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В.П.ПЕТРОВ – "ПРОБЛЕМА ЕПОХИ: СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ ТА РЕНЕСАНС  
(АПОЛОГІЯ ЗАПЕРЕЧЕННЯ)" 

 
Якщо говорити про епоху, то це значить, що ідеї іс-

торичної безперервності в часі протиставляється ідея 
перервності, ідея повторювання, уявлення повторюва-
них кінців і початків. 

На думку В.П.Петрова ідеології епох народжувалися 
із заперечення. Відтак, проблема логічної функції запе-
речення, тобто проблема функції негації в історії стано-
вить одну з провідних проблем історіософії. Історія 
людства виразно свідчить, що ідеологія кожної нової 
епохи будувалася не сама по собі і не із самої себе, а з 
негації попередньої. Відтак, структуру нової ідеології 
визначала структура ідеології попередньої доби. 

Ідеологія Середньовіччя базувалася на градації про-
тиставлень: Бога – людині, землі – неба, душі – плоті і 
т.д., що ж до Ренесансу, то В.П.Петров робить висновок, 
що протиставлення лишається непорушним, але в ме-
жах кожного даного протиставлення те, що стверджува-
лося, і те, що заперечувалося, міняються своїми місця-
ми. Протиставляючи Бога й людину, Середньовіччя під-
порядковувало людське Божому. Ренесанс зробив на-
впаки, він Боже підпорядкував людському. 

В.П.Петров, виходячи з функції заперечення, нега-
ції, будує логічну конструкцію гносеологічного поняття 
істини. Так, в уявленні Середньовіччя істина була об'єк-
тивною, вона не є здобутком суб'єктивного акту раціо-
нального пізнання, а надраціональним дарунком неба, 
істина як догмат, як церковний догмат. 

Ренесанс почав із заперечення догмату. Істина не в до-
гматі, а в адогматизмі, у звільненості від догматів. Ренесанс 

висуває релятивізм, немає однієї і єдиної істини, є багато, і 
кожна з них істина. Таке плюралістичне уявлення істини 
стає додатком до твердження про її релятивізм. 

Отже, для Середньовіччя істину дано – для Нового 
часу вона є здобутком пізнавального акту людини. Для 
Середньовіччя істина об'єктивна – для Нового часу – 
суб'єктивна. Божа – людська; ірраціональна – раціона-
льна; церковна – осібна; універсальна – приватна й 
партикулярна. Не позаособова, а індивідуальна; не аб-
солютна, а релятивна; не єдина, а плюралістична; не 
безумовна, а умовна; не безсумнівна, а сумнівна. 

Кожна з провідних тез у поглядах Нового часу на пі-
знання є лише антитезою до поглядів Середньовіччя на 
пізнання. Жодну з тез не витворено саму із себе, а тіль-
ки за принципом безпосереднього її протиставлення 
категоріям попередньої доби. 

Таким чином, при зміні двох епох світогляд нової 
епохи витворюється не сам по собою і не сам із себе в 
межах даної доби, а в боротьбі проти світогляду попе-
редньої. Ймення осіб, хронологічні дати, особиста доля 
людини, консолідація груп, перемоги й поразки стоять 
за кожною з тез. 

Раціоналізм, суб'єктивізм, релятивізм, плюралізм, 
скептицизм лягли в основу структури гносеологічної 
системи Нового часу. Вони виробилися з негації. 

Заперечення між епохами розкривається в розчле-
нуванні заперечень між окремими етапами, що засту-
пають один одного в рамках даної доби. Заперечення 
завжди лишається прямим. 

 
Ф.М.Медвідь, канд.філос.наук, НАДПСУ 

 
ВІКТОР ПЕТРОВ ЯК ДОСЛІДНИК ЕТНОГЕНЕЗУ УКРАЇНЦІВ:  

ДЕЯКІ ПИТАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ Й МЕТОДИКИ 
 
Поступове входження України до європейських і єв-

роатлантичних структур вимагає осмислення власної 
ідентичності, зокрема переосмислення із сучасних ме-
тодологічних засад етногенезу українського народу. 

В цьому плані конче потребують уваги імена услав-
лених і відомих у світі (можливо, завдяки подвижництву 
діаспори) українців, необґрунтовано забутих в Україні, 
обвішаних ярликами "буржуазного націоналіста". 

Серед плеяди таких імен, що, за влучним висловом 
Миколи Жулинського потрапляють "із забуття – в без-
смертя" є ім'я видатного етнографа, археолога та мово-
знавця, вченого-універсала професора Віктора Петрова. 

