98, С.126]. Такий підхід для 

В.Петрова є умовою можливості здійснення розв’язання поставленого 

питання походження українського народу.  
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Своє дослідження питання походження українського народу 

В.Петров продовжує у праці «Етногенез слов’ян» (1972), в якій на 

матеріалі археологічних, лінгвістичних та історико-писемних джерел 

мислитель надає власну інтерпретацію процесові історичного 

формування українського народу.  

Свої попередні міркування В.Петров висловлює у вступі до 

«Етногенезу слов’ян». Зокрема, як і в праці «Походження українського 

народу», він зазначає про брак широкої джерельної бази у галузі 

досліджуваної проблематики, що спричиняє заміну документальних 

даних викладом абстрактних схем, гіпотетичних реконструкцій, 

позбавлених фактології [101, С.3]. Серед основних теорій етногенезу 

В.Петров виокремлює міграційну та автохтонну. Міграційна теорія 

визнає рух головним чинником етногенетичного процесу, відповідно 

до цього етнічний розвиток – це освоєння простору (переселення, зміна 

території), рух народів простором, просторова експансія: «Коли один 

народ відійшов, його заступає інший, який приходить, щоб посісти 

покинуті землі» [101, С.3]. Міграційна теорія висуває, на думку 

В.Петрова, методологічне правило: з’ясувати напрямки етнічних рухів, 

згідно чого на карті викреслюються спеціальні позначки та лінії [101, 

С.3]. Як бачимо, міграціонізм інтегрує географічне знання у 

методологію дослідження етногенезу. Найвидатнішим представником 

цієї теорії був академік, відомий філолог-славіст та історик Олексій 

Шахматов. У своїй праці «Найдавніші долі руського племені» (1919) 

він представив узагальнення своїх міркувань з приводу слов’янського 

етногенезу. За географічну основу, звідки розпочались рухи руських 

племен, він визнає Прибалтику, де, виникає слов’янство як етнос, а 

саме на двінському узбережжі Балтійського моря. З Прибалтики, 

вважає Шахматов, слов’яни розпочали рух на південь у ІІ ст. н.е. [101, 

С.4] і першим їхнім пунктом стала Вісла, на берегах якої вони 

заступили готів і затримались до V ст. З перебуванням на Віслі 
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Шахматов пов’язав розпад слов’янської спільності, себто поділ на дві 

групи: західну і ще не чітко сформовану південно-східну. Перша група 

рушила на захід і заселила територію вверх по Одеру і Ельбі і вниз по 

Мораві. Друга група поширила заселення на схід, заселяючи Прип’ять і 

Дніпро, а після закінчення античного періоду в історії української 

культури (V ст.) продовжила свій шлях на Причорномор’я і береги 

Дунаю.  

Дослідницька позиція О.Шахматова піддається В.Петровим 

критиці за надмірний суб’єктивізм і заангажованість, які полягали в 

тому, що «…він не залежав від матеріалів, якими оперував. Він 

підпорядковував їх собі. Шахматов доповнював джерела, де вони 

уривалися, або виправляв їх, якщо свідчення джерел здавалися йому 

менш певними, ніж власні припущення» [101, С.5].  

Протилежною до міграціонізму є теорія автохтонізму. Згідно неї 

слов’яни обіймають одну й ту саму територію незмінно з часів неоліту. 

Етнос слов’ян залишається сталим навіть при зміні культури Як 

правило, дослідники називають територію Середнього Наддніпров’я 

або межиріччя Одеру та Вісли [101, С.6].Основоположником теорії 

автохтонізму на землях Середнього Наддніпров’я є В.Хвойка. Його, 

зокрема, підтримали Б.Греков, П.Третьяков, Б.Рибаков і, таким чином, 

теорія автохтонізму міцно закріпилась у радянській науці. У свою 

чергу чеські та польські вчені, а саме Я.Філіп, Я.Костржевський, 

К.Яжджевський, Т. Лер-Спланівський висунули варіант теорії 

автохтонізму, згідно якого протослов’янською територією є межиріччя 

Одеру та Вісли. При цьому якщо В.Хвойка визначає трипільську 

культуру як протослов’янську, то польські та чеські вчені 

протослов’янською вважають лужицьку культуру, для якої було 

притаманно землеробство, скотарство та вироблення глиняного 

посуду.  
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В.Петров критично відноситься до теорії автохтонізму, так само як 

і до теорії міграціонізму, закидаючи автохтонізму голу абстракцію 

замість ретельного вивчення джерел та їхнього аналізу. Все ж таки він 

високо оцінює дослідницьку заслугу В.Хвойки, який відкрив низку 

невідомих раніше культур, розробив їхню періодизацію. Шлях «від 

розкопки пам’ятки до визначення культури, а від культури до опису 

суспільно-історичного розвитку», яким йшов В.Хвойка, В.Петров 

вважає правильним, адже він зберігає історичну конкретність 

досліджень, чітку логіку аргументації та побудову системи, що цілком 

збігалось з його власними поглядами на методологію дослідження 

первісних культур. «Обов’язок дослідника, – вказує В.Петров, – 

рахуватись із свідченням джерел, зважати на факти, покладатись на 

фактографічну основу історичного процесу» [101, С.10].  

Важливість постаті В.Хвойки для В.Петрова визначається не лише 

його здобутками як польового дослідника. Він ототожнює польову 

практику В.Хвойки з теорією, який «зводив її на ступінь теорії, не 

знаючи розриву між практикою та теорією» [101, С.110]. Теоретичні 

положення безпосередньо виходили з його польової практики. 

В.Хвойка полемізував з тим поглядом у археологічній науці, який 

стверджував примат зовнішніх впливів у процесі формування етносу, 

при цьому посилаючись на контакти, які виникали у річищі торгівлі, 

завойовництва, переселень та колонізаційних рухів. В.Хвойка 

розглядав виключно предмети та явища місцевої культури, де за 

висловом В.Петрова: «Він вірив в народ і в творчі сили народу» [101, 

С.111]. Саме з цієї позиції виходив В.Хвойка, проголошуючи тезу про 

те, що народ, якому належали могильники в Середньому Наддніпров’ї, 

є слов’янами. Він керувався при цьому такими даними: 

антропологічними (формою розкопаного черепа), осілого 

землеробського життя та сталістю поховального обряду [101, С.111]. 

Високо оцінюючи позицію В.Хвойки, В.Петров водночас вказував на 



53 

 

те, що наведеним фактам він надав не зовсім точного тлумачення, 

оскільки у своїй загальності вони не говорили про етнічний склад 

населення, допускаючи хибу за якою ототожнювалося поняття 

«етносу» з «народом», а народу з слов’янами. На його погляд при такій 

заміні однієї категорії іншою, хоча й суміжною, порушилась логіка 

визначення і постановки проблеми [101, С.112]. Звертаючись до 

проблеми дихотомії «міграціонізм-автохтонізм», В.Петров вбачав її 

вирішення у формуванні й дотримуванні принципів історизму з 

опертям на археологічні, лінгвістичні, антропологічні, етнографічні, 

фольклористичні та ін. джерела. У світлі проблеми етногенезу 

особливої ваги набувають археологічні та лінгвістичні джерела, 

взаємозв’язок між ними. Для В.Петрова проблема етносу – «проблема 

передусім мовного визначення етносу» [101, С.113], проте цей аспект 

протягом І половини ХХ ст. випадає з уваги мовознавців, які головним 

чином дотримувались вищезазначеної позиції Шахматова. Відтак, 

питання слов’янського етногенезу досліджувалось переважно в 

археології, що було зрозумілим, адже великий успіх приносили польові 

роботи та розширення джерельної бази. У 30 – 50-х рр., зазначає 

В.Петров, з’явились численні праці археологів М.Артамонової, 

Б.Рибакова, П.Третьякова, О.Удальцова, М.Брайчевського. І лише у 

1958 році у журналі «Питання мовознавства», а потім у роботі 

«Утворення мови східних слов’ян» було здійснено лінгвістичну 

постановку проблеми слов’янського етногенезу мовознавцем 

Ф.Філіним [101, С.114]. Він розпочав дискусію з археологічним 

напрямком дослідження, мотивуючи тим, що їхня теоретична позиція 

суперечить даним мовознавства, історії та інших наук. Ф.Філін вважав, 

що етнічне визначення регіональних археологічних культур є 

неможливим, навіть при наявності синхронних та діахронних зрізів. 

В.Петров погоджується з такою заувагою, наводячи приклад про 

могильники Південного Криму, етнічну приналежність яких можна 
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трактувати і як готську, і як гунську. Мислитель висновує: «Немає 

культури, про яку археологи трималися б одностайної думки…Через 

брак етномовної аргументації доводиться лише побіжно сковзнути по 

слизькій поверхні проблеми, не заглибившись в її сутність» [101, 

С.115].  

На думку В.Петрова, у дослідженні питання етногенезу повинен 

існувати баланс між археологічними та лінгвістичними джерелами, 

адже «археологічним культурам бракує етнічних ознак, мовним 

матеріалам – часових і географічно-просторових» [101, С.115]. Окрім 

цього, сучасні В.Петрову лінгвістичні дослідження виходили з тези про 

спільнослов’янську мову. Процес глотогонії розглядався як рух від 

єдності до множинності, від мовної спільності до розпаду. В.Петров 

вважав це прорахунком лінгвістики, тезою, яка потребує 

переосмислення, адже кожна історична епоха мала власні елементи 

єдності та диференціації етномовних тенденцій, які були детерміновані 

локально-просторово [101, С.115]. Виходячи з власної «конкретно-

історичної» концепції, В.Петров розглядає єдність як таку, що 

змінюється і, відповідно, для кожної історичної доби є власна єдність. 

Таким чином, для визначення локально-часових рамок лінгвістика 

змушена звертатись до екстралінгвальних даних і користуватися 

джерелами інших наук. Такий міждисциплінарний підхід стає 

відправним пунктом у дослідженні В.Петровим питання етногенезу 

слов’ян.  

Розгляд питання етногенезу слов’ян В.Петров розпочинає з 

неолітичних культур, трипільської та городсько-усатівської. 

Трипільську культуру В.Хвойка охарактеризував як протослов’янську, 

а Е.Штерн вважав трипільську культуру фракійською, обстоюючи 

думку про етнокультурний рух з півночі на південь до Егейського 

моря. В.Петров заперечує обидві позиції, розуміючи їх як модернізацію 

етнічних визначень. Відсутність антропологічних даних змушує 
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мислителя звернути увагу на реалістичні статуетки, знайдені під час 

розкопок трипільських поселень. Статуетка з Володимирівки, описана і 

опублікована Т.С.Пассек як арменоїдний тип, демонструє такі риси: 

низьке, різко скошене чоло, великий горбатий ніс, що зливається з 

чолом, трикутне вузьке витягнене обличчя, виступаюче підборіддя. 

В.Петров погоджується з цим визначенням антропологічного типу, але 

доповнює його порівнянням з народами Східного Середземномор’я, у 

яких також зустрічаються подібні культові статуетки. 

Антропологічний матеріал представлений у невеликій кількості, але 

він, на думку В.Петрова, «вказує на той самий тип людності, що й 

статуетки» [101, С.123]. Лінгвістичні джерела з цього приводу взагалі 

відсутні, тому В.Петров звертається до географічних даних, які 

акумулюють знання про етнос та культуру. Відтак, трипільські 

пам’ятки в IV-III тис. до н.е. виявляли зв'язок з півднем, Наддунав’ям, а 

через посередництво Балкан – з острівним Середземномор’ям, Малою 

та Передньою Азією До складу культурного масиву Трипілля увійшла 

територія від середнього Дніпра до Дністра (до Карпат), утворюючи 

цілісність з культурами Дунайського басейну (культура Кукутени, 

Петрешті, Гумельниця), а завдяки пограниччю з Малою та Передньою 

Азією до складу трипільської культури увійшли скотарство, 

хліборобство, гончарство, будівництво жител з глини та дерев’яних 

плах, мальована кераміка, а також прийшов культ матері, бика, 

букранії, культові жіночі статуетки тощо [101, С.124-125]. 

Розгляд В.Петровим усатівської культури (кін. ІІІ тис. – поч. ІІ 

тис. до н.е.) здійснено на основі розкопок неолітичного поселення в с. 

Городську Коростишівського району Житомирської області. Він 

зазначає, що довкола культурної приналежності пам’яток городського 

типу розгорнулась дискусія. У річищі дискусії утворилося два погляди. 

Перший з них стверджує, що пам’ятки городського типу належать до 

«пізнього Трипілля». Цієї думки притримується Т.С.Пассек, 
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наголошуючи на тому, що система трипільського хліборобського 

господарства на більш пізньому етапі переходить до зміцнення ролі 

скотарства. В.Петров вважає цей погляд тенденційним, суголосним 

думці В.Хвойки, який пов’язує Трипілля з хліборобством, а 

хліборобство зі слов’янами. Критикуючи цей погляд, В.Петров 

наводить тезу, що була раніше висловлена в «Походженні українського 

народу»: «Загальний напрямок господарського розвитку від 

Коломийщини-Володимирівки до Городська полягає не в переході від 

хліборобства до скотарства, а в змінах, які зазнає останнє. Змінюється 

склад стада, зростає кінське поголів’я» [101, С.128]. Окрім цього, 

збільшується кількість кам’яних і кістяних знарядь праці, з’являються 

нові ґатунки озброєння (бойові сокири, стріли, металеві кинджали, лук) 

і шнурова кераміка. Другий погляд заперечує спадкоємне продовження 

трипільської культури у городській культурі. Його притримувався 

О.Брюсов, вважаючи, що племена трипільської культури були 

витіснені з території, яку вони займали, а їхні поселення були 

зруйновані і пограбовані на початку другої чверті ІІ тис. до н.е [101, 

С.124-125]. 

Зважаючи на представлені погляди, В.Петров впроваджує власний 

аналіз етнічної приналежності місцевого населення та культурної 

приналежності усатівських пам’яток. Він розпочинає з 

антропологічного матеріалу, а саме зі статуеток, притаманних даній 

добі. В.Петров висуває гіпотезу: якщо статуетки з Колодяжина і 

Паволочі реалістичні і правдиво відтворюють етнічний тип, 

притаманний порубіжжю ІІІ-ІІ тис. до н.е., то слід визнати етнічну і 

антропологічну спорідненість між трипільською та усатівською добою. 

В обох випадках йдеться про низьке скошене чоло, великий горбуватий 

ніс, вузьке продовгасте обличчя [101, С.134]. Цю гіпотезу 

підтверджують розкопки одеського кургану А.Добровольського і 

Д.Третьякова в Слобідці Романівці. Під час розкопок було віднайдено 
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кістяк, що демонстрував риси, засвідчені в статуетках. Відтак, робиться 

висновок про незмінність етнічних ознак за доби усатівської культури. 

Важливим фактором виявлення культурної приналежності 

В.Петров вважає наявність географічних контактів: «Географічним 

контактам, – зазначає, – відповідають культурні, зв’язкам культурно-

географічного порядку – етномовні, хоч, розуміється, справа не йде 

про взаємозалежність і тим більше про ототожнення» [101, С.135]. Про 

етномовні контакти неолітичних культур свідчить наявність балто-

слов’яно-германських мовних ізоглос, однак при цьому В.Петров 

зауважує, що балтійські, слов’янські та германські мови на той час ще 

не були остаточно сформовані. Поява цих етномовних контактів 

фіксується, на думку мислителя, при переході від Трипілля до часів 

Усатова та Городська. Цю думку В.Петров висловлює, посилаючись на 

новітні досягнення в галузі лінгвістики, зокрема на класифікацію 

розвитку індоєвропейських мов неолітичної доби (VI-IV тис. до н.е.) 

В.Георгієва, який виокремлював чотири групи: північну, південну, 

західну і центральну. Північну групу він ототожнив з балто-слов’яно-

германською, для якої була характерна спільна ізоморфема, відмінкове 

закінчення – формант [м]. До південної групи Георгієв зарахував мови 

західної частини Малої Азії: хеттську, лувійську, «ієрогліфічну 

хеттську», палайську, а також більш пізні мови – лідійську та лікійську 

[101, С.137]. Для цих мов характерна ізоморфема, відмінкова форма 

[bh]. Ця класифікація фіксує географічний розподіл індоєвропейських 

мов, де виразно розмежовано північний та південний регіони, де балто-

слов’яно-германській групі протиставлені анатолійські мови Малої 

Азії на основі формантних показників.  

В загальному, спираючись на географічні, лінгвістичні та 

антропологічні дані В.Петрову доходить наступного висновку: народ 

часів Трипілля демонструє спорідненість з народами Малої Азії, 

суголосними носіями мальованої кераміки. На етапі Усатова та 
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Городська утворюється нова культура з іншими етнічними та мовними 

контактами, яка враховує попередні здобутки, але витворює ті явища, 

що є спільними як для слов’янського ареалу, так і для балтійського та 

германського. Подальшого розвитку ці явища набувають у 

середньодніпровській культурі, що визначається як перехідна доба між 

усатівською та скіфською культурою і належить до ранньої бронзи 

[101, С.139]. Дефініцію «середньодніпровська культура», впроваджену 

В.Городцовим, В.Петров вважає невдалою, але загальноужитковою. 

Для середньодніпровської культури були характерні поселення вздовж 

річкової смуги, на мисових ділянках, виступах берегових круч. Хоча 

мова тодішнього населення Наддніпров’я була невідомою, мислитель 

бере до уваги культурно-територіальну ситуацію та зрушення в 

семантиці, спричинені зміною в суспільно-господарській системі. В 

даному відношенні заслугою В.Петрова є прагнення побудувати 

історичну семасіологію, метою якої є прояснення окремих аспектів 

проблематики етногенезу слов’ян, а його керівним принципом стає 

розгляд слова в контексті історичних реалій. Наприклад, топографія 

селищ середньодніпровської культури, структурування простору 

неодмінно позначається на зміні значення слів селищно-

топографічного змісту: «Візьмімо збіг значень: нім. Berg, гот. bairgahei 

«гори», ст. слв. брѣ гъ «берег». Уявлення гори і берега характерно 

сполучаються» [101, С.140]. В.Петров зауважує, що К.Мошинський 

вважає подібний процес відображенням у мові ландшафтних 

особливостей, але ця думка потребує історичної конкретизації. 

Категорія «ландшафту», що сприймається мовою, дається не 

безпосередньо, а у своїй суспільно-господарській функції, про що 

свідчить факт включення готичного слова «baurgs» («укріплення», 

«місто») Р.Траутманом у спільний семантичний ряд з попередніми 

прикладами [101, С.141]. Такі семантичні особливості свідчать про те, 

що мова часів середньодніпровської культури ще не мала специфічно 
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слов’янського забарвлення й існувала у спільній балто-слов’яно-

германській групі. 

Після лінгвістичного екскурсу порівняльно-історичного характеру 

В.Петров звертається до археологічних джерел. Викликано це було 

тим, серед пам’яток середньодніпровської культури помітною було 

відсутність мальованого посуду, який замінив посуд з шнуровим 

орнаментом. Як вже було зазначено, шнурова кераміка з’являється в 

усатівській культурі, але найяскравішого вияву здобуває в 

середньонадніпровській культурі. Те ж саме стосується знахідок 

свердлених кам’яних сокир, які стали приналежністю двох культур. 

Відтак, виникає питання у якому стосунку до культурного простору 

Європи перебувають усатівська та середньодніпровська культура? Це 

повертає нас до дискусії про культурну приналежність пам’яток 

усатівської культури, у контексті якої зазначались погляди Т.С.Пассек 

та О.Брюсова. При наявності в них теоретичної розбіжності В.Петров 

віддає перевагу територіально-типологічним зіставленням, оскільки 

вони мають конкретний характер. Він порівнює речовий комплекс 

Усатова, Городська, Наддніпров’я з речовими (переважно 

керамічними) комплексами фатьянівської культури (межиріччя Оки і 

Волги) і робить висновок про їхню спорідненість на основі однакових 

форм кераміки: «Це або куля, часто майже зовсім без шийки, або 

навпаки перебільшено висока шийка насаджена на малий тулуб» [101, 

С.148]. Виявилося, що тотожні культурні комплекси були засвідчені не 

лише в Східній Європі, але й у Середній Європі (басейн Зааля, Моравія 

і далі на захід Рейну, себто у регіоні саксо-тюрінгської культури, в 

Данії та південній Скандинавії). 

Звертаючись до осмислення цього процесу культурно-

типологічної консолідації В.Петров зазначає, що він досі не дістав 

належного пояснення, а посилатись «на завойовництво і завойовників, 

озброєних бойовими сокирами, на рух степових скотарів, на зміни 
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клімату, значить до краю спрощувати розуміння історії» [101, С.150]. 

Мислитель воліє обмежитись визнанням, що на етапі ранньої бронзи, 

який припадає на перехід від усатівської до середньодніпровської 

культури, відбулось зростання рівня суспільно-господарського 

розвитку. Це свідчить, на думку В.Петрова, про досягнуту зрілість 

неолітичної Європи, про вичерпність неоліту, удосконалення обробки 

каменю [101, С.151], де наведені ці показники відображають поступове 

витворення культурно-виробничої та господарської єдності Європи, 

оскільки типові процеси фіксуються на переважній більшості 

європейської території.  

Наступною віхою в дослідженні В.Петровим питання етногенезу 

слов’ян є скіфська доба. Мислитель виокремлює її в циклі 

етногенетичних досліджень, оскільки саме на матеріалі скіфської доби 

йому вдалося сполучити археологічні джерела з писемними. З останніх 

В.Петров опирається на свідчення античних авторів, зокрема грецького 

історика Геродота. Свій розгляд він розпочинає із записів Геродота 

скіфської генеалогічної легенди, яка збереглась у двох варіантах, один 

з них приписується власне скіфам, а другий – понтійським грекам. 

Згідно першого варіанту, земля скіфів раніше була пустелею, яку 

згодом заселили сколоти (так називали себе самі скіфи), до того ж вони 

вважали себе борисфенітами, нащадками ріки Борисфен, відтак 

споконвічними жителями Наддніпров’я [101, С.153]. В.Петров 

зауважує на тому, що культ ріки Борисфен мав материнський характер. 

Легенда зберігає свідчення про двох матерів: Прапраматір – Річку 

Борисфен та її доньку, Праматір, Гею-Апі (Гею-Річку), від якої 

народилась перша людина, Тартігай. Батьком першої людини вважався 

Зевс. Саме ці божества найбільше шанувались в скіфському культі. 

Таким чином, скіфській міфології був притаманний «міф про першу 

людину», від якої бере початок людство, у даному випадку – 

борисфеніди. У другому варіанті (понтійському) генеалогічної легенди 



61 

 

відсутня згадка про річкових праматерів. Замість цього присутній опис 

праматері, змішаної породи, напівдіви і напівєхидни, у якої верхня 

частина тіла була жіночою, а нижня – зміїною. Жила ця істота під 

землею, у печері [101, С.154]. У контексті цих легенд В.Петров 

звертається по поняття «роду», яке вже було ним розглянуто у працях 

«Основні проблеми фольклору й ідеології первіснообщинного періоду» 

та «Матери-родоначальницы. Антропоморфные изображения матерей-

родоначальниц». Для скіфів, як і для греків, домінантною ідеологічною 

категорією був рід: «Над усім в свідомості епохи панує категорія роду. 

Є рід і не-рід, плем’я і не- плем’я, своє, рідне, «священне і 

недоторкане», що належить до роду і те, що до його складу не 

належить» [101, С.155]. Рід був межею людини і людського, а 

генеалогічна легенда специфічною ознакою, що відрізняла один рід від 

іншого. Це свідчило про розвинутість опозиції «свій-чужий» у межах 

первісного світогляду скіфів. Поступово генеалогічна легенда скіфів 

стає багатошаровою. В.Петров пропонує у ній розглядати три 

прошарки: найдавніший – материнський, племінний – батьківський, 

союзноплемінний – династичний [101, С.155]. У найдавнішому 

прошарку, в умовах групового шлюбу, походження вважалась справою 

виключно материнською, без вказівки на батька. Оскільки у 

первісному суспільстві ще не було чітко сформовано уявлення про 

загальнолюдське у протиставленні до тваринного (природного), образ 

праматері набував антропоморфних або теріоморфних рис. 

Виникнення моногамії спричинило зміни у змісті генеалогічних 

легенд. Відбулось нашарування батьківського прошарку. Однак це не 

означало повне відмирання уявлень про праматір. Обидва мотиви 

співіснували, проте мати завжди вважалась своєю, а батько – не-своїм, 

чужинцем. Імена батька запозичувались скіфами з грецької міфології.  

У випадку з династичним прошарком існує дискусія дослідників-

скіфологів щодо інтерпретації теми предків скіфських царів. Академік 
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С.Жебельов предком скіфів називав Зевса. Б. Граков вважав 

родоначальником скіфів Тартігая. О.Смирнов вбачав родоначальника у 

Зевсі або Гераклі. Лише М.Болтенко та Г.Іванов розглядали Діву-Змію 

як родоначальницю скіфів [101, С.156-157]. В.Петров спростовує цю 

різноманітність поглядів прямим покликанням на Геродота, у якого в 

понтійській версії однозначно сказано про те, що скіфські царі 

народилися від Скіфа, сина Гераклового [101, С.158]. Так само і у 

борисфенітській версії скіфські володарі походять від Тартігая.  

Скіфська родовідна легенда, на думку В.Петрова, дає підстави для 

етногенетичних студій. Вона відбила послідовність зміни етапів, 

світоглядних уявлень і обрядових звичаїв. Поступово зростає значення 

зв’язків між племенами, утворюється спільна надплемінна влада і 

відповідні інституції, що визначають суспільно-політичне життя. На 

означення союзу племен скіфів вживалась назва «сколоти», що 

збігалась з ім’ям володаря, царя Колоксая. Покликаючись на 

Ф.Енгельса, В.Петров зазначає, що в союз об’єднувались споріднені 

племена, які були у братерських стосунках між собою. Це було 

соціальною основою скіфського суспільства і важливим фактором у 

проясненні етнічної приналежності скіфів [101, С.160]. Подібний 

устрій дістав у Геродота назву «басилейа» («basileia»). Басилейа не є 

державою або царством у пізнішому розумінні:«За Ф.Енгельсом, це 

patrike, суспільний устрій, що «походить від родів», в яких 

«материнське право поступилося місцем батьківському», а 

«походження вважається за батьківським правом» » [101, С.160].  

У структурі скіфського суспільства виокремлювались племена 

кочових скотарів та осілих хліборобів. Окрім господарського 

розчленування вони мали зонально-ландшафтну відмінність: лісостеп 

був зоною хліборобських племен, а степ – племінною зоною кочових 

скотарів. У цьому контексті В.Петров воліє говорити про 

історіографічне стандартування. Як правило, зауважує він, лісостеп 
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пов’язують зі слов’янським етносом, а степових скотарів зараховують 

до іранців, що рухаючись зі Сходу, вторглися в степи Причорномор’я. 

При цьому Геродот вказує на наявність хліборобів і у степовій зоні 

Півдня, а розкопки курганів під Борисполем засвідчили типологічну 

близькість із знахідками в курганах степового Півдня [101, С.163]. 

Таким чином, не існує підстав для чіткого розмежування зон степу та 

лісостепу, оскільки сама культура є спільною приналежністю обох зон.  

Важливими для В.Петрова є етнографічні дані. Вони мають 

конкретний характер і дозволяють з’ясувати співвідношення між 

хліборобством та скотарством, осілою верствою населення та 

кочовиками, взаємозалежність між ландшафтними зонами та 

господарськими системами, соціальну функцію окремих форм 

господарства.  

Мислитель не ставить під сумнів взаємообумовленість між 

географічними умовами та відповідними господарськими формами, але 

додає, що в скотарських народів, до яких значною мірою належали і 

скіфи, кровно-родові та господарського-майнові зв’язки схрещувалися 

[101, С.167]. Господарська діяльність залежала від майнового 

становища глави родини, з цим пов’язувались кочівництво або осілість, 

хліборобство: «Відокремлюються не племена-господарства-зони, а 

майново-господарські угрупування і соціальні прошарки в середині 

того ж таки племені» [101, С.167]. Наприклад, кочували заможні 

власники худоби, ті з членів роду, хто не мав поголів’я, не кочував. Так 

утворюється протиставлення скотарі-хлібороби. В.Петров зосереджує 

увагу на тому, що худоба була приватною власністю, в той час, як 

земля – спільною власністю роду. І кочовик, і хлібороб при розподілі 

отримував рівнозначний земельний пай. Ще одним важливим 

фактором був при цьому елемент сезонності. Взимку і кочовики, і 

хлібороби проводили разом, а навесні скотарська верхівка 

відкочовувала з місця зимівлі. Зони кочування охоплювали 
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різноманітні напрямки степу та лісостепу, а на межі цих сезон, як 

правило, зводились городища, де перебували гурти худоб під час 

зимівлі. Це свідчить про те, що перегонний спосіб випасу є певною 

господарською закономірністю скіфів.  

Усі ці дані та зауваги були необхідні В.Петрову для постановки 

проблеми етногенезу, зокрема співвідношенню племен скіфів та 

слов’ян. Він наводить три основних погляди на це співвідношення: 

«Одні автори ототожнювали слов’ян з скіфами: інші пов’язували 

слов’ян з лісостеповими скіфами, а кочових степовиків – з іранцями, 

представниками осетин; треті, заперечуючи зв'язок між скіфами та 

слов’янами, шукали останніх між неврами, меланхленами і т.д., 

північними сусідами скіфів» [101, С.172]. У цих етногенетичних 

концепціях В.Петров вбачає хибу: автори обминають відмінність 

окремих історичних періодів, адже між скіфською культурою (VIII-IV 

ст. до н.е.) та початками слов’янської культури (VII-VIII ст. н.е.) 

лежить доба зарубинецької (ІІІ-ІІ ст. до н.е.) і черняхівської культури 

(ІІ-V ст. н.е.). Відповідно кожній цій добі властивий різний рівень 

соціально-господарського розвитку, власні форми етногонії, зміни в 

структурі етнічної території. Аналіз цих процесів у скіфів В.Петров 

розпочинає з території. Покликаючись на писемні свідчення Геродота, 

він описує Скіфію як територіально-просторову цілісність на протязі 

від Істра до Танаїсу, що становив східну межу. До того ж, Геродот до 

складу Скіфії зараховував не лише степове Причорномор’я, але й 

лісостеповий суходіл. Отже, висновує мислитель, територіально-

племінна консолідація скіфів як етнічної цілісності відбулась на етапі 

племінного союзу в межах степу та лісостепу, з Півдня на Північ, і 

оформилась остаточно в IV ст. до н.е.. Оскільки скіфи були саме 

братерським племінним союзом, родові уявлення якого укорінені в 

міфологію, Геродот доречно виокремлює два нашарування в межах 

кровної спорідненості: племена-нащадки легендарного царя Тартігая та 
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племена-нащадки легендарного царя Колаксая, який поділив країну на 

три царства для своїх синів, відповідно до цього виокремлювались 

скіфи-землероби, скіфи-кочовики, скіфи-царі. Зіставляючи свідчення 

Геродота та інших античних авторів з географічно-етнографічними 

даними, В.Петров визнає за скіфами ту єдину союзноплемінну 

спільність, племена якої вже зазнали соціально-господарського та 

майнового поділу, але скіф ще мислив категоріями роду й існував в 

межах уявлень про рід, що структурували його життєсвіт. У цьому 

контексті важливим є і питання про скіфську мову, що допомагає 

певною мірою розв’язати питання етнічної приналежності скіфів.  

У лінгвістиці щодо мови скіфів міцно утвердилась ірано-

осетинська теорія, яка базується на тезі про ототожнення скіфів-

хліборобів зі слов’янами, а степових скотарів – з завойовниками-

іранцями. Однак така теорія, що сходить до праць славіста 

П.Шафарика, суперечить даним Геродота про скіфський племінний 

союз і родоплемінні зв’язки скотарів та хліборобів. В.Петров вказує на 

методичну хибність постановки проблеми, виключним компаративним 

зверненням дослідників (К.Мюлленгоф, Вс.Міллер, М.Фасмер, 

В.Абаєва та ін.) до іранських мов, зокрема до фонетичного, лексичного 

та морфологічного складу осетинської мови.  

В.Петров не приєднується до цієї тенденційної думки, а воліє 

співвіднести екстралінгвальні географічно –територіальні чинники з 

інтралінгвальними, вказавши на мовні контакти Скіфії та Фракії, з 

якою Скіфія межувала на південному заході. При цьому наявна 

синхронна джерелознавча база, адже пам’ятки обох країн виявляють 

спорідненість через засвідчення негрецьких імен. Таким чином, 

мислитель не має сумніву в тому, що «…нащадки Скіфа і нащадки 

Агатірса розмовляли близькими, взаємозрозумілими мовами» [101, 

С.177]. Щоправда, у мовознавстві також існувала тенденція 

зараховувати фракійську мову до іранських мов. Її спростували 
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лінгвісти В.Георгієв та І.І.Руссу, розглядаючи фракійську мову як 

самостійну індоєвропейську мову.  

Разом з скіфсько-фракійськими етномовними контактами, 

існували балто-скіфські етномовні зв’язки, що були продовженням 

тенденцій середньодніпровської культури. Це підтверджують 

матеріали гідронімії, назви річок Прибалтики та Причорномор’я 

цілком суголосні у своєму лексичному складі, що є важливим при 

розв’язанні етногенетичної проблематики.  

В загальному, за характеристикою В.Петрова, для скіфської доби 

були притаманні такі ознаки в етногенетичному розвитку: єдність 

етноплемінної території в межах Меотіди-Істри; союз 

кровноспоріднених племен; просторове освоєння лісостепової та 

степової зони; майновий та господарський розподіл на скотарів та 

хліборобів; витворення аристократичних родин та зміцнення влади 

союзноплемінного царя, наявність скіфської мови, що мала 

етногеографічні кордони з фракійською та балтійською мовами і 

входила до індоєвропейської східної групи [101, С.181]. Вищенаведене 

стає підставою В.Петрову заперечувати правомірність виокремлювати 

скіфів як протослов’янський етнос, а їхню мову як праслов’янську, 

оскільки скіфську культуру заступає зарубинецька та черняхівська 

культури, що передували початкам слов’янської культури і намітили 

протилежні тенденції.  

Свій аналіз зарубинецької культури (ІІ ст. до н.е. – ІІ ст. н.е.) 

В.Петров розпочинає із зауваження про відсутність безпосередніх 

даних про місцеву мову племен того часу, що змушує його звернутись 

до способу протиставлення двох періодів в річищі досліджуваної 

проблеми етногенезу.  

Зарубинецькій культурі передував крах і розпад скіфського 

суспільного ладу, що був зумовлений дедалі різкішим розмежуванням 

кочового скотарського та осілого хліборобського прошарку, а також 
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воєнною політикою скіфів, зокрема вторгненням у Фракію, яке 

призвело до посилення оборони на північних кордонах батьком 

Олександра Македонського, Філіпом ІІ, а в подальшому – винищенням 

скіфської верхівки, взяттям в полон 20 000 дітей та жінок, захопленням 

великих табунів. Скіфська держава, що базувалась на ідеології 

кінноцтва та вершництва, була розгромлена. Кінець скіфської доби 

позначився і на структуруванні простору: «З кінцем скіфської доби 

городища в переважній більшості припиняють своє існування – 

найкраще свідчення зламу в селищно-господарській практиці 

місцевого населення. Південна смуга лісостепової зони втрачає своє 

значення як господарська смуга скотарських зимівників» [101, С.185]. 

Таким чином, В.Петров представляє нове бачення причин занепаду 

скіфської культури, відмінне від означуваного у праці «Походження 

українського народу». Це переосмислення було зумовлене новітніми 

археологічними даними, про які йтиметься далі у контексті розгляду 

В.Петровим зарубинецької культури.  

Археологічні пам’ятки зарубинецької доби репрезентовані 

кількома групами, а саме: 1) полісько-прип’ятські (Чапліно, Вороніно, 

Велемичі); 2) середньодніпровські (Зарубинці, Корчувате); 3) 

деснянські (Почеп); 4) тясминські (Суботове); 5) пруто-дністровські 

(Поянешти-Лукашівка) [101, С.186]. З приводу взаємозалежності цих 

територіально-типологічних груп та походження зарубинецької 

культури загалом, наголошує В.Петров, існує чимало гіпотез. 

Наприклад, висловлюються припущення щодо середньодніпровського 

походження зарубинецької культури на основі типологічної схожості 

зарубинецько-корчуватівських та полісько-прип’ятських пам’яток, 

разом з тим існувала протилежна гіпотеза про поліське походження 

зарубинецької культури і у цьому контексті зазначалась інша 

топографія розселення племен, не з середнього Дніпра на північ, а з 

півночі, Полісся, на південь. В.Петров у свою чергу обмежується лише 
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таким визнанням: оскільки під час розкопок Корчуватівського 

могильника знайдено суто середньолатенські фібули, це свідчить, про 

припинення функціонування могильника до поширення 

пізньолатенських фібул, відповідно до цих фактів, зарубинецька 

культура поділяється на два етапи, ранній, засвідчений 

середньолатенськими фібулами і пізній, пов'язаний з появою 

пізньолатенських фібул [101, С.187]. Це дає чимало для конкретно-

історичного усвідомлення доби, що є важливим у методології 

дослідження В.Петрова первісних культур. Він бере до уваги, що на 

корчуватівському етапі зарубинецька культура виступає в завершеній 

формі, а усі речові знахідки Зарубинецького могильника повинні 

пов’язуватись з першою половиною доби (ІІ-І ст. до н.е.). Однак 

конкретно-історичний принцип усвідомлюється далеко не всіма 

дослідниками, і В.Петров їх критикує за суб’єктивізм та надання 

переваги власним уподобанням при класифікації інвентаря. Особливо 

мислитель наголошує на вияві суб’єктивізму при постановці питання 

про стосунок зарубинецьких пам’яток Середнього Наддніпров’я з 

синхронними пам’ятками в районі Полісся, Помор’я і Одеру-Ельби. 

Головна помилка полягає, на думку В.Петрова, у тому, що «ми досі не 

призвичаїлись сприймати загальні явища епохи в їх універсальній спів- 

належності, відрізняти ознаки доби від локальних нашарувань і 

зрушень часу, тих особливостей, які дозволяють відокремлювати 

суміжні типологічно споріднені культури» [101, С.187]. У цьому 

контексті В.Петров воліє розглянути групу пруто-дністровських 

пам’яток в Молдавії, серед яких синхронні і типологічно подібні 

могильники в селах Лукашівці та Поянешти. Для обох могильників 

характерним є поховання за обрядом трупоспалення, наявність 

середньолатенських та пізньолатенських фібул, чорного або темно-

сірого посуду, глеки, миски, горщики тощо. Варто зазначати, що глеки 

цієї групи не мали аналогій в кераміці Наддніпров’я та Зарубинців-
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Корчуватого, а миски належали до відкритого типу (опукло-округле 

плече, гранчасті вінця, опуклий бочок), що також не зустрічався у 

суміжних групах. Така стабільність форм, стандартність посуду, 

однотипність є свідченням, висновує В.Петров, незмінності 

господарського-побутового укладу протягом усього існування 

Лукашівського могильника.  

Генетичну приналежність пруто-дністровських пам’яток 

визначали по-різному. Серед прихильників думки про спорідненість 

пруто-дністровських пам’яток і Зарубинецького могильника був 

Г.Б.Федоров. Р.Вульпе та Д.А.Мачинський обстоювали концепцію 

ельбо-одерського походження пруто-дністровських пам’яток. В.Петров 

пропонує інший шлях, він говорить про двобічний зміст поняття 

«культура» у даному випадку. По-перше, поняття «культура» вказує на 

спільну культуру доби, по-друге, на локальну відмінність пам’яток в 

їхній місцевій приналежності, з власним походженням і власною 

лінією розвитку. Однак такого розмежування дослідники не 

притримуються, хоча кожна окрема група пам’яток поєднує ознаки 

спільної ідеології епохи та територіальної розчленованості.  

У радянський археологічній науці носіями зарубинецької культури 

вважались слов’яни, інші дослідники носіями цієї культури називали 

кельтів, германців тощо. Розв’язання етногенетичного питання на 

цьому етапі значно ускладнюється, вважає В.Петров, оскільки відсутні 

лінгвальні джерела, що змушує шукати інших шляхів. За вихідний 

пункт йому доводиться брати історію суспільства, історичну 

характеристику і йти від цих засад до мови зі зверненням уваги на 

проблему території. За його визнанням, на відміну від Скіфії, 

територіальна ситуація докорінно змінюється. Вона розчленовується на 

п’ять краєвих смуг, про які вже зазначено вище. Особливу 

спорідненість демонструють Середнє Наддніпров’я та Полісся: «При 

деяких типологічних відмінах лісостепова і лісова зони несуть на собі 
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ознаки найщільнішої культурно-типологічної спаяності» [101, С.191]. 

Це призводить і до етномовного взаємопроникнення.  

Соціально-господарський лад зарубинецької культури також 

відмінний від скіфського, замість розмежованості між вершниками-

скотарями та хліборобами з’являється нівельована середньообщинна 

спільність. З кінцем скіфської доби (останні століття І тис. до н.е.) 

створюється нова культурна і територіальна ситуація, але етномовні 

процеси продовжують розвиватись таким чином, як і в попередній 

скіфський період, мова набуває особливої етнічної визначеності і 

структурної стабільності [101, С.191-192]. Істотні зміни привнесла 

черняхівська культура (ІІ-V ст. н.е.).  

Вже у публікаціях початку ХХ ст., що були присвячені 

черняхівській культурі, здійснювалась спроба визначити етнічну 

приналежність найголовнішої пам’ятки цієї доби, Черняхівського 

могильника (с. Черняхів, нині Кагарлицький район Київської області). 

Зокрема, її визначали як слов’янську (А.В. Арциховський, 

М.Ю.Брайчевський, Є.В. Махно, Б.О. Рибаков та ін.), покликаючись на 

провідну думку В.Хвойки, який відносить могильник до ІІ-V ст. н.е. і 

вважає його давньослов’янським. На час публікації В.Петровим 

«Етногенезу слов’ян» (1972 р.) ця періодизація була 

загальноприйнятою, оскільки при визначенні археологічної культури 

В.Хвойка зважав на те, як змінюється місцева культура під впливом 

народу, активної самодостатньої сили історії. Підтверджували думку 

В.Хвойки і подальші археологічні розвідки про черняхівські пам’ятки. 

Окрім цього, вони надали дані про густоту заселення країни протягом 

ІІ-V ст. н.е. Дослідник Г.Е.Храбан наводить такий перелік: на території 

Уманського району Черкаської області – 60 пунктів пам’яток 

черняхівського типу, в Христинівському – 32 пам’ятки, в 

Жашківському – 36 пам’яток, а нещодавні розвідки І.Т.Чернякова 

довели наявність пам’яток черняхівської культури у степовій зоні 
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(Північно-Західне Причорномор’я між Дністром і Дунаєм), де було 

віднайдено 120 пунктів [101, С.194]. Ці дані дають змогу стверджувати 

про густу й суцільну заселеність на просторі поширення черняхівських 

пам’яток. Важливим є і те, що черняхівська культура не мала 

культурно-типологічних розшарувань, на відміну від зарубинецької 

культури. Розчленовані групи у цей час зливаються в культурно-

типологічну єдність. В.Петров фіксує монолітність, всеохопність, 

надзвичайну однотипність археологічних пам’яток черняхівського 

типу [101, С.195]. Він стверджує їхню типологічну спорідненість, 

однозначність походження, приналежність до одного хронологічного 

циклу. Таким чином, етногенез на даному етапі набуває якісно нового 

змісту, відбувається універсальна консолідація районів, злиття 

диференційованих угруповань: «Ознакою доби стає створення 

народності» [101, С.195]. Подібний процес характерний і для інших 

регіонів Центральної та Східної Європи.  

В.Петров не відкидає результатів, які надала археологічна наука 

про черняхівську культуру, але воліє внести деякі уточнення та 

корективи. У процесі дослідження слов’янського етногенезу, вважає 

В.Петров, не слід забувати про історичні події протягом І тис. н.е., 

зміну двох епох, що несла за собою грандіозне зрушення в соціально-

економічній сфері, а саме перехід від рабовласницького суспільства до 

феодального ладу. Окрім цього, варто врахувати час (І пол. І тис. н.е.), 

позначений римськими колоніальними впливами на території Європи, 

що призвело до насадження латини й винищення мови галлів, іберів, 

лігурів, норіків, фракійців, дако-гетів та ін. За межами римського 

лімесу подібної денаціоналізації не відбулось, германці зберегли свої 

мови, їх не торкнувся адміністративно-урядовий чинник. Народи, які 

розташовувались на Сході та Півночі від римської імперії, відвоювали 

свою незалежність, суспільний устрій та мову, однак, зауважує 

В.Петров, це «географічне» слов’янство (анти, склавини) не можна 
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повністю ототожнити з історичним слов’янством, враховуючи носіїв 

черняхівської культури [101, С.212]. Кожна епоха, на думку В.Петрова, 

має закономірності становлення етносу. Мислитель відзначає, 

вдаючись до метафори, що між добою історичного слов’янства і добою 

черняхівської культури лежить глибокий вододіл [101, С.212]. Між 

епохами відбувся різкий злам, що збігався із занепадом 

рабовласницького устрою.  

Однією серед найголовніших проблем слов’янського етногенезу є, 

на думку В.Петрова, визнання іраномовності скіфів та відсутність 

прямих вказівок на просторові та часові координати, що 

обґрунтовували б тезу про спільнослов’янську мовну єдність. Тому 

В.Петров замість мовних даних користується загальноісторичними й 

приходить до узагальнюючих висновків. Перехід від скіфської 

культури, означеною родовими, спільноплемінними, «братерськими» 

уявленнями, до зарубинецької культури демонструє зміну в ідеології, 

відбувається децентрація, утворення окремих самодостатніх районів, 

«братерська близькість» вже не є домінуючою категорією, відмінність 

між тірагетами та борисфенітами зростає, навіть їхня культурна і 

моноетнічна спорідненість з балтійськими та іранськими мовами 

простежується невиразно [101, С.213]. Черняхівська доба привнесла 

зміни. Замість розмежованості на рівні території та племен вона 

продемонструвала універсальність та консолідацію, а на лінгвальному 

рівні – ознаки слов’янства, хоча й істотно відмінного від історичного 

слов’янства.  

Підсумовуючи проаналізований матеріал можна зробити наступні 

проміжні висновки.  

Виокремлюючи етногенетику як окрему науку і розробляючи її 

методологічний апарат, В.Петров, окрім філософсько-історичного, 

враховував також культурологічний контекст, який мав би на 

конкретному емпіричному матеріалі продемонструвати ключові 
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принципи культурної організації. Такими принципами є ключові 

категорії мислення притаманні індивідам в певних історичних умовах, 

систему яких складає ідеологія. Отже, вона виступає принципом 

організації культури, загальним комплексом філософсько-світоглядних 

поглядів, що репрезентують спосіб буття епохи, на базі якого 

формуються політичні, економічні, моральні, естетичні погляди тощо. 

Але окрім цього вона є також умовою наукового пізнання культури. 

Таким чином, культура відкриває себе у ідеологічній системі 

категорій мислення, де провідна категорія набуває статусу істини, 

формуючи логіку поведінки індивідів у спільноті. Саме у першому 

підрозділі «Ідеологічний ґрунт культури первісного суспільства» ця 

культурологічна концепція конкретизується на матеріалі 

етногенетичних, етнографічних і фольклористичних досліджень щодо 

первісної культури, провідною категорією, або істиною, якої є рід. 

Отже, пізнаючи істину культури, ми пізнаємо логіку мислення її 

індивідів. Тому В.Петров у цій логіці первісної людини виділяє 

наступні моменти. 

По-перше, у первісній культурі фольклор ще не відокремлений від 

суспільної ідеології і навпаки. Це означало, що певний образ, сюжет 

або мотив належали не лише до фольклору, а були визначальною 

складовою суспільної ідеології. 

По-друге, рід – це не просто сукупність наявних членів родової 

общини (родовичів), а утворює єдність живих, померлих і 

ненароджених. До того ж, колектив і особа не розчленовуються, є 

одним цілим. Вчинок окремої особи розглядається як колективна дія. 

По-третє, природа й людина усвідомлюється в аспекті роду і 

передусім саме в аспекті материнського роду. Свідомість буття 

визначається в первісному суспільстві як материнсько-родова 

свідомість. 
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По-четверте, домінантна ідеологічна категорія роду визначає 

уявлення про смерть і народження, а тому поняття існування загалом 

пов’язується із родом. 

Відмовляючись від класичного еволюціоністського розуміння 

процесу історії та культури, згідно якого рух суспільства та культури 

відбувається за моделлю від простого до складного, В.Петров 

виокремлює ідеологічні пари категорій, між якими балансує людське в 

історії. Ці пари також виступають кодами, що відображають унікальну 

культурно-історичну генезу етносів. Отже, вона відкривається у 

парних ідеологічних кодах, елементи яких (категорії) знаходяться у 

суперечці. 

Для українського етносу встановлюється наступна генеза: 

1) материнське/батьківське: Трипільська культура демонструє зсув 

у бік батьківсько-родового, тобто племінного способу існування; 

2) хліборобство/скотарство (вершництво), або «віл»/«кінь»: 

Усатівська культура демонструє зсув у бік вершництва, що 

супроводжується вступом у європейську цивілізацію (індоарійство); 

3) рівність/нерівність: Скіфська культура робить зсув до 

нерівності, що породжує класове суспільство (перевага вершника над 

хліборобом в межах однієї культури) і династичний устрій; 

4) війна/торгівля: Зарубинецько-корчуватівська культура показує 

рух у бік торгівлі, зафіксований у перевазі хліборобства, відбувається 

заміна військових стратегій виживання торговими, децентрація; 

5) замкненість/діалог, або партикуляризм/універсалізм: 

Черняхівська культура демонструє витіснення тубільного 

партикуляризму, інтеграцію, формується неісторичне («географічне» і 

лінгвістичне) слов'янство. 

Серед основних теорій етногенезу В.Петров виокремлює 

міграційну та автохтонну, в яких надмірно робиться наголос або на 

екзогенних, або на ендогенних факторах розвитку етносу. В.Петров 
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вбачає розв’язання дихотомії «міграціонізм-автохтонізм» у формуванні 

й дотримуванні принципів історизму, покликанні на археологічні, 

лінгвістичні, антропологічні, етнографічні, фольклористичні та ін. 

джерела. Міграціоналізм і автохтонізм не враховують передусім 

лінгвістичні дані, спираючись на суто просторовий принцип. За їхньої 

відсутності універсалізація висновків археології страждає на 

суб’єктивізм. І, навпаки, лінгвістичні данні завжди тяжіють до 

абстракцій універсалістського характеру, нехтуючи просторовою 

локалізацією. 

На думку В.Петрова, у дослідженні питання етногенезу повинен 

існувати баланс між археологічними та лінгвістичними джерелами, 

адже «археологічним культурам бракує етнічних ознак, мовним 

матеріалам – часових і географічно-просторових», для визначення 

локально-часових рамок лінгвістика змушена звертатись до 

екстралінгвальних даних і користуватися джерелами інших наук. Це, 

зрештою, дало змогу В.Петрову відділити «географічне» слов'янство 

від історичного. 
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Розділ 3 

ФІЛОСОФСЬКО-СВІТОГЛЯДНІ ДЖЕРЕЛА НАЦІОНАЛЬНОГО 

ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ 

 

Після того як були розкриті методологічні засади дослідження 

архаїчних культур і продемонстрований зміст етногенетичного 

дослідження українського народу, вважаємо доцільним висвітлити 

«ідеологічне ядро» української культури, що формується у Новий час. 

Особливість цього ядра полягає в тім, що вона стає ключем для 

національного існування українського етносу. 

Досліджуючи особливості української культури, Віктор Петров 

звертається до її новочасних витоків, а саме до бароко і романтизму. 

Мислитель, розглядаючи будь-яку культуру як вияв певної ідеології, 

намагається розкрити її ідейний зміст. Зважаючи на це, В.Петров 

аналізує світоглядні та стильові засади творчості провідних постатей 

бароко і романтизму: Григорія Сковороди, Тараса Шевченка та 

Пантелеймона Куліша.  

Однією з найяскравіших постатей новочасної української 

культури є, безперечно, філософ Григорій Сковорода (1722-1794). Саме 

його спосіб мислення виразив характерні риси, які визначають у 

подальшому ідеологічне ядро української культури. 

Творчістю Г.Сковороди Віктор Петров почав цікавитись ще з 

часів своєї педагогічної практики (1920-1923 рр.). Такий інтерес був 

інспірований загальною цікавістю В.Петрова та «грона неокласиків» до 

доби бароко, її світоглядних та стильових характеристик, про що 

йтиметься в наступному розділі дослідження. До того ж, 1922 року 

було створено ряд публікацій вчених до 200-ліття Г.Сковороди, у 

підготовці яких взяв участь і В.Петров, написавши такі концептуально 

узагальнюючі праці, як «Особа Сковороди. 1722-1922» та 

«Г.С.Сковорода. Спроба характеристики». Водночас В.Петров готував 
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матеріали для фундаментальної роботи, що мала б називатись 

«Антропологія Сковороди», однак вона не була опублікована і до 

сьогодні залишається в авторському архіві. Спираючись на означені 

розвідки, спробуємо проаналізувати особливості розгляду В.Петровим 

постаті Г.Сковороди та його оригінальної філософії.  

Свій аналіз життя і творчості спадку Г.Сковороди В.Петров 

розпочинає зі з’ясування загальних світоглядних характеристик ХVIII 

ст., відзначаючи, що у ХVIII ст. культура Європи досягла вищих 

ступенів свого розвитку, перетворившись в гіперкультурність [103, 

С.149]. Гіперкультурність мала такі особливості як перевага 

абстрактних, ненатуральних форм, штучність, перебільшеність й 

вишуканість. Таким чином, гіперкультурність для В.Петрова ставала 

синонімом доби, в якій домінують ідеал раціоналізму та дотримання 

строгих канонів. Він порівнює час гіперкультурності зі стилем 

культури пізньоантичної доби, коли осередком освіти була 

Олександрія , але разом з цим гинули національні держави давнього 

світу. У Олександрії над усім панувала ідея Логосу, яка визначала 

civitas modi, тобто була космополітичною. Проте, такий спосіб буття 

породив скепсис, який виявив себе у течіях містицизму з притаманним 

їм символічним світоглядом (наприклад, течія гностиків). Подібна 

ситуація складається, за В. Петровим, у переході від епохи суворих 

канонів і раціоналізму до бароко. Він вказує на те, що люди вже не 

задовольнялися простими формами, прямими лініями, геометричним 

орнаментом тощо. Натомість починається домінування архітектурних 

форм з овалами, спіралями, які скеровані до трансцендентного. Для 

В.Петрова це так само є проявом скепсису, занепаду новітніх 

цивілізаційних настанов, які, подібно до ситуації в Олександрії, 

привели до містицизму з дотриманням суворої аскетичної моралі [104, 

                         

 Саме у такому правописі у архівному матеріалі «Антропологія Сковороди» Віктора Петрова подано 

назву міста Александрії. Надалі у роботі автор дотримується правопису, застосованого В.Петровим. 

(Прим.авт.) 
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С.78]. Це були епохи антитез, де поруч з високим існувало низьке, де 

поруч з елітарною поезією існувала сатира, анекдоти та гострі 

епіграми. Стиль цих епох В.Петров називає стилем занепаду 

(decadence), кінця століття (fin de siècle).  

Доречно, пізніше у своїх філософського-культурологічних 

дослідженнях про це будуть говорить постмодерністи. Так, Мішель 

Фуко, характеризуючи бароко як завершення епохи подібності, 

вказував на те, що епоха подібного поступово замикається сама у собі. 

«Позаду себе вона залишає тільки-но ігри. Це ігри, чарівність яких 

посилюється на ґрунті цієї нової спорідненості схожості та ілюзії; 

скрізь вимальовуються химери подоби, але відомо, що це тільки 

химери; це особливий час бутафорії, космічних ілюзій, театру, що 

подвоює і представляє театр, quiproquo снів і примар, це час оманливих 

почуттів; це час, коли метафори, порівняння і алегорії визначають 

поетичний простір мови» [160, С.86]. Якщо на зміну тла Римської 

імперії прийшла Візантія з її складним орнаментальним стилем, то на 

епосі строгих форм і раціоналізму прийшло бароко з афективністю, 

поверненням чуттєвості. Щоправда, бароко поєднало у собі дві 

тенденції: духовно багату культуру, динамічну, рухливу, ускладнену, 

метафізичну, так зване високе бароко, і втечу в примітив, до природних 

начал, благородної простоти і тихої величі. В.Петров розглядає цей 

стиль і епоху ХVIII ст. загалом як преромантичну.  

Перш, ніж безпосередньо переходити до аналізу барокової 

філософії Г.Сковороди, В.Петров у матеріалах «Антропологія 

Сковороди» звертається до західноєвропейського досвіду містицизму 

ХVIII ст., а саме до містичної філософії Е.Сведенборга, яка йому 

видається суголосною філософії Г.Сковороди. Е.Сведенборг вважав, 

що книги Старого та Нового Заповіту представляють собою 

довершений світ алегорій або написані в так званому янгольському та 

екстатичному дусі. Містик присвятив своє життя експлікації 
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загального універсального сенсу з буквального. Він вважав, що між 

думками й речами існує відповідність, оскільки речі власне й є 

думками божества, накреслені у вічності. Кожна річ у природі, на 

думку Е.Сведенборга, має своє конечну мету, окрім того вона не є тим, 

що здається, а має приховану суть, яку потрібно розкрити. Щодо цього 

В.Петров зазначає: «Речі є, але вони не тільки є, вони ще мають 

особливий розум. З цієї точки речі не суть речі, а розуми; їхня 

приналежність – конечна мета» [104, С.4]. Подібно до Е.Сведенборга, 

Г.Сковорода розглядав істину як метод і порядок, постійно 

повторюваний розумовий процес, що йде від сокровенного до 

зовнішнього, від сакрального до буквального. Своєрідна філософія 

тотожності об’єднувала і Г.Сковороду, і Е.Сведенборга. Г.Сковорода 

виходив з тієї позиції, що світ природи є нічим іншим як символом 

духовного світу.  

