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ВК Л А Д КИЇВСЬКОЇ ДУХОВНОЇ АКАДЕМ ІЇ І ї ї  «ТРУДІВ» 
НА КУЛЬТУРНОМ У І БОГОСЛОВСЬКОМУ ВІДТИ Н КАХ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ОПІНІЇ

В загальній українській історіографії, а навіть історіографії Української 
Церкви є дуже мало джерел і розвідок про Київську Духовну Академію 
(КДА), назагал все зводилося до загальників, до ґльобальної негативної 
оцінки періоду, що охоплював одне повне століття, і заразом до його ви- 
креслення з історії Української Церкви, особливо з богословських інсти
туцій і дослідів на Україні.

Коротко проілюструємо таке наставления. У загальному «Оглядові 
української історіографії» Д. Дорошенка1 є тільки коротка згадка про «ці
лий ряд монографій про окремих ієрархів України й Білої Руси, які на
лежали вихованцям Київської Духовної Академії і друкувались здебіль
шого в її „Трудах”». Оцінку самої інституції Дорошенко подав у своєму 
короткому нарисі «Православна Церква в минулому й сучасному житті 
українського народу».2 Покликаючись на оцінку І. Нечуя-Левицького, він 
пише: «Тай пізніше до самого свого кінця Київська Академія, колишнє 
огнище української просвіти і письменства, була твердинею російської на
ціоналістичної реакції й україножерства».3

Не краща оцінка і Василя Біднова, що «духовна школа була знаряд
дям політичного й церковного омосковлення кандидатів на священство з 
українців».4

По цій лінії пішла і Наталія Полонська-Василенко; для неї «перетво
рена в 1819 році на Духовну Академію Київська Академія стала одною з 
подібних російських Духовних Академій, і слухачами її призначали пере
важно закінчивших семінарії в Росії, а українців призначали до інших 
Академій».5

Навіть обережний церковний дослідник Ісидор Патрило, ЧСВВ, аналі
зуючи «Акти й документи Київської Академії» впорядковані Ф. Тітовим 
за 1796-1869 pp. зазначує: «Однак, це вже період, в якому первісна Ака
демія ставала Духовною Академією і яка для Української Церкви не мала

1 Прага, 1923, стор. 208.
2 Берлін, 1940.
3 Там же, стор. 43.
4 В. Біднов, Церковна справа на Україні. Тернів 1921, стор. 7-8.
5 Історичні підвалини УЛПЦ. Мюнхен 1964, стор. 88.
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вже давнішого значення».6 Іншими словами існувала тенденція відписати 
КДА зі сфери зацікавлення історії Української Церкви і богословської 
науки. До такого наставлення немало спричинилася українська література, 
твори Анатоля Свидницького («Люборацькі»), з кваліфікацією «чужої шко
ли», а ще більше І. Нечуя-Левицького у своїх повістях «Причепа» і «Хма
ри», де порівнюючи рівень і вартість навчання в «старій» і «новій» ака
деміях, Левицький констатує, що Братство і Академія «колись були свід
ками боротьби за віру й Україну, там тепер хтось чужий справляє сатур
налії, справляє комедії на науку і просвіту».7

По цій же лінії пішов і вчений, дослідник історії Української Церкви 
Олександер Лотоцький у своїх споминах «Сторінки минулого», в яких 
Академію, особливо її «професуру» