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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Інтеграція України у світ спонукала до 

переосмислення внеску діячів української діаспори у вітчизняну історію. Серед 

них були діячі різного масштабу ‒ не тільки «великі», а й ті, яких у сучасних 

біографічних дослідженнях називають діячами «другого плану». Численні, 

працюючі у гущі суспільства, саме вони доносили до широких верств ідеї 

«перших», були тими, хто втілював у суспільне життя їхні проекти. Вони були 

дієвими творцями історії, чия роль і внесок мають бути глибше проаналізовані 

та гідно оцінені. Тому звернення уваги до постаті громадського і релігійного 

діяча «другого плану»: журналіста, історика, богослова, педагога О. Воронина 

(1926‒2013 рр.), життєві шляхи якого поєднали Україну зі світом, видаються 

нам вкрай актуальним. Дослідження його життєвих та громадських позицій, 

творчого доробку є засобом акумулювання знань про зв’язок українства у світі і 

плідну націотворчість, засобом усвідомлення та використання його досвіду. 

На жаль, значна частка багатої творчої спадщини О. Воронина вже 

втрачена. Але і та частина, яка збереглася переважно опублікованою, зокрема ‒ 

у редагованих ним виданнях, складає оригінальний скарб української 

громадської, історичної, релігійної думки, вартої вивчення й популяризації. 

Іншим аспектом актуальності теми є фактор антропологізації вітчизняної 

історичної науки, який є трендом всієї євроатлантичної історіографії останніх 

десятиліть. У цьому ключі дедалі виразнішим стає погляд до постатей 

звичайних людей або, сучасним терміном, осіб «другого плану», що 

проявляється збільшенням числа таких досліджень. Історико-біографічні праці 

стають методологічно ґрунтовнішими, дозволяють побачити не тільки постать, 

що досліджується, а й її оточення, середовище, суспільні зміни. 

Однією зі специфічних рис сучасного суспільного розвитку України є 

релігійне відродження. Проте констатуємо недостатність вивчення діяльності 

осіб, які забезпечували це відродження. Лише протягом останнього десятиліття 

в Україні з’явилися праці, присвячені вивченню діяльності одного з 

організаторів Комітету захисту УКЦ І. Геля, діяча релігійного відродження на 

Волині у міжвоєнний період ХХ ст. А. Річинського. На цьому напрямі багато 

невивченого. Магістр богослов’я О. Воронин був одним із діячів національного 

та релігійного відродження України, роль яких варта досліджень. 

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

виконано в межах науково-дослідної теми Запорізького національного 

університету «Суспільно-церковні трансформації в Україні ХІХ‒ХХІ ст.» 

(номер державної реєстрації – 0114U002661). 

Особистим внеском дисертанта у розробку теми є аналіз ролі 

представників української діаспори у формуванні системних змін 

демократичного розвитку українського суспільства, національно-культурному 

та релігійному відродженні України на прикладі особистості О. Воронина 

(1926‒2013 рр.). 
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Об’єктом дослідження є суспільно-політичні, національно-культурні та 

релігійні процеси в Україні та світі, в умовах яких відбувалося становлення та 

реалізація О. Воронина як українського громадського та релігійного діяча. 

Предметом дослідження є особистість О. Воронина, його громадська і 

релігійна діяльність у діаспорі та в Україні, що була відгуком на важливі 

суспільно-політичні, національно-культурні та релігійні виклики суспільства, і 

мала широкий інтелектуальний спектр: науково-історичний, журналістський, 

богословський, педагогічний, благодійницький. 

Метою роботи є висвітлення процесу і факторів формування особистості 

О. Воронина, встановлення внеску у громадсько-політичне, національно-

культурне, релігійне життя, у збереження і примноження колективної пам’яті 

українців заради національного та релігійного відродження України, збагачення 

української історії іменами активних, але досі маловідомих діячів. 

Для досягнення мети передбачено розв’язання дослідницьких завдань: 

– з’ясувати ступінь розробки питання, характер його джерельної бази та 

визначити методологічні засади дослідження; 

– встановити та проаналізувати суспільні фактори формування 

особистості, основні віхи життя і творчості О. Воронина; 

‒ показати роль родини у духовному становленні О. Воронина, визначити 

джерела формування релігійної складової його світогляду; 

‒ охарактеризувати інтелектуальне та культурне оточення О. Воронина, 

що сприяло його самореалізації 

‒ проаналізувати зміст суспільної активності О. Воронина як журналіста і 

редактора громадських і церковних видань; 

‒ оцінити напрацювання О. Воронина у сфері наукових досліджень історії 

християнської церкви та показати їх практичне значення; 

‒ реконструювати провідні ідеї богословсько-педагогічної творчості 

О. Воронина та засоби їхнього втілення у життя; 

‒ розкрити зміст і значення організаційної роботи О. Воронина у 

книговидавництві, у створені Літературно-меморіального музею братів 

Вараввів і будівництві православного Свято-Вознесенського храму у м. Каневі. 

Хронологічні рамки роботи визначені роками життя О. Воронина ‒ 

1926–2013 рр. У цих рамках умовно визначаємо два етапи: формування 

особистості: 1926‒1950 рр. та період творчої діяльності: 1950‒2013 рр. 

Територіальні межі роботи співвідносяться з місцями життя та 

діяльності О. Воронина, а також представників його родинного та 

інтелектуального оточення в Україні та українській діаспорі. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у створенні комплексного 

дослідження характеру, змісту і суспільного значення громадської, релігійної 

діяльності журналіста, історика, богослова, педагога Олександра Воронина 

(1926–2013 рр.) у діаспорі та в Україні. 

Вперше:  

– здійснено системний аналіз життєвого і творчого шляху, громадської та 

релігійної діяльності О. Воронина у контексті суспільно-політичних, 

національно-культурних та релігійних процесів в Україні та світі; 
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‒ висвітлено фактори формування особистості та етапи життєвого шляху 

О. Воронина; 

‒ розроблено питання впливу родини на формування світоглядних 

орієнтирів і духовне становлення О. Воронина; 

– визначено місце О. Воронина як діяча «другого плану» у системі 

соціокультурних зв’язків української діаспори в США та України; 

‒ розкрито концептуальні підходи О. Воронина до історії української 

церкви, до її місії у світі, до системи шкільного виховання, до організації 

книговидавництва, створення авторських видань; 

‒ з’ясовано сутність оригінальної концепції О. Воронина щодо шляхів 

досягнення миру і злагоди та перспектив суспільного розвитку України і світу; 

‒ проаналізовано зміст науково-історичної, журналістської, богословсько-

педагогічної, видавничої, благодійницької творчості О. Воронина; 

‒ встановлено особистий практичний внесок О. Воронина у збереження 

та примноження колективної пам’яті українського народу, державне, 

національно-культурне і духовно-релігійне відродження України; 

‒ показано унікальність і типовість життєвого прикладу О. Воронина як 

представника української діаспори у США, для розбудови незалежної України; 

‒ введено до наукового обігу корпус нових джерел з історії української 

політичної еміграції після Другої світової війни та взаємодії її з Україною; 

‒ зібрано і укладено бібліографію праць О. Воронина. 

Поглиблено: 

‒ усвідомлення діаспори як невід’ємної частини українського народу; 

‒ характеристики впливу державно-політичних систем, урядів, еліт на 

творчу діяльність української інтелігенції; 

‒ увагу істориків до імен активних, але недостатньо відомих діячів 

громадського і релігійного руху української діаспори;  

‒ вивчення громадських ініціатив діячів «другого плану» у сфері 

української національної культури, формування церковної єдності, актуалізації 

гострих питань української історії, їх творчої спадщини. 

Уточнено:  

‒ вектори громадської активності української діаспори через висвітлення 

кола інтересів О. Воронина і його громадської та релігійної діяльності; 

‒ специфіку функціонування громадських і релігійних формувань 

діаспори у розбудові незалежної України. 

Особистий внесок здобувача полягає у самостійному визначенні 

дисертаційного питання, встановленні і опрацюванні комплексу джерел і 

літератури, розв’язанні завдань дисертаційного дослідження, обґрунтуванні 

його положень і висновків. 

Практичне значення дисертаційного дослідження полягає в осмисленні 

ідей та результатів діяльності О. Воронина ‒ діяча «другого плану» української 

діаспори у США ХХ‒ХХІ ст., у включенні його наукової, публіцистичної, 

богословсько-педагогічної спадщини в історичні студії. Факти і висновки 

дисертації можуть бути використані при розробці спеціальних та 

узагальнюючих праць, навчальних курсів з історії України, всесвітньої історії, 
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історії рідного краю у системі вищої та середньої освіти. Вони можуть бути 

застосовані представниками органів державної влади, самоврядування, 

громадських і церковних організацій при міжнародній співпраці. 

Апробація результатів дисертації здійснена у повідомленнях і 

матеріалах наукових конференцій, серед яких міжнародні – Третій 

міжнародний симпозіум з багатодисциплінарних досліджень пам’яті. «Політика 

пам’яті: живі і неживі спогади» (Пуебла, Мексика, 2015 р.), «Історія та сучасні 

виклики непокараних злочинів радянського тоталітаризму проти Церкви» 

(Київ, 2015 р.), «Історія релігій в Україні» (Львів, 2015 р.), «По той бік Дніпра» 

(Запоріжжя, 2015 р.), «Геноциди та етнічні конфлікти у ХХ ст.» (Запоріжжя, 

2015 р.)., VII Міжнародна наукова конференція «Українська діаспора: проблеми 

дослідження» (Острог, 2016 р.), Міжнародна науково-практична конференція 

«Пропаганда vs контрпропаганда у медіапросторі: минуле, сучасне, майбутнє» 

(Запоріжжя, 2018 р.); всеукраїнські – VІ–Х Новицькі читання (Запоріжжя, 2014–

2018 рр.), Всеукраїнська наукова конференція «Історія Степової України ХVІІ–

ХХ століття» (Запоріжжя, 2015, 2017, 2018, 2019 рр.), V Всеукраїнська науково-

практична конференція «Історико-філософські дослідження молодих учених» 

(Суми, 2017 р.), VІ Всеукраїнська наукова конференція «Держава і церква в 

новітній історії України» (Полтава, 2017 р.), університетські – «Молода наука» 

(Запоріжжя, 2015, 2016, 2017 рр.), Університетська наукова конференція 

молодих вчених та студентів: «Україна у світі: культурологічні та духовні 

виміри» (Запоріжжя, 2017 р.). 

Публікації. Результати дисертаційного дослідження відображені у 

18 публікаціях автора, серед яких 6 статей у наукових фахових виданнях 

України, з них 4 включені до міжнародних наукометричних баз. 

Структура дисертації підпорядкована меті та завданням дослідження. 

Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів, які поділено на 

12 підрозділів, висновків, списку використаних джерел та літератури 

(745 позицій), додатків (14 позицій). Обсяг основної частини дисертації складає 

199 сторінок тексту, загальний обсяг дисертаційного дослідження – 

302 сторінки. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, визначено об’єкт, предмет, мету 

і завдання, хронологічні й територіальні рамки дослідження, наукову новизну, 

практичне значення дисертації, рівень апробації її результатів. 

У першому розділі «Теоретико-методологічні засади дослідження», що 

складається з трьох підрозділів, здійснено аналіз історіографії та використаних 

джерел, охарактеризовано методологічну основу роботи. 

Підрозділ 1.1. «Історіографія теми» характеризує стан наукового 

вивчення питання, незначність уваги науковців до діяльності О. Воронина. 

Більша частина літератури висвітлює діяльність О. Воронина в США, 

менша ‒ в Україні. В Україні вивчення його постаті та творчого доробку 

співвідноситься з добою державної незалежності, з початком історіописання 
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без ідеологічної упередженості. В українській діаспорі США на нього звернули 

увагу раніше. Ювілейна книга до тридцятиріччя парафії Св. Тройці у Боффало-

Чіктоваґа
1
 повідомила про велику громадсько-церковну працю, яку здійснював 

О. Воронин: журналістську, редакторську та педагогічну. Його активну участь 

у науково-просвітницьких і меморіальних заходах у митрополії УПЦ в США 

засвідчує книга до Тисячоліття хрещення України-Руси
2
. 

Упорядники «Енциклопедії української діаспори» В. і Д. Маркусь, 

вмістили статті про О. Воронина
3
, про засноване і кероване ним релігійно-

просвітницьке видавництво «Воскресіння»
4
, про радіомовлення зі згадкою 

участі О. Воронина у проекті «Голос УАПЦ» в якості головного редактора
5
. 

В Україні ім’я О. Воронина стало відомим для науковців наприкінці 80-х ‒ 

на початку 90-х рр. ХХ ст. Тоді України досягли і швидко поширились 

актуальні праці О. Воронина: документальний збірник «Мартирологія 

українських Церков. Т. І. Українська Православна Церква» (1987) та науково-

популярний нарис «Автокефалія Української Православної Церкви» (1990). 

Поцінування його праць засвідчили дослідники історії української церкви 

періоду української національної революції 1917‒1921 рр., доби 20‒30-х рр. 

ХХ ст., церковного життя в умовах та після Другої Світової війни, історії 

українських церков у діаспорі та ін. Особливо затребуваними і цитованими 

українськими науковцями праці О. Воронина стали у 90-х рр. ХХ ст., коли 

розгортався процес відновлення українських традицій у церковному житті, 

відроджувалася ідея автокефалії української православної церкви. 

Перелік публікацій з описом постаті О. Воронина є невеликим. Їх автори: 

В. Мацько ‒ український письменник, член Національної спілки письменників 

України та Національної спілки журналістів
6
, В. Просалова ‒ український 

філолог, літературознавець, доктор філологічних наук, член НТШ в Україні
7
. 

                                                 
1
 Українська Православна Церква Св. Тройці. 1951–1981 / мовна ред. О. Воронина. 

Боффало-Чіктоваґа: УПЦ Св. Тройці, 1981. 126 с. 
2
 Тисячоліття Християнства в Україні. Урочистості 1988 року / гол. ред. О. Зінкевич; 

гол. редкол. Ю. Солтис. Нью-Йорк: Крайовий комітет Тисячоліття Християнства в 

Україні, 1992. 524 с. 
3
 Маркусь Д. Воронин Олександер. Енциклопедія української діаспори. Т. 1. URL: 

http://eudusa.org/index.php?title=Voronin_Alexander_(Varavva) (дата звернення: 

1.03.2019). 
4
 Старовойт І. «Воскресiння» (Resurrection Press) Енциклопедія української діаспори. 