Окрім того, за визначенням В.Петрова, обидва філософи виявляли 

схоже ставлення до Біблії. Г.Сковорода вчив про богорождених, рід 

«людей Божих», які склали Біблію, утворили символічний світ. У свою 

чергу, Е.Сведенборг оповідав про людей, кращих за нас, які стоять 

ближче до богів. Ці люди користувались землею символічно, 

дивлячись на земну предмети та описуючи їх, вони думали зовсім не 

про них, а про ті речі, які ці предмети означали [104, С.6]. Г.Сковорода 

вірив, що він належить до такого роду обраних. Е.Сведенборг дивився 

на себе також як на надзвичайну особу, якій належить винятковий 

привілей спілкування з ангелами й духами. Це пояснює те, що 

Е.Сведенборга називали духовидцем. В.Петров зауважує, що обох 

філософів підтримувало в ідеї богообраності стан екстазу, яке вони 

почали переживати у 50 років. Їхній екстаз мав не абстрактний 

характер. Він проходив у образах і картинах, слуханні голосів, тобто 

вони конструювали собі конкретні події. Зокрема, Г.Сковорода 
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говорив, що завдяки внутрішньому оку він бачить речі, які існують в 

іншому житті. 

Далі у матеріалі «Антропологія Сковороди» В.Петров розглядає 

ключові моменти філософії Г.Сковороди. Г.Сковорода, на думку 

В.Петрова, виходив з волюнтаристичних засад. Мандрівний філософ 

казав, що у людини є дві волі. Перша з них – людська, джерело всіх 

нещасть. Її уособленням є «поглотливый лев», «червь», «плач и 

скрежет», пекло. Свавільні, «п’яні волею» люди шукають спокою і не 

знаходять його, адже, вважає Г.Сковорода, їхня воля не відповідає 

Вічній Волі. Вічна Воля, Божественна воля є протилежністю людській. 

Щоб бути щасливим у мирському житті, треба приймати все, що 

стається з Божественної волі, з подякою, оскільки це – дар вічності, 

джерело радості і щастя. Г.Сковорода стверджує максиму: зробити 

Його (Божу) волю своєю. Згода двох воль – єдина душа і єдине серце, у 

цьому істинне щастя [104, С.7]. З цього приводу Віктор Петров 

зауважує: «Сковорода був містиком і його ідеал щастя не міг бути не 

містичним» [104, С.8]. Як і кожен містик, Г.Сковорода був 

природженим антиномістом. Цей аспект В.Петров детально розглядає 

у розвідці «Особа Сковороди», на наш погляд, одній з найкращих 

праць зі сковородознавства. Мислитель каже, що антиномічна ідея 

підвищення через умалення й смирення перед Вічною Волею у 

Г.Сковороди виникла під впливом вчення про Kenosis (умалення), 

центральна теза якої належить апостолові Павлу. Ап. Павло у «Листі 

до філіпійців» твердив, що Ісус через те, що умалив себе, дістав 

вознесіння. Kenosis (умалення) є, відтак, умовою містичного 

обожнення. Ап. Павло вчив вірян тому, що вони повинні мати ті самі 

Христові почуття. Христос прийняв зрак раба, зробився подібним на 

чоловіків, був смиренним та слухняним до смерті. Через це Бог підніс 

його і дав найвище імення. Цей лист ап. Павла став підґрунтям для 

вчення про «умалення Бога». Надалі це вчення розвивали Кирило 
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Александрійський, Федір Монсеутський, Феодорит Кирський, 

Софраній Ієрусалимський, Іоанн Домаскін та ін. Отці Церкви. 

В.Петров каже, що поняття Бога, відокремленого від світу, обернулося 

в поняття того, хто умалив себе, хто переносить голод, холод, загальне 

презирство і лайки [110, С.175]. Бути Богом означало страждання. 

Слова ап. Павла стали новим ідеалом, в умаленні люди вбачали 

священне, неповторне, сакральне, крок до удосконалення.  

Цілком не дивно, що Г.Сковорода, будучи містиком, не міг не 

обминути вчення про умалення. Протилежні поняття Бога і раба, дві 

антитези відповідали стилю містичної культури. Догматичне вчення 

Kenosis стало для Г.Сковороди, на думку В.Петрова, моральною 

нормою людської поведінки]. Подібно до Ісуса, кожен з Людей мусить 

стати «низьким і простим», бути «ніщо» й останнім, аби завдяки 

умаленню бути піднесеним, великим і всім [110, С.176]. Варто 

зазначити, що Г.Сковорода підтверджував цю норму власною 

біографією. Дещо іронічно про це пише В.Петров: «Сковорода себе 

самого в ніщо поставив, був у людей в презирстві, але в очах Божих 

був коштовним і коханим. Стояв твердо в покорі істинній, жив у 

простоті й слухняності. Сковорода провів у життя своє думку про 

низькість і простоту, як про вираз внутрішньою величності, він 

повірив, що умалення це й єсть обожнення. Обожені й богоподібні це 

ті, кого «голод, холод, ненависть, клевета, гонение, ругание» «сделали 

острыми и крылатыми», це ті, що тіло своє «спригвоздили на крест». 

Через страждання й відмовлення од всього, через умалення й 

заглиблення в себе, вони пізнають себе як богів. Сковорода використав 

усі можливості, щоб умалитися» [110, С.177-178]. Вчення про 

умалення відповідало ідеї Г.Сковороди про власну богообраність, про 

яку зазначено вище.  

Теза методології містичного антиномізму Г.Сковороди була 

такою: «Противное противному способствует» [110, С.178]. З цієї тези 
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Г.Сковорода виходив, коли вчив про радість страждань (радість з 

Божої волі) і високість низьких (людської волі). Пошук радості в 

стражданнях, невидимого у видимому робить душу божественною. Ця 

риса притаманна загалом світогляду бароко, яке В.Петров вважає 

преромантичною добою. Г.Сковороду ж він називає «типовим 

преромантиком, який умів підносити умовне на ступінь безумовного, а 

найнижче вважати за найвище й особливе значне» [110, С.180]. 

Г.Сковорода грав антитезами, як це робили усі представники бароко, 

робячи парадокс фактом життя.  

Оскільки Г.Сковорода визначав людську волю як причину 

нещасть, то, відповідно, людське тіло було для нього уособленням усіх 

гріхів та джерелом зла. Це тлумачення цілком відповідало античному 

твердженню Платона «душа страждає в тілі, як у могилі», яке згодом 

перенесли у християнську площину середньовічні Отці Церкви, а 

також використовував представник еллінізованого іудаїзму, Філон 

Александрійський. Філон мав безпосередній вплив на становлення 

християнської думки і був одним з улюблених авторів Г.Сковороди. 

Саме з його поглядами на конфлікт душі й тіла В.Петров проводить 

паралелі, аналізуючи філософію Г.Сковороди. 

Філон стверджував, що в людині зв’язані два антитетичні початки: 

тіло і душа. Душа несе на собі прикмети божественного, але вона 

приречена жити у тілі, яке є, за метафоричним виразом, темницею для 

душі. Душа замкнута у тілі, а відтак, втрачає свою чистоту, стає 

нечестивою та нечистою, тіло мертвить душу. В.Петров відзначає, що 

тіло у поглядах Філона завжди представлено як морально небезпечне, 

адже саме з'єднання душі й тіла є вже злом, вважаючи, що такий 

погляд на природу людини демонструє аскетичні тенденції етики 

Філона [104, С.10]. Призначенням людини для Філона є долання зла, 

яке провокує з'єднання душі й тіла, боротьба з почуттями, приборкання 

і підкорення їх розумові.  
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Етика стоїків та кініків, яка також була скерована на очищення та 

аскезу, вплинула на Філона. Г.Сковороду, в свою чергу, називали 

українським циніком (кініком). В.Петров каже, що ця характеристика 

вельми слушна, оскільки Г.Сковорода, подібно до Філона, вважав, що 

тіло є темницею для душі, його потрібно вивільнити через очищення. 

Досягнення щастя, на думку Г.Сковороди, можливе лише шляхом 

звільнення душі Щастя людини лежить поза тілесним, земним життям, 

по той бік матеріального життя, у безмежності Божественного. 

В.Петров наголошує, що ідеал Філона та Г.Сковороди – 

трансцендентний, оскільки переселення, звільнення з тіла, згідно 

Філона, є шлях, яким ми йдемо до щастя. Воно досягається 

негатизацією блага, краси, тобто того, що є тлінним та людським. Бог є 

вищим за ці всі риси. Тут Філон наслідує апостола Павла, який вважав 

мудрість – божевіллям перед Богом. Павло проповідував необхідність 

стати вище мудрості цього віку: «Невидимий вплив Божества, 

натхнення охоплює людину лише після заходу сонця…Тільки 

нерозумний єсть істинним мудрецем, він єдино вродливий, хоча 

зовнішність його безобразна...» [Цит.: 104, С.10]. Шляхетність полягає, 

таким чином, у шляхетності духа й свободи, в пануванні над своїми 

почуттями. В.Петров наводить у цьому контексті таке порівняння: раб 

з цієї точки вільніше за свого пана [104, С.10]. Тільки мудрий, 

звільнений від панування тіла, – істинний цар.  

Г.Сковорода оцінює, як і Філон, етичні досягнення, наближення 

до блага. Для нього поняття істинного блага також протилежне 

тлінному, зовнішньому, людському, результат звільнення душі з тіла 

передбачає стан повної апатії та «безстрастія» [104, С.12]. Це 

призводить до розуміння значення внутрішнього, до твердості духу 

людини: «Вільним є той, хто панує над своїми страстями» [104, С.12].  

Окрім етики Філона, серед джерел впливів на Г.Сковороду варто 

назвати античну філософію Сократа, Епікура, Платона. Про це зазначає 
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Віктор Петров у матеріалах «Антропологія Сковороди»: «Сократове 

вчення про самопізнання як прислухування до внутрішніх наказів 

Даймона, Сковорода з’єднує з Епікуровою проповіддю шукання 

насолод, і, нарешті, з Платоновою вигадкою, що щастя в пізнанні 

істини» [104, С.13]. Далі він наводить розлогу цитату зі Сковороди, де 

згадуються ці три античні філософи. Квінтесенцією роздуму 

Сковороди можна вважати наступні слова: «Изъясняет Боговидец 

Платон: «Нет сладчае Истины». А нам можно сказать, что в одной 

истине живет истинная сладость и что одна она животворит власеющее 

телом сердце наше…Жизнь живет тогда, когда мысль наша любит 

истину…» [104, С.14].  

Таке розуміння щастя Г.Сковородою Віктор Петров пов'язує 

також зі світоглядом XVIII ст., яке він попередньо означив як 

гіперкультурність, суголосну епосі олександризму. Гіперкультурність 

характеризує знак рівності між культурою й життям, «бо ми живемо 

душею й культурною творчістю» [104, С.15]. В.Петров вказує на те, що 

Г.Сковорода поділяв погляди епох олександризму і стверджував, «що 

назва живих належить власне вченим назва мертвих неосвіченій горні» 

[104, С.15]. Для Г.Сковороди праведником є мудрий, він єдино живий і 

єдино щасливий. У свою чергу, грішник – це «преступник» перед 

Богом і людьми, нещасний, темний, неосвічений, який розкладається і 

гниє. У цьому контексті В.Петров розглядає сковородинську ідею 

«сродної праці». Щасливим і праведником є той, хто «не входить не в 

сродную стать», тобто той, хто прислухався до божественного 

«побуждения», духа усередині власної душі. Тут Г.Сковорода 

переносить у християнську площину античну ідею Даймона, який живе 

усередині душі людини: «…о сем у язычников была пословица: «in vita 

Minerva», без благоволения Минервы, а у нас говорят: без Бога…Если 

кто без природы сунулся во врачебную практику, или в музыку, 

говорили «invito Apolline»… Щастя приносить людині виконання 
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обов’язків під впливом Даймон» [Цит.: 104, С.16]. Таким чином, щастя 

полягає у керуванні людиною своїми сродностями.  

Віднайдення сродності, за Г.Сковородою, є одним з найперших і 

найважливіших завдань самопізнання, адже це розкриття божественної 

волі, умова подальшого удосконалення. Праця у сродності – радовання. 

З цього погляду, Г.Сковорода розглядає людей в їхньому 

громадянському становищі. Істинний громадянин для нього – вінчаний 

«вінцем радовання», а найкращий громадянський настрій в тій державі, 

де живуть радісні [Цит.: 104, С.16]. Однак, це зовсім не відповідало 

реальності, у якій жив мандрівний філософ. Люди не врозуміли, як 

висловлювався Г.Сковорода, цієї простої істини, не хотіли бути 

радісними і шукати душевного миру. Сродність підмінялась вищим 

чином, тому Г.Сковорода ставить природного й чесного чоботаря вище 

штатського радника.  

В.Петров, аналізуючи погляди Г.Сковороди на природність вказує, 

що здавалось би, на перший погляд русоїстична постановка питання 

про природність виявляється відродженням Філона, який вчив, що 

кожен діяч в людському суспільстві, щоб добре виконувати свої 

обов’язки, повинен жити згідно природи [104, С.18]. Світ в цілому 

Філон розглядає як велику державу, що керується єдиним розумом, 

єдиним законом природи. Цей закон однаково проявляється і для 

фізичного, і для морального світу. Г.Сковорода суголосний Філонові у 

тому, що поняття душі характеризує взагалі весь розумний бік життя, 

духовність людини. Природа душі тотожна природі думок, в їх основі 

лежить рух. Душа є mobile perpetuum, неперервний рух. Г.Сковорода 

порівнює думки, поради з крилами.  

В.Петров звертає увагу на те, що Г.Сковорода не проводить 

розмежування між розумом та почуттями [104, С.19]. Життя розуму й 

життя серця Г.Сковорода розглядає в єдиному внутрішньому процесі: 

«Мысль или сердце есть то дух, владетель тому, господин дома» 
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[Цит.:104, С.19]. Думки-душа-серце – цей концепт є однозначним для 

Г.Сковороди. Він – початок руху в матеріальному єстві. Душа починає, 

це – «початок непочинаемый», а «початок непочинаемый» є Бог. 

Думку, мисль, Сковорода розглядав як головну засаду людського 

життя: «Наша мысль есть то главный наш человек. В ней то мы 

состоим» [Цит.:104, С.21]. Він ототожнює її з серцем у діалозі 

«Наркіс»: «А посему-то она часто и сердцем называется» [Цит.:104, 

С.21]. Це підтверджує суголосність поглядів Сковороди поглядам 

Філона. Премудрість душі – воля Бога, його закон, образ Божий.  

Наступний момент у творчості Г.Сковороди, на якому акцентував 

свою увагу В.Петров, це його вислови: «Истинный человек и Бог есть 

тожден» та «Чистое сердце есть истинный Бог». З огляду на ці слова, 

Петров застерігає, що ми стоїмо перед можливістю зрозуміти їх 

неправильно. Мислитель наголошує, що Г.Сковорода не говорить про 

тотожність людини і Бога, про тотожність людини та його образа, 

Слова (логоса) чи Премудрості: «Не сам Бог печатається на наших 

душах і не він нас робить людинами, а св. Софія, «лицо Божие, 

которым он напечатуясь делает человеками». Діє не сам Бог 

безпосередньо, а через свої Слова, свою Думку, свій образ» [104, С.22]. 

На підтвердження своїх слів В.Петров наводить пояснення Григорієм 

Богословом християнського поняття Трійці та думку Шелінґа, який 

відрізняє Бога буття в собі від Бога, що проявляється зовнішньо себе 

[104, С.22].  

Проявом думки є, за Сковородою, пізнання, її діяльне виявлення. 

Процес пізнання є водночас процесом становлення, оскільки у процесі 

пізнання Слова Божого людина охоплює його, з’єднується з ним: 

«"Безобразний монстр" преображается в "образ Бога" й сам стає 

"запечатленим" "печаткою Бога", Премудрістю» [Цит.: 104, С.23]. 

В.Петров зауважує, що для Г.Сковороди вищою радістю була 

можливість стати Богом, наводячи наступну цитату: «Что радостнее 
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св.Духу, как то, чтоб нам всем стать Богом» [Цит.: 104, С.23]. Далі 

В.Петров пояснює, що така думка була притаманна загалом усьому 

XVIII ст., хоча його і називали «століттям скепсису». Мислитель 

називає це століття століттям неокласицизму з вірою в Олімп на землі, 

на якому святкують боги-люди, століттям сентименталізму з його 

культом душі та «прекрасно-душних», століттям бурних геніїв, 

дерзаючих і руйнуючих, століттям містичного християнства й 

французької революції [104, С.24]. Догмат богосиновства, утворений 

візантійським богослів'ям, філософською думкою епохи вселенських 

соборів, був для XVIII ст. живим фактом, у якому, наголошує 

В.Петров, не сумнівався ні Г.Сковорода, ні його сучасники, а вік 

скепсису не страждав від відсутності віри. 

За визнанням В.Петрова, для характеристики стосунку природи до 

духа, матерії до форми Г.Сковорода використав формулу, яка була 

вироблена Третім Єфеським собором про стосунок єства Божого й 

людського в Христі з приводу монофізитської єресі Несторія. 

Монофізитство постулювало наявність лише однієї божественної 

природи в Христі та заперечувало його людську природу. В.Петров 

зауважує, що Г.Сковорода не був ані монофізистом, коли розглядав 

мікрокосм (душу людини), ані пантеїстом, коли брав до уваги великий 

світ (макрокосм). Зокрема, він цитує Г.Сковороду: «Есть подлинно он, 

во плоти видимой нашей, невеществен во вещественной, вечный во 

тленной, един в каждом из нас и цел во всяком…Ты ничто, а он в тебе 

существо» [Цит.: 104, С.24]. Власне йдеться про те, що саме душа 

керує і проводить в рух нерухоме тіло. Ця рухливість є неперестанною. 

Однак, окрім тіла й душі, зауважує Віктор Петров, Г.Сковорода 

находить в людині ще й духовний принцип [104, С.29]. Душевній 

людині є протилежною істинно духовна людина, яку Г.Сковорода 

означує ім’ям Христос, тобто філософ вважає, що сама людина не 

живе, сама по собі вона мертва, в ній живе Христос, і життям Христа 
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живе людина. Таким чином, у людині живе Закон духовний, Дух, який 

вона знає як таємний внутрішній голос. Душа постає у Г.Сковороди 

залежною від цього внутрішнього голосу. Якщо вона вчуває дух, то 

сповнюється добром та світлом Христовим. Через надання Богом 

людині Духа утворюється чисте, очищене від зла, серце. Цим духом 

стверджується самість людини. Через чисте серце йде зв'язок людини з 

Божественною сутністю. В.Петров зазначає, що серце у вченні 

Г.Сковороди є органом морально-духовної діяльності людської душі. 

Власне чисте серце є уособленням душі, осяяною божественним 

Духом, адже воно «неисчерпаемое сокровище мысленных тайн» [Цит.: 

104, С.31]. Чистим серцем споглядають Бога.  

Наступне, інтерпретуючи мікрокосм, зауважує Віктор Петров, 

Г.Сковорода віднаходить ті ж самі принципи, що й у макрокосмі. 

Мікрокосм повторює у малому виді те, чим є макрокосм. Але явлення 

абсолютного в умовному, макрокосму у мікрокосмі може бути лише 

символічним. Таким символічним виразом теофанії є Біблія. У ній, 

вважав Г.Сковорода, відбивається Лице Боже і цим вона відрізняється 

від усіх інших книг. В.Петров вказує, що теофанійний характер Біблії 

визначив ставлення Сковороди до її текстів, адже кожну свою тезу він 

стверджує, покликаючись на біблійні тексти: «Текст з Біблії – ultima 

ratio для Сковороди» [104, С.66]. Святе Письмо було для мандрівного 

філософа головним джерелом християнського віровчення. Г.Сковорода 

вважав, що воно дає відповіді на усі запити людського дух, адже Біблія 

навчає самопізнанню, пізнанню Бога та усієї природи. Зважаючи на це, 

В.Петров робить висновок, що Г.Сковорода дивився на тлумачення 

біблійних символів як на джерело пізнання істини. Адже, якщо у Біблії 

приховано усю повноту істини, то потрібно лише заглибитись у 

таїнство її символів.  

Аналізуючи вчення Г.Сковороди про Біблію, В.Петров вказує на 

його тісний зв’язок з теорією символізму, яких не можна 
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відокремлювати один від одного, розглядати окремо [104, С.100]. 

Біблія для Г.Сковороди є символічним світом, де «во мраке образов 

таится пречистое, пресветлое и живое» [Цит.: 104, С.101]. В.Петров 

підкреслює, що таким чином Г.Сковорода примиряє скепсис, 

притаманний XVIII ст. вірою, тим паче, що у нього скепсис утворено 

від повноти віри. Г.Сковорода не вважає за джерело істини видимий 

світ, зовнішній досвід про нього, навпаки, він не звертає на нього 

уваги. Все видиме для Г.Сковороди – вказівка на невидиме, символ 

[104, С.102]. Буквальний рівень інтерпретації Священного Письма, 

особливо Старого Завіту, для Г.Сковороди є Змієм, «лживым юродом», 

брехнею, нісенітницею. В.Петров наголошує, що Г.Сковорода не 

приймав нічого у Біблії від історії дійсності, фактів, оскільки був надто 

віруючим. У Біблії для Г.Сковороди були лише алегорії, символи, 

натяки. Він не сприймав Біблію як історичну книгу настільки, що 

наближався до гостроти критицизму, типової для скептиків свого часу 

[104, С.103]. Як приклад вказується на те, що Г.Сковорода знаходить у 

Біблії багато текстуальних протиріч типу: «"Насадил Господь Бог рай 

во Эдеме на востоцех" Вот болтун! Сад насадил в саду. Еврейское 

слово Эдем есть тоже, что сад» [Цит.: 104, С.107]. Так, тільки марновір, 

за Г.Сковородою, може інтерпретувати буквально біблійну подієвість. 

Прикметно, що посилаючись на подібні висловлювання, духовенство 

вважало Г.Сковороду єретиком, «душегубителем», «развращающим 

нравы», забороняючи молоді відвідувати і слухати мандрівного 

філософа. 

Загалом, для Г.Сковороди пізнання вічності ґрунтувалося на 

інтерпретації символів, адже за зовнішньою, буквальною, формою 

приховано внутрішню дію. Речі, відтак, слугують натяком на вічність, 

її емблемою. Символ є точкою перетину зовнішнього та внутрішнього, 

тимчасового та вічного, безкінечного з конечним, єдиного з дрібним, 

радісного з сумним, живого з мертвим, себто засадничих антитез. 
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В.Петров з цього приводу пише, що таке з'єднання протилежностей 

можливе лише для того філософа, дуаліста, який стверджує 

онтологічне існування антитетичного. Як ми вже зауважували, 

Григорій Сковорода був саме таким філософом і виразником провідних 

тенденцій барокового світогляду, для якого було характерно 

взаємоперетинання протилежностей, тенденції антропоцентризму та 

теоцентризму, інтелектуалізму та сенсуалізму, парадоксальність, рух. 

Варто зазначити, що ці світоглядні риси стали визначними і для доби 

романтизму. Подібні паралелі проводить Віктор Петров після 

представлення поглядів Г.Сковороди. 

Зокрема, В.Петров говорить про романтичну теорію іронії, яка 

ґрунтується на платонізмі, а саме про Платонове вчення про ідею, 

втілену в форму. Так, ідея чи вічність, безмежність ніколи не може 

з’явитись у тимчасовому, тлінному світі у чистому виді: «Існування 

безмежності робить неможливим існування обмеженого, а коли існує 

останнє, то вічна безмежність існує з точки погляду нашої умовної 

обмеженості тільки прикровенно: символічно» [104, С.85]. Тобто 

В.Петров говорить про те, що зовнішня форма дає знати своєю 

зовнішністю про утаємничену від неї внутрішню дію. Речі слугують 

натяком на речі, є емблемою безкінечного. Людина пізнає вічність 

лише в символах і символічно. Символ є точкою, де перетинаються дві 

сфери, вічне та тлінне. В.Петров зауважує, що шлях таких з’єднань 

знав вже Сократ, а Фридрих Шлеґель у своїй праці «Історії поезій 

греків і римлян» визначив Сократову іронію як іронію, що з’єднує 

найсвятіше з веселим і поверховим [104, С.85]. 

Віктор Петров вбачає у романтиках дуалістів, подібних до 

Г.Сковороди, оскільки вони також визнають онтологічне існування 

антитетики. Те, що вічність показує себе лише в обмеженому, 

символічному вигляді, на думку мислителя, цим з’єднується символізм 

з іронією, де кожен символіст є заразом іроніком чи містифікатором 
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[104, С.85]. В.Петров вказує на те, що іронія у першому своєму 

значенні означає ніщо інше, як містифікацію. Символ, у свою чергу, є 

містифікаційним виявленням того, що символізується. Він порівнює 

символ з маскою, за якою приховане справжнє обличчя, визначаючи 

символ як іронічне виявлення безкінечного в конечному: «Безкінечне 

можна виявити в конечному тільки містифікуючи, тільки іронічно. 

Проблема символізму стає тим самим проблемою іронії» [104, С.85]. 

Іроніком стає кожен дуаліст, що не задовольняється земним, хоче 

досягнути вічного. Безкінечне, відтак, можна втілити в конечному 

тільки іронічно. Ця теза дає підставу В.Петрову зробити висновок, що 

тільки подібним шляхом можна розв’язати проблему і примирити 

протилежності. У цьому полягає заслуга романтичної культури. 

Поняття іронічного втілення безкінечного в конечному – одне з 

найважливіших понять у кожному містично-платонічному світогляді, 

але тільки романтики, вважає В.Петров, звернули на нього певну увагу, 

означивши це явище відповідним терміном і зробивши спробу 

утворити особливу теорію романтичної іронії. Ще одним джерелом 

теорії романтичної іронії (як і філософії Г.Сковороди) є християнська 

філософія апостола Павла. У цьому контексті Сократ розглядався як 

перший християнин, християнин у поганстві, іронік, чи то пак 

юродивий: «Іронізм Сократа – це його юродство» [104, С.90]. В.Петров 

віднаходить подібність між московськими юродивими та Сократом, 

оскільки в приниженні вони шукали свого піднесення. Те саме і з 

Христом: його зрак раба підкреслював богорожденність. Тут 

підкреслюється подвійність буття, його антитетика. Християнська 

догматика завжди руйнує одне враження протилежним йому, вона дає 

позитивне в негативному, як і романтизм. В.Петров вказує на те, що 

вона дає людині щастя в скорботі й сумі, в приниженні – високість, в 

злидарстві, в сльозах – утіху, обіцяє смертним владу, а вигнанцям – 
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царство, особисто розглядаючи Христа як іроніка, якому слідували 

німецькі романтики [104, С.90]. 

Продовжуючи аналіз творчого спадку особи Г.Сковороди, 

В.Петров знову зосереджується на його філософії, але розглядає саме її 

іронічну складову. Мислитель віднаходить приклади іронічних 

висловлювань Г.Сковороди, серед них: «Отеческое наказание 

заключает в горести сладость, а мудрая игрушка утаивает в себе силу. 

Глупую важность встречают по виду, провожают по смеху, а разумную 

шутку важный печатлеет конец. Нет смешнее, как умный вид с пустым 

потрохом…» [Цит.: 104, С.91]. Розглядаючи наведене як зразок 

парадоксально-іронічного мислення, яке експлікує антитетичне, 

В.Петров зазаначає, що іронічна свідомість, знищуюче зовнішнє, 

звертає увагу на те, що утаємничене. Іронік – завжди дуаліст, він 

відкидає зовнішнє, зосереджуючись на невидимому. Г.Сковорода жив 

за правилом: «Чим вище істина, тим більше має на собі брехні, чим 

мудріша людина, тим більше вона здається людям нікчемною й 

простою» [104, С.92]. Як бачимо, саме цією «максимою» Г.Сковорода 

керувався при розгляді макрокосму, мікрокосму та символічного світу 

Біблії. 

На наш погляд, Віктор Петров здійснив оригінальний аналіз 

філософії Григорія Сковороди, а неопубліковані матеріали його 

«Антропології Сковороди» є ґрунтовним історико-філософським 

дослідженням, яке демонструє ключові моменти вчення «мандрівного 

філософа». В.Петров розглянув постать та філософію Г.Сковороди на 

тлі епохи гіперкультурності (XVIII ст.), що дало можливість 

експлікувати її засадничі риси і з’ясувати їхню роль у філософії 

Г.Сковороди. Гіперкультурність є для В.Петрова синонімом доби 

класицизму з її строгим дотриманням раціональних канонів, яку 

мислитель розглядає як певний тип світогляду, що був характерним і 

для пізньоантичного часу, а саме для олександрійської культури. 
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Олександрійську культуру і гіперкультурність XVIII ст. В.Петров 

розглядає як суголосні тенденції в історії європейської цивілізації. 

Civitas modi цих епох, настанова на ідею Логосу породили скепсис, 

який виявив себе у течіях містицизму. Зважаючи на це, В.Петров 

впроваджує компаративний аналіз філософії Г.Сковороди і містиків, 

зокрема містицизмом Філона Александрійського та Емануеля 

Сведенборга з одночасовою вказівкою на античні джерела філософії 

Г.Сковороди з розглядом його класичної тріади «мікрокосм-Біблія-

макрокосм». саме у порівняльному контексті.  