Віктор Петров (1894-1969) (літературний псевдонім 
В.Домонтович, В. Бер) народився 10 жовтня 1894 року 
в родині вчителя у місті Катеринославі. Закінчив Холм-
ську гімназію і вступив у 1913 році на історико-
філологічний факультет Київського університету 
Св.Володимира. Уже в студентські роки він виявив не-
абиякі здібності до наукової роботи. Після закінчення 
Київського університету, історико-філологічного факу-
льтету з відділу слов'яно-російської філології з дипло-
мом 1-го ступеня та срібною медаллю за твір "Н.М. 
Языков: жизнь и творчество" був залишений у 1918 році 
при університеті як професорський стипендіат для під-
готовки до професури при кафедрі російської мови й 
письменства [Білокінь С. Довкола таємниці // Петров В. 
Діячі української культури (1920-1940 рр.) – жертви бі-
льшовицького терору. – К., 1992. – С.17]. 

Водночас Віктора Петрова обрали ученим секрета-
рем Комісії для складання історичного словника Всеук-
раїнської академії наук. 

У 1930 році він захистив дисертацію "Пантелеймон 
Куліш у п'ятдесяті роки: Життя. Ідеологія. Творчість" і 
здобув ступінь доктора історії й літератури. Парадокси 
повоєнної радянської дійсності спричинилися до того, 
що відомому на той час ученому Віктору Петрову дове-
лося вдруге у 1966 році захищати докторську дисерта-
цію по темі: "Мова. Етнос. Фольклор" [Петров Виктор. 
Заявление в Высшую Аттестационную комиссию // 
Слово і час. – 2002. – № 10. – С.52; Попов П. В Высшую 
Аттестационную комиссию СССР // Слово і час. – 2002. 
– № 10. – С.53]. 

За півстоліття роботи на науковій ниві він підготував 
біля двохсот праць із мовознавства, фольклористики, 
літературознавства та етногенезу. Як археолог Віктор 
Петров розкопував пізьнотрипільські й ранньослов'ян-
ські поселення, досліджував антську культуру "полів 
поховань" і скитські пам'ятки, опублікував щоденник 
рукописів В.Хвойки у Зарубинцях. Він автор праць "По-
ходження українського народу" (1947), "Зарубинецький 
могильник" (1957), "Історична географія та проблеми 
слов'янського етногенезу на матеріалах гідронімії" 
(1966), "Скіфи: Мова і Етнос" (1968), "Подсечное зем-
леделие" (1968) та ін. 

Важливе місце у наукових зацікавленнях В.Петрова 
посідає проблема етногенезу слов'ян, зокрема, україн-
ського народу. В 1972 р. побачила світ фундаменталь-
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на монографія вченого "Етногенез слов'ян", де розроб-
лено й запропоновано оригінальну концепцію похо-
дження слов'янського етносу. Правда, засадничі її по-
ложення були сформульовані В.Петровим ще в 1947 
році у лекції "Походження українського народу". 

На жаль, ця важлива теоретична праця В.Петрова 
не була надрукована і побачила світ лише у 1992 році. 
Праці "Походження українського народу" властивий 
комплексний підхід до найдавніших фаз формування 
українського етносу, зокрема, за доби давньоземле-
робської трипільської культури, у скіфські часи, за пері-
оду зв'язків з Римською імперією. Вона ґрунтується на 
широкій археологічній джерелознавчій базі із залучен-
ням даних етнографії, антропології, мовознавства. "Не-
має сумніву: лише об'єднавши матеріали археології, 
антропології, етнології й мовознавства, можна розв'яза-
ти складне й відповідальне питання етногенези україн-
ського народу" – вважає вчений [Петров В. Походжен-
ня українського народу. – К., 1992. – С.9]. 

Професор В.Петров як "вчений нідерлівського 
кшталту" на думку відомого українського історика Ми-
хайла Брайчевського "був істориком (у широкому розу-
мінні того слова), але істориком, який не ставив собі 
жодних меж чи обмежень щодо залучення джерел, смі-
ливо долав "відомчі рамки" наукової парафіяльності. 
Його універсалізм був суворо підкорений інтересам 
історичного дослідження", бо "якщо вирішити проблему 
східнослов'янського етногенезу неможливо методом 
детальної типології горщика празького типу, то в ролі 
центральної виступить проблема методики семіотичної 
інтерпретації всіх категорій джерел, здатних забезпечи-
ти дослідникові потрібну інформацію" [Брайчевський М. 
В.П.Петров – учений-універсал // Слово й час. – 2002. – 
№ 10. – С.14]. 

"В питаннях етногенези, – слушно зауважує Віктор 
Петров, – вирішальне слово належить не історикам, 
дослідникам історичних процесів, а передісторикам, 
дослідникам, що вивчають передісторію, отже, насам-
перед археологам" [Петров В. Походження українсько-
го народу. – К., 1992. – С.10]. 

"Лишаючись у межах історичних періодів історії 
України, – наголошує професор Петров, ми не розв'я-
жемо питання про генезу нашого народу. Ми повинні 
заглибитись в попередні періоди, почавши з найдавні-
ших, досліджуваних на підставі матеріалів, здобутих 
археологією в першу чергу" [Там само. – С.10]. 