Т. 1 URL: http://eudusa.org/index.php?title=Resurrection_Press (дата звернення: 

1.03.2019). 
5
 Заяць Н. Радіомовлення (Radio programs). Енциклопедія української діаспори. Т. 1. 

URL: http://eudusa.org/index.php?title=Radio_programs (дата звернення: 19.03.2019). 
6
 Мацько В. П. Варавва Олександер Олексійович. Електронна бібліотека сучасної 

України. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=33126 (дата звернення: 

19.05.2018). 
7
 Воронин Олександр Олексійович. Українська діаспора : літературні постаті, 

твори, біобібліографічні відомості / упор. В. А. Просалова. Донецьк : Східн. видавн. 

дім, 2012. С. 80-81. 
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Про О. Воронина як людину з оточення патріарха УАПЦ Мстислава 

(Скрипника) згадує відомий мистецтвознавець Д. Степовик
8
. Вважаємо, що 

дослідження ролі і значення цього громадського діяча мають бути продовжені. 

У зв’язку з тим, що О. Воронин, формуючись як особистість, зазнав на 

собі перебування у таборах переміщених осіб (ДіПі) в Австрії та Німеччині, 

використовуємо літературу, що висвітлює специфіку життя в них: української 

дослідниці О. Подобєд про повсякдення переміщених осіб і біженців з України 

у Західній Німеччині
9
, російських істориків Т. Котової про повсякденне життя в 

таборах переміщених осіб
10

, О. Корнілова про духовенство і церковне життя 

табору ДіПі Шляйсгайм, мешканцем якого був О. Воронин
11

. 

Низка праць присвячена аналізу діяльності осіб, які входили у найближче 

коло оточення О. Воронина. Відомості про О. Воронина містять праці про його 

батька Олексія Варавву (О. Кобця) ‒ відомого українського письменника. 

Писав про О. Кобця та його родину М. Іщенко ‒ краєзнавець з Канева, лауреат 

премії Олекси Кобця; небіж О. Варавви ‒ письменник і педагог І. Максимов
12

. 

Автори показали виразні риси творчої індивідуальності О. Кобця, які 

передались сину Олександру. Характеристику творчості О. Кобця
13

, формуючої 

для особистості Олександра, здійснила Я. Погребенник.  

Писали про відомого письменника і зарубіжні автори: письменник і 

літературознавець, лауреат премій ім. Лесі Українки та Г. Сковороди 

Д. Нитченко
14

 (Австралія), який у 20‒30-ті рр. ХХ ст. товаришував з О. Кобцем; 

доктор М. Лоза
15

, який проживав з О. Кобцем на еміграції у м. Боффало (США). 

До історіографічного блоку, що характеризує родинне оточення 

О. Воронина, відносимо й публікації, присвячені його дружині Оксані Вікул ‒ 

українській балерині, авторці власних хореографічних творів
16

. 

                                                 
8
 Степовик Д. В. Патріарх Мстислав: життя і архіпастирська діяльність. К.: 

Мистецтво, 2007. 448 с. 
9
 Подобєд О. Культурне життя та повсякдення переміщених осіб і біженців з України 

у Західній Німеччині (друга половина 1940-х рр.): дис… д-ра іст. наук: 07.00.01 / 

Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. Черкаси, 2018. 549 с. 
10

 Котова Т. А. Повседневная жизнь в европейских лагерях для перемещенных лиц в 

1945-1952 гг.: автореф. дис… канд. ист. наук: 07.00.02. М., 2018. 29 с. 
11

 Корнилов А. А. Белое духовенство лагеря Шляйсгайм. XVIII ежегодная 

богословская конференция Православного Свято-Тихоновского гуманитарного 

университета. Материалы. Т. 1. М.: Изд-во ПСТГУ, 2008. С. 293-302. 
12

 Максимов І. Сходинки Олекси Варавви-Кобця. Дзвін. 1996. № 9 (623). С. 108‒111. 
13

 Погребенник Я. В. Творчість О. Кобця (Варавви): рух проблематики і поетики: дис. 

... канд. філол. наук: 10.01.01 / Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова. К., 2002. 199 с. 
14

 Нитченко Д. Листи письменників. Мельборн, Австралія: Ластівка, 1992. 189 с. 
15

 Лоза М. Олекса Варавва (О. Кобець). Записки НТШ. Том ССХІ: зб. праць і 

матеріалів на пошану Василя Лева (1903‒1991) / відп. ред. Є. Федоренко. Львів; Нью-

Йорк; Париж; Сідней; Торонто, 1996. С. 200–241. (Філолог. секція). 
16

 Книга мистців і діячів української культури учасників Першої зустрічі українських 

мистців Америки й Канади з громадянством у днях 3‒5 липня 1954. Торонто: 

Друкарня оо. Василіян, 1954. 312 с. 
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Хоча в літературі висвітлені лише окремі аспекти діяльності О. Воронина 

та його родини, вона надає канву для комплексного історико-біографічного 

дослідження у контексті історії України, вивчення ролі окремих постатей у 

політичних, церковних, побутово-психологічних трансформаціях. Акумулюючи 

історіографічні здобутки, маємо сприятливі умови для дослідження. 

У підрозділі 1.2. «Джерельна база дослідження» проаналізовано і 

систематизовано історичні джерела, що забезпечують розкриття теми. 

За видовою ознакою джерела умовно поділяємо на групи: документальні ‒ 

актові, діловодні, обліково-статистичні; наративні (особового походження) ‒ 

епістолярні, мемуарні; літературні; преса. 

До актових джерел відносимо законодавчі та підзаконні нормативні акти, 

що регламентували правове становище релігійних організацій в СРСР, 

незалежній Україні та США. Актові джерела церковного походження 

репрезентовані статутними документами УПЦ в США, рішеннями церковних 

Соборів, посланнями першоієрархів, ухвалами управлінських структур. 

Діловодні документи представлені протоколами, ухвалами, зверненнями 

громадських, церковних організацій, наукових і культурно-освітніх установ, 

інформаційними повідомленнями про заходи ‒ вшанування діячів українського 

руху, жертв Голодомору 1932‒1933 рр., відзначення Тисячоліття хрещення 

України, створення і підтримку громадських і церковних фондів тощо. 

Обліково-статистичні джерела мають форму іменних списків 

жертводавців на національно-культурні і меморіальні потреби, до яких входили 

О. Воронин та члени його родини; переліків експонатів музею-архіву братів 

Вараввів; інвентарних книг родинної бібліотеки О. Воронина. 

Наративні джерела репрезентовані джерелами особового походження. 

Серед них виділяємо епістолярії ‒ листи О. Воронина до посадових та приватних 

осіб в Україні та у діаспорі. Мемуарні джерела ‒ автобіографії (О. Кобця), 

спогади (О. Воронина, І. Жеґуца, Т. Кардиналовської, В. Куліша, А. Любченка, 

Д. Нитченка, Ю. Смолича), щоденники (Д. Нитченка) ‒ доповнюють факти 

міжособистісних зв’язків та надають їм яскравого емоційного забарвлення. 

