
Інформаційний лист 

 

10 жовтня 2014 р. виповнилось 120 років від дня народження Віктора 

Платоновича Петрова – українського письменника, філософа, соціального 

антрополога, літературного критика, археолога, історика і культуролога. 

Писав також під псевдонімами В. Домонтович (художні твори), Віктор Бер 

(наукові праці), В. Плят, А. Семьонов, Борис Вериго. 

Народився Віктор Петров 10 жовтня 1894 р. у Катеринославі, у родині 

священика Платона Мефодійовича Петрова та його дружини Марії 

Вікторівни Петрової. Дитинство В. Петрова промайнуло в Одесі. У 1913 р. 

він закінчив Холмську чоловічу гімназію, а в 1918 р. – історико-філологічний 

факультет Київського університету. Одним з його викладачів, який справив 

вплив на Петрова, був Володимир Перетц. Петров отримав срібну медаль за 

свою дипломну роботу «Н. М. Языков, поэт пушкинской плеяды. Жизнь и 

творчество» і залишився в університеті як професорський стипендіат (1917–

1920). Пізніше В. Петров працював в Етнографічній комісії Української 

Академії наук. Разом з Андрієм Лободою був редактором Етнографічного 

вісника (1925–1929) та головою Етнографічної комісії (1927–1933). У 1920-ті 

роки Петров належав до кола неокласиків.  

У 1930 р. В. Петров захистив докторську дисертацію «Пантелеймон 

Куліш у п’ятдесяті роки. Життя. Ідеологія. Творчість». У цьому ж році 

фігурував у справі фіктивної Спілки визволення України, в результаті чого 

був знятий з посади керівника Етнографічної комісії і понижений до посади 

наукового співробітника. У 1941 році короткий час був директором Інституту 

українського фольклору. У 1941 р. науковець знаходився в окупованому 

німцями Харкові. Видавав в 1942–1943 роках часопис «Український Засів». 

В кінці війни Петров опинився в Німеччині, був пов’язаний з Українським 

науковим інститутом в Берліні. Був одним із засновників Мистецького 

українського руху. Знаходячись в еміграції, Петров в 1947–1949 рр. викладав 

етнографію на філософському факультеті Українського вільного 

університету в Мюнхені та у Теологічній академії Української автокефальної 

православної церкви. 18 квітня 1949 р. В. Петров зник з Мюнхена.  

Від 1956 р. він працював у Києві в Інституті археології. Загубивши 

документи під час війни, В. Петров був вимушений заново захищати 

докторську дисертацію у 1966 р. Помер у 1969 р. 

Документи В. Петрова до ЦДАМЛМ України надійшли від вдови Софії 

Федорівни Зерової у 1969 р. за дарчими актами № 594, 595, 604. Згодом 

у 1984 р. за актом № 136/7 Софія Федорівна передала до архіву-музею ще 

один комплект документів. Після науково-технічної обробки документів був 

сформований особовий фонд Віктора Платоновича Петрова (ф. 243, оп. 1, 

од. зб. 242, крайні дати документів 1837–1967 рр.). 

Творчі документи – найбільший розділ особового фонду В. Петрова. 

Серед документів розділу літературознавчі праці «Куліш у 1850-і роки», 

«Селянська теорія Куліша», «Теорія хуторянства П. Куліша», «Теорія 

культурництва в Кулішевому листуванні 1856–57 рр.», «Політичні настрої 



П. Куліша 1850-60-х років», «Автобіографічні твори П. Куліша», «“Чорна 

Рада” П. Куліша», «Антропологія Сковороди», «Особа Сковороди», 

«До характеру філософського світогляду Сковороди. Вчення Сковороди про 

матерію».
 
Етнографічні праці «Смерть-схоплення, взяття», «Фольклористика 

эпохи империализма», «К палеонтологи слова “ляда, лядина, land”», 

«Вогневе хліборобство й хліборобський культ огня», «Обрядова поезія. 

Календарний фольклор», «Замітки про слов’янські мови», та ін. Художня 

проза представлена романом «Аліна і Костомаров», окремими розділами 

твору «Гельдерлін – поет єдності», романом «Доктор Серафікус», романом 

«Ексгардт», повістю-хронікою «По следам Щорсовского похода»,
 
окремими 

розділами роману «Родина Тихмєнєвих» (загальновідома назва «Дівчина з 

ведмедиком»), «Спогади з громадянської війни на Україні».  

У розділі листування містяться листи В. Петрова до дружини С. Зерової 

за 1943–1956 рр. та кореспонденція від С. Берга, О. Бодянського, К. Бреде, 

А. Каліщука, Є. Кирилюка, Д. Косарика, Б. Ларіна, О. Могилянського, 

А. Непокупного, Ф. Філіна, М. Щукіна та ін. 

Серед документів біографічного характеру зберігається свідоцтво про 

народження В. Петрова; посвідчення наукового співробітника Інституту 

археології НАН України; численне службове листування з організаціями та 

установами. 

Розділ «Матеріалів, зібраних фондоутворювачем для роботи» 

представлений копійними документами про життя і творчість П. Куліша та 

інших діячів культури ХІХ ст. 

У розділі «Образотворчі документи» містяться дев’ять індивідуальних 

фотографій В. Петрова за 1920-ті – 1960-ті рр. 

Розділ «Матеріали членів сім’ї фондоутворювача» включає документи 

дружини фондоутворювача С. Зерової (редакторська діяльність із 

впорядкування «Хрестоматії з античної літератури» М. Зерова) та листи до 

неї від Н. Зозулі, О. Микитенка та ін. 

З архівними документами В. Петрова можна ознайомитися в читальному 

залі ЦДАМЛМ України, який працює з 10.00 до 17.00, крім суботи, неділі та 

останнього дня місяця. 

 

Підготував Д. В. Нестерчук, 

головний спеціаліст  

відділу використання інформації документів  

ЦДАМЛМ України  