Стосовно етногенезу Віктор Петров так сформулю-
вав дослідницьке кредо, осмислюючи історичний про-
цес як відновлення поколінь та автохтонність українсь-
кого народу. 

"Отже, коли ми кажемо, що ми є автохтонами на нашій 
землі, що ми живемо на ній не від VI ст. по Різдві, а ще від 
неоліту, від ІІІ тисячоліття перед Різдвом, ми повинні, ка-
жучи це, зважати, що між нами й людністю неолітичної 
України лежить кілька перейдених нашими предками епох, 
кілька етапів етнічних деформацій, ступнів розвитку, офо-
рмлюваного в проявах різних, часто протилежних тенден-
цій розвитку і одночасно пережитих криз. 

Ми повинні зважити, що наша автохтонність на на-
шій землі не була плодом і наслідком лише самої біоло-
гічної зміни й біологічного відтворення поколінь, що в 
русі часу, протягом тисячоліть, послідовно заступали 
одне – процес незмінний і однозначний, тоді справді ми 
були б антропологічно тотожні трипільцям, – а вислідом 
суворих випробувань історії. У грозах і бурях знищень, 
в бурхливих змінах і зламах творився український на-
род, що став таким, яким ми його знаємо нині" [Там 
само. – С.25-26]. 

На думку фахівців такий підхід до розуміння етногене-
зу становить методологічну основу сучасних новітніх етно-
генетичних пошуків [Толочко П. Віктор Петров – дослідник 
українського етногенезу // Петров В. Походження україн-
ського народу. – К., 1992. – С.5; Корпусова В. В.Петров 
(Домонтович): етногенетика як свобода самовиявлення // 
Слово і час. – 2002. – № 10. – С.17-19]. 

Віктор Петров слідом за своїм вчителем В.Хвойком 
вважав, що можна шукати українські витоки ще у три-
пільській культурі: "Уже за неоліту сформувалася на 
Україні сума певних елементів матеріяльної культури, 
що входить і досі як складова частина до змісту етно-
графічної культури українського народу..." [Петров В. 
Походження українського народу. – К., 1992. – С.24]. 
Простежуються вони насамперед у системі господарст-
ва, топографії поселень, у звичаях розмальовувати 
житла й печі. "Як і за часів трипілля, так і досі жінка під-
мазує глиною долівку, розписує фарбами хату й піч" 
[Там само. – С.23]. 

Однак, на думку вченого, тут треба виразно відо-
кремити лінію культурно-історичних традицій і етнічних 
зв'язків, бо "за своїм антропологічним типом українці не 
є трипільці, і тут не може бути поставлений знак рівно-
сті" [Там само. – С.34]. 

Отже, дослідження етногенезу слов'ян, українського 
народу зокрема, Віктором Петровим, його етногенетич-
на концепція вимагають свого прочитання з сучасних 
методологічних засад із врахуванням його історіософ-
ського підходу та його постаті мислителя, вченого, 
письменника, що складають єдину і нерозривну ціліс-
ність особистості. 

 
Р.Д. Михайлова, канд. істор. наук 

 
МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ У МИСТЕЦТВОЗНАВСТВІ  
ЗА РОБОТАМИ В.П.ПЕТРОВА-ДОМОНТОВИЧА 

 
Актуальність проблеми, яка закладена у поняття 

"метод дослідження" важко переоцінити : ця проблема 
є базовою для будь-якої галузі знань. Істотною вона є і 
для мистецтвознавства – комплексу наукових дисцип-
лін, спрямованого до вивчення мистецтва, його окре-
мих специфічних видів, різноманітних аспектів мистець-
кої культури. В даному випадку йдеться про науку про 
пластичні (просторові) мистецтва, де головний науко-
вий інструмент – метод дослідження – базується на 
аналізі художнього твору [Винкельман И.И. История 
искусства древности. – Л.,1933; Винкельман И.И. Изб-
ранные произведения и письма. – М. – Л.,1935; Виппер 
Б.Р. Статьи об искусстве. – М., 1970]. 

Маючи на меті визначення змісту та форми мисте-
цького твору і прагнучі до його об'єктивної естетичної 
оцінки, мистецтвознавство, переважно, базується на 
методах історико-гуманітарних знань (хоча не виключає 
і застосування методів точних та природничих наук), які 
подаються у формі системи естетичних оцінок і су-
джень фактів історії мистецтва [Haslam M. The real 
world of the surrealists. – L., 1978; Venturi L. Histoire de la 
critique d'art. – Brux., 1938]. 

Важливий досвід, що етапно співпадає саме з пере-
рваними у 20-30 рр. набутками вітчизняної мистецтво-
знавчої школи [История європейского искусствознания. 
Вторая половина ХІХ-начало ХХ века. – Т.1,2. – 
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