Особливо значними у джерельній базі є блоки літературних джерел та 

періодики. Саме в них реалізована переважна більшість творчої спадщини 

О. Воронина. Це значна кількість публікацій окремими книгами, журнальними 

статтями, газетними випусками, опублікованими як в Україні, так і, головним 

чином, у діаспорі. Серед опублікованих праць О. Воронина виділяємо 

монографічні: магістерську дисертацію
17

, згадані праці з історії УАПЦ
18

; 

                                                 
17

 Воронин О. Єдина Церква Христова й роз’єднане християнство. Ню Йорк; Бавнд 

Брук: Наук.-Богослов. Ін-т. 1956. Т. 1. 1956. 52 с. 
18

 Воронин О. Коротка історія Української Православної Церкви. Саут Баунд Брук: 

УПЦ у США, 1989. 35 с.; Воронин О. Була, є і буде! (Для інформації тим, хто 

відкидає існування тисячолітню історію Української Автокефальної Православної 

Церкви). Саут Баунд Брук: УПЦ у США,1989. 29 с.; Воронин О. Автокефалія 

Української Православної Церкви. Кесінґтон: Воскресіння, 1990. 64 с.; Воронин О. О. 

Історичний шлях УАПЦ. Кенсінґтон: Воскресіння, 1992. 136 с. 
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фундаментальний археографічний збірник «Мартирологія українських 

Церков»
19

. 

Найчисельніший блок становлять статті О. Воронина у громадських і 

релігійних часописах України та української діаспори США. До творчих 

матеріалів відносимо й упорядковані та редаговані ним тексти (публікації 

історичних джерел, спогадів, епістолярію), видання (книги, журнали, бюлетені, 

листки тощо) і авторське ілюстративне оформлення видань і публікацій. 

Потужною часткою джерельної бази роботи є продукція видавництва 

«Воскресіння», організованого та очолюваного О. Ворониним. Особливої уваги 

заслуговують численні номери органу УПЦ США журналу «Українське 

Православне Слово» за 1951‒2013 рр., альманаху «Український Православний 

Календар» за 1984‒1991 рр. та парафіяльних бюлетенів «Наша Церква» (1953) 

«Парафіяльне Слово» (1968‒1971), редактором яких він був, а у парафіяльних 

органах суміщував роботу організатора, видавця, дизайнера, кольпортера тощо. 

Використані у дисертації джерела умовно поділяємо на опубліковані та 

неопубліковані. Більшість джерел відноситься до групи опублікованих. За 

місцем зберігання джерела зосереджені у фондах державних архівів, музеїв, 

бібліотек, приватних колекціях та електронних порталах ресурсах. 

У роботі використано документи і матеріали Центрального державного 

архіву зарубіжної україніки (ЦДАЗУ), Центрального державного архіву-музею 

літератури і мистецтва України (ЦДАМЛМ України), Інституту рукопису 

Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (ІР НБУВ), 

Державного архіву Черкаської області, Архівного відділу Канівської міської 

ради, Літературно-меморіального музею братів Вараввів Канівської гімназії 

ім. Івана Франка Канівської міської ради. 

Частка літературних джерел і періодики складає потенційну джерельну 

базу. Вона розпорошена по архівних і бібліотечних фондах світу, зокрема ‒ 

Німеччини (Архів Українського Вільного Університету, м. Мюнхен) та США ‒ 

країн, де відбувалося становлення і реалізація О. Воронина як громадського і 

церковного діяча. Значна доля джерел із зарубіжних архівних, бібліотечних та 

приватних колекцій останніми роками була оцифрована та акумульована 

Інститутом журналістики і масової комунікації Класичного приватного 

університету (Запоріжжя) і розміщена у PDF та DJVU форматах на сайті 

електронної бібліотеки «Diasporiana.org.ua»
20

. 

Таким чином, джерельна база роботи є різновидовою, різноплановою та 

репрезентативною для характеристики предмета дослідження. Вона надає 

матеріал для оцінки громадської та релігійної діяльності О. Воронина, дозволяє 

оцінити масштаб, ідейні орієнтири та практичні результати його активності. 

                                                 
19

 Мартирологія українських Церков: у 4-х т. Т. І. Українська Православна Церква. 

Документи, матеріали, християнський самвидав України / упоряд. і ред. О. Зінкевич, 

О. Воронин. Торонто; Балтимор: Смолоскип. 1987. 1207 с. 
20

 Diasporiana.org.ua Електронна бібліотека. URL: http://diasporiana.org.ua/ (дата 

звернення: 19.02.2019). 
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У підрозділі 1.3. «Методологічна основа роботи» охарактеризовано 

наукові принципи і методи роботи. Методологічну основу дослідження склали 

принципи історизму, антропологізму, об’єктивності, системності, 

міждисциплінарності, ціннісного, мікроісторичного, просопографічного 

підходів. Реалізація мети і завдань здійснювалася за допомогою комплексу 

загальнонаукових, спеціально-історичних та міждисциплінарних методів. 

Методологічні пріоритети визначені сучасними дослідженнями у сфері 

біографічної історії. Застосовуються терміни особа «другого плану» та діяч 

«другого плану», яким активно користуються дослідники у цій сфері
21

. При 

цьому використовуємо теоретичні напрацювання вітчизняних дослідників 

В. Андрєєва, Я. Верменич, Л. Зашкільняка, С. Іваницької, І. Колесник, 

Н. Любовець, С. Ляшко, Н. Марченко, В. Маслійчука, В. Попика, В. Чишка, 

Н. Яковенко та ін. Актуалізовано концепти «національна ідентичність», 

«колективна пам’ять», «покоління», «стиль мислення», порушено проблеми 

українського державо- та націотворення; Єдиної Помісної Церкви. 

Застосовуємо стратегію міждисциплінарності для цілісного розкриття 

особистості, аналізу значущості громадської та релігійної творчості 

О. Воронина крізь призму зв’язків з соціально-економічними, політичними, 

національно-культурними процесами в Україні. 

У другому розділі «Життєвий шлях та утвердження світоглядних 

пріоритетів О. Воронина», що складається з трьох підрозділів, 

реконструйовано біографію, досліджено фактори становлення особистості на 

тлі суспільно-політичних умов та впливів з боку найближчого оточення. 

У підрозділі 2.1. «Суспільні виклики і фактори становлення особистості» 

показано, що доля О. Воронина була типовою для покоління українців, 

народжених у 20-х рр. ХХ ст. Серед факторів формування особистості 

визначаємо, по-перше, суспільні умови, в яких йому довелося існувати і діяти; 

по-друге – родинне середовище, його традиції і життєві приклади; по-третє – 

християнську віру, яка сформувала активну громадянську позицію. 

У комплексі суспільних умов, передусім, вбачаємо наслідки Української 

національної революції ‒ українське відродження 20-х рр. ХХ ст., тиск 

радянської модернізації зі злиднями перших п’ятирічок, Голодомором 

1932‒1933 рр., Великим терором, а також окупацію України і політичну 

еміграцію. Всі ці фактори комплексно діяли на свідомість дитини і юнака 

О. Воронина, вихідця з міського письменницького оточення 20‒30-х рр. ХХ ст., 

яке не порвало зв’язків з українським селом, жило проблемами усього 

суспільства, ‒ що було притаманним середовищу української інтелігенції. 

У підрозділі 2.2. «Роль родини у духовному становленні та житті» 

проаналізовано родинні витоки формування пріоритетів О. Воронина та 

збереження їх протягом життя. 