Як встановлено, важливим здобутком, на думку В.Петрова, є 

вчення Г.Сковороди про Біблію, яке воно безпосередньо пов’язане з 

теорією символізму, інтерпретацією символів, де книжний світ Біблії 

отримує самостійний онтологічний статус, а реальність символу стає 

провідною ідеєю бароко. 

Можна стверджувати, що у визначених рисах ідеології бароко 

сама постать філософа набуває рис скоріше поета, ніж науковця, що 

крім В.Петрова було подмічено і постмодерністами. Як зазначає 

М.Фуко, бароко розвиває дві полярні практики – безуму і поезії, які 

знаходяться у симетричній близькості, де «за відомими і кожного дня 

передбачуваними відмінностями знаходить приховані форми 

спорідненості речей, їхні розмиті подібності», «під 

загальноприйнятими знаками і незважаючи на них він схоплює іншу 

мову, більш глибоку, таку, що нагадує про ті часи,коли крізь 

універсальну подібність речей просвічувались слова…» [160, С.84].  

Продовженням практики безуму, яку, за М.Фуко, у бароко яскраво 

втілює образ Дон Кіхота, що «з’їжджає з глузду в аналогії» [160, С.84], 

на наш погляд постає і дивакувате явище «мандрівного дяка», 

поширене в українській культурі XVII- XVIII ст. [Див.: 83,162]. Але 

якщо Дон Кіхот доводив існування лицарського роману в той момент, 

коли текст поглинає його як читача, перетворюючи на персонажа, то 
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мандрівні дяки мали довести реальність та істину біблійного тексту. 

Між тим можна заперечити, якщо Дон Кіхот має фіктивне буття на 

відміну від мандрівних дяків, до способу життя яких почасти належав 

сам Г.Сковорода, то такий спосіб існування, заснований на символізмі 

Біблії, є удаваним безумом, іронією щодо реального світу.  

Наведене розумів В.Петров, коли характеризував дуалізм вчення 

Г.Сковороди про символ як продовження містично-платонічної лінії 

європейської філософії. Крім того це створило умови для романтичної 

теорії іронії, яка ґрунтувалася на подібних онтологічних засадах. Тому 

наступним кроком у пізнанні В.Петровим ідеологічних засад 

української культури, а водночас і нашого дослідження, є розкриття 

ідей романтизму, які плекав найвидатніший український культурний 

діяч, Тарас Григорович Шевченко. 

У своїх дослідженнях новочасної української культури Віктор 

Петров не міг не звернутись до постаті Тараса Шевченка та 

філософсько-естетичних засад його творчості. Такий інтерес був 

інспірований «духом часу» першої половини ХХ ст., зокрема його 

антинародницькими тенденціями у сфері культури та літератури, які 

заперечували канонічність постаті Т.Шевченка. Спробу пояснення 

подібних тенденцій та експлікації ідеологічного ядра творчості 

Т.Шевченка В.Петров здійснює у статті «Естетична доктрина 

Шевченка. До постановлення проблеми». 

Мислитель починає з того, що народництво створило культ 

Т.Шевченка, а в свою чергу, антинародники «наважились на 

блюзнірство: вони зреклись Шевченка» [111, С.85]. Навіть Микола 

Зеров, один з представників «грона неокласиків», до якого 

зараховували і Віктора Петрова, не включив жодної статті про 

Шевченка в збірку своїх літературознавчих статей про письменників 

XIX ст. М.Зеров, підкреслюючи свою антинародницьку спрямованість, 

цю збірку означив полемічним викликом: «Від Куліша до Шевченка», а 
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свою вагому літературознавчу працю «Історія української літератури» 

він обірвав перед Т.Шевченком [111, С.85]. З канонічного списку 

поетів Т.Шевченка виключив також «неокласик» Максим Рильський. У 

доповіді, яка була виголошена 1941 року, він розташував поетів за 

такою ієрархічною послідовністю: на першому місці – Пушкін, на 

другому – Міцкевич, на третьому, останньому – Шевченко. Це 

викликало протест, однак Рильський виправдав себе хронологією. 

В.Петров коментує таку послідовність у власній іронічній манері: 

«Поза сумнівів, плеяду найбільших поетів слов’янства Рильський волів 

би завершити згадкою не про Шевченка, а про себе! Пушкін, Міцкевич, 

Рильський…»[111, С.85]. У лінії загальної тенденції боротьби з 

етнографізмом народників виступив у 20 рр. ХХ ст. і Микола 

Хвильовий. Ідеологічним лідером він обрав Куліша. Таким чином, 

підсумовує Віктор Петров, негація Шевченка знаходила своє 

завершення в ствердженні П.Куліша, Т.Шевченко відходив у тінь, а 

Куліш набував значення, у якому йому було відмовлено за життя [111, 

С.86]. 

Якщо розглядати не тільки мистецьке середовище, але й взяти до 

уваги академічне наукове коло, то шевченкознавство 20-30 рр. ХХ ст. 

обмежило свої студії розглядом біографії Т.Шевченка та почасти 

формальної сторони його поезій. Не було створено жодної концепції 

Шевченка-поета.  

Наприкінці 40-х рр., тобто в час написання статті «Естетична 

доктрина Шевченка. До постановлення проблеми», однаково втратили 

свій сенс і концепція народників, і негація антинародників. Зважаючи 

на це, В.Петров каже про потребу переосмислення творчості 

Т.Шевченка й витворення її нових оцінок, оскільки естетичні цінності 

народників та антинародників були кардинально протилежними. 

Народники, за висловлюванням В.Петрова, зневажали естетичні 

цінності, антинародники були естетами. Антинародництво замикало 
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визнання естетичних цінностей рамками літературної традиції, 

тривалої підготовки, шкільної виучки, творчої дисципліни, упертої 

студійної праці, особливої вибагливості до форми, тобто «усього того, 

чого бракувало Шевченкові» [111, С.86]. У цьому полягає головна 

причина невизнання його серед кола «неокласиків» та інших 

представників літератури 20-30-х рр. ХХ ст. Їм йшлося про 

недисциплінованість Т.Шевченка, його «непричесаність», як казав 

П.Куліш. Т.Шевченко писав розмірами, які не мали нічого спільного з 

літературними, тобто він перебував поза літературними нормами. Тут, 

на думку В.Петрова, проходить біографічна грань, яка відокремлює 

Шевченка-поета і Шевченка-маляра.  

Т.Шевченко здобув кваліфікацію маляра у Петербурзькій академії 

мистецтв, отримав звання «класного художника», вчився у видатного 

майстра Карла Брюллова і навіть був нагороджений кількома срібними 

медалями. Атестат, який отримав Т.Шевченко, стверджував за ним 

право «користуватися з потомством його вічною й повною свободою й 

вільністю» [111, С.86]. Хоча Т.Шевченко й отримував срібні медалі за 

свої малярські твори, однак серед його товаришів були й ті, хто 

отримував золоті медалі. Так встановлювався своєрідний рейтинг 

студентів, який впливав на сприйняття Т.Шевченком свого малярства. 

До того, ж «велич Брюллова затьмарювала. Шевченко відчував себе 

меншим за вчителя» [111, С.86]. 

В.Петров визнає, що малюнки, портрети, картини й офорти 

Т.Шевченка талановиті, але не геніальні. Геніальність Т.Шевченка 

починається для В.Петрова там, де він переступає за академічні межі, 

тобто в поезії, а не малярстві. Для ствердження свого генія Т.Шевченко 

потребував повної свободи без тиску академічного авторитету та 

різного роду регламентацій (приписи, іспити, оцінки комісій, поради 

вчителів). Саме у літературі він мав такого роду свободу творчості: 

«Літературна недосвідченість не ставила перед ним жодних побічних, 
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привнесених ззовні вимог школи, стилю, форми» [111, С.87]. Зазвичай 

це призводить до літературної поразки, але Т.Шевченко становив, на 

думку В.Петрова, виняток. Канон існував для нього у малярстві 

(закони анатомії, світла й тіні, математично точні перспективи, норми 

рисунка), а не у поезії. В.Петров вважає, що у Т.Шевченка малярство і 

поезія були двома протилежними методами акції: «В малярстві він 

починав із скорення, в поезії – з повстання» [111, С.87].  

Т.Шевченко у поезії порушував правила, не писав усталеними 

розмірами, а писав своїми власними, не передбаченими жодними 

підручниками віршоскладання, розмірами. У цьому В.Петров вбачає 

великий плюс, адже на відміну від інших новаторів Т.Шевченкові не 

довелося переборювати опору літературних доктрин, він ігнорував їх з 

самого початку. Шлях Т.Шевченка є ризикованим, «або: цілковитої 

поразки, нікчемного коломийкового доморобства; або: ствердження 

своєї геніальності» [111, С.87]. Народники приймали і геніальність 

Кобзаря, і його геніальність доморобну. Саме остання позиція була 

неприйнятною для антинародників.  

Правомірно в контексті вищенаведеного В.Петров замислюється: 

що таке власне геніальність? Повнота творчого самоздійснення? Чи 

стихійна обдарованість? Насамперед, він враховує ці риси, але 

доповнює, що окрім стихії має бути теорія, розрахунок, концепція, 

конструкція, розум: «Не випадок, а послідовність. Доктрина, що 

твориться з переборення всіх доктрин. Догма, що народжується 

супроти всіх інших догм» [111, С.88]. В.Петров зауважує, що поезії 

Т.Шевченка не були сліпим письмом. Він зводив власний творчий 

досвід на ступінь власної теорії, тобто теоретично творчість 

Т.Шевченка була так само повноцінна, як і творчість Й.Гете. Так, 

поема «Сон» 1845 року стала яскравим зразком естетичної та 

літературної доктрини Т.Шевченка. Вона не вкладалася в жодні 

визнані поняття і норми літератури ХІХ ст. Епіграф поеми, взятий з 
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Іоанна: «Дух істини, єго, же мир не может прияти, яко не видим єго, 

ніже знаєм єго». Він вказує на ті істини, що є недоступними для 

буденного, профаного світу. Декларовано вище, трансцендентне 

знання. Епіграф корелює з кінцевими рядками: «Отаке то приснилося 

диво. Чудне якесь!.. Таке тілько сниться юродивим та п’яницям. Не 

здивуйте, брати любі, що не своє розказав вам, а те, що приснилося». 

В.Петров звертає увагу на те, що в прикінцевих рядках філософсько-

містичну формулу, взяту з Іонна, перенесено в план творення власної 

літературної доктрини Т.Шевченка. Те, що не бачить світ, стверджене 

як інша дійсність, як дійсність деформована, як сон, як те, що 

відкривається через сон і уві сні [111, С.89]. Це було не новим для 

естетики романтизму. Єнські романтики також не відкидали 

метафізичних снів, але Т.Шевченко пішов далі. Він стверджує як догму 

«сон юродивих і п’яниць», химери, зміщення планів деформованої 

реальної дійсності. У цьому В.Петров вбачає специфічну особливість 

літературної позиції Т.Шевченко, яка також була притаманна Е. Т. А. 

Гофману та Е. А. По, але на відміну від них, у Т.Шевченка 

«змішування дійсності в бік гротеску має виразно революційний сенс» 

[111, С.89], де гротеск обернено на політичний памфлет, сон – на 

царененависність.  

«Сон» був записом маячні, нічної химери, що підтверджує 

фіксація обставин, з яких виник твір: «Ідучи попід тинню з бенкету 

п’яний уночі, я міркував в собі йдучи, поки доплентавсь до хатини. А в 

мене діти не кричать і жінка не лає, тихо, як у раї, усюди Божа 

благодать – і в серці, і в хаті. Отож, я ліг спати. Та й сон же, сон, 

напричуд дивний, мені приснився…» [111, С.89]. Зважаючи на це, 

В.Петров наголошує, що у Т.Шевченка слід шукати зв’язку не з 

романтиками, не проявів романтизму чи реалізму, а «шевченкізму», 

розкриття його власної доктрини, основ теорії, розробленої ним із 
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сполученням Біблії, фольклору, історизму, революційного пафосу, 

творчих фантасмагорій.  

У цій же стилістиці виконана поема «Великий льох» 1845 року. 

Вона є найвиразнішим прикладом «шевченкізму», зразок кристалізації 

творчої догми. Авторське визначення жанру поеми як містерії вказує 

на справжній сенс задуму поета. Т.Шевченко розчленовує дійсність, 

дешифрує реальність, адже тему революційного гніту, бунту 

перенесено у метафізичну площину: «З прямого показу ненависті 

зроблено містерію кари» [111, С.90]. Реальність ірреалізується, а 

персонажі, ландшафт, деталі, система образів розробляються згідно 

вимог доктрини «шевченкізму». Зосереджуючись на не-зорових 

образах, Т.Шевченко фіксує знов-таки надреальне, недоступне у 

буденності. У цьому, на думку В.Петрова, його подібність з бароко, 

зокрема зі сковородинською тематикою, оскільки через провідний 

символ серця (як ридання душі) сполучено зовнішнє та внутрішнє, 

тимчасове та вічне, конечне та безкінечне, тобто головних 

онтологічних антитез. Т.Шевченко риторично запитує: «Серце моє 

трудне, що тебе болить? Чи пити, чи їсти, чи спатоньки хочеш?» [Цит.: 

111, С.91]. 

В наведеному запитанні для Т.Шевченка серце існує в ізольованій 

відокремленості, як самість. За визнанням В.Петров «невкрите серце», 

«серце з закритими очима» – образи, які не належать до реалістичної 

чи романтичної системи образів. Як такі, їх можна віднайти лише в 

стилях літератури до ХІХ ст. або в актуальних для ХХ ст., а саме в 

картинах сюрреалістів (Далі, Макса, Ернста та ін.), де внутрішнє – це 

органи, що існують самі по собі, як персонажі [111, С.91]. Звідси 

В.Петров підсумовує, що знадобилося 75-літнє розхитування стилів 

канонічних стилів, щоб європейське мистецтво зімкнулося з 

принципами, які були засадничими для мистецької системи 

Т.Шевченка. 
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Свої роздуми щодо творчості Т.Шевченка В.Петров фіксує також 

у статті «Тарас Шевченко як поет нації (до 85-ліття з дня його 

смерти)». Зокрема, у ній йдеться про значущість збірки «Кобзар» для 

української культури. Віктор Петров порівнює «Кобзар» з Біблією, 

оскільки між цією книгою і народом немає жодного посередника, у ній 

живе народ своїми безпосередніми почуттями. Поет у даному разі не 

відокремлений як спостерігач від народу, народ ніби сам говорить з 

середини про своє життя. Градація народності «Кобзаря» значно 

перевищує, на думку В.Петрова, стрижневі книги інших народів 

(драми Шекспіра, «Фауст» Гете, «Дон-Кіхот Сервантеса» та ін.): 

«Жаден народ не живе так безпосередньо в якійсь зі своїх книг, як 

український в «Кобзарі» Шевченка» [112, С.720].  

З ідеї «народ про себе каже своє слово», зазначає В.Петров, 

постала згодом праця П.Куліша «Записки о Южной Руси». У ній 

зібрано народні оповідання. Однак, це є прикладом етнографії, а не 

мистецтва, хоча П.Куліш і намагався їх ототожнити, особливо радіючи 

виходу книги Марка Вовчка «Народні оповідання». Саме у творчості 

цієї письменниці він вбачав здійснення власних теоретичних настанов. 

Про це детальніше йтиметься далі.  

Т.Шевченко, на відміну від П.Куліша, не збирав фольклор. Він 

ніде не подає точний запис фольклору, не створює мистецької 

переробки усного народного оповідання. Т.Шевченко мав особливий 

шлях у літературі. Якщо П.Куліш волів вивчати народ і задля цього 

відходив від нього на дистанцію, то Кобзар працював просто всередині 

цього середовища: «Для Куліша народ був об’єктом – об’єктом його 

наукових студій; для Шевченка суб’єктом» [112, С.721]. Т.Шевченко 

записував власні слова, думки і почуття, що збігалось з тим, що 

говорить, думає і відчуває народ. Особисте Т.Шевченка є голосом 

українського народу. Подібне можна зустріти лишень в «Іліаді» 

Гомера, ісландських сагах або, скажімо, в українських козацьких думах 



101 

 

кобзарів. Т.Шевченко дотичний до героїчного епосу. Спроби відродити 

цей жанр за новіших часів були нерезультативними, радше нагадували 

штучне реставраторство. Т.Шевченкові, навпаки, вдалося довести, що 

творчість індивідуального письменника може бути здійснена як 

творчість народу, що у цьому, за визнанням В.Петрова, і полягає сенс 

назви першої збірки Т.Шевченка. «Кобзар» 1845 року став справді 

національною книгою українського народу. До «Кобзаря» український 

народ звертається в годину своїх найважчих випробувань, знаходить у 

поетичних рядках відповідь на запити, в чому В.Петров вбачає навіть 

певну профетичну силу збірки.  

Т.Шевченка визначало активне ставлення до дійсності. Він був 

борцем, поетом-націоналістом. Його почуття національного доведено 

до найвищого напруження, до останньої межі, «до палання немов 

білим вогнем розпеченого заліза» [112, С.730]. При цьому В.Петров 

наголошує, що Т.Шевченко не був егоїстичним націоналістом, волю 

він розумів не як свавілля, а як прояв звільненого духу, великодухість.  

Така позиція Т.Шевченка пояснює і його участь в Кирило-

Мефодіївському Братстві. В.Петров вказує, що існувала тенденція 

відмежовувати Тараса Шевченка від кирило-мефодіївців, навіть 

протиставляти їх з погляду того, що національно-революційна ідея, 

ідея самостійницької державності України була властива лише 

Т.Шевченкові і нікому іншому за тих часів. Сучасників Т.Шевченка 

було змальовано як москвофілів та реакціонерів, підданих цісарської 

Росії. Так у вступній статті до «Гайдамаків» («Кобзар», ювілейне 

видання 1941 року, Прага) професор Леонід Білецький висловлює 

думку, що Т.Шевченко – перший, хто в цілім українським вольнім 

рухові проголошує максимальну націоналістичну ідею, тобто перший, 

оскільки перед ним ніхто серед українців не стояв на суто 

самостійницькій позиції [112, С.731]. В.Петрову ця теза видається 

полемічною. Він ставить питання: чи справді Т.Шевченко був одним, 
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стояв поза будь-якою організацією, не перебував у спільноті? Чи лунав 

заклик до повстання, присутній у поемі «Гайдамаки», у порожньому 

просторі? Очевидно, що ні, адже голос Т.Шевченка мав зв'язок з 

сучасністю. Це підтверджують неопубліковані матеріали, що 

стосуються Кирило-Мефодіївського Братства, які дають змогу 

сформувати уявлення про правдиві наміри та цілі цього товариства. 

На судовому слідстві у своїй справі братчики намагались 

висвітлити справу так, що їхнє товариство ставило перед собою суто 

просвітницькі завдання, і вони не мали жодної іншої мети окрім 

розповсюдження освіти серед народу шляхом заснування народних 

шкіл та поширення книг. Члени організації твердили, що Т.Шевченко 

не мав стосунку до Братства, покликаючись на хронологію: 

Т.Шевченко перебував у Петербурзі, а вони діяли у Києві [112, С.731]. 

В.Петров зауважує, що марно покладатися лише на ці викази, братчики 

воліли не компрометувати себе й будь-якою ціною вигородити 

Т.Шевченка.  

Звертаючись до позацензурної поезії Т.Шевченка, діяльності 

Кирило-Мефодіївського Братства важко не погодитисьз В.Петровим, 

що вони не були ані науковим, ані літературним товариством, ані 

громадсько-просвітним. З посиланням на спомини П.Куліша, про які 

йтиметься далі, він зазначає, що братчики розглядали бойові, 

революційні, завдання своєї організації. Вони мали широку 

національну, державну та соціально-політичну програму, що мала на 

меті самостійну демократичну Україну в складі сполучення держав 

Слов’янських народів Європи [112, С.732]. Ця ж ідея є провідною для 

«Гайдамаків» Т.Шевченка. Немає сумніву в тому, що ідеологом 

Братства виступив Т.Шевченко, не як усамІтнений поет, а як чинний 

член організації – ось теза, яку слід висунути супроти поглядів, що досі 

панували в шевченкознавчій науці» [112, С.732]. 
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На думку В.Петрова, Т.Шевченко не був самітним у своїх 

визвольних змаганнях. Він був ідеологом національно-революційного 

руху, який намагались впровадити братчики. Плани та ідеї Т.Шевченка 

були не особистісними, вони становили ідеологію організації. У цьому 

контексті часто-густо протиставляють романтизм та реалізм. 

«Козакоманія» творів Т.Шевченка та поглядів кирило-мефодіївців 

видається типовою романтичною настановою, яка не мала реального 

підґрунтя. Однак, Віктор Петров заперечує подібну тезу, вказуючи, що 

романтизм ХІХ ст. не був абстракцією. Це була акція національного 

відродження. Кажучи про постать Т.Шевченка та романтизм, В.Петров 

має на увазі творчість, що мала свідоме національне та націоналістичне 

спрямування, де за романтичними гаслами стояла конкретна політична 

акція, діяльність передових лідерів свого часу, до яких належав і 

Т.Шевченко. Акція братчиків була скерована, вважає В.Петров, на 

створення передумов для революції народних мас, політичної 

революції національного характеру. В даному відношенні творчість 

Т.Шевченка для В.Петрова є невід’ємною складовою Кирило-

Мефодіївського Товариства, яких не можна уявити окремо один від 

одного. Сенс існування братства виправдовувався наявністю 

Т.Шевченка, а творча діяльність поета знаходила своє чинне 

завершення у факті існування та діяльності Братства.  

Підсумовуючи вищенаведений матеріал доходимо висновку, що 

Віктор Петров здійснив вагомий внесок у шевченкознавство ХХ ст., 

означивши філософсько-естетичні засади творчості поета, які виходили 

за межі романтичної доктрини та традиційного канону, 

«шевченкізмогу». Він показав, що у своїх поезіях Т.Шевченко 

зміщував дійсність у бік гротеску, викриваючи реальність, декодуючи 

її з перенесенням революційного бунту у метафізичну площину, де 

фіксується надреальне, трансцендентне, недоступне для буденного 

світу. Саме «шевченкізм», побудований на алюзіях з Біблії, фольклорі, 
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історизмі, революційному пафосі та творчих фантасмагоріях дозволив 

Т.Шевченкові стати поетом нації, чия творчість була і залишається 

тотожною самоздійсненню народу, а ативне ставлення до дійсності – 

ідеологом Кирило-Мефодіївського Братства і, таким чином, втілити 

свою ідеологію у конкретну національно-політичну програму.  

Одним з головних об’єктів наукового зацікавлення Віктора 

Петрова була постать Пантелеймона Куліша (1819-1897). Саме 

особистість П.Куліша розглянуто у докторській дисертації В.Петрова 

«Пантелеймон Куліш у 50-ті роки. Життя. Ідеологія. Творчість». Таке 

дослідження було зумовлене неоднозначними оцінками громадсько-

суспільної та літературної діяльності П.Куліша, суперечливістю його 

постаті, спричинених складною еволюцією власних поглядів. 

Зважаючи на це, В.Петров обирає для розгляду етап 50-тих рр., адже, 

на його думку, у цей період сформувалися засадничі громадсько-

суспільні погляди П.Куліша, а також готувалось видання таких 

знакових літературних творів як «Чорна Рада», «Записки о Южной 

Руси», «Граматика» та ін. Варто наголосити, що погляди П.Куліша у 

50-ті рр. залишаються ще під впливом діяльності 40-х рр., тому слід 

розглянути головні віхи цього етапу, про що йдеться у статті Віктора 

Петрова «Куліш та Кирило-Мефодіївське товариство», присвяченій 

участі та ідеологічній позиції письменника у цій організації.  

Свій аналіз В.Петров розпочинає з попередніх зауваг щодо думки 

історика З.Гуревича, який,,досліджуючи історію братчиків, навів 

цитату П.Куліша з допиту у ІІІ відділі, де письменник говорив про свої 

припущення щодо історичного руху українського народу: «Не хочу 

скрывать, что иногда я думал, что, может бать, в украинском народе 

опять потворятся ужасные сцены 1768 года, когда на правой стороне 

Днепра простолюдины хотели истребить всех господ» [117, С.1]. З цих 

слів З.Гуревич зробив висновок про те, що не лише М.Костомаров та 

братчики вважали за необхідне зброю, але й до цієї ідеї долучився 
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П.Куліш, більш того, вони навіть мріяли про повернення сцен 1768 

року. З.Гуревич вирізняв у Кирило-Мефодіївському товаристві дві 

тактичні тенденції: мирну та революційну. Однак, В. Петров зауважує, 

що подібні міркування спираються на матеріали виказів студента 

Петрова (а може Андрузьського?), який висловлювався про те, що 

братчики, а саме: Савич та М.Гулак, натхненні поезією Тараса 

Шевченка, схилялися на бік революційних метод [117, С.1]. В.Петров 

пропонує взяти до уваги хронологічний момент, який змінює 

попередні зауваги Гуревича. Мислитель вказує на те, що Савич взагалі 

був випадковим і побіжним гостем у товаристві, гостем на Різдво 1846 

р., який «з’явився в Кирило-Мефодіївському оточенні за декілька 

місяців до ліквідації товариства. Його міркування – це тільки особисті 

міркування, що не могли вплинути на «мирних» братчиків» [117, С.2]. 

Таким чином, викази студента Петрова (уточнити ініціали!!!) 

ґрунтуються на поодиноких матеріалах, він не був обізнаний з тими 

дискусіями, які точилися у керівній верхівці Товариства, і еволюцією 

поглядів братчиків. Наприклад, Микола Костомаров міг дуже різко 

змінювати свої ідеологічні позиції. Певною мірою, це можна сказати і 

про Пантелеймона Куліша. В.Петров зауважує, що сам П.Куліш 

зазначав, що він перейшов від початкового палкого «Костомаро-

Шевченківського» козакофільства на цілком помірковані суто 

просвітницькі позиції [117, С.2], які надалі сприятимуть утворенню 

теорії культурництва у його листуванні.  

Отже, головним завданням статті «Куліш та Кирило-Мефодіївське 

товариство» В.Петров визначає розгляд еволюції поглядів П.Куліша 

початку 40-х рр., розпочинаючи аналіз з письменницького спомину 

«Около полустолетия назад», у якому йдеться про відкриту, ба навіть 

криваву, боротьбу землевласників та безземельників, ляхів та 

«недоляшків», тобто про козацькі війни XVI-XVII ст. Причина цих 

війн, на думку П.Куліша, полягала у економічній та соціальній 
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полеміці, а не у релігійній суперечці, як було прийнято вважати. Ця 

думка була висловлена у журналі «Современник» 1845 року. З цих 

тверджень В.Петров робить висновок про те, що П.Куліш визнавав 

наявність класової боротьби, враховуючи наявні яскраві 

протиставлення: власники-безвласники, пани, ляхи – міщани. Більше 

того, ці історичні екскурси П.Куліша були відгуком тих дискусій, що 

точилися у колах Київської молоді 40-х рр. з приводу питання 

революції: «В дебатах про революційні перспективи, ставлячи 

проблему революції, як проблему практичну, П.Куліш на питання: «чи 

можлива революція» та «як можлива революція», давав відповідь, 

користуючись історичними матеріалами» [117, С.4]. Теорія революції 

П.Куліша була базована на історії, у ній він знаходить відповідь на 

практично-революційне завдання, що постало в річищі політичних 

суперечок, надаячи перевагу посиланням на історичні джерела. 

Історичне обґрунтування політичної проблеми було підказане 

П.Кулішеві суспільними взаєминами, де, за визнанням В.Петрова, він 

мислив можливість революції як стихійного масового руху 

безземельних та дрібно-земельних соціальних груп проти панів-

землевласників, чим дуже пишався, адже першим усвідомив класову 

природу подій XVII ст., у той час коли інші історики при оцінці 

проявляли дворянську тенденційність. Підтвердження своїм поглядам 

знаходив П.Куліш і у літописах, на що В.Петров іронічно зауважує: 

«Те, що було нездійснене колись, здійсниться тепер. На місці 

Хмельницького стоятимуть вони, він, Куліш, Костомара, Тарас» [117, 

С.8]. Крайні, національно-соціальні, позиції Куліш називає 

«Костомаро-Шевченківськими», і на поч. 40-х рр. він не відрізняє своїх 

поглядів від цієї лінії.  

1843 року П.Куліш здійснив мандрівку місцями нещодавніх 

гайдамацьких повстань. Під впливом польсько-українських творів 

Грабовського та поеми Т.Шевченка «Гайдамаки» у П.Куліша 
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з’являється ідея зібрати перекази старих людей про гайдамаччину. На 

думку В.Петрова, цей етнографічний намір був не лише суголосним 

аналогічним мандрівкам англійських та німецьких романтиків, але й 

мав політичні мотиви (у зв’язку зі сподіванням на повторення подій 

1768 р.). В.Петров називає мандрівки П.Куліша виразно диверсійними, 

тим більше, що М.Гулак також раніше визнавав мету мандрівок 

братчиків як поширення у народ ідеї про народне правління. 

Поруч з означеними факторами, був ще один фактор, який 

обумовлював розвиток «національно-класової свідомості» [117, С.13] 

П.Куліша, а саме польський вплив. Саме у його призмі 

переломлюється козакофільство і «костомаро-шевченківські» інтенції 

письменника. П.Куліш згадує українську школу в польській літературі, 

такий її елемент як подобу «козакоукраїнщини», що, зокрема, 

присутній у поемах Адама Міцкевича ін. Українській школі в 

польській літературі, на думку П.Куліша, має завдячувати і українська 

(малоросійська) історіографія. Власне він сам долучається до цієї 

традиції, нашаровуючи на «українство» «польщизну», за що йому 

навіть роблять закиди в ополяченні. Звісно, П.Куліш спростовує цю 

думку, наполягаючи на «костомаро-шевченківських» позиціях, однак, 

В.Петров сприймає це спростування умовно, вказуючи, що він «стоїть 

між двох сил: одну руку простягаючи Грабовському, а другу – 

Шевченкові» [117, С.20]. П.Куліш був свідомим протиріччя свого 

положення, але продовжував шукати примирення цих протиріч. Його 

захоплює «вальтер-скоттівська» творчість Михайла Грабовського, 

одного з представників української школи в польській літературі. 

П.Куліш знайомиться з М.Грабовським, який жив поблизу Чигирина у 

м. Олександрівці, і розпочинає етнографічну діяльність серед його 

селян. «У житті, – зазначає В.Петров з цього приводу, – повторювалась 

ситуація літературних впливів: як у літературі українофільська школа 

польська впливала на процес національного самовизначення 
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Кулішевого, так і зв’язки з селянством оформлялися для Куліша в 

житті, як зв’язки «панського гостя» з кріпаками Грабовського. Це є 

факт, його не слід зневажати. Вальтер Скотт, як виправдання 

пояснення і тлумачення цього факта в літературі й житті тільки 

виразніш відтіняє клясовість Кулішевих позицій» [117, С.20]. 

Вищенаведене положення про «класовість Кулішевих позицій» не 

є у В.Петрова випадковою і конкретизується наступним чином. 

Етнографічну діяльність він розглядав суголосною мандрівкам 

братчиків, які пов’язували етнографію з певними політичними 

завданнями, кидаючи під час мандрівок у селянські маси революційні 

думки «про нову клясову перебудову суспільства» [117, С.20]. На 

відміну від більшості братчикив, відзначає мислитель, революційність 

П.Куліша була «одягненою в гомерівські тона», ставала ідилічною та 

епічною, а всі оповідання письменника про цю мандрівку містили риси 

гомерізму. На думку В.Петрова, саме польський вплив та інтерес до 

античної класики позначається на зникненні ідеї класової боротьби у 

поглядах П.Куліша, в яких за «Гомером, за Вальтером Скоттом, за 

епосом і ідилією зникають уяви класової боротьби. У Куліша не «буяє 

кров», як у Шевченка. Він шукає рівноваги» [117, С.21]. Отриманий 

етнографічний матеріал він не використовує для революційної тактики, 

а несе їх безпосередньо до М.Грабовського, який був у цілковитому 

захопленні від народних оповідок про гайдамаччину. До того ж, вважає 

В.Петров, етнографія П.Куліша слугувала М.Грабовському способом 

підходу до селян, а для самого ж П.Куліша поставала орієнтація на 

панів. Звісно, він визнає класову боротьбу, але його позиція стає 

типовою просвітницькою з визнанням віри у перемогу істини, у думку, 

що керує світом. Показово, що при всій попередній критиці 

(Вольтера?) за відношення до народу по-панському, сам П.Куліш 

вважає, що саме освічені пани здатні засвоїти істину селян. Вказане дає 

підставу В.Петрову стверджувати, що «ідеологічно», як і 



109 

 

«біографічно», П.Куліш йде до селян як «панський гість» [117, С.23]., 

рухатися у річіщі просвітницької думки XVIII ст., що визнав сам 

П.Куліш у газеті «Труд» 1881 р., схиляючись до ототожнення 

національного руху з просвітницьким рухом. 

Підтвердженням вищенаведеного є той факт, що якщо раніше у 

нього можна було зустріти думку про повторення подій гайдамаччини 

або ж революційні тенденції, як це було зазначено вище, то поступово 

у П.Куліша викристалізовуються інші погляди, просвітницькі. Вони 

стають тим фундаментом, на якому у 50-х рр. вибудується особливе, 

культурницьке бачення П.Кулішем національного відродження. На це 

звертає увагу В.Петров, вказуючи, що вже у 1848 році під час 

перебування у Києві П.Куліш обстоював на зборах братчиків потребу 

розпочати видання періодичного часопису на зразок «Сельского 

Чтения», який видавав В.Ф.Одоєвський, що можна розглядати як 

важливий крок до формування нової позиції, згідно якої революція 

може відбутись шляхом створення преси українською мовою, 

розробкою власне української мови, створенням мовної концепції 

нації.  

Окрім означених тенденцій, напр. 40 – поч.50-х рр. у П.Куліша 

формується власна світоглядна позиція, яка у вітчизняному 

філософському дискурсі дістала назву хуторянство. В.Петров вважає, 

що поштовхом до формування цієї позиції стало розчарування в місті, 

у петербурзьких спробах і досвідах, здійснених після гостювання у 

М.Грабовського, розуміння ним власної безсилості [116, С.31]. Однією 

з причин розчарування П.Куліша була і реакційна політика 

Миколаївського уряду, за якою він, як людина неблагонадійна, 

перебував під наглядом поліції. Відтак, П.Куліш змушений 

протестувати, але свій протест він здійснює не на політичному, а на 

морально-філософському рівні: «Невдоволення з політичного ладу 

обертається в нашого письменника на широку загально-культурну 
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проблему взаємовідносин міської цивілізації й простої природи» [116, 

С.32]. Інвективи обвинувачення П.Куліша антиурбаністичні, 

антипетербурзькі настрої лишаються аполітичними, вони радше 

нагадують знамениті гоголівські пасажі зі збірки «Петербурзькі 

повісті» і відображають рецепцію русоїстських ідей, де П.Куліш 

наполягає на відході з міста, тіканні у природу, звільненні від почуттів, 

які нав’язує місто. Уособленням цих настроїв стає хутір як 

альтернативний цивілізації природній стан, більш того навіть 

усталений спосіб народного життя, органічний для української 

культури, бажаний соціальний спокій та загальне вдоволення. 

Наведена орієнтація П.Куліша не піддається однозначним оцінкам, при 

наявності яких все ж таки слід погодитись з твердженням В.Петрова, 

який вбачає у хуторянстві П.Куліша романтичний культ безладдя, де 

розкривається поетова душа, а наводячи слова П.Куліша «Убегать – 

для меня это составляет насущную потребность жизни», зазначається, 

що поет робить з втечі модус життя, живе втечею в «первісну та дику 

суворість» [116, С.41].  

За висновком В.Петрова, П.Куліш локалізує русоїстську теорію, 

що є властивим для кожного романтика і неоромантика, тобто взагалі 

для романтичного світогляду. За задумом П.Куліша, містична й 

філософічна втеча, прихисток на хуторі, має поєднатись з позитивним 

знанням про світ, а саме з хліборобською працею на засадах приватної 

свободи та індивідуальної власності [69]. Ця світоглядна позиція для 

П.Куліша є тим ґрунтом, на якому повинна зрости національна 

ідентичність, і яка заклала підвалини для діяльності П.Куліша у сер. 50-

х рр., що, на думку В.Петрова, стали кульмінаційним пунктом 

творчості письменника. 

Думається, що діяльність П.Куліша досягає свого апогею у 1856-

1857 рр. Адже у цей час він видає найважливіші праці, які визначають 

його роль в історії української культури та літератури, а саме роман 
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«Чорна рада», збірник фольклорних та історичних матеріалів «Записки 

о Южной Руси», «Повесть о Борисе Годунове» тощо, роблячи підсумок 

тим творчим планам, що їх було накреслено перед Кирило-

Мефодіївським процесом. Звісно, не без допомоги таких поміщиків як 

Галаган, В.Тарнавський та ін. П.Куліш починає впроваджувати свою 

культурницько-просвітницьку діяльність, отримавши, за визнанням 

В.Петрова, «спромогу нарешті здійснити свої виплекані протягом 

багатьох років мрії українського «просвітительства» [116, С. 282], хоча 

і не плекає райдужних надій, що спричинювалося загальним 

становищем у тогочасовій Російськоє імперії. Перш за все тут потрібно 

назвати ті реформаторські тенденції нового уряду, в яких попри 

декларації в офіційних заявах різних полегшень, ліберальних реформ, 

все ж таки, уряд не наважувався на радикальні зміни, просуваючись у 

річищі Миколаївських традицій. Невипадково цю політику В.Петров 

порівнює з рухом Черепахи та Ахіллеса у знаменитій апорії Зенона, 

вказуючи на те, що нерішучість уряду викликала почуття зневіри, 

поширенню думок про марність сподівань на покращення поліційного 

режиму. Загальний стан тогочасової Російської імперії В.Петров 

схарактеризував наступним чином: «…старий лад гниє, розкладається і 

смердить. Нема чим дихати від трупного смороду», закінчуючи свою 

характеристику словами П.Куліша, як «удушающий смрад разложения 

старых начал» [116, С. 284].  

Загальна цензура й поведінка цензорів накладала вето на 

гоголівський сміх над Руссю, спричиняла серед інтелектуальних кіл 

відчай, ридання, зневіру у майбутньому. П.Куліш був переконаний, що 

державна урядова машина у кепському стані, треба її зламати, 

здійснити докорінний переворот бюрократичного апарату. В.Петров 

наводить розлогу цитату з листа П.Куліша до В.В.Тарнавського, у 

якому йдеться про бюрократичну систему, висловлюючи свою думку з 

приводу призначення графа Олександра Петровича Толстого на посаду 
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обер-прокурора Св. Синоду. Письменник оцінює графа Толстого як 

людину, котра здатна здійснити перетворення для Руської церкви, 

однак у спадок він отримає систему, що через бюрократизм не дасть 

жаданого результату. На думку В.Петрова, П.Куліш у своїх політичних 

оцінках тогочасової дійсності повторює думки московських 

слов’янофілів. Думається, що останнім дуже важливим фактом, який 

дає змогу з’ясувати джерела політичних міркувань П.Куліша, 

зазначити стиль його ідеологічних переконань. В даному випадку 

можна констатувати, що ідеологія П.Куліша, яка почала 

оформлюватись у межах Кирило-Мефодіївського Товариства, 

остаточно оформилась у 50-х рр. у колі московських слов’янофілів, 

підтвердженням чого є листи П.Куліша сер. 50-х, які наскрізь 

перейняті поглядами слов’янофілів. Погляди слов’янофілів були 

вихідним пунктом П.Куліша, де він переносить слов’янофільську 

оцінку московської дійсності на стан сучасної йому України, 

констатуючи, що українське національне життя «занепало» і потребує 

актуального необхідного національного оновлення. Між тим, таке 

оновлення, на думку П.Куліша, можливе лише за рахунок творчої 

діяльності письменників, тому за оцінкою В.Петрова, «проблема 

національного відродження, відродження нації трансплантується в 

Куліша, як проблема насамперед і переважно літературна, тобто як 

відродження національної літератури» [116, С. 288]. Тому не без 

підстав В.Петров вважає, що такий перехід від думки про Україну до 

думки про її письменників характеризує всі політично-громадські та 

національні ідеологічні погляди П.Куліша, для якого українська справа 

– це не справа політичної залежності, а культурного поступу, де 

розквіт літератури є ознакою життя більшою мірою, ніж політичне 

існування незалежної державності. Література у контексті поглядів 

П.Куліша має безпосередній стосунок до культурного ґрунту буття 

нації, характеризуючи історичну ситуацію загалом, відповідно 
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пов’язуючись з долею української нації та її письменників, де за 

визначення В.Петрова «…воля для загнаних у підпілля письменників і 

воля слова, – вільне слово» є «джерела й передумови українського 

національного оновлення» [ 116, С. 288].  

У цьому контексті вищенаведеного варто зупинитися на 

висвітленні В.Петровим ставлення Пантелеймона Куліша до постаті та 

творчості Тараса Шевченка, озвученого також у листах 1856-1857 рр., 

щоправда побіжно, епізодично. Пояснюючи це журналістською 

зайнятістю П.Куліша, у якого «було надто багато негайних справ, 

надто багато різних кореспондентів, щоб він віддавав надмірну увагу 

самому Шевченкові» [116, С.256], В.Петров вказує на наступне, 

намагаючись сконцентрувати громадський рух, досягти національного 

оновлення шляхом відродження літератури, П.Куліш розуміє визначну 

роль Т.Шевченка у цьому процесі, вбачаючи у такому «громадському 

використанні» Т.Шевченка свою власну відповідальність. У даному 

відношенні П.Куліш поставив собі за мету пов’язати свій шлях із 

Шевченковим шляхом, а саме піднести поетичне слово Кобзаря на 

вищий рівень досконалості. Для П.Куліша Т.Шевченко був поетом, 

якого належить «інструктувати й перестерегати, опрацьовувати й 

переробляти» [Цит.: 116, С. 257], що, як відомо, поверталося не тільки 

його високою оцінкою, але й різькими нападками на нього. Свою 

критичність П.Куліш пояснював тим, що твори Т.Шевченка належать 

не тільки Шевченкові, а й Україні, вічності, визначаючи як громадське 

діло, здобуток нації, тому вони підлягають переробці, поправкам. 

Звертаючись до оцінки погляду П.Куліша на мистецтво, В.Петров 

розглядає їх як антиіндивідуалістичні, за яких той «дивиться на 

Шевченкові твори, як сліпі кобзарі, як народ дивиться на пісню: пісня 

належить загалові, вона безименна» [116, С. 257]. Відповідно постать 

Т.Шевченка постає у П.Куліша як постать громадського призначення і 

долі, а сам поет виступає посередником між народом і вічністю. За 
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визнанням В.Петрова П.Куліш розглядав особисту долю поета у світлі 

її всенародної цінності, при яких поет позбавляється права 

улаштовувати власне життя. Такий погляд Куліша різко відрізнявся 

від, скажімо, погляду М.Костомарова. Про це свідчить реакція обох 

письменників на можливе одруження Т.Шевченка у 1858 році. Якщо 

М.Костомаров підтримував одруження, то П.Куліш був проти з 

властивою йому «педантичною абстрактністю» [116, С. 258]. За 

визнанням В.Петрова П.Куліш був людиною системи, розрахунків, і 

своє ставлення до Т.Шевченка визначав формулою «NN – великий 

поет», який повинен офірувати вічному своє особисте життя, тим 

більш, що самому Кулішеві були властиві інтенції героїчності і 

жертовності Карлейля [116, С. 259]. В.Петров висновує, що П.Куліш 

дивився на себе як на людину, завдяки якій має здійснитись героїчна 

місія Т.Шевченка. В образах, якими сповнена поезія Кобзаря, він 

віднаходить «душевну благость» та «нерушимий закон правди». І це 

найголовніше, адже мета поета за П.Кулішем – передати живе слово 

народу. Подібну оцінку висловлював Тарас Шевченко з приводу 

«Записок о Южной Руси» самого П.Куліша.  

Аналізуючи погляди П.Куліша, В.Петров розглядає такі тенденції 

в мистецтві як романтично-народницькі, етнографічні й 

антиіндивідуалістичні, які, на думку мислителя, виразно означують 

дотримання лінії романтичної теорії мистецтва. Романтична теорія 

мистецтва слугувала П.Кулішеві за вихідний пункт в оцінках не тільки 

Т.Шевченка, але й інших письменників. Зокрема, це відноситься до 

Марка Вовчка, чиї «Народні оповідання» були сповнені «вчування» у 

народ, його побутовий лад. Саме у «вчуванні у побутовий лад», за 

визнанням В.Петрова, теорія мистецтва приходить до самозаперечення, 

а література замінюється етнографією, що стало деструктивно-лівим 

висновком романтичної теорії, озвученим П.Кулішем, яке 

продовжувалося широко дискутованим надалі у 60-70 рр..  
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Втім, на наш погляд, у П.Куліша в суспільних обставинах 50-х рр. 

не було іншої альтернативи окрім витворення чисто-культурницької 

аполітичної ідеології, у контексті якої нами розглядплпся постать 

Тараса Шевченка. Зрозуміло, П.Куліш стверджує і приймає ліквідацію 

державної ідеї, ідеї політичної незалежності української нації. 

В.Петров наголошує, що Куліш аргументував свою позицію 

моралістичними міркуваннями [116, С. 289]. Етичний ідеал Куліш 

визнає за найвищий. Національну сотеріологію (питання спасіння нації 

в стані її національного занепаду) Куліш визначає за етичну доктрину, 

«навіть іноді й просто моралістичним доктринерством» [116, С. 289]. 

Саме вона є доцільною, на думку Куліша, у складній історичній 

ситуації, коли політична боротьба є неможливою. Громадська акція, 

відтак, може бути тільки аполітичною, тому Куліш висуває на перший 

план аполітичний і антидержавний ідеал культурництва як ідеал 

національного чину: «Оскільки мріяти про громадську незалежність в 

50-х роках було-б чистим утопізмом, безнадійним химерництвом, 

остільки Куліш, коли він хтів хоч будь-що зробити, присилуваний був 

обрати друге
2
 й проголосити культурництво за найвищу з усіх 

національних цінностей» [116, С. 291].  

З культурницькими інтенціями Куліш береться до просвітницької 

роботи. Петров характеризує це наступною тезою: «На зміну 

"козацтву" як прояву національного чину прийшов "письменник"» 

[116, С. 291]. Куліш, як вже зазначалось, переконаний, що саме 

письменник є обличчям народності та регенератором культурної 

творчості. Для Петрова народництво і культурництво Куліша є 

тотожними. У статті в журналі «Основи», присвяченій Іванові 

Котляревському, Куліш показав на польському прикладі розвиток 

народності шляхом енергійного творення літератури (вище вже йшлося 

про польський вплив на погляди Куліша). У цьому контексті він згадує 

                         
2
 Своєрідне творче життя, культуру, літературу (Прим. авт.) 
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про спроби покласти початок українській просвітницькій словесності. 

Для Петрова теорія чистого культурництва Куліша суголосна творчості 

не тільки Міцкевича, але й Новаліса, для якого поет також був 

ватажком нації. Висуваючи власні обґрунтування, Куліш розвивав 

типову романтичну теорію з характерним для неї аполітизмом і 

абстрактним ідеалізмом [116, С. 293]. Петров порівнює появу теорії 

культурництва Куліша з появу аполітичного німецького романтизму 

початку ХІХ ст.. Схожість історичних ситуацій одразу впадає в око, 

адже на початку ХІХ ст. існування німецької нації було також 

непевним. Як і німецькі романтики, Куліш заявив про свої 

ліквідаторські настрої у відгук на суспільні обставини. На думку 

Петрова, це було своєрідним пристосуванням до обставин: «Людина з 

темпераментом трибуна, людина широких громадських цілей, він – 

приголомшує ці прагнення й всупереч собі проповідує антигромадські 

доктрини» [116, С. 293]. Куліш не бачив виходу й не сподівався на 

успіх «прямого удару», щодо якого він міг висувати припущення ще на 

допиті у ІІІ відділі. Також він не вірив у гру в лібералізм уряду, 

натомість пропагував підпілля: «"Забьемся въ темную норку". Підпілля 

він робить за норму поведінки» [116, С.294]. Для Петрова така позиція 

є етичним виправданням безвиході, у яку Куліша загнали миколаївські 

жандарми. Власне чисте культурництво – «це ідеологізоване й 

виправдане підпілля» [116, С. 295]. Пригнобленість Куліш афермував, 

призвичаювався до атмосфери підпілля. Навіть історію українського 

народу він розглядав у цьому ж аспекті.  

Українська історія, на думку Куліша, є виправданням смиренності 

(рос. кротости) як головного життєтворчого принципу. Лагідна 

смиренномудрість є для П.Куліша сенсом історичного процесу 

української нації, а терпіння – вищим заповітом того, кого зневажають 

[116, С. 296]. Ця теза демонструє різницю у поглядах між Кулішем та 

Шевченком, який проповідував непокірність. Петров каже, що для 
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П.Куліша терпіння було найвищим проявом розуму українського 

народу та його історії. Тут на перший план виходить принцип 

соборності. У основу соборності, відтак, покладено поняття добра, а 

практикою стає практика смирення, лагідності й покори. Для П.Куліша 

важать моральні цінності, що дає підставу В.П.Петрову визначити 

етику головною історичною доктриною письменника. Поняття 

державності та історизму розпливаються у Куліша в етичних поняттях, 

які у суті своїй, є позачасовими, тобто позаісторичними. В.Петров 

зазначає, що П.Куліш ірреалізує поняття держави. Він відмовляється 

від практичних цілей на користь шукання вищої правди.  

Наведена ідеологічна позиція яскраво проілюстрована в образі 

Божого Чоловіка з Кулішевого роману «Чорна Рада». Змальовуючи 

постать Божого Чоловіка, П.Куліш скористався темою поета, святого 

поета, ченця-трубадура, міннезінгера. У типовій для романтизму 

стилістиці Куліш дає читачеві таке сполучення рис Божого Чоловіка: 

він – святий співець і музикант-чарівник-лікар [116, С. 397]. Саме у 

його образі закладена та «душевна благість», яка була етичним ідеалом 

Куліша. «Душевна благість» є нічим іншим, як життям у поезії, пісні й 

музиці. Саме у цьому, на думку німецьких романтиків, відкривається 

найглибші таємниці буття. У цьому контексті Петров відзначає таку 

властивість Божого Чоловіка: «Дух пісні дає владу Божому Чоловікові 

над природою. Він бачить те, чого не бачить видющий. Він прозирає 

майбутнє: він – провидець. Він заглянув через край світу у потойбічне» 

[116, С. 398]. Божий Чоловік володіє тим, що Гофман назвав загальною 

мовою природи (allgemeine Sprache der Natur). Куліш характеризує 

Божого Чоловіка наступним чином: «Звався божим чоловіком сліпий 

старий – кобзар. Темний він був на очі, а ходив без поводиря; у латаній 

свитині й без чобіт, а грошей носив повні кишені. Що-ж він робив із 

тими грішми? Викупляв невольників із неволі, іще-ж до того знав він 

лічить усякі болісті і замовляє усякі рани. Може він помагав своїми 
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молитвами над недужим, а може й своїми піснями, бо в нього пісня 

лилась, як чари, що слухає чоловік і не наслухається [67]. Петров 

наголошує, що сліпота для Божого Чоловіка суголосна чернечому 

сподвижництву. Вона є вищою мудрістю, що відмежовує його від 

інших людей та гріхів. Саме у його вуста, на думку мислителя, Куліш 

вкладає проповідь традицій і старосвітчини. Божий Чоловік 

знаходиться на тому етичному шляху, який означив П.Куліш у своїй 

культурницькій теорії. Для нього вищою цінністю є милосердя і добро. 

Він зрікається громадської акції задля проповідування філантропізму 

як дороговказу індивідуалістичного морального самовдосконалення» 

[116, С. 400]. Старець стверджує аполітизм, і, відтак, відмовляє 

полковникові Шраму їхати до козацтва з метою консолідації козацьких 

сил. У цьому аспекті, Петров помічає певний анархічний ухил 

П,Куліша. Змальовуючи Божого Чоловіка як перфектний тип, П,Куліш 

робить однією з його найвидатніших рис саме відмову від 

громадянської акції: «Божий Чоловік зберігає ясність душі тоді, коли 

инших хвилює державна криза й соціальна боротьба, що надвоє 

розідрали цілість України» [116, С. 401]. Його душа знаходиться поза 

тлінним світом, де все суєта суєт. Його байдужість є для П.Куліша 

вищою та досконалою.  

Антиномія між праведництвом та злочинністю, яку П.Кулішем 

продемонстровано в образах Сомка та Брюховецького, В.Петров 

порівнює з антиномією, представленій у Платоновому діалозі 

«Горгіас». У «Горгіасі» співрозмовник Сократа, Полос, вказує на 

Архелая, володаря Македонії, який досяг влади через злочин, вбивши 

дядька Алкета й сина, а ще свого брата, семилітнього хлопчика. Сократ 

вважає Архелая нещасливим, оскільки той не тільки злочинець, але й 

не покараний. Сократ розвиває думку про те, що щасливим є той, у 

кого в душі нема зла, адже душевне зло – найбільше зло. Сократ визнає 

за головну ціль добро. Аналогічні міркування Куліш вкладає в погляди 
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Божого Чоловіка: «…усякому єсть своя кара й награда од Бога» [67]. 

Куліш рухається Платоновою лінією. Для нього також «душа нудьгує 

од усього, од чого п’яніє тіло» [116, С. 404]. Тому і остаточним 

висновком «Чорної Ради» є віра в перемогу правди-істини на 

противагу силі, мілітарним діям, до чого, зрештою, схилялося і 

Кирило-Мефодіївське товариство.  

Прикметно, що образ Божого Чоловіка як носія моральної правди 

постав вже у редакції роману 50-х рр. У першій редакції 40-х рр. Божий 

Чоловік навпаки підтримував войовничий дух козацтва, був козацьким 

рапсодом. Петров підсумовує, що еволюція образу Божого Чоловіка в 

напрямі розвитку антидержавних і аполітичних рис відповідає еволюції 

світогляду самого Куліша в 40-х і 50-х рр., себто від думки про 

«можливе повторення подій 1768 року» до етичного ідеалу смирення, 

моралістичної теорії національної місії. Петров пише, що це – 

філософія «добра» у пристосуванні до процесу історичного життя 

народу, «народ живе не здійсненням своїх політично-державних і 

економічних завдань, а здійсненням найвищої правди» [116, С. 298]. 

Відтак, історична місія за П.Кулішем полягає у відмовленні від 

прагнення практичних цілей, у шуканні вищої правди. Поняття влади 

підпорядковується поняттю правди, адже для народу владу можна 

виправдати лише як моральну. Влада, яка ухиляється в зло, 

обов’язково занепадає. Таке фольклорне трактування, на думку 

мислителя, П.Куліш переносить у свою теорію інтерпретації 

політичних проблем. У П.Куліша вона є фольклорно-народницькою, 

без натяку на економічний контекст. Українська історія спричинилася 

через своїх панів та гетьманів, на думку П.Куліша, до зла, відхилилась 

від курсу шукання правди, Царства Божого на землі, тому треба 

заперечити панство й гетьманство як джерела зла. Конкретні політичні 

цілі не виправдовують зло.  
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П.Кулішеві, на думку В.Петрова, про подвиг жертовності: 

«Історична доля українського народу – офіра на вівтарі найвищого 

самовідданого добра: щоб вибавити инші народи» [116, С. 301]. 

Письменник підносить значення внутрішнього над зовнішніми 

проявами життя, стверджує примат «слова» над усіма зовнішніми 

проявами життя. Для В.Петрова така позиція має ідеалістично-

народницьку природу з провідним колективістським принципом, адже 

П.Куліш протиставляє одиничному ціле, маючи на думці роль не 

індивіда в історії, а нації: «Не про єдиницю веду я річ, а про великії 

сонми…» [116, С.301]. П,Куліш віддає перевагу українському 

селянинові. Петров наголошує, що П.Кулішеві народництво, все ж 

таки, націоналістичне.  

Отже, П.Кулішеві народницька теорія українського месіанізму 

ґрунтується на припущенні, що такі етичні категорії як «добро» і 

«правда» належать пригніченим, гнаним, переможеним. Елемент 

заперечення та негатизації, що притаманний цій теорії, ідеологічні 

побудови Куліша є для Віктора Петрова пасивним споглядальним 

сковородинством. При цьому, постать П.Куліша для В.Петрова є 

доволі егоцентричною, оскільки письменник реабілітував сучасність 

заради утвердження власної особистості, ствердження справи власного 

життя: «З Куліша була – дозвольте вжити цього слова – натура 

егоцентрична. На себе він покладавсь більше, ніж на будь-кого 

иншого» [116, С. 303]. В.Петров порівнює проголошення власних 

принципів за всенародні з проголошенням групових принципів 

московських слов’янофілів за всезагальні, загальнообов'язкові. Чисте 

культурництво було спричинене обставинами доби, але П.Куліш зумів 

зробити з нього загально необхідний принцип. Свій час П.Куліш 

розглядав як світанок майбутнього кращого життя, вірячи у місію 

розбудити сонних і воскресити мертвих.  
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Своїм культурницьким та соціальним інтересам П.Куліш 

присвячує і мандрівку на Захід, а саме до Берліну 1858 року. У 

Німеччині П.Куліш зустрів те, що В.Петров назвав «демократизацією 

охайного комфорту», тобто поширений у маси добробут. Письменника 

здивувала матеріальна забезпеченість великих мас, але разом з тим він 

помітив і матеріальну незабезпеченість пролетаріату [116, С.369]. 

Куліша розчарувало знайомство з західноєвропейським буржуа, типом 

особистості, утвореним шляхом широкого розвитку торгівельної сфери 

та промислового капіталу. Європа вразила П.Куліша міщанством. Як 

зазначає В.Петров: «Для Куліша торговельний баланс, кредит і дебет, 

здобуток і решта, розмова про цифри й відсотки не мали в собі нічого 

привабливого. Люди, що лічать гроші, бухгалтер і банкір не були для 

нього ідеалом людини» [116, С. 369-370]. Мислитель наголошує, що 

П.Куліш зіткнуся із контрастом між блискучим минулим і нікчемним 

теперішнім Європи. Велике місто, як і раніше, втомлювало П.Куліша. 

