
Тези доповідей Міжнародної наукової конференції 207

Григорій Ігнатуша
Запоріжжя (Україна)

ВНЕСОК ОЛЕКСАНДРА ВОРОНИНА 
У НАЦІОНАЛЬНЕ ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНИ

Проблеми взаємовпливів і взаємозв’язків України та її діаспо
ри, українців у межах світової спільноти набули виразної актуаль
ності в умовах розбудови української незалежної держави. Почали 
активніше вивчатися й історичні аспекти цих зв’язків, як такі, що 
проливають світло на ґенезу і характер процесів зазначеної вза
ємодії.

Намагаймося охарактеризувати діяльність творців відроджен
ня України, які жили поза її межами і формували усвідомлення 
необхідності самоідентифікації українства. Серед таких був Олек
сандр Воронин -  талановитий журналіст, редактор, релігійний та 
громадський діяч.

Особистість О. Воронина майже не досліджено. Йому присвя
чені лише короткі біографічні статті. Вбачаємо потребу ліквідації 
цієї білої плями.

О. Воронину випала нелегка доля. Ще за юнацьких років він 
покинув рідний край. Його батько -  Олексій Варавва -  був відо
мим письменником (псевдонім -  Олекса Кобець). За свої націо
нально-політичні переконання і письменницьку діяльність під час 
німецької окупації України в роки Другої світової війни він зму
шений був емігрувати на Захід разом зі своєю родиною.

Олександр отримав освіту у Богословській академії УАПЦ 
(м. Мюнхен), потім він переїхав до США. Саме там він реалізував
ся як релігійний мислитель, літератор-професіонал та український 
патріот.

Професіоналізм О. Воронина проявився у його праці в митро
полії УПЦ США у місті Саут-Баунд-Брук. Зокрема, завдяки його
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плідній праці як упорядника, побачив світ перший том потужного 
документального видання -  «Мартирологія українських церков 
Т. 1 Українська Православна Церква». Ця праця донині не втратила 
своєї інформативної і меморіальної вартості.

Талант і зусилля О. Воронина добре характеризують його 
радіоефіри та журналістська діяльність, організація релігійно-про
світницького видавництва «Воскресіння». Як великого патріота 
його репрезентує благодійна та просвітницька діяльність, жертов
на участь у побудові храму у Каневі.

Маємо свідчення щодо участі О. Воронина у наукових захо
дах з нагоди відзначення 1000-ліття хрещення Русі, які пройшли 
у США 1985-1989 рр. Тематика його наукових доповідей свідчи
ла про увагу до вузлових моментів української церковної історії, 
усталення його наукового інтересу до проблематики історії церк
ви часів християнізації Русі, визвольної війни українського народу 
середини XVII ст. та радянського тоталітаризму.

О. Воронин здійснював підготовку що недільної одно годинної 
програми «Говорить голос Української Автокефальної Право
славної Церкви», започаткованої радіостанцією «Голос Америки» 
1989 р. Першу передачу цієї програми відкрив Митрополит Укра
їнської Православної Церкви в США Мстислав (Скрипник) -  май
бутній перший Патріарх Української Автокефальної Православної 
Церкви.

Свідченням громадського визнання О. Воронина в Україні 
у переддень державної незалежності стало використання його 
праць, цитування його висловлювань, публікація його історико- 
публіцистичних доробків на шпальтах однієї з найпрогресивніших 
газет -  «Літературної України».

Далеко від батьківщини О. Воронин зумів розгорнути активну 
різновекторну діяльність, сприяючи відродженню глибоких на
ціональних традицій українського народу та його християнських 
цінностей.
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