                                                 
21

 Андрєєв В. Історик «другого плану» в персональній ієрархії українського 

історичного співтовариства. Ейдос. К., 2009. Вип. 4. С. 295–302; В тени великих: 

образы и судьбы: Сб. науч. статей. Серия «Человек второго плана в истории» / отв. 

ред. Л. П. Репина. СПб.: Алетейя, 2010. 400 с. 
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У контексті біографії О. Воронина послідовно розкрито роль матері, 

простої міщанки з Канева ‒ Мотрі (Марти) (дівоче прізвище ‒ Самоненко), 

батька ‒ українського письменника Олексія Варавви (О. Кобця), батькового 

брата ‒ українського письменника Григорія Варавви (В. Стеблика), а також 

інших найближчих родичів. Показано, що саме в особі батька ‒ гуманіста 

О. Кобця Олександр знайшов опору і приклад на все життя. Під його впливами 

О. Воронин сформувався як цілісна яскрава особистість. 

Через показ обставин життя родини у будинку письменників «Слово» у 

Харкові (до і під час війни), прикладів професійної діяльності батька показано 

визрівання у О. Воронина основ національної свідомості, принциповості, 

християнських начал, гуманістичного сприйняття світу, цінування свободи, 

захоплення християнською культурою, світовою та вітчизняною літературою. 

У підрозділі 2.3. «Формування релігійної складової світогляду» 

простежено обставини і шляхи звернення О. Воронина до релігії, утвердження 

релігійних переконань, які визначили зміст і характер його діяльності. 

Першими кроками його християнізації стало охрещення та виховання у 

релігійних традиціях, вкорінених на Канівщині, куди влітку приїздив з 

батьками. Вагомим був вплив батька ‒ прихильника УАПЦ, знищеної 

радянською владою 1930-го, а потім ‒ 1936-го р. та відродженої у роки Другої 

світової війни. Після евакуації з Харкова, під час тимчасового проживання у 

Києві, сімнадцятилітній О. Воронин випадково побачив антикварні ікони Божої 

матері і Христа та був приголомшений написом: «Я Світло для світу, хто йде за 

Мною, той не буде ходити у тьмі, а побачить Світло життя». 

О. Воронин зацікавився богословськими науками і 1949 р. вступив до 

Богословської академії УАПЦ у Мюнхені, під час проживання родини у таборі 

ДіПі Шляйсгайм. Основними факторами вибору закладу були: світоглядна 

спорідненість, українська самоідентифікація, близькість єпархіального центру 

та участь у релігійному житті, особисте знайомство з викладачами і студентами 

академії, які проживали у таборі Шляйсгайм, знаходження у таборі бібліотеки 

академії. Після від’їзду до США продовжив навчання заочно. 1954 р. він 

отримав ступінь магістра богослов’я, захистивши дисертацію. 

У розділі 3. «Журналістська, науково-історична та богословсько-

педагогічна сфера діяльності О. Воронина», що складається з чотирьох 

підрозділів, характеризується поле творчості, визначаються концепти ідей, 

узагальнюється доробок у найбільш продуктивних сферах. 

У підрозділі 3.1. «Інтелектуальне та культурне оточення» 

встановлюються пріоритети громадської і релігійної діяльності шляхом 

реконструкції соціальних зв’язків та проектів. 

О. Воронин включився у роботу церковних інституцій УПЦ в США ‒ у 

вищих (Бавнд-Брук) та парафіяльних (Боффало) органах церкви, яка 1950 р. 

об’єднала громади різних юрисдикцій. Співпрацював з випускниками 

богословських навчальних закладів, професорами Науково-Богословського 

Інституту у Нью-Йорку, був секретарем Товариства студентів-богословів УПЦ. 

Приєднався до Братства при кафедрі Св. Володимира у Торонто, став членом 

Української вільної академії наук (УВАН) у США (Нью-Йорк). 
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Співпраця на радіостанції «Голос Америки» (1971–1989 рр.) додала нових 

колег: В. Біляїва, Г. Грушецьку, П. Одарченка, М. Француженка та ін., з якими 

він активно співпрацював при відзначенні Тисячоліття хрещення України-Руси, 

а також відродження УАПЦ в Україні. 

У 1990-ті р. О. Воронин знайшов нових однодумців у роботі Товариства 

Св. Андрія Первозванного (Нью-Йорк), у керівництві видавництвом 

«Воскресіння» (Кенсінґтон), здійсненні проектів створення Літературно-

меморіального музею братів Вараввів у Каневі (1993‒1997) та будівництві 

Свято-Вознесенського храму (2001‒2007) (Канів). 

У підрозділі 3.2. «Журналістська сфера як прояв громадської та 

релігійної діяльності» показано ідейне спрямування, зміст та результати роботи 

О. Воронина у сфері журналістики. 

Журналістського досвіду він набував, працюючи секретарем Товариства 

студентів-богословів УПЦ в США і редагуючи друкований орган «Студент-

Богослов» (1952). Протягом 1953 р. О. Воронин разом із батьком видавали 

парафіяльний журнал «Наша Церква», який став вісником українського життя 

Боффало, джерелом консолідації громадськості навколо питань національної 

пам’яті. 1968–1971 рр. О. Воронин одноосібно видавав громадсько-церковний 

бюлетень «Парафіяльне Слово», який став потужним ресурсом залучення 

парафіян до будівництва церковного комплексу в Боффало, порушував теми 

відновлення української державності і церковної єдності, цінності української 

мови і культури, громадянського і християнського виховання. Бюлетень 

відзначався оригінальністю змісту та неупередженістю інформації. 

Яскравою була журналістська і редакторська праця в центральному 

органі УПЦ в США «Українське Православне Слово». Громадська позиція 

О. Воронина набула особливого резонансу під час роботи над випусками 

радіопередач для України. Вона сприяла формуванню національної 

ідентичності українців, генеруванню всеукраїнської єдності. 

У підрозділі 3.3. «Науково-історичні дослідження та їх популяризація» 

висвітлюються надбання О. Воронина у вивченні історії та їх популяризація. 

Історичні дослідження були невід’ємними від релігійно-просвітницької 

діяльності. Він був визнаним у товаристві істориків, учасником наукових і 

меморіальних заходів УВАН, НТШ, Українського Історичного Товариства.  

Тематика його наукових публікацій і виступів охоплювала широкий 

спектр питань історії християнської церкви, православ’я в Україні ‒ від перших 

віків до сьогодення, а також ключових подій української історії ХХ ст.: 

Української національної революції, Голодомору 1932‒1933 рр., Другої світової 

війни, релігійного відродження в Україні 1980-х‒1990-х рр. 

Істориком церкви він постає зі сторінок редагованих ним видань «Наша 

Церква», «Парафіяльне Слово», «Українське Православне Слово» і своїх 

монографій. Він стверджує ідею самобутності церкви в Україні, невіддільності 

її від долі народу, показує страдницький шлях утвердження своєї незалежності. 

О. Воронин виступав дослідником і популяризатором ідей першого 

митрополита УАПЦ Василя Липківського і його творчої спадщини. 
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На його громадську діяльність наклала відбиток праця на державному 

радіо «Голос Америки». Він виступав проти обмеження прав і свобод громадян, 

релігійних організацій в СРСР. Тисячоліття хрещення України-Руси спонукало 

О. Воронина ширше популяризувати свої церковно-історичні розвідки. Їх серія 

була опублікована на сторінках часопису «Сучасність» у 1988‒1990 рр. 