Побут європейця видавався йому суєтою суєт, а демократична 

налагодженість все одно не вирішувала соціального питання, навпаки 

загострювала класові визиски. Особливо, цей класовий визиск був 

відчутний у Брюсселі, куди також П.Куліш здійснив подорож. За 

зовнішніми декораціями християнства приховувалась злиденність: 

«Християнство буржуазії – порожня забавка, лялька для дорослих 

дітей. Релігія – тільки зайвий спосіб заспокоювати сумління багатіїв» 

[116, С. 372]. Куліш змальовував західноєвропейські вулиці, вказуючи 

на контраст між розкішшю та злиднями. Головна теза Куліша була 

наступною: «Богач топчет беднаго» [116, С. 373]. На думку П.Куліша, 

західна цивілізація не змогла розв’язати соціальну проблему, тому її 

треба заперечити і відкинути. Цей досвід був ще одним аргументом на 

користь чистого культурництва та філософії хуторянства, адже 

урбанізація викликає порожнечу, обумовлює економічну нерівність, 

розколює суспільство на ворожі табори. Соціальна теорія Куліша є 
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радикальною та антиміською. Він виступає проти капіталістичних 

стосунків, пропонуючи право бідняків на власність багатіїв та 

непорушність «зв’язків з селянством». Таку позицію В.Петров називає 

хуторянсько-народницьким аграрним соціалізмом [116, С. 374]. Куліш 

мріяв про «оселянення» великої Європи. Підґрунтям дезурбанізації 

мало стати українське хуторянство. Варто зауважити, що П.Куліш не 

пропонував встановлення таких поглядів революційним шляхом. 

Петров каже, що він зберігав антиреволюційні настрої, пам’ятаючи про 

катастрофу з братчиками у 1847 році: «Свою тираду проти міст і 

соціальної нерівності Куліш закінчує, різко уриваючи її» [116, С. 376]. 

Прикметно, що П.Куліш був європейцем між хуторянами і 

хуторянином між європейців. У Європі П.Куліш відчував себе чужим, 

Європа не підтвердила свій статус ідеалу у поглядах письменника.  

Повернувшись до Мотронівки, він мріє про спокійне життя 

самітника, пасічника. Хуторянство, на думку В.Петрова, давало 

Кулішеві певність. Така певність була джерелом для існування. У 

цьому контексті варто розглядати і етнографічні студії П.Куліша, 

результатом яких стала праця «Записки о Южной Руси». Вона 

підтверджує народницько-хуторянську позицію письменника. 

Пояснюючи та наводячи етнографічні записи, П.Куліш водночас 

ставив принципові питання, які мали актуальне громадське значення. 

Петров вважає, що етнографічні матеріали були вихідною точкою 

міркувань про проблеми українського громадського руху. 

Загалом, «Записки о Южной Руси» були виконані у річищі 

натуральної школи, згідно якої етнографія не відмежовувалась від 

літератури, розглядалась як літературна течія. Окрім того, В.Петров 

наголошує на її важливому значенні для письменництва, а саме 

сприянні формуванню літературної мови через живу народну мову. 

Варто зазначити, що Куліш створив український фонетичний правопис, 

що має назву «кулішівка» в мовознавстві. Кулішівка була застосована 
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вже в І томі «Записках о Южной Руси», в «Граматиці» 1857 року, а 

потім використовувалась при виданні журналу «Основи» (1861-1862 

рр.), який видавали в Петербурзі В.Білозерський, М.Костомаров та 

П.Куліш. Мовознавець Г.Півторак у статті «Кулішівка» в Енциклопедії 

української мови пояснює, що згідно цього правопису послідовно 

вживалася літера і на означення звука і з давнього Ђ (літо, сіно, осінь), 

на місці давніх о, е у новозакритих складах (стілъ, жінка, пічь) і на 

місці йотованого і (Вкраіна, моіх, тихоі). Усувалася з абетки літера ы, а 

замість неї і на позначення звука и писалася літера и (синь, лисиця), у 

ролі апострофа в серед, та в кінці слів після приголосних виступала ъ 

(пъять, розвъязав, вітеръ, сміхъ). Звук е послідовно передавався 

літерою е (друже, сестра). У правописі приголосних П. Куліш 

намагався послідовно запровадити фонет. принцип, наслідуючи в 

цьому частково О. Павловського, П. Гулака-Артемовського та ін. 

Вибуховий ґ передавався лат. літерою g (дзиgа, gуля), дієслівне 

сполучення -ться – через -тьця і -тця (вертаютьця, всміхнетця), а -шся – 

через -шся і -сся (одібъешся, вітаєсся). Паралельно вживалися префікси 

рос- і роз- (роскажуть, розчервонітися) [70]. Як бачимо, у кулішівці 

було означено ті важливі тенденції, які стали підґрунтям для 

подальшого витворення української літературної мови. Зокрема, 

заслуга Куліша полягає в тім, що він застосував фонетичний принцип, 

що є провідним «лінгвістичним законом» для уніфікації правопису 

української мови.  

Отже, у своїй роботі «Пантелеймон Куліш у 50-ті роки. Життя. 

Ідеологія. Творчість» В.П.Петров формулює головні методологічно-

концептуальні засади розуміння історіософії П. Куліша. Прикметним є 

те, що В.Петров залучає для дослідження маловідомий широкому 

загалові епістолярій П.Куліша, який є вихідним пунктом для 

оприлюднення П.Кулішем власних поглядів. Листи П.Куліша 

відображають ті громадсько-суспільні настрої, які панували у 50-х рр. 
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ХІХ ст.. Розуміючи це, В.Петров впроваджує ретельний 

джерелознавчий аналіз і послідовне критичне відтворення суспільних 

поглядів Куліша. Особлива увага В.Петрова зосереджується також на 

компаративному аналізі. Мислитель порівнює позицію П.Куліша з 

поглядами, які панували у Кирило-Мефодіївському товаристві, виявляє 

спорідненість ідей П.Куліша з поглядами діячів московського 

слов’янофільства (особливо К.Аксакова та О.Хомякова.), українською 

школою в польській літературі.  

Безпосередньою новизною праці В.Петрова є розробка теорії 

чистого культурництва П.Куліша, характерною рисою якої є творення 

своєрідної моральної філософії «втечі від світу», що споріднює 

позицію П.Куліша з філософією Г.Сковороди. Аполітичне 

культурництво було свідомим вибором П.Куліша. На думку 

В.П.Петрова, культурництво П.Куліша було духовним відгуком на ті 

складні зовнішні обставини, політику цензури, яка не зникла з кінцем 

правління Миколи ІІ. В.П.Петров показує, що навіть у Західній Європі 

П.Куліш не знайшов ту суспільну позицію, яка стала б підґрунтям для 

розбудови української нації. Мандрівка до Європи навпаки додала 

П.Кулішеві впевненості у правильному виборі на користь хуторянства 

та народництва, адже у Європі П.Куліш зіткнувся з міщанством та 

вражаючою урбанізацією. В.П.Петров вважає, що такий погляд не був 

перспективним для майбутнього, для практичного втілення.  

Але ці Кулішеві негативні оцінки європейської міської цивілізації 

якраз впритул нас наблизили до аналізу сучасної для В.Петрова епохи 

кризи, осмислення якої він продемонстрував у своїй літературній 

спадщині інтелектуального роману. 

Таким чином, В.Петров представив розгорнутий аналіз суспільно-

політичних поглядів П.Куліша, зокрема його філософських переконань 

на тлі зламу романтичної епохи в історії української філософії та 

культури.  
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Досліджуючи унікальне національне ідеологічне ядро української 

культури, Віктор Петров звертається до його новочасних умов 

формування, а саме до бароко і романтизму. З цією метою він аналізує 

світоглядні та стильові засади творчості провідних постатей бароко і 

романтизму, можливо, найвизначніших для історії України: Григорія 

Сковороди, Тараса Шевченка та Пантелеймона Куліша. ХVІІІ-ХІХ ст., 

за В.П.Петровим, сформувало наступні ідеологічні засади української 

культури: 

1) Бароко, представлене особливо яскраво у творчості 

Г.Сковороди, укорінило ідею іронічного ставлення до дійсності, яке 

базувалося, по-перше, на містичній настанові як відході від 

раціонального тиску гіперкультурності, по-друге, на продуманій 

онтології тексту, або мови, (коли Біблія стає окремим та ще й 

центральним світом і відкривається тренованому оку містика) і, по-

третє, на пов’язаному з нею символізмі. Тобто іронічне ставлення 

передбачає фундаментальну викривленість/опосередкованість буття у 

світі для людини. Пряме ставлення завжди щось приховує і є «від 

лукавого», а тому потрібно символізувати наявне для його істинного 

пізнання. 

2) Романтизм Т.Шевченка (або «шевченкізм», за словами самого 

Петрова) продовжив барокову лінію іронії, але загострив її у 

гротескних формах символізації дійсності, що призвело до самого 

Кобзаря до поетично-революційної діяльності у подвійному сенсі. По-

перше, зіставивши живопис як прямий (безпосередній) спосіб 

ставлення до дійсності з поезією як символічно багатий спосіб 

непрямого стосунку до світу, Шевченко робить вибір на користь 

останнього, руйнуючи усі мовні канони і розширяючи в такий спосіб 

можливості символічного перетворення дійсності. Тобто перша 

поетична революція відбулась у мові. По-друге, символічне 

перетворення дійсності відкриває істинне бачення реальності. Тому 
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поет стає соціальним революціонером: люди тільки поетично можуть 

правдиво бачити світ, поет відкриває їм очі на те, хто вони, і чого, по-

справжньому, бажають – вони є українцями і бажають свободи. 

3) Романтизм П.Куліша доводить до кінця логіку символізації 

дійсності у культурництві. Романтичний злам, що супроводжує 

творчість П.Куліша, з одного боку, демонструє піднесення мовно-

літературної сфери як центральної для культури будь-якого народу 

(утверджує культ поетичного народного генія, яким став Тарас 

Шевченко, вдосконалюється мовознавство, коли створюються, 

наприклад, нові правописи, серед яких так звана «Кулішівка» тощо), 

але водночас звужує революційну налаштованість до простих 

просвітницьких ідей. Поетично-революційна практика Шевченка зі 

здійснення народних мрій і бажань перетворюється на етнографічне 

консервування народної автентики. З іншого боку, Кулішеве 

розчарування у міській цивілізації, що виразилось в ідеї «хуторянства», 

стало провісником сучасної вже для Петрова епохи кризи, яка 

досліджувалась ним у формі інтелектуального роману. 
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Розділ 4 

ПРОЕКТ НАЦІОНАЛЬНОГО КУЛЬТУРОТВОРЕННЯ У 

ЛІТЕРАТУРНО-ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТВОРАХ ВІКТОРА 

ПЕТРОВА-ДОМОНТОВИЧА 

 

Слідуючи у дослідженні притаманному методологічним засадам 

самого В.Петрова принципові історичного розгляду предмета, що 

тільки-но і може конкретизувати знання про нього, треба перейти від 

Нового часу до сучасності. Після того, як у попередньому розділі були 

розкриті новочасні ідеологічні засади (ядро) української культури, слід 

розкрити позицію В.Петрова щодо сучасної йому культури, вписавши 

українську культуру у більш широкий контекст європейської культури, 

а заодно і універсальний контекст людської цивілізації. У цьому 

розділі саме про це і піде мова. Але засобом такого культурологічного 

розширення виступає у В.Петрова не стільки наукове, історичне чи 

культурологічне, дослідження, а літературний інструмент так званого 

інтелектуального роману, що містить по-філософськи гостру 

рефлексію. Отже, літературна форма і філософсько-культурологічний 

зміст пізнання постають об’єктом розгляду даного розділу. 

Аналіз філософських засад літературної творчості Віктора 

Петрова має на меті прослідкувати найважливіші тенденції у розвитку 

українського модернізму. Йдеться перш за все, як слушно зауважує 

культуролог та літературознавець, В.Агеєва, про антипозитивізм, 

становлення екзистенціалістського дискурсу, інтелектуалізм, 

акмеїстичні та антисимволістські настанови київських неокласиків, до 

грона яких можна зарахувати і Петрова [1,С.5]. Саме творчість 

В.Петрова під псевдонімом Домонтовича найяскравіше та найповніше 

розкриває неоднозначність та розмаїтість поглядів, що панували в 

інтелектуальних колах 20-30 рр. ХХ ст. Літературна рефлексія 

В.Петрова означила психоаналітичні, екзистенціалістські, 
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формалістські запити доби та продовжила лінію шукань європейської 

гуманітарної думки І половини ХХ ст.  

Становлення Віктора Петрова яко письменника розпочинається з 

університетських лав. У 1913 році він вступає на історико-

філологічний факультет Київського університету. Концепт «поета з 

освітою» стане одним з ключових у мистецьких поглядах київських 

неокласиків, про що йтиметься далі. Під час навчання В.Петров 

відвідував семінар Володимира Перетца, який сформував ряд 

найвизначніших представників філологічної галузі знання, зокрема 

О.Білецького, І.Огієнка, П.Филиповича, М.Зерова, М.Драй-Хмару, 

Б.Якубського, В.Отроковського та ін. В.Перетц при аналізі літератури 

та визначенні її специфіки використовував так званий «філологічний 

метод», який передбачав складання біографії письменника, 

систематизацію творів за хронологією виникнення, зосередження уваги 

дослідника при інтерпретації на риторичних та стилістичних аспектах 

твору, ідейному змісті та образній системі [26. С. 138]. За визначенням 

самого Петрова «поезія та наука зближалися» [37, С.268], чого не було 

у поетів-модерністів першої генерації (1890-1900 рр.), окрім випадку 

Лесі Українки чи Івана Франка, які вирізнялися знанням багатьох 

іноземних мов, перекладали з них на високому фаховому рівні, а також 

займалися літературною критикою. Такі ж поети та прозаїки як 

Григорій Чупринка, Микола Вороний, Михайло Коцюбинський, 

Степан Васильченко, на думку В.Петрова, були автодиктатами. Звісно, 

вони розривали з традиціями народництва, духом якого були сповнені 

письменники ІІ пол. ХІХ ст. (Іван Нечуй-Левицький, Борис Грінченко, 

Павло Грабовський, Панас Мирний та ін.), модернізуючи українську 

літературу, вводячи в неї такі стилі як неоромантизм, символізм, 

неореалізм, однак це були «…письменники-самоуки; за освітою 

недоуки. Ніхто з них не мав закінченої освіти, середньої або 

вищої…Поети цієї генерації культивували в собі зовнішність поетів і 
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звичку до богемної безладности життя, але ніколи вони, за винятком 

Івана Франка, не виявляли жодного нахилу до вченої поезії, до поезії 

як науки, до творчої дисциплінованости вчених. У своїй творчості вони 

покладалися на надхнення» [37, С.265]. Семінар Перетца пропонував 

інше бачення літератури, іншу методологію літературознавства. 

Література та літературознавство ототожнювалися, витворюючи новий 

тип поета, поета, який досліджує літературу, зосереджуючи увагу не 

лише на ідейно-змістовому рівні, а й на формальному, розуміє 

нерозривну єдність цих рівнів. На семінарах Перетца, за спогадами 

Петрова, усувався принцип натхнення, «літературна праця й наукове 

ступенювання сполучувались» [37, С.269].  

Важливість цієї методологічної позиції для В.Петрова демонструє 

його дипломна робота «Н.М. Языков, поэт пушкинской плеяды. Жизнь 

и творчество», яка здобула срібну медаль і надала право залишитись в 

університеті професорським стипендіатом у 1917-1920 рр. На думку 

Віри Агеєвої, саме семінар Перетца став одним з поштовхів до 

витворення світогляду неокласиків [1, С.16], адже разом з Петровим 

навчались майбутні представники «грона неокласиків», Павло 

Филипович та Михайло Драй-Хмара, а також відбулось знайомство з 

Миколою Зеровим. Їх об’єднував інтерес до французького та 

російського символізму, а згодом і до німецького експресіонізму, 

зокрема переклади новел Ґеорґа Гайма у 1925 році виконали 

неокласики Максим Рильський, Освальд Бургардт (Юрій Клен) та 

«шостий у гроні» Віктор Петров.  

Перші публікації В.П.Петрова була присвячені російським 

поетам-символістам Дмитру Мережковському та Олександру Блоку. 

Але разом з тим все більше усталювалась його українська культурна 

ідентичність [1, С.18]. Її формував сам Київ 1910-х років, де у 

літературних кав’ярнях все міцніше звучав голос молодого П.Тичини з 

«Сонячними кларнетами», а на сцені «Молодого театру» розпочались 
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знамениті постановки Леся Курбаса драм Лесі Українки, Олександра 

Олеся, Володимира Винниченка. Однак літературно-культурне життя 

Києва перериває громадянська війна, яка прирікає на постійні пошуки 

роботи та голод у 1920-1923 рр. В.П.Петров згадує про цей період як 

про час вмирання міста: «Чи буде ще колись на світі друга така 

соняшна незрівнянно прекрасна весна, як ця голодна весна 20 р.? 

Певне, кожне місто, як і людина, вмирає на свій кшталт. Київ умирав у 

соняшному спокої весни, у квітненні бузка, біло-рожевих мріях яблунь, 

гудінні бджіл» [37, С.280]. На противагу місту село потроху оживало, 

центр життя переміщався у село, воно з економічних причин «хотіло 

мати свою школу й інтелігенцію, поставлену в матеріальну від нього 

залежність. Економічно дужче на даному етапі від міста, воно вже не 

задовольнялося народним учителем з освітою, щонайбільше, 

вчительської семінарії. Воно хотіло мати у себе на праці професорів 

Університету…» [37, С.291]. Саме цей фактор врятував «гроно 

неокласиків», адже у 1923 році митці переїжджають працювати до 

Баришівки. Отже, розпочинається новий етап формування їхнього 

поетичного кола і сплетення доль.  

Як слушно наголошує Віра Агеєва, саме Баришівка дала змогу 

зближенню естетичних та творчих позицій митців, також вона відкрила 

їм вимір українського бароко [1, С.25-26], адже саме у Баришівці уклад 

побуту, усі господарчі, соціальні та архітектурні традиції сходили до 

ХVII ст. Відтак, у цьому, здавалось би, провінційному містечку 

розпочинається період захоплення українським козацьким бароко. 

В.Петров у біографічному оповіданні «Болотяна Лукроза» згадує про 

джерела, які студіювали майбутні «неокласики» у вивченні бароко: 

«Том грабарівської «Історії мистецтв», малюнки Г. Лукомського в 

репродукціях листівок «Община св. Євгенії», Нарбутівські барочні 

стилізації, зроблена ним обгортка «Нашого минулого», студії і доповіді 

Ф.Ернста, Вс.Зуммера, Шульгина, Язловського, Жураковського, читані 
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в семінарі Г.Павлуцького…» [37, С.293]. Але увага «грона» 

зосереджувалась на естетичному переживанні саме барокової 

архітектури, особливо форм київських пам’яток на кшталт Софії, 

брами Заборовського, Межигірського Спасу, а також численних 

будинків на Печерську та Подолі. Натомість Баришівка давала змогу 

заглиблення у реальну барокову дійсність, «де життя виступало в усій 

аморфній і терпкій наготі елементарного…» [37, С.293], де середовище 

людей майже нічим не відрізнялось від середовища їхніх прадідів, які 

жили у ХVII ст.  

Отже, бароко, спільні поетичні інтереси, перекладацька діяльність 

сприяють остаточному утворенню «грона неокласиків». Петров 

наголошує, ба навіть наполягає на тому, що «неокласиків» в жодному 

разі не можна назвати літературною організацією за аналогією до 

різноманітних літературних угрупувань та організацій 10-20 рр. ХХ ст., 

наприклад Аспанфуту, «Плуга» чи ВУСПЛу. «Неокласики» не мали 

формальної усталеності, статуту, маніфесту, зборів, протоколів, 

президіуму та секретаріату [37, С.299]. Їх зближувала дружба та 

світоглядна єдність. Розглянемо детальніше світоглядні та стильові 

особливості «неокласиків».  

Власне назва «неокласика» є досить умовною, зважаючи на 

неформальний характер мистецького об’єднання і полістильність 

творчої манери її представників. Разом з тим, їх об’єднував принцип 

«аристократизму духу», інтелектуалізму, тяжіння до гармонії між 

раціональним та сенсуалістичним, до калокагатії, до високої культури 

мислення. Зважаючи на ці принципи, «неокласику» часто 

ототожнюють з неокласицизмом. Ці терміни потребують 

розмежування і роз’яснення.  

Для класицизму загалом і в подальшому для течії неокласицизму 

був характерним раціоналістичний тип світосприймання, що 

передбачав статичність, гармонійність, врівноваженість, відтворення 
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світу не в музичних наростаннях і спаданнях, а в його пластичній 

довершеності, досконалості безрушної форми [Юрій Шерех. Легенда 

про український неокласицизм»]. Відповідно до цієї світоглядної 

настанови викарбовувалась і симетрична, врівноважена форма і 

ритміка поезії, а саме йдеться про гекзаметр, дистих, сонет, октаву. У 

лексиконі поета-класициста не зустрічаються прозаїзми, наукова 

лексика, неологізми. Йому притаманна усталена поетична лексика, 

традиційні алегорії та алюзії античного походження. Ці риси, як 

слушно зауважує Ю.Шерех, дають можливість говорити про класицизм 

чи неокласицизм [168, С.5]. Також для замкненої художньо-стильової 

системи класицизму є характерною відсутність у канві твору інтимних 

мотивів та переживань і дотримання настанови єдності місця, часу та 

дії.  

За цими світоглядними та стильовими засадами творчість «грона 

неокласиків» проаналізував діаспорний мовознавець та 

літературознавець, Юрій Шерех у статті «Легенда про український 

неокласицизм» 1944 року. У поезії Михайла Драй-Хмари замість 

наведених вище рис Шерех побачив ірраціональні та суб’єктивістичні 

моменти, лінію та колір, які заломлюються психіці поета, врізаються в 

його душу [168, С.6]. Юрій Клен вбачав у цьому відгуки акмеїзму, але 

Шерех схильний вважати Драй-Хмару видатним символістом, оскільки 

у його поезіях суть речей залишається непізнаною замість акмеїстської 

суголосності слів та речей. Поезію Павла Филиповича Шерех воліє 

розглядати як таку, що виросла на ґрунті чужої поезії, оскільки вона 

майстерно наслідує різні зразки символічного, романтичного та 

неокласичного стилю [168, С.43]. Так само елементи різних стилів 

Шерех віднаходить у поезії Максима Рильського та Юрія Клена 

(Освальда Бургардта). Особливу увагу він звертає на поетичну 

творчість Миколи Зерова. Майстерність Зерова, на думку 

літературознавця, завжди «чітко продумана й розумом сконтрольована 
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(гармонія, перевірена алгеброю» [168, С.13]. Зеров притримувався 

класичних віршових форм, сонету та олександрійського віршу. Серед 

мотивів у його поезіях найчастіше зустрічаються мотиви спокою, краси 

та тиші. Ця статика й гармонія стала прихистком для Зерова у період 

нестабільності повсякденного життя інтелектуала в умовах 

громадянської війни. А також вона виступає у ролі своєрідного 

протесту проти шаблонів соцреалізму, який для Зерова є варварством. 

Відмічає Шерех і книжність поезій Зерова, цитуючи «обвинувачення» 

відомого поета Дмитра Загули: «…література наслухувань, переробок, 

перекладів, переспівів, не творчість, а підроблення, не стиль, а 

стилізація» [168, С.19]. Книжність Зерова для Шереха також є 

очевидною, про це говорять сонети про Теккерея, Діккенса, Берна, про 

«Слово о полку Ігоревім», «Саломею» О.Вайлда. Однак він вбачає у 

цьому реакцію на сучасність, втечу від реальності та сірого побуту в 

уявний світ книжок. Така втеча розцінюється як дія. Зерова Шерех 

сприймає не як неокласика у завершеному значенні, а як пошуковувача 

класики, як того, хто поціновує симетрію та гармонію: «Неокласик у 

прагненнях і далеко не неокласик у здійсненому – таким був Микола 

Зеров» [168, С.27]. Варто наголосити на тому, що для Шереха у даному 

разі поняття «неокласика» та «неокласицизм» були тотожними. Він 

шукав риси та засади поетики неокласицизму, називаючи їх 

«неокласика». З цього приводу доречною та узагальнюючою є думка 

професора та літературознавця Юрія Коваліва, який вважає, що для 

«неокласиків» класицизм та неокласицизм були лише одними з 

багатьох важливих конкретно-історичних напрямів, до яких вони 

зверталися так само, як до бароко чи імпресіонізму [76, С.114].  

«Неокласики» захоплювались як античною лірикою, так і 

середньовічною поезією міннезінгерів, трубадурів, менестрелів, 

інспірованих гностичними та суфійськими впливами, орієнтальною 

арабською та перською поезією, естетичним ідеалом класицизму, 
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українським бароко та віртуозністю барокової метафори, творчістю 

поетів-парнасців, російським Срібним віком тощо. Головною мудрістю 

«неокласики» вважали, за влучним висловом Зерова, «книжкову 

шафу». Власне назва «неокласика», за спогадами М.Рильського, була 

випадково застосована до дружнього об’єднання поетів, які 

гуртувалися спочатку при часописі «Книгарь», а згодом – навколо 

видавництва «Слово» [76, С.114]. Важливо, що назва «неокласика» 

застосовувалась до поетичного об’єднання. Постає питання про 

можливість зарахування Петрова-прозаїка до «п’ятірного грона».  

У сонеті «Лебеді», присвяченому «неокласикам» Михайло Драй-

Хмара згадує лише «гроно п’ятірне нездоланих співців», але Юрій 

Шерех називає Петрова «шостим у гроні», оскільки він сповідував ті 

самі творчі принципи й відчував відразу до більшовицької патетики 

[167, С.20]. Літературознавець Соломія Павличко також відзначала 

«єдність дискурсу, яка виявлялася спочатку в журналі «Книгар» (Київ, 

1917-1920), а потім у статтях, есе, рецензіях, листах та художній 

творчості Миколи Зерова, Віктора Петрова, Павла Филиповича, 

Михайла Драй-Хмари, Освальда Бургардта» [94, С.177].  

Вочевидь, питання про зарахування В.Петрова до «грона» 

залишається дискутивним. Але, звісно, при аналізі філософських 

аспектів його літературної творчості слід брати до уваги спільну як для 

«неокласиків», так і для Петрова, критику народництва та модернізму. 

У статтях «Микола Зеров та Іван Франко (до історії історико-

літературних взаємовідносин)» та «Проблема Олеся» (1946 р.) Петрову 

йдеться про антитезу народництво-модернізм. Зокрема, Петров 

відзначає революційність модернізму Олеся в українській культурі, 

порівнюючи значення Олесевої збірки «З журбою радість обнялась» з 

«Енеїдою». Ранній модернізм показав, що українська література не 

повинна перейматись виключно селянською тематикою, народною 

характерологією та регіоналізмом. Натомість висував ідею творчої 
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свободи поета, його безпосередності, стихійності, європеїзації, розриву 

з традиціоналізмом, позитивізмом та народництвом. Однак така 

програма не була остаточно втілена у життя. Попри критику 

народницької естетики багато хто з митців залишався у межах її 

координат (за винятком хіба що Лесі Українки та Ольги Кобилянської, 

які за тенденцією літературної критики початку ХХ ст. розглядались як 

передмодерністські митці, адже модернізм ідентифікувався з Олесем, 

Чупринкою, Вороним, поетами «Молодої Музи» та прозаїком 

В.Винниченком [1, С.97]). На думку Петрова, українські поети 900-х 

рр. (Олесь, Вороний, Чупринка) утворили не заявлену у програмі 

модернізму нову якість поезії, а лише оновили та модернізували вже 

існуючий регіоналізм. І це є глибинною вадою раннього українського 

модернізму, на якій вибудовується і якій протиставляється творення 

нової національної культури у 20-х рр. [102, С.21]. Як вже зазначалось, 

Олесь, Чупринка, Вороний та ін. були автодиктатами, для них 

залишалось вважливим сповідування принципів натхнення, ліризму, 

емоційності, а, відтак, і схильності до інтелектуальної поверховості і 

культивування зовнішнього образу «поета-денді». Ця суперечливість 

раннього українського модернізму сприяла витворенню концепту 

«поета з освітою» у мистецьких поглядах поетів-неокласиків та 

В.Петрова. Поет, або ширше, письменник, митець, на їхню думку, 

повинен виступати як інтелектуал, мати відповідну гуманітарну освіту, 

керуватись не лише принципами сугестії та емоційності, а критично 

осмислювати сучасний літературний процес, бачити перспективи 

подальшого розвитку, намічати тенденції і прогнозувати долю тих чи 

інших художніх явищ [1, С.95].  

Проте літературна творчість В.Петрова розвивалась не лише в 

річищі світоглядних та стильових засад «неокласики», радше, вона 

відштовхувалась від них, активно сприймаючи імпульси європейської 

філософської та культурологічної думки 20-30 рр. ХХ ст. 
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Продемонструємо це за допомогою аналізу романів В.Петрова 

(Домонтовича) «Дівчинка з ведмедиком» та «Доктор Серафікус».  