Фактографічний матеріал і висновки О. Воронина мали помітний вплив 

на українську історіографію і не втратили актуальності до сьогодні. 

У підрозділі 3.4. «Богословсько-педагогічна творчість» показується 

реалізація якостей О. Воронина як богослова і педагога. 

Виступи і публікації О. Воронина свідчать про оригінальну систему 

богословських поглядів, пронизаних ідеями українського патріотизму і 

месіанства та публіцистичний талант. Він обґрунтовував ідею особливої ролі 

Української Церкви («Церква великої місії») у подоланні зла комуністичного 

безбожжя та морального занепаду «вільного світу». О. Воронин постає 

переконаним антимілітаристом, з ідеєю християнської любові. Богословські 

погляди О. Воронина характеризують його як продовжувача ідей українського 

церковно-визвольного руху ХХ ст.: митрополитів Василя Липківського, Івана 

Огієнка, Полікарпа Сікорського, Мстислава Скрипника. 

Усвідомлюючи вплив мультикультурної Америки, він закликав зберігати 

національно-релігійну ідентичність, шанувати своїх святих, використовувати 

українську мову як богослужбову, показував цінність єдиної Помісної Церкви, 

національної єдності, підкреслював значення всеправославної єдності. Шлях до 

злагоди бачив через повагу до інших православних і протестантських церков. 

О. Воронин був свідомий великої ваги шкільної справи, вважав ключовою 

роль виховання молоді в українському національному дусі за участі церкви. З 

1953 по 1957 рр. та у 1960-ті рр. О. Воронин працював учителем парафіяльної 

школи у Боффало, викладаючи у старших класах історію України, української 

літератури та українську мову. Він приділяв увагу інтелектуальним тренінгам, 

культурній організації дозвілля. У 1968‒1971 рр., працюючи секретарем 

парафіяльної ради та видавцем журналу, щільно співпрацював з батьківським 

комітетом, був одним із ініціаторів будівництва нової парафіяльної школи, 

проводив культурно-освітні заходи за участю дітей, залучав школярів до 

підготовки парафіяльного видання. 

При поверненні в Україну (1993 р.) О. Воронин цілеспрямовано 

відвідував шкільні заклади Києва та Канева, виступав перед молоддю. За його 

участі у гімназії № 2 м. Канева було створено Літературно-меморіальний музей 

братів Вараввів (відкрито у квітні 1997 р.). 

У четвертому розділі «Організаційна робота О. Воронина у 

громадсько-церковній площині», що складається з двох підрозділів, розкрито 

роль О. Воронина у діяльності всеукраїнського видавництва «Воскресіння» та 

меморіальних і доброчинних культурних акціях в Україні. 

У підрозділі 4.1. «Засновник і керівник видавництва "Воскресіння"» 

О. Воронин показаний ініціатором і керівником релігійно-просвітницького 

видавництва для України. Видавництво діяло автономно у структурі 
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Товариства св. Апостола Андрія Первозванного в США, надсилало в Україну 

релігійну літературу, вело добродійну діяльність, співпрацювало з 

Всеукраїнським Братством св. Апостола Андрія Первозванного у Києві. 

Протягом 1990–1992 рр. було видано п’ять книжок, автором трьох із яких був 

сам О. Воронин. Крім того, видавництво підготувало серію (з шести номерів) 

релігійно-просвітницьких листків «Світло для світу». О. Воронин вів активне 

листування з респондентами, за перші 16 місяців роботи вислав в Україну 

368 пакунків з книжками, у більшості ‒ з особистими листами. У 1991 р. він 

витратив власних коштів 1 200 дол., заощаджуючи невелику касу видавництва. 

Водночас з початку 1991 р. О. Воронин видавав двотижневий бюлетень 

«Благовісник відродження УАПЦ» ‒ єдине для діаспори джерело регулярної 

інформації про церковно-релігійне життя України. 

Завдяки виданням «Воскресіння» читачі в Україні дізнавалися про 

історію української православної церкви та її особливості. Це руйнувало 

радянські і російські міфи про відсутність українського православ’я. 

«Воскресіння» відроджувало українські християнські традиції. 

У підрозділі 4.2. «Меморіальна і доброчинна діяльність» 

охарактеризовано роль О. Воронина у поверненні в Україну творчої спадщини 

українських письменників О. Кобця і В. Стеблика та у відновленні 

православного храму у м. Канів. 

У 1992‒1993 рр. ним проведена велика робота з повернення із забуття 

імен О. Кобця і В. Стеблика та гідного їх вшанування. Він розшукав точну дату 

народження батька ‒ 1893-й р., а не 1889-й р., як вважалося раніше. За участі 

Спілки письменників України, сприяння органів влади і громадських 

організацій пройшли заходи до 100-річчя О. Кобця. О. Воронин був членом 

оргкомітету, брав участь у святкуванні, проводячи численні творчі зустрічі. У 

1993‒1997 рр. О. Воронин створював Літературно-меморіальний музей братів 

Вараввів у гімназії № 2 ім. Івана Франка м. Канева, туди ж передав батьківську 

бібліотеку. Він особисто упорядкував архівні документи, надав розголосу своїм 

ініціативам, залучив до співпраці близьких, краєзнавців і небайдужих громадян. 

Музей відкрили у квітні 1997 р., працює він і нині. 

Довготривалою акцією О. Воронина стало ініціювання і спонсорування 

будівництва храму у м. Канів у 2001‒2007 рр. Храм, присвячений пам’яті 

покійних батьків і дружини, став для О. Воронина особистим внеском у 

перетворення України з атеїстичної на християнську. О. Воронин зібрав серед 

друзів і однодумців у США та Канаді і передав в Україну понад 40 тис. дол. 

Храм, збудований у стилі українського модерну, освятили 12 липня 2007 р. 

О. Воронин згуртував однодумців, переконаних, що храм має належати до 

УАПЦ. Проте громаді не вдалося уникнути міжконфесійної боротьби, яка 

триває до сьогодні. Доля Свято-Вознесенського храму м. Канева стала 

своєрідним дзеркалом незавершеності формування єдиної помісної церкви в 

Україні, про яку мріяв і яку невтомно наближав О. Воронин. 
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ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДИСЕРТАЦІЙНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

У дисертації вперше в історіографії знайшло комплексне вирішення питання 

характеристики змісту і суспільного значення громадської та релігійної 

діяльності Олександра Воронина (1926–2013 рр.) ‒ українського журналіста, 

історика, богослова, педагога, який тісно поєднав діаспору та Україну. 

1. Вивчення дисертаційного питання зумовлене антропологізацією 

історичної науки, зверненням уваги до осіб «другого плану» в історії, 

поширенням усвідомлення невіддільності української діаспори, яка зробила 

суттєвий внесок у національно-державне, культурне і релігійне відродження, від 

історії України. Постать О. Воронина не знайшла належного висвітлення в 

історіографії. Розробка теми забезпечується репрезентативними джерелами ‒ 

творчою спадщиною О. Воронина, документальними джерелами, наративами та 

періодикою з державних і приватних архівів і бібліотек. Методологічні засади 

роботи ґрунтуються на класичних принципах історичних досліджень із 

застосуванням здобутків біографічної історії зі стратегію міждисциплінарності. 

2. Встановлено, що доля О. Воронина була типовою для покоління 

українців, народжених у 20-х рр. ХХ ст., які зазнали політичної еміграції. Серед 

суспільних факторів формування особистості О. Воронина визначаємо жорсткі 

умови радянської модернізації та німецької окупації України. Противагою цим 

факторам були впливи традиційного суспільства і родинного оточення, які 

утверджували християнську мораль, любов до батьківщини, зберігали 

історичну пам’ять про українські традиції, героїв, про Українську національну 

революцію та Українське розстріляне відродження. 

Умовно виділяємо 4 періоди життєвого шляху О. Воронина, що 

визначалися місцем його проживання і діяльності: 1) 1926‒1944 – український, 

переважно – харківський. Дитячі та юнацькі роки, родинне виховання, здобуття 

освіти; 2) 1944–1950 ‒ європейський, переселенський ‒ переміщення до 

Західної Німеччини. Проживання в таборах ДіПі. Адаптація до культурного 

середовища, початки богословської освіти; 3) 1950‒1990 – американський. 

Професійна, громадська, церковна діяльність на території США. Боротьба за 

державне і національне визволення України. 4) 1990‒2013 – американсько-

український. Повернення в Україну. Реалізація в Україні спільних з діаспорою 

проектів відновлення історичної пам’яті та розбудови УАПЦ. 

3. Підкреслено ключову роль родини у духовному становленні 

О. Воронина. Непересічне значення відіграв батько ‒ визначний український 

письменник-гуманіст Олексій Варавва (Олекса Кобець), приклад якого допоміг 

визначити життєві пріоритети та розвинути здібності. Від батька перейнято 

гуманізм, національну свідомість, антикомунізм, шанування свободи творчості. 

Витоки релігійного світогляду О. Воронина йшли від родини, значно 

посилились у часи німецької окупації України 1941‒1944 рр. Зацікавлення 

богослов’ям визначило його вступ до Богословської академії УАПЦ під час 

проживання у таборі ДіПі Шляйсгайм поблизу Мюнхена (1949). 

4. Інтелектуальне та культурне оточення О. Воронина відображало 

широту його професійних, громадських, релігійних, національно-культурних 
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зв’язків у закладах освіти, на державній службі, в митрополії УПЦ в США, у 

парафіях Св. Тройці (Боффало) та Св. Вознесіння (Канів), у видавництві 

«Воскресіння» (Кенсінґтон), УВАН у США (Нью-Йорк), Товаристві Св. Андрія 

Первозванного (Нью-Йорк), Спілці письменників України (Київ), 

Шевченківському національному заповіднику в м. Каневі, Канівській гімназії 

№ 2 ім. Івана Франка та ін. Зв’язки свідчили про багатогранність натури та 

суспільну значущість його роботи. 

5. О. Воронин проявив себе високопрофесійним журналістом, 

редактором. Його творчість являла риси громадянської самовідданості, 

особистої безкорисливості, була невід’ємною від життя УПЦ. Здійснені ним 

проекти періодичних видань «Наша Церква» (Боффало) (1953), «Парафіяльне 

Слово» (Боффало) (1968–1971) стали взірцевими журналами, що активізували 

навколо церкви українське громадське життя. Видання висвітлювали актуальні 

громадсько-політичні події, пропагували національні традиції, імена діячів 

української історії. Організоване О. Ворониним радіомовлення на Україну ‒ 

передачі «Голос УАПЦ» на радіо «Голос Америки» (1989‒1990 рр.) та 

щотижневі програми «З літопису Української Православної Церкви» на «Радіо 

«Свобода» (1989‒1992 рр.) ‒ стало потужним імпульсом українського 

відродження, мало широкий суспільний резонанс. Протягом 1991‒1992 рр. він 

випускав бюлетень «Благовісник відродження УАПЦ», що був єдиним для 

діаспори джерелом регулярної інформації про релігійне життя в Україні. 

6. Історичні уподобання О. Воронина проявилися у широкому секторі 

проблематики. Заявивши про себе як про дослідника історії церкви у її 

конфесійному різноманітті ‒ католицизму, православ’я, протестантизму, ‒ 

О. Воронин дедалі зміщував свої дослідження від вивчення загальної церковної 

історії та історії західного християнства у бік історії Української церкви. Це 

відбулося під впливом професійної діяльності на державній радіостанції, яка 

спрямовувала мовлення на радянську Україну, а також під впливом відзначення 

Тисячолітнього ювілею християнізації України. Громадянська позиція 

О. Воронина виявилась у постійній увазі до персоналій української історії 

ХХ ст., пов’язаних з національно-визвольним рухом та життям української 

діаспори, до тематики Української національної революції 1917‒1921 рр., 

Голодомору 1932‒1933 рр., Другої світової війни. 

До сьогодні актуальними залишаються його праці, що утверджували 

історію української церкви як складову історії України, кардинально відмінну 

від російської. Він розвивав традиції української історіографії 

М. Грушевського, митрополита Василя Липківського, А. Річинського, 

Д. Дорошенка, І. Власовського, Н. Полонської-Василенко. 

Церковно-історичні дослідження О. Воронина, поряд із науковою, мали 

культурно-просвітницьку основу, були орієнтовані на широку аудиторію, 

ставили за мету повернення українцям вкраденої у них історії, формували 

почуття національної ідентичності і розуміння права на свою Помісну Церкву. 

7. Богословсько-педагогічна творчість О. Воронина була реалізацією його 

фаху, отриманого в Богословській академії УАПЦ. Він брав активну участь у 

науково-богословських конференціях, дискусіях, презентаціях тощо. Ця сфера 
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громадської активності органічно поєднувалася з журналістикою. Як богослов, 

він заявив про себе редагуванням додатку «Студент-богослов» до журналу 

«Українське Православне Слово» (орган УПЦ в США) (1952), був секретарем 

Товариства студентів-богословів УПЦ в США. Активно співпрацював з 

Братством при кафедрі Св. Володимира у Торонто. Особливої активності його 

богословська діяльність набула 1985‒1989 рр. у час відзначення Тисячолітнього 

ювілею хрещення України-Руси. 

О. Воронин зосереджувався на проблемах практичного богослов’я. Він 

показував шляхи оздоровлення суспільства від соціальних вад до вільного 

розвитку особистості і народів. Інтегруючу роль у світі О. Воронин відводив 

православній Україні як найбільшій у православному світі і найбільш 

загартованій тяжкими історичними випробуваннями. Центральною його ідеєю 

була концепція месіанської ролі Української Церкви в історії українського 

народу та майбутньому світовому устрої. Загрозами для світу він бачив «зло у 

червоному безбожному комуністичному одязі» та моральний занепад, що 

охопив «вільний світ». Неодмінною умовою для реалізації місії він вважав 

об’єднання українців у єдиній Помісній Православній Церкві, на яку вони 

мають право, подібно до інших народів. Послідовним втіленням цієї концепції 

стали історичні та публіцистичні праці, радіопередачі, публічні виступи. 

Як педагог, О. Воронин втілював ідеї українського національного 

виховання у християнському православному дусі. Він докладав чимало 

організаційних та інтелектуальних сил на зміцнення зв’язку між школою і 

церквою, вважаючи цей зв’язок визначальним для перспектив збереження 

української ідентичності. 