Соломія Павличко, видатний літературознавець та культуролог, у 

праці «Дискурс модернізму в українській літературі» зауважує, що усі 

романи Віктора Петрова попри різноманітність фабул мають 

фундаментальну спільну рису – вони належать до нового типу роману 

в українській літературі, а саме до інтелектуального роману [94, С.209]. 

Інтелектуальний роман ХХ ст., як правило, характеризує філософський 

дискурс. Якщо для європейських модерністів літературне 

філософування було спробою переосмислити попередні світоглядні 

позиції та ідеали, з’ясувати причину кризи гуманізму та раціоналізму, 

то для новітніх українських модерністів (йдеться, перш за все, про 

В.Петрова, В.Підмогильного, М.Хвильового, А.Кримського) 

філософування було своєрідною втечею від догматичної радянської 

дійсності, як і у випадку «книжності» М.Зерова. С.Павличко також 

відзначає наближеність філософського дискурсу українського 

інтелектуального роману до критичного [94, С.210]. Штучне 

виродження фахової гуманітарної (культурологічної, філософської, 

літературознавчої тощо) критики, зумовлене радянською системою, 

змусило письменників віднайти спосіб її реанімації. Таким способом 

виявився інтелектуальний роман, адже йому властива свідома 

суперечність між висловлюванням ідей та художньою структурою. 

Скажімо, у романі Петрова «Дівчинка з ведмедиком», художня 

структура любовного роману є тільки тлом, на якому розгортається 

висловлювання різноманітних філософських ідей. У даному разі роман 

як літературний жанр є штучно сконструйованим, адже тут важить 

саме філософський підтекст, а не сюжетна дія. Інтелектуальний роман 

зосереджений на універсальних філософських проблемах, дискусіях та 

рефлексіях з приводу підвалин людського існування. Інтелектуальний 

роман побудований на діалогічності світоглядних позицій та ідей 
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головних персонажів. Характеристику діалогічності надав М.Бахтін у 

праці «Проблеми творчості Достоєвського», аналізуючи поетику 

романів Ф.Достоєвського. Головною засадою романів Достоєвського 

Бахтін вважає постійну зверненість головних персонажів один до 

одного, відтак, персонаж у процесі діалогу завжди є суб’єктом 

звернення: «Про нього не можна казати – можна лише звертатись до 

нього» [7, С.293]. Ця інтерсуб’єктивність і зумовлює діалогічність 

самосвідомості персонажа Достоєвського: «Самосвідомість персонажа 

Достоєвського наскрізь діалогізована: у кожний свій момент вона 

звернена назовні, напружено звертається до себе, до другого, до 

третього…Діалог тут не передумова дії, а власне дія. Він не є також 

способом розкриття начебто вже цілісного характеру людини; ні, тут 

людина не тільки проявляє себе назовні, а вперше стає тією, яка є 

насправді, не лише для інших, але й для себе самої» [7, С.293-294]. До 

цих рис в інтелектуальному романі додається обов’язкова присутність 

авторського коментаря, що може містити висловлення іронії, скепсису, 

недовіри щодо тієї чи іншої проблеми. У випадку Петрова коментар є 

чи не найважливішим модусом присутності автора у тексті: «Однак 

Петров, одержимий бажанням висловити свої ідеї, часом іноді забуває, 

що він пише – художній твір чи статтю. Його твори нагадують мозаїку, 

складену з уривків статей чи нотаток до наукових трактатів. Чим 

ближче до кінця роману, тим відчутніший голос автора, який неначе 

втомився від власних літературних вигадок і прямо, особливо, не 

дбаючи, наскільки це пов’язано з подіями твору, висловлює свої думки 

з різноманітних літературних питань» [94, С.213]. Діалогічність 

романів Петрова виходить за межі рівня персонажів. Слово 

письменника звернене до інших авторів та критиків, про що йтиметься 

у контексті аналізу роману «Дівчинки з ведмедиком» далі.  

Як вже було зазначено, інтелектуальний роман Віктора Петрова 

головним чином зосереджений на універсальних філософських 
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проблемах. Попри те, що головні персонажі його романів живуть у 

буремних 20-х рр. ХХ ст., за часів НЕПу, безробіття, першої хвилі 

голоду, історична подієвість є лише тлом, на якому розгортається 

своєрідна екзистенціальна драма. Зокрема, про екзистенціальний 

дискурс у творчості Петрова говорить С.Павличко у праці «Дискурс 

модернізму в українській літературі»: «Неспроможність до щастя, 

запрограмована авторською волею, як і лейтмотиви ірраціональності 

людської поведінки, внутрішньої роздвоєності особи, нездійсненності 

свободи, абсурдності буття, належать до інтелектуальних домінант 

творчості обох авторів
3
 кінця 20-х років» [94, С.216]. Власне пошук 

екзистенціальних орієнтирів і завбачення майбутніх ідей 

екзистенціалізму Ж.-П.Сартра притаманний роману Петрова «Дівчинка 

з ведмедиком». Звернемось до аналізу цього роману, зауваживши 

попередньо основні риси філософії екзистенціалізму Сартра.  

Відправним пунктом концепції екзистенціалізму Сартра є дуалізм 

буття-в-собі (l’etre-en-soi) та буття-для-себе (l’etre-pour-soi). Буття-в-

собі є таким буттям, про яке можна сказати лише те, що воно є. Однак 

буття-в-собі не можна ототожнити з традиційним об’єктом пізнання 

або дією: «Буття є просто умовою будь-якого виявлення. Воно – буття-

щоб-виявлятись, а не буття, яке виявляється» [136, С.23-24]. 

Інтерпретоване таким чином, буття-в-собі позбавлене будь-якої 

визначеності, відмінності, руху і є абсолютною позитивністю, оскільки 

не пов’язане з чимось, що знаходиться поза цим буттям. Буття-в-собі 

асоціюється у Сартра з клеєподібною консистенцією, позбавленою 

форми. Натомість усе різноманіття, яке присутнє у світі, ґрунтується на 

дечому протилежному до буття-в-собі, тобто є результатом його 

заперечення. Таке заперечення, протилежне буттю, відповідно є 

небуттям, Ніщо. Однак, як слушно зауважує І.Бичко, Ніщо є не просто 

відсутністю буття, це – негативне буття [15, С. 122]. Його Сартр 

                         
3
 Віктора Петрова і Валеріана Підмогильного  



139 

 

означує як буття-для-себе. Буття-для-себе складає специфіку 

людського буття, тому Сартр каже: «…людина є тим буттям, завдяки 

якому «Ніщо» приходить у світ» [136, С.61]. Буття-для-себе існує як 

людський проект, накинутий на буття-в-собі, оскільки буття-для-себе є 

Ніщо і не має власного буття, воно прагне чимось бути, накидаючи 

проекти на буття-в-собі.  

Проективне існування людини уможливлює первинний 

екзистенційний вибір, який, за Сартром, не є свідомим, але саме він 

формує індивідуальність та неповторність екзистенції, що є 

унікальною та не піддається жодним видам гносеологічних 

узагальнень. Цей первинний екзистенційний вибір, вважає Сартр, є 

приреченість на свободу: «Якщо свобода одного разу спалахнула в 

душі людини, то далі боги безсильні» [137, С.213]. Оскільки 

екзистенційний вибір зроблений людиною несвідомо, він діє наче 

фатум. Однак людина постійно намагається «схопити» проект власного 

існування, зрозуміти його, себто контролювати своє життя і у цьому 

наблизитись до Бога: «Але я не повернусь у лоно твого закону: я 

приречений не мати жодного іншого закону окрім власного. Я не 

повернусь у твій природній світ: тисячі шляхів прокладено там, і всі 

ведуть до тебе, а я можу йти лише власним шляхом, оскільки я людина, 

Юпітере, а кожна людина повинна сама віднайти свій шлях. Людина 

жахає природу, і тебе, Юпітере, царю Богів, вона теж жахає» [137, 

С.231]. Ідея «бути Богом» схоплюється людиною, як правило, через 

постановку конкретних цілей. Але досягнення будь-якої цілі означає 

перетворення у грубу «фактичність» і, таким чином, втрату людських 

моментів тим, що ще недавно (у якості цілі, задуму) належало 

людському світові. Відтак, людина змушена ставити нові цілі, 

створювати нові проекти, що лежать у майбутньому, тобто у «небутті» 

(майбутнє є майбутнім, оскільки його ще нема). Яскравий приклад – 

фінал Сартрового роману «Нудота», у якому головний персонаж, 
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Антуан Рокантен, втікає від фактичності, що перетворює його для-

себе-буття на аморфне, безформне буття-в-собі, на минуле: «…вигнати 

від себе існування, позбавити кожну секунду від жирових нашарувань, 

вижати її, висушити, самому очиститись, ствердіти, щоб видати 

насамкінець чіткий і точний звук ноти саксофону» [138, С.222]. Проте 

постійно повторюючи цю втечу, людина не отримує задоволення від 

власних творчих зусиль, залишаючись нещасною, без надії на 

перевершення цього стану [15, С. 123]. Отже, вона приходить до 

розуміння абсурдності життя. У Сартра життя виявляється заручником 

конфлікту між буттям-в-собі та буттям-для-себе, між фактичністю 

минулого та тим, чого ще нема, майбутнім. Кожна реалізована ціль або 

зроблений вибір провокує наступний вчинок: «Вочевидь, ми не є для 

себе щось подібне речам. Вочевидь, ми просто взагалі не є. Завжди під 

питанням, завжди відсторонені, ми, вочевидь, повинні постійно 

створювати себе» [139]. Тому, стверджує Сартр, людина не здатна 

повсякчас витримувати свою свободу. Специфічний спосіб, у який 

вона усвідомлює свободу, є тривога (angoisse): «У тривозі свобода 

ставить сама себе під питання у власному бутті» [136, С.67]. Звідси 

життя постає як інтерпретація серії невдач досягнення 

першопочаткового екзистенційного вибору, себто приреченості на 

свободу.  

Головні персонажі роману В.Петрова «Дівчинка з ведмедиком», 

Іполіт Михайлович Варецький та Зина Тихменєва, намагаються 

«схопити» проект власного існування кожен в особливий спосіб. 

Варецький – інженер-хімік, який намагається приховати власні 

гуманітарні інтереси і представити тип раціональної людини, що 

керується позитивістською філософією. Шанс приватного викладання в 

родині Тихменєвих він розуміє як нагоду, що дуже швидко 

перетвориться на фактичність буття-в-собі, на статичність та 

буденність: «Нові підметки могли бути збалансовані тільки за умовою 



141 

 

найсуровішої економії на обідах. Отже, віднині, не хитаючись між 

підметками та обідами, я сподівався обідати щодня. На пропозицію 

Тихменєва я, не довго міркувавши, відповів згодою» [38, С.61]. Однак 

всі очікування Варецького руйнуються після зустрічі з Зиною, його 

новою ученицею, для якої головними принципами життя є іронія, 

порушення усталених норм та межовий ірраціоналізм поведінки. Вона 

уїдлива, має хлопчачий голос, вчиняє тільки те, що хоче сама, та 

колекціонує іграшкових ведмежат, розмовляє і бавиться з ними: 

«Дивлячись на Зину, що бавиться з своїм рудим ведмедиком, я думаю, 

що вона є така, як і належить бути дівчинці з синіми очима в довгих 

панчішках: з капризами й коверзуванням, з любов’ю до цукерок, з 

бажанням, розігнавшись, посковзатись на блискуче натертому паркеті, 

подражнити та поперекривляти вчителів, з постійним безтурботно-

веселим настроєм, коли й гадки немає, що в світі є щось темне, огидне 

та прикре» [38, С.65]. Така поведінка Зини яскраво демонструє 

небажання миритись з фактичністю людського існування і спробу 

створити власний свідомий проект. Разом з тим, Зина починає 

змінювати розміряне, аморфне життя Варецького. У нього з’являються 

нові цілі, він також починає накидати власний свідомий проект: «Я 

навчився на удари відповідати ударами. Мене інколи навіть 

захоплювало це перекидання гострими уїдливостями: вона кидала, я 

одбивав; вона, підхоплюючи, повертала їх назад і я, ухилившись, мав 

приємність бачити, як Зина програвала партію» [38, С.70]. Однак 

проміжкова ціль, зрівнятись з Зиною у іронії та бровадах, незабаром 

виявилась досягнутою. Варецький починає бути незадоволеним тим, 

що має, чого досяг, поступово закохуючись у Зину. Ситуацію 

ускладнює припинення занять з Зиною та її старшою сестрою, Лесею. 

Це приводить Варецького до невдоволеності життям, розуміння його 

беззмістовності і марності. Головний персонаж починає переживати 

екзистенціальний стан тривоги перед свободою, яка проявляє себе у 
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нудьзі. Сартр описує тривогу таким чином: «Це ситуація, яка викликає 

страх, оскільки вона піддає небезпеці змінити моє життя ззовні, а моє 

буття викликає тривогу тією мірою, що я не довіряю моїм власним 

реакціям на цю ситуацію» [136, С.66]. Петров словами Варецького 

майже завбачає думку французького філософа, що буде висловлена 

через десятиліття: «Я не знав, що кожна людина, яка б твереза та 

позитивна вона не була, завжди здібна віддатись болісним тривогам 

потворних ілюзій і в самій цій мучительній тривозі вигаданих уявлень 

знайти для себе втіху» [38, С.71]. Тривога Варецького є також страхом 

перед невизначеністю майбутнього, перед залежністю від можливостей 

майбутнього. Варецький занурюється у вир химер, ілюзій власної 

свідомості та самотності, але, не витримуючи цього натиску 

намагається врятуватись задоволенням бажання бачити Зину, яка 

виїхала з родиною на відпочинок у Підмосков’я. Однак задовольнивши 

цю ціль, Варецький перестав бажати, з’явилось відчуття неповноти: 

«Коли я міг задовольнити бажання, я більше не бажав. Перед реальною 

дійсністю моя химера відразу вилиняла, вицвіла, витрухла» [38, С.79]. 

Долаючи абсурдність такого існування, Варецький поринає у роботу, 

допоки знову не поновлюються заняття з Тихменєвими. І саме при 

наступній зустрічі з цією родиною, Іполіт Михайлович дізнається про 

принципи життя Зини та її погляди на стан жінки у суспільстві. Зина 

позбавлена будь-яких упереджень, вважає жінку рівноправною 

чоловікові й робить закиди традиційній моралі: «Безневинність! 

Падіння! Безглузді й затуркані слова…Як описується в цих романах, 

дівчину, що родила дитину, ганьбили: батьки проклинали її й, 

проклявши, божеволіли, а вона в одчаї йшла на річку, шукала ополонку 

і в ополонці з дитиною на руках топилася» [38, С.94]. Така позиція 

видається Марії Семенівні, матері Зини, та сестрі Лесі цілком 

неправдоподібною та суперечною реальній дійсності, однак Зина 

прагне її абсолютизувати й навіть зробити певним регулятивом 
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власного життя: «Я волітиму краще неподібного: за неправдоподібне!» 

[38, С.95]. Зина воліє, щоб саме Варецький міг підтримати її у 

сповідуванні «філософії неправдоподібного» і наводить приклад 

людини, яка є «засновником» цієї «філософії». Ним є поет з 

Підмосков’я, Стефан Хоминський, який мешкав у селянській лазні, 

ремонтував взуття, носив плащ з дірками, мав хворобливий вигляд, 

проповідував «вогневе оновлення світу в полум’ї революційного 

катаклізму, загибель старого світу й прихід світу нового…» [38, С.96]. 

Хоминський був метром гільдії деструктивістів, поставав проти 

символістів, імажиністів та заперечував все правдоподібне задля вищої 

єдиної істинної неправдоподібності. За цим образом, змальованим 

Петровим у іронічних, ба навіть саркастичних тонах, прихована власна 

літературознавча оцінка письменником здобутків українських 

авангардистів 20-х рр. Заперечення традиції у мистецтві було однією з 

найголовніших засад авангардистської програми і пунктом, що, на 

думку «неокласиків» та Віктора Петрова, зближував авангардизм з 

пролетарським та соцреалістичним мистецтвом. Віра Агеєва цілком 

слушно вважає, що образ Хоминського є прозорою алюзією на 

Володимира Маяковського та Михайля Семенка, а також до постанови 

ЦК РКП (б) «Про політику партії в галузі художньої літератури» 1925 

року [1, С.155]. Ця алюзія є також одним з елементів діалогічності 

роману. У ній Петров чітко висловлює власний погляд на те, чим не 

має бути література: «Один шматок дикту повідомляв про те, що 

«Стефан Хоминський, великий поет і художник лагодить взуття 

чоловіче й жіноче за поміркованими цінами »…А внизу каракулями 

хемічним олівцем було дописано кілька слів, – визнання, вимушене й 

підказане безнадійністю: нема з чого жити, коротку фразу одчаю, коли 

                         

 Курсив Віктора Петрова  



144 

 

відчуто останню безвихідність, бо нема ніяких замовлень і жаден 

замовник не приходить: – «Я їм усе»  [38, С.99].  

Окрім того, така майстерна іронія є певним способом ставлення 

Петрова до абсурду людського існування. Найяскравішим чином вона 

розгортається при змалюванні того, як свідомий проект Зини, її ідея 

«бути Богом» і контролювати власне життя «філософією 

неподібності», терплять фіаско. Спочатку Зина остаточно закохує у 

себе Варецького, змушує його відчувати сором від її погляду, володіє 

ним немов ведмедиком: «У мене серце, ніби ведмедик в руках 

дівчинки, б’ється і тремтить. Треба будь-що-будь, хоча б і через силу 

взяти себе в руки, стриматись, щоб не виказати схвильованости» [38, 

С.120]. Ведмедик є символом ситуативної фактичності, який має 

розшифрувати Іполіт Михайлович, щоб пізнати власний життєвий 

вибір, однак він робить це запізно, втім як і Зина. Героїня віддається 

Варецькому, але, відчуваючи незадоволення від чергової досягнутої 

цілі, лягає у ліжко двірника, а потім тікає до Німеччини, де стає 

ресторанною повією. Між свідомим проектом Зини та тим, чого вона 

досягла, створюється напруга. Петров, як і Сартр, показує, що людина 

є онтологічною недосконалістю, Ніщо, яке намагається накидати 

власний проект на буття-в-собі, стати кимось, однак зазнає невдачі, 

оскільки під свідомим проектом лежить екзистенціальний проект і 

несвідомий первинний вибір, приреченість на свободу.  

Апогеєм усвідомлення абсурду існування стає зустріч Варецького 

та Зини у одному з ресторанів Берліну. Іполіт Михайлович навіть не 

впізнає колишню кохану за антуражем повії, яка через записку благає 

його про допомогу, але він не зважає на це. Зина рятується від абсурду 

пострілом у клієнта, а потім у себе: «Раптом майнула криця. Я бачив 

витягнену руку: вона стріляла спочатку в живіт товстому німцеві, а 

тоді в себе, в порожню, в просторінь, в нікуди» [38, С.169]. Пуля 
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потрапляє і в Варецького, та він визнає за цим звичайну випадковість. 

Однак цим Петров натякає, що і свідомий проект Варецького є лише 

ілюзією. Вже у Києві, у кімнату Варецького приходить кат зі сторінок 

Ніколо Макіавеллі, а згодом карлик у фіґлярському ковпаку (чи не є це 

алюзією на образ зі сторінок Ніцше?). Ці витвори свідомості 

Варецького ніби підтверджують тезу про неможливість позбавитись 

від свободи, що діє як фатум: «І тоді вона безсило заплуталась в 

неправдоподібному, і воно знищило її…Я не пробую підняти шклянки. 

В знемозі я падаю на ліжко» [38, С.172]. 

Ще одним блискучим зразком інтелектуального роману ХХ ст., 

зосередженого на універсальних філософських проблемах, є роман 

Віктора Петрова «Доктор Серафікус», написаний протягом 1928-1929 

рр. і виданий у 1947 р. Саме у ньому на прикладі образу вченого-

рефлексолога, Комахи, Петров демонструє власну критику 

раціональності як головної засади людського існування і переосмислює 

інструменталістські теорії культури. Ця критика цілком суголосна 

інтелектуальним запитам, які панували в колах української та 

західноєвропейської інтелігенції 20-х рр., зокрема вона дотична до ідей 

філософії життя О.Шпенглера, висловленим у праці «Присмерк 

Європи» та фройдистського дискурсу. Розглянемо це детальніше, 

аналізуючи роман «Доктор Серафікус». 

Вже з перших сторінок роману перед нами постає науковець 

Комаха, життя якого є розміряним та статичним. Він проводить увесь 

час працюючи з книжками у бібліотеці або вдома, складає каталоги 

записів, іноземних видань тощо. Життя Комахи визначає надмірна 

раціональність у вчинках, діях та звичка, доведена до автоматизму: 

«Він уже пізнав ту гірку огиду пересичености перед книжками, отеє 

taedium libelli, що з року в рік збільшується і що від нього, попри всі 

зусилля, вже ніколи не звільнитись… » [39, С.175]. Петров змальовує 

                         

 Курсив наш  
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Комаху людиною, якою керує невідома для інших сила, вона його 

контролює і механізує дії: «Для Комахи день замкнено в усталений 

розклад незмінно в певні години і хвилини повторених вулиць, 

блокнотних нотаток, прочитаних лекцій, перегорнених сторінок, 

списаних аркушів і переглянених студентських справ» [39, С.175]. 

Комаха постає «людиною-технікою», технізованою істотою, що 

протистоїть будь-чому органічному та природному. Це вбачає навіть 

маленька дівчинка, Ірця, з якою у Комахи зав’язуються дружні 

стосунки під час відпочинку в парку. Спочатку Ірця уявляє його 

«комашиним татом», що неодмінно повинен мешкати в землі. Він 

постає для неї цікавим диваком, приятелем, з яким вона пізнає 

«комашиний» світ, грає, але поступово Комаха «механізує» гру, 

заперечуючи її та відкриваючи реальність: «Я такий великий, а дірочка, 

через яку лазять комахи в землю, зовсім маленька. Ти ж розумієш, що 

це аж ніяк неможливо» [39, С.180]. Це зізнання приводить дівчинку до 

парадоксального, але правдивого висновку: Ірця називає Комаху дядею 

Пупсом. Подібне прізвисько викриває справжню суть Комахи, його 

абстрагованість від усього справжнього, живого та зосередженість на 

логічній строгості та відповідності. Власне Комаха є носієм так званої 

фаустівської культури, яку виокремлює О.Шпенглер в праці 

«Присмерк Європи». Цю культуру Шпенглер пов’язує з безпосереднім 

розвитком новочасної західноєвропейської історії. Для неї є 

характерними наступні риси: раціоналізм, домагання наукової істини, 

логічне пояснення феноменів природи тощо. Шпенглер означує 

фаустівську культуру як культуру волі, що визначає діяльнісне буття за 

свою головну мету і цінність. Це буття перебуває у постійній боротьбі 

й доланні, завдяки чому «Я» здатне керувати світом (очевидний 

ніцшеанський мотив): «…уся фаустівська етика є деяке «над»: 

удосконалення «Я», моральнісна робота над «Я», виправдання «Я» 

вірою та добрими справами, повага «Ти» у ближньому задля власного 
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«Я» і його блаженства, і, насамкінець, найвище: безсмертя «Я» [170, С. 

489]. Однак цивілізаційний поступ та науково-технічний прогрес поч. 

ХХ ст. викрив ті протиріччя, які були приховані у суті фаустівської 

культури. Зважаючи на досягнення багатьох цілей, які були намічені у 

попередніх століттях, фаустівська культура стала набувати рис 

завершеності та цілісності, а, відтак, наблизилась до свого присмерку, 

занепаду, згасання, кризи. Фаустівська культура стала застиглою, 

демонструючи суто зовнішні форми, а не зміст. Такими зовнішніми 

формами і є потяг до контролю світу, гіперраціональність, технізація, 

бажання отримати абсолютну істину, на шляху до якої представник 

фаустівського типу культури наближається до Бога завдяки 

інтелектуальним здатностям. Втім, він приречений на те, що у нього не 

залишиться об’єктів шанування, натомість з’явиться почуття 

приреченості і вичерпаності творчих сил.  

Яскравим маркером згасання фаустівської культури є, як вже було 

зазначено, персонаж Комахи і, особливо, його бажання, навіяне 

спілкуванням з Ірцею, мати дитину, але уникнути при цьому контакту з 

жінкою: «Ні, справді, чому чоловік сам без жінки не може родити 

дітей? Я хотів би мати дитину, не турбуючи в цій справі жінку…Ми 

повинні перемогти природу й протиставити природі успіхи розумового 

розвитку…» [39, С.188]. Спочатку Комаха будь-яким чином 

намагається приховати це бажання, поринаючи у роботу з літературою 

та джерелами, себто у світ культури, що діє як репресивний механізм 

подавлення несвідомого. Однак несвідоме виявляє себе у снах Комахи: 

йому сниться купання маленької Ірці, образ якої заступає образ самого 

маленького Комахи. У даному випадку Петров рухається у річищі 

психоаналізу Фройда, його вчення про несвідоме та теорії сновидінь, 

що підтверджує наступна цитата з роману, цілком суголосна ідеям 

Фройда: «Бажання, сховані й притлумлені вдень, прокидаються вночі. 

У нічних снах вони набувають реальности, й людина пізнає нарешті те, 



148 

 

що поза цим, може, назавжди лишилося б для неї невідомим і 

неуявленим. Коли б люди не бачили снів, може, вони ніколи не 

довідались би про те, що існує. Тільки у снах розкривається справжній 

сенс наших бажань» [39, С.186].  

Втім, завдяки подавленню несвідомого, страху перед усім 

вітальним, життєдайним, енергійним, психіку Комахи починає 

визначати невроз, ба навіть він є способом існування персонажа, адже 

Комаха відчуває постійне незадоволення, почуття втрати, нестачі і 

прагне повсякчас вдосконалювати не лише власне ілюзорне життя, але 

й життя цілого людства. Невроз спричиняє у Комахи різноманітні 

параноїдальні стани. Він згадує свої стосунки з колишньою сусідкою 

Тасею, закоханість, ревнощі, які відбувались лише в уяві Комахи. А у 

подальшому Комаха уникає будь-яких зустрічей з жінками. 

Параноїдальне відсторонення від життя позначається навіть на 

буденних справах. Прагнучи поїхати на відпочинок, Комаха зіткнувся з 

вибором місця, йшлося про Могилів чи Кам’янець. Після довгих 

вагань, вибір спинився на Кам’янці. Комаха купив квиток, сів на поїзд, 

але лише діставшись до пункту призначення, зрозумів, що потрапив до 

іншого міста. Це викликало у Комахи справжній приступ, розлад: «Що 

можуть подумати про нього? Хто він такий, що не знає, де він є? Розум 

підказував не робити нічого подібного. Це було б необережно й навіть 

небезпечно» [39, С.232].  

Ще одним патологічним елементом кризового існування Комахи є 

«музеїзація», деталізація, колекціонування різноманітних складових 

наукової діяльності: «Кожне слово в своїй статті, монографії, розвідці 

він стверджував низкою бібліографічних довідок. Те, що він 

стверджував, він обґрунтовував. Він не висловлював необґрунтованих 

тверджень. Кожна фраза тягла за собою тягар бібліографічних 

нагромаджень» [39, С.235]. Можемо сказати, продовжуючи думку 

Шпенглера [170] про стадіальність розвитку культури, що Комаха ніби 
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намагається зафіксувати ті моменти, які були в культурі на початку, які 

відповідали її стадії розквіту. Петров наголошує на тому, що такий 

спосіб існування притаманний був не лише Комасі: «В цій усталеній 

налагодженості життя гіпертрофія дрібниць, репутацій, постатей, 

невиправданих претенсій, необґрунтованих ілюзій сприймалась як 

суттєва конечність, як логічний висновок з наявного становища 

речей…Як і більшість його сучасників, він не розумів свого часу. Він 

був певен, що кожний наступний день є тільки автоматичним 

відтворенням попереднього. Так або інакше він, як і інші, вірив у 

Нечуя-Левицького, в старосвітських батюшок і матушок, в рибалку 

Крутя, в сталість плес, зарослих комишем. Протягом десятиліття він 

порався серед приміток з тим, щоб з їх комбінації складати книжки…» 

[39, С.235-237].  

Отже, Комаха є типовим представником доби згасання 

фаустівської культури, існування якого визначає криза, невроз, 

конвеєрність руху, дріб’язковість. За ці риси він отримує від свого 

друга, митця Корвина, прізвисько – Доктор Серафікус. Власне Корвину 

погляди Серафікуса видаються алогічними, адже він є носієм іншого 

типу культури, а саме аполонівського. Корвин – художник, який 

помічає у людині, перш за все, унікальні риси тілесної будови. Його як 

прихильника конструктивізму цікавлять форми і гра форм, що виявляє 

себе в особливостях анатомії, балетному мистецтві. У розмовах зі 

своєю подругою, Вер, Корвин воліє розкривати «таємниці» її тіла: «Ви, 

– сказав Корвин, – повинні були помітити, що я уважно розглядав вас, 

ваше тіло, форму рук, ніг, вашу ступню, литки й стегна. Я міг здатись 

вам людиною настирливою, коли б у мене не було до того пробачень. 

Претендуючи на ім’я знавця і досить знаючи анатомію, я зміг оцінити 

форми вашої ступні і м’язи ваших литок. У вас м’язи танцюристки. Ви 

танцюєте або ж танцювали» [39, С.207]. Корвин ніби продовжує лінію 

античного культу тіла, помічаючи тілесну красу і могутність. Для 
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художника-конструктивіста, як і для давнього грека, важить наука 

геометрії, себто наука ліній, точок, кутів. Світ, космос у такому разі є 

сукупністю окремих тіл, а історія зосереджена на теперішньому часі, 

натомість історія у фастівській культурі ґрунтується на «механізмах» 

пам’яті, на архіві. Образ історії у контексті аполонівської культури – це 

становлення, рух від падіння до злету, від успіху до невдачі. Але якщо 

Корвина цікавить динаміка та геометрія, що прикладається до 

конкретних випадків, то Серафікус демонструє відірване, абстрактне 

геометричне ставлення до життя, фаустівське: «Коли я конструюю 

спіралі або вежі, або ж малюю свої безпредметні картини, мені 

потрібний Серафікус із його абстрактним геометричним ставленням до 

життя» [39, С.227]. Петров зображає Корвина митцем, якого цікавить 

тіло, біологічне начало, правдоподібність, річ з її предметністю та 

об’єктивністю. Натомість образ Комахи уособлює чуже і критиковане 

Петровим нове мистецтво з його серафічністю, безпредметністю, 

антиприродністю, що призводить до виродження культури у неживі, 

застиглі форми. Як і Шпенглер, Петров діагностує добу: «Світ вмирає. 

Природа обернулася на продукт фабричного виробництва…Сучасна 

людина – детальний робітник, робітник деталів, споруджувач 

приміток. Сучасна людина виконує часткову функцію. Одна людина 

продає сірники, інша зельтерську воду, ще третій одчиняє двері, 

чистить черевики, пришиває ґудзики, пише про розвідки про 

«утворення нового наріччя на Далекому Сході та про місце різних 

слов’янських мов у цьому наріччі» [39, С.239]. Такий контекст 

існування задає і цілковиту відсутність будь-яких гендерних ознак, 

сексуальності. Петров називає Серафікуса безстатевою людиною, яка 

намагається перетворити кохання, що включає у себе й елемент сексу, 

на інтелектуальне почуття, інтелектуалізоване бажання, естетичну 

цінність. Це яскраво підтверджують стосунки Комахи з подругою 

Корвина, Вер. Персонаж Вер Ельснер демонструє зовсім новий, 
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відмінний від фаустівського чи аполонівського тип культури, саме 

тому її стосунки не можуть відбутись ні з Корвином, ні з Комахою. 

Вона блискуче вміє створити бесіду на будь-яку мистецьку тему, 

висловити власну думку, обстоювати так звану «жіночу» позицію, а 

разом з тим розуміти й підтримувати красу тіла, займатись спортом та 

вбачати у цьому занятті естетику. Петров називає Вер актрисою, для 

нього вона уособлює гармонію інтелектуального та тілесного. Своїм 

стилем мислення вона нагадує Зину з роману «Дівчинка з 

ведмедиком». Їй також притаманна парадоксальність, загадковість, але, 

на відміну від Зини, Вер не бажає віддатись, перевірити на практиці 

«теорію неправдоподібних істин». Вер цікавить дистанція, з якої вона 

може спостерігати за плином життя, за коханням і перетворити їх на 

довершений мистецький твір. Через це Вер часто повторює Корвину у 

відповідь на його зізнання у коханні: «…кохання буде тільки тоді 

небайдужим, коли кінець обернути на його початок…» [39, С.271]. 

Такі риси приваблюють навіть Доктора Серафікуса. Йому здається, що 

почуття саме до такої жінки здатне бути перетвореним на вищу 

естетичну цінність. Однак Вер проти опредметнення кохання, адже 

воно має бути, на її думку, вітальним та життєдайним, а не 

виродженим й серафічним: «Усе те, що ви кажете про кохання й вроду, 

все це надто невиразне! Це якісь туманні схеми, плутані, розпливчасті 

абстракції! Кінець-кінцем ви, Серафікусе, заперечуєте все, щоб нічого 

не ствердити» [39, С.258]. Комаха радше нагадує Вер цитату з 

сучасного мистецтва: «Вер оцінила вишукану витонченість думок, 

висловлених Комахою. Вони були цитатні й вичитані» [39, С.259]. 

Можливо, Петров цілком свідомо закладає у прізвисько Серафікус 

алюзію на твори російських символістів, у яких часто-густо 

зустрічаються образи безтілесних серафімів, а також алюзію на ідеї 

російської філософії, зокрема на ідею софійності у контексті 

метафізики всеєдності В. Соловйова [144], релігійної філософії 
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П.Флоренського [156]. Також постать Серафікуса певним чином втілює 

античний міф про андрогінність, згідно якого найдосконаліша людина 

має водночас якості чоловіка та жінки. Ці алюзії надали можливість 

Вірі Агеєвій визначити серед можливих джерел чи претекстів «Доктора 

Серафікуса», роман Оноре де Бальзака «Серафіт», у якому йдеться про 

Серафіту (Серафітуса), яка (який) поєднує тілесну маскулінність та 

душевну фемінність. Андрогінність трактується Бальзаком як людська 

довершеність, божественність. Серафіта доводить місцевому пастору 

марність наукового пізнання, стверджує осягнення містичної 

божественної мудрості [1, С.168]. Вікторові Петрову в «Докторі 

Серафікусі» також йдеться про марність надраціональності, кризу 

наукового пізнання та фаустівської культури. Втім, Петров пропонує 

не шлях релігійного досвіду, а культурфілософську позицію 

«неокласиків», яку «вкладає» в образ Вер.  

Історія життя Вер сповнена відсилок до біографії самого Петрова. 

Її інтереси цілком відповідають інтересам Петрова та інтелектуального 

кола «неокласиків». На тлі загального рафінованого філологізму, 

олександризму та пушкініянства студентської молоді Вер подібно до 

«неокласиків» вирізнялась цікавістю не лише до класики, але й до 

різних напрямів та течій у мистецтві: перекладала з французької 

символіста Поля Верлена, стежила за творчим утворенням «Аполлон», 

театром Леся Курбаса, захоплювалась грабарівською «Історією 

мистецтв», що спонукала її, як і «неокласиків», до вивчення барокової 

архітектури, пошуків київських барокових пам’яток. Революція не 

справдила надії Вер стати схожою на Віру Фіґнер, натомість принесла 

голодні роки, про які Петров згадував у оповіданні «Болотяна 

Лукроза». Вмирання міста змусило дівчину йти працювати на фабрику. 

Буденність приносила їй відчуття втоми, єдиним виходом залишалось 

заміжжя: «Певніше, однак, вона вийшла за нього тільки з почуття 

втоми й байдужости, тому, що це створювало для неї якийсь вихід» 
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[39, С.216]. Шлюб Вер виявися цілком сучасним. Чоловік-лікар дістав 

робоче запрошення до Харкова, відтак, зустрічались вони рідко, 

особливо не приятелювали, але й не ворогували. Отже, від 

кон’юктурних справ Вер залишалось тікати лише у світ мистецтва: «У 

мене є цікавий задум для повісти: описати не сам роман, перипетії 

кохання, а лише ті сни, що їх бачать закохані» [39, С.217]. Здавалось 

би, зустріч з незвичайним професором Комахою мала б оновити життя 

Вер, зробити його незвичайним, адже вона поціновувала несподівані 

випадки, рідкі речі й людей, «що вміють зробити свої слова й вчинки 

не подібними ні на що» [39, С.252]. Однак, його погляд на кохання як 

на абстракцію та неґацію видався Вер рудиментом старої культури, 

позбавленим вітальної енергії та тілесної оболонки, замкнутим у 

формули та конструкції. Стосунки з Серафікусом було неможливо 

перетворити на мистецький твір, вони не мали потрібної 

життєдайності.  

Окрім того, персонажі Вер та Серафікуса нагадують ті дві важливі 

сили, які на думку психоаналітика З.Фройда [158] керують існуванням 

людини, а саме Ерос і Танатос. Ми вже зазначали, що Віктор Петров 

був знайомий з ідеями психоаналізу З.Фройда, тому в інтерпретацію 

роману може бути включений і такий погляд. До того ж, «Доктор 

Серафікус» є, перш за все, інтелектуальним романом, у якому увага 

зосереджена на універсальних філософських проблемах людського 

існування, представлені різні позиції у їх діалогічності.  

У психіці людини відбувається постійна боротьба між Еросом та 

Танатосом (інстинктом смерті), адже, вважає Фройд, «Я» можна 

уявити наступним чином: воно знаходиться під владою німих, але 

могутніх інстинктів смерті. Життя виявляє себе не тільки в тому, що 

прагне жити, а й у прагненні до смерті, себто у прагненні повернутись 

у первозданний стан. Інстинкт смерті, наближаючись до первозданного 

спокою, робить усе, щоб перебороти Ерос як джерело активності та 
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вітальності. Втім, Ерос також проявляє свою енергію, внаслідок чого 

відбувається протистояння між життям та смертю. Означену ідею 

боротьби Ероса і Танатоса Фройд продовжує у статті «Невдоволення 

культурою» 1930 року, де наголошує на тому, що інстинкт смерті є 

першопочатковою, самостійною, інстинктивною схильністю. Інстинкт 

смерті стоїть на перешкоді програмі культури, яка слугує Еросу, 

лібідозному зв’язку, енергії, що об’єднує людей у родини, племена, 

народи, нації тощо. З метою виживання людського роду культура 

намагається стримати Танатос за рахунок подавлення його 

інстинктивної агресивності та перехопленні інстанцією Над-я (совістю) 

[159].  

У випадку Комахи, без сумніву, йдеться про потяг до смерті, 

Танатос. За його абстрактними витворами, фіктивним існуванням 

криється саме цей деструктивний елемент. Танатос Комахи 

проявляється як бажання нічого не бажати: «Я майже відповів! Я 

усвідомив в собі серафічну довершеність себе. Коли людина почуває 

себе неповною, вона шукає собі жінку, одну, дві, три або тисячу й три. 

Жінка або жінки повинні врівноважити цю неповноту його, вщерть, 

назавжди. Я ніхто, але я хочу бути людством. І тому моєю сповненістю 

буде моя відсутність» [39, С.247]. Потяг до смерті розщеплює та 

руйнує Серафікуса, оскільки він скеровується назовні, обертається 

проти зовнішніх об’єктів. У свою чергу, Вер навспак уособлює 

життєдайну силу Еросу, інстинкту життя, кохання. Саме тому вона не 

здатна бути поруч з Комахою, який будь-яке почуття обертає на 

деструкцію, смерть: «Не можна жити в становищі перманентної 

гарячки, в постійній 39-ступеневій температурі, коли кохання агонізує. 

Комаха жив з цим повсякчасним почуттям кохання, що агонізує» [39, 

С.274].  

Отже, проаналізувавши філософські засади роману Віктора 

Петрова «Доктор Серафікус», можна сказати, що думки, висловлені 
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письменником цілком суголосні європейським інтелектуальним 

запитам 20-30 рр. ХХ ст. Зокрема, культурфілософським інтенціям 

О.Шпенглера та З.Фройда. Петрова, як і цих мислителів, цікавить 

відповідь на питання: яким чином в ситуації кризи європейської 

культури, у період її присмерку, згасання, приборкати ті агресивні 

інстинкти самознищення, що ведуть до розладу людського існування. 

Як слушно зазначав з цього приводу З.Фройд: «Нині люди настільки 

далеко зайшли у своєму пануванні над силами природи, що легко з 

їхньою допомогою можуть знищити один одного, до останньої 

людини. Вони знають це, звідси їхня велика турбота, їхні нещастя, їхні 

тривоги» [159]. 

Відтак, вихід з цієї ситуації Віктор Петров вбачає у створенні 

нового типу культури, який ґрунтуватиметься на «аристократизмі 

духу», інтелектуалізмі, освіченості, гармонії між раціональним та 

чуттєвим, зверненні до культурного досвіду людства з метою 

трансляції кращих його зразків у сьогодення, що цілком відповідає 

світоглядним засадам творчості київської «неокласики» та Віктора 

Петрова.  

На основі проаналізованого матеріалу доходимо наступних 

висновків.  

Аналіз філософських засад літературної творчості Віктора 

Петрова мав на меті не тільки прослідкувати найважливіші тенденції у 

розвитку українського модернізму, але й продемонструвати 

особливості філософсько-літературної рефлексії самого Петрова, 

творчість якого залишається ще й досі маловідомою. Йдеться 

передусім про антипозитивізм, становлення екзистенціалістського 

дискурсу, інтелектуалізм, акмеїстичні та антисимволістські настанови 

київських неокласиків, до числа яких можна почасти зарахувати і 

Петрова. Саме творчість Петрова під псевдонімом Домонтовича 

найяскравіше та найповніше розкриває неоднозначність та розмаїтість 
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поглядів, що панували в інтелектуальних колах 20-30 рр. ХХ ст. 

Літературна рефлексія Петрова означила психоаналітичні, 

екзистенціалістські, формалістські запити доби та продовжила лінію 

шукань європейської гуманітарної думки І половини ХХ ст. 

Поставлене завдання вирішується у трьох напрямках дослідження 

– історичному, теоретичному і практичному. По-перше, це розкриття 

історичного ґрунту літературного становлення; по-друге, теоретичний 

опис інтелектуальної позиції і, по-третє, практичний аналіз результатів 

літературної діяльності. 

1. У історичному напрямі дослідження отримано наступні 

результати: 

А) Ідея про те, що література та літературознавство мають 

ототожнюватись, витворюючи новий тип поета, поета, який досліджує 

літературу, зосереджуючи увагу не лише на ідейно-змістовому рівні, а 

й на формальному, розуміє нерозривну єдність цих рівнів, постала 

ключовою для Петрова і «неокласиків». Вона сприяла оновленню 

української літератури. 

Б) Тому головним об’єктом критики «неокласиків» та Петрова 

постали як застарілі форми – «народництво», так і ті, що видавали себе 

за нові, але насправді такими не були – «український модернізм». 

2. У теоретичному напрямі дослідження виявлено, що 

А) позиція Петрова не збігається повністю з «неокласиками», тому 

і досі проблемною є його належність до цієї потужної літературної 

групи, до якої він був безперечно близьким, але 

Б) його власна позиція, яка не вкладається у «неокласику» полягає 

у тому, що Петров розуміє оновлення літератури як її фундаментальну 

інтелектуалізацію, де головну роль відводить філософській рефлексії. 

Тут філософія вже не прояв ескапізму літератури, втечі від проблем у 

ідеалістичні горизонти, а навпаки плацдарм літературного розгортання 

ключових проблем людського існування. 
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В) Петров виявляється одним з перших представників 

інтелектуального роману, теоретиком якого приблизно у ці ж роки був 

Бахтін. Головні ознаки, які російський філософ висунув для подібних 

творів – діалогізм, авторський коментар тощо – чітко присутні в 

українця Петрова і дозволяють йому краще висловити філософську 

фабулу. 

3. У практичному напрямі дослідження на літературному 

матеріалі інтелектуальних романів Петрова продемонстровано 

наступне: 

А) Роман Петрова «Дівчинка з ведмедиком» містить у собі 

ключові ідеї екзистенціального філософування, яке починає свій 

широкий рух європейською культурою саме з 20-х рр. ХХ ст. Для 

кращого прояснення ключових моментів цього роману обраний 

філософський понятійний апарат французького філософа-

екзистенціаліста Жана-Поля Сартра, через те, що у 20-х роках такого 

понятійного апарату ще не було, він знаходився у стані розробки. Таке 

перенесення не є свавільним, оскільки саме у 20-ті роки починали свої 

екзистенціально-філософські розвідки, наприклад, у Німеччині Мартин 

Гайдеґер – «Буття і час» (початок роботи 1926 рік), або ж вигнаний у 

Париж російський філософ Микола Бердяєв – «Нове Середньовіччя» 

(1924 рік), початок роботи над книгою «Про призначення людини…» 

(вийде 1931 року). 

Б) Роман Петрова «Доктор Серафікус» тематично належить 

загальним філософським тенденціям початку ХХ ст., спрямованим на 

критику і подолання кризи культури, яку пов’язують з надмірною 

раціоналізацією життя. Тут слід згадати «філософію життя» загалом і 

культурологічну концепцію Шпенґлера зокрема, яка набула широкої 

популярності після виходу у 1918 і 1922 рр. його двотомної роботи 

«Присмерк Європи». Також важливим було розповсюдження 

фрейдистських ідей, які також посувають розум з його непохитного 
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центрального місця. Оновлення Фройдом власної концепції і введення 

дуалізму потягів до життя і смерті (Ерос і Танатос) у роботі «По той 

бік принципу задоволення» (1920 рік) було важливим для 

культурологічних ідей, пов’язаних зі спробами цивілізаційного 

діагнозу. 

В) Романи Петрова засвідчують його глибоку обізнаність у 

філософських і культурологічних проблемах початку ХХ ст. і 

демонструють широку контекстуальну палітру. 

Зрештою, слід зауважити, що саме інтелектуальний роман став 

одним з найголовніших методологічних інструментів дослідження 

сучасної Петрову культури, і таким чином він зміг включити 

українську культуру як у більш широкий контекст європейської 

культури, використовуючи Шпенґлеровий мотив, так універсальний 

загальнолюдський контекст, базуючись на екзистенціальних ідеях. 
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ВИСНОВКИ 

 

У результаті проведеного дослідження можна сформулювати 

наступні висновки. 

1. В історії вітчизняної гуманітарної науки В.П.Петрова можна 

вважати одним із засновників сучасного українознавства як 

автономної предметної галузі соціогуманітарного знання. На основі 

дослідження українознавчих праць В.П.Петрова, можна 

стверджувати, що результати українознавчих праць вченого можуть 

бути застосовані до осмислення і розв’язання сучасних актуальних 

проблем розвитку української культури як у теоретичній, так й у 

методологічній площинах. Досліджувані В.П.Петровим комплексні 

проблеми розвитку української культури є сумірними із сучасними 

актуальними проблемами та завданнями українознавчої науки, 

серед яких осмислення актуальних проблем та розробка практичних 

засобів формування національних світоглядних цінностей та 

соціальної ідеології, консолідації суспільства, гуманітарного 

розвитку держави, збереження й збагачення історичного досвіду та 

автентичних культурних традицій, інтеграція до європейського та 

світового культурного простору.  

2. Українознавчий зміст та проблематика поєднує значний 

корпус праць В.П.Петрова, який складається із таких філософсько-

культурологічних та філософсько-історичних досліджень як 

«Походження українського народу», «Етногенез слов’ян. Джерела, 

етапи розвитку і проблематика», «Основні проблеми фольклору», 

«Матері-родоначальниці. Антропоморфні зображення матерів-

родоначальниць», «Антропологія Сковороди», «Особа Сковороди», 

«Естетична доктрина Шевченка», «Пантелеймон Куліш у 50-і роки. 

Життя. Ідеологія. Творчість», «Історіософічні етюди»,  а також 
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таких художніх та художньо-публіцистичних творів як «Дівчинка з 

ведмедиком», «Доктор Серафікус», «Без ґрунту», «Болотяна 

лукроза». Можна стверджувати, що українознавча проблематика 

посідає чи не головне місце у науково-філософській та художньо-

публіцистичній спадщині В.П.Петрова. 

3. Визнаючи «етногенетику» як окрему науку і розробляючи її 

методологічний апарат, В.П.Петров виокремлює ключові принципи 

культурної організації суспільства. Такими принципами є ключові 

«категорії мислення» притаманні індивідам в певних історичних 

умовах, систему яких складає «ідеологія». Саме «ідеологія» як 

система «категорій» мислення індивідів у певних історичних 

умовах постає способом організації культури, загальним 

комплексом філософсько-світоглядних поглядів, що репрезентують 

спосіб буття «епохи». Аналіз такої «ідеології» утворює нову 

методологію наукового дослідження культури та її історії. 

Продуктивною для сучасного українознавства є позиція 

В.П.Петрова, згідно з якою культура відкриває себе у 

«ідеологічній» системі «категорій мислення», де провідна 

«категорія» набуває статусу «істини», формуючи «логіку» 

поведінки індивідів у спільноті. Саме такий методологічний підхід, 

який передбачає визнання  головною «категорією мислення» 

первісної культури «рід», дозволив ученому розкрити світоглядну 

«логіку» розвитку первісної людини та її специфічні риси, які 

можна сформулювати у наступних твердженнях.  

1) У первісній культурі фольклор ще не відокремлений від 

суспільної «ідеології» і навпаки. Це означало, що певний образ, 

сюжет або мотив належали не лише до фольклору, а були 

визначальною складовою суспільної ідеології. 
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2) «Рід» – це не просто сукупність наявних членів родової 

общини («родовичів»), а така світоглядна модель, що утворює 

єдність живих, померлих і ненароджених.  

3) Природа й людина усвідомлюється в аспекті роду і 

передусім саме в аспекті материнського роду. Свідомість буття 

визначається в первісному суспільстві як материнсько-родова 

свідомість. 

4)  домінантна «ідеологічна категорія роду» визначає уявлення 

про смерть і народження, а тому поняття існування загалом 

пов’язується із «родом». 

4. З позицій сучасного українознавства проаналізовано 

запропоновану В.П.Петровим філософсько-історичну методологію 

та конкретні результати дослідження вченим витоків української 

культури. Набула подальшого розвитку розроблена В.П.Петровим 

концептуально-типологічна модель етнічного становлення 

української культури, згідно з якою етапи етногенезису 

визначаються зміною «культурного коду», що складається з парних 

(суперечливих) філософсько-історичних категорій, які визначають 

«ідеологічне ядро» етносу на конкретно-історичному етапі його 

розвитку. Етапи етногенезису українців визначаються послідовною 

зміною таких пар «ідеологічних» категорій як «материнське – 

батьківське» (етап Трипільської культури), «хліборобство – 

скотарство (вершництво)» (Усатівська культура), «рівність – 

нерівність» (Скіфська культура), «війна – торгівля» (Зарубинецько-

корчуватська культура), «замкненість – діалог» (Черняхівська 

культура).  

5.Методологічно цінною для розвитку сучасних 

українознавчих досліджень походження українського народу є 

позиція В.П.Петрова щодо розв’язання дихотомії «міграціонізм-

автохтонізм». На думку вченого, міграціоналізм і автохтонізм не 



162 

 

враховують передусім лінгвістичні дані, спираючись на суто 

просторовий принцип. За їхньої відсутності універсалізація 

висновків археологічних досліджень страждає на суб’єктивізм. І, 

навпаки, лінгвістичні дані завжди тяжіють до абстракцій 

універсалістського характеру, нехтуючи просторовою локалізацією. 

Продуктивною для розвитку методологічних засад сучасного 

українознавства є ідея В.П.Петрова, відповідно до якої дослідження 

етногенезису має будуватися на принципі взаємодоповнюваності 

археологічних та лінгвістичних джерел, оскільки перші не можуть 

розкрити етнічні ознаки культури, а другі – часові та географічно-

просторові. Результатом застосування В.П.Петровим даного 

принципу до дослідження проблем етногенезу слов’ян дозволило 

обґрунтувати розрізнення «географічного» та «історичного» 

слов’янства, розкривши нові філософсько-українознавчі виміри 

вивчення питань етногенезу слов’ян та походження українського 

народу, що не втратили своєї актуальності сьогодні. 

6. На основі теоретичної реконструкції та критичного аналізу 

методологічних принципів та прийомів етногенетичної концепції 

В.П.Петрова у дисертації уточнено предмет українознавства у 

структурі сучасного філософського знання. Предметом 

українознавства як філософської науки постають міждисциплінарні 

проблеми розвитку української культури, які не можуть бути 

розв’язані у межах конкретних предметних галузей історії, 

археології, етнографії, мовознавства, літературознавства та інших 

гуманітарних наук. До таких міждисциплінарних проблем належать 

як класичні питання етногенезу слов’ян, походження українського 

народу, зародження і розвитку української національної культури, 

так й сучасні проблеми розвитку елітарної та масової культури 

України, збереження національної ідентичності у глобалізованому 
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світі, проблеми консолідації вітчизняного суспільства, 

основоположні принципи гуманітарного розвитку України. 

7. Аналіз вчення В.П.Петрова про світоглядні, філософські та 

ідейні джерела національного відродження української культури 

дозволяє розширити сучасні міждисциплінарні знання про джерела 

і складники формування національної культури України ХІХ 

століття, до яких належать такі специфічні світоглядні риси як 

суперечливе поєднання «іронічного ставлення до дійсності» та 

«містичного заперечення раціонального тиску гіперкультурності» 

(творчість Г.С.Сковороди), символічного перетворення дійсності у 

формі поетично-революційної практики (творчість Т.Г.Шевченка) 

та «теорії хуторянства» у формі практики «консервування народної 

культури» (творчість П.О.Куліша).    

Вивчення творів В.П.Петрова, присвячених життю і творчості 

Г.С.Сковороди, дозволяє зробити висновок про те, що у творчості 

Г.С.Сковороди укорінюється ідея «іронічного ставлення до 

дійсності», яке базується на містичній настанові  «відходу від 

раціонального тиску гіперкультурності», на продуманій онтології 

тексту та мови, та на пов’язаному з нею символізмі. Згідно з 

інтерпретацією В.П.Петрова, «іронічне ставлення» передбачає 

фундаментальну «викривленість», «опосередкованість» буття у 

світі для людини.  

Аналіз шевченкознавчих праць В.П.Петрова дозволяє зробити 

висновок про «романтизм» Т.Г.Шевченка,  «шевченкізм» (термін 

В.П.Петрова) як  продовження барокової лінії «іронічного 

ставлення до дійсності», яке загострює її у гротескних формах 

символізації. Ця світоглядна трансформація стала основою 

поетично-революційної діяльності Т.Г.Шевченка, перетворивши її 

на тип вітчизняного культуротворення.  
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Українознавчий аналіз праць В.П.Петрова, присвячених 

творчості П.О.Куліша, дозволяє зробити наступні висновки. 

Романтизм П.Куліша завершує логіку символізації дійсності у 

культурництві. Романтичний злам, що супроводжує творчість 

П.Куліша, з одного боку, демонструє піднесення мовно-

літературної сфери як центральної для культури будь-якого народу, 

утверджує культ поетичного народного генія (яким став Тарас 

Шевченко), вдосконалює мовознавство (створюючи нові правописи, 

наприклад, «Кулішівку»), але, водночас, звужує поетично-

революційну практику до просвітницької діяльності. Таким чином у 

процесі становлення української національної культури поетично-

революційна практика Т.Г.Шевченка зі здійснення народних мрій і 

бажань перетворюється на етнографічне «консервування народної 

автентики».  Ідея П.О.Куліша про розчарування у міській 

цивілізації, яка виразилась у концепції «хуторянства», стала 

провісником сучасної для В.П.Петрова кризи у розвитку 

національної культури, осмислення якої здійснювалося мислителем 

у формі інтелектуального роману. 

8. Вперше здійснено філософсько-українознавчий аналіз 

літературно-публіцистичного проекту національного 

культуротворення Віктора Петрова-Домонтовича, його 

світоглядних засад та практичних результатів. Розширюючи 

позицію «неокласиків», Віктор Петров-Домонтович обґрунтовує 

модерністський проект оновлення літератури у формі її 

фундаментальної інтелектуалізації, тобто включення до художніх 

літературних творів філософської рефлексії, що не було характерно 

для раннього українського модернізму. Практичним результатом 

літературно-публіцистичної творчості Віктора Петрова-

Домонтовича стало введення до сучасної української літератури 

жанру «інтелектуального роману» («Дівчинка з ведмедиком», 
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«Доктор Серафікус», «Без грунту»), у якому мислителем до 

широкого суспільного дискурсу українського модернізму були 

введені ключові концептуальні ідеї західноєвропейської 

філософської думки першої половини ХХ ст. (Ж.П.Сартра, 

О.Шпенглера, З.Фройда), виявлено умови можливості їх 

застосування для розвитку модерної національної культури 

України. 

Для сучасних українознавчих досліджень значний евристичний 

потенціал має ідея В.П.Петрова-Домонтовича про можливість 

поєднання творчо-літературної та літературознавчої діяльності, яка 

дозволяє створити новий тип процесу культуротворення та його 

суб’єкта. Запропонований мислителем підхід передбачає 

розширення функцій української літератури від суто художньо-

естетичних до інтелектуально-дослідницьких й світоглядно-

культуротворчих, що є умовою можливості подолання застарілих 

форм «народництва» у розвитку сучасної української культури.  

9.Методологічно цінною й продуктивною для сучасних 

українознавчих досліджень постає ідея В.П.Петрова про 

фундаментальну інтелектуалізацію літератури, провідна роль у якій 

належить філософській рефлексії. Ця ідея дозволяє ввести до 

предметно-проблемного поля українознавчих досліджень розвиток 

художньої та художньо-публіцистичної літератури, вивчення якого 

передбачає досягнення відмінних від академічного 

літературознавства цілей, що мають світоглядно-філософський й 

культурологічний зміст.   

10.На основі аналізу літературно-публіцистичної спадщини 

В.П.Петрова можна зробити висновок, що розроблена і практично 

реалізована В.П.Петровим концепція «інтелектуального роману» 

продовжує зберігати значний евристичний потенціал, може бути 

застосована у якості українознавчої методології дослідження 
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комплексних, світоглядно-філософських проблем розвитку сучасної 

української культури, а також практичним засобом інтеграції 

вітчизняної культури до європейського простору культуротворення.   
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