8. Значущість громадської і релігійної діяльності О. Воронина яскраво 

проявилася у релігійно-просвітницьких, меморіальних проектах, де він 

виступив на «передній план» в організації всеукраїнського, за масштабом 

діяльності, видавництва «Воскресіння», у створені Літературно-меморіального 

архіву-музею братів Вараввів (1993‒1997) і будівництві Свято-Вознесенського 

православного храму у м. Канів (2001‒2007). Це довело спроможність 

О. Воронина долати значні організаційні труднощі заради відновлення 

історичної пам’яті про репресованих комуністичною владою українців та на 

благо розбудови УАПЦ. Його участь у цих проектах була ініціюючою, 

організаційною, постійнодіючою, тривалою, вагомою. Вона засвідчила реальні 

можливості ефективної співпраці української діаспори з громадськістю України 

на користь суспільства і духовного розвитку особистості. 

Діяльність О. Воронина реабілітувала церкву як соціальну інституцію, 

повертаючи їй суспільний авторитет і значущість, відновлюючи її історію, 

стверджуючи силу християнських моральних цінностей. 

Напрямки подальшої розробки питання можуть полягати у характеристиці 

ролі всієї родини Вараввів-Ворониних-Вікулів у вітчизняній історії; у дослідженні 

внеску інших діячів української діаспори як «першого», так і «другого» плану 

(патріарх Мстислав (Скрипник), митрополит Полікарп (Сікорський), о. Демид 

Бурко, Іван Власовський, Галина Грушецька, Люба Левицька, Тимофій 

Міненко, Микола Француженко, Василь Шарван та ін.) у життя України. 
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СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

Статті у наукових фахових виданнях та виданнях, 

включених до міжнародних наукометричних баз 

1. Ігнатуша Г. О. Олександр Воронин: формування особистості 
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АНОТАЦІЯ 

Ігнатуша Г. О. Олександр Воронин (1926–2013 рр.): громадська і 

релігійна діяльність. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за 

спеціальністю 07.00.01 – «Історія України». – Запорізький національний 

університет, Запоріжжя, 2019. 

Комплексно досліджено характер, зміст і суспільне значення громадської та 

релігійної діяльності журналіста, історика, богослова, педагога Олександра 

Воронина (1926–2013 рр.) у діаспорі та в Україні. Проаналізовано суспільні 

фактори формування особистості, етапи життєвого шляху О. Воронина. 

Охарактеризовано інтелектуальне та культурне оточення, що сприяло його 

самореалізації. Проаналізовано зміст суспільної активності О. Воронина як 

журналіста і редактора громадських і церковних видань. Оцінено напрацювання 

О. Воронина у сфері історичних досліджень та показано їх практичне значення 

для досягнення української державної та церковної єдності. Реконструйовано 

ідеї богословсько-педагогічної творчості О. Воронина та засоби їхнього 

втілення у життя. Показано зміст і значущість організаційної роботи 

О. Воронина у видавництві «Воскресіння», створенні Літературно-

меморіального музею братів Вараввів, будівництві православного Свято-

Вознесенського храму у м. Каневі. 

Ключові слова: О. Воронин, громадська і релігійна діяльність, 

національні традиції, діаспора, колективна пам’ять, українське відродження, 

автокефалія, Українська православна церква. 

 

АННОТАЦИЯ 

Игнатуша Г.А. Александр Воронин (1926–2013 гг.): общественная и 

религиозная деятельность. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук 

по специальности 07.00.01 – «История Украины». – Запорожский национальный 

университет, Запорожье, 2019. 

Комплексно исследованы характер, содержание, значение общественной 

и религиозной деятельности журналиста, историка, богослова, педагога 

Александра Воронина (1926-2013 гг.) в диаспоре и в Украине. 

Проанализированы общественные факторы формирования личности, этапы 

жизненного пути А. Воронина. Охарактеризовано интеллектуальное и 

культурное окружение, способствовавшее его самореализации. 

Проанализирована сущность общественной активности А. Воронина как 

журналиста и редактора общественных и церковных изданий. Оценены 

наработки А. Воронина в сфере исторических исследований и показано их 

практическое значение для достижения украинского государственного и 

церковного единства. Реконструированы идеи богословско-педагогического 

творчества А. Воронина и средства их воплощения в жизнь. Показано 

содержание и значимость организационной работы А. Воронина в издательстве 

«Воскресение», создании Литературно-мемориального музея братьев Варавв, 

строительстве православного Свято-Вознесенского храма в г. Каневе. 
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Ключевые слова: А. Воронин, общественная и религиозная 

деятельность, национальные традиции, диаспора, коллективная память, 

украинское возрождение, автокефалия, Украинская православная церковь. 

 

SUMMARY 

Ignatusha G. O. Oleksandr Voronyn (1926–2013): public and religious 

activities. – Manuscript copyright. 

Thesis for a Candidate Degree in Historical Sciences in the specialty 07.00.01 

‒ «History of Ukraine». ‒ Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2019. 

The nature, content and social significance of public and religious activities of 

a journalist, historian, theologian, teacher Oleksandr Voronyn (1926–2013) in the 

Diaspora and in Ukraine have been comprehensively studied. The research is based 

on a broad source base: documentary, narrative, literary, press. 

The social factors of personality formation and stages of O. Voronyn's life path 

have been identified and analyzed. The role of the family in the spiritual formation of 

O. Voronyn is revealed and the sources of formation of the religious component of 

his world view are identified. The typicality of his fate for a large part of the 

generation of Ukrainians born in the 1920s was shown. Through characteristic of 

O. Voronyn the social and church transformations that were an integral part of the life 

realities of the XX - beginning of the XXI centuries are covered. 

The intellectual and cultural environment of O. Voronyn, which contributed to 

his self-realization, was characterized. The content of O. Voronyn's social activity as 

a journalist and editor of public and church publications is analyzed. O. Voronyn's 

achievements in the field of historical studies have been evaluated and their practical 

significance for the achievement of Ukrainian national and state, and church unity has 

been shown. The leading ideas of the theological and pedagogical work of 

O. Voronyn and the means of their implementation were reconstructed. It was 

determined that O. Voronyn's activities contributed to the formation of relations 

between the Diaspora and Ukraine, the affirmation of the historical truth about the 

key events of national history: the Ukrainian national revolution of 1917–1921, the 

Holodomor of 1932–1933, political repression of the 20's and 80's of the XX century, 

human rights movement, approval of autocephaly of the Ukrainian church. The 

content and significance of O. Voronyn's organizational work in the publishing house 

«Voskresinnia» («Resurrection»), aimed at satisfying the spiritual needs of readers in 

Ukraine, their moral and Christian development and restoring the collective memory 

about the history of the Ukrainian church was shown. The contribution of 

O. Voronyn to the promotion of the creative heritage and the perpetuation of the 

memory of Ukrainian writers O. Kobets and V. Steblyk by the creation of the 

Literary Memorial Museum of the Varavva brothers was characterized. The role of 

O. Voronyn in the construction of the Orthodox Holy Ascension Church in Kaniv is 

covered. 

Keywords: O. Voronyn, public and religious activities, national traditions, 

Diaspora, collective memory, Ukrainian revival, autocephaly, Ukrainian Orthodox 

Church. 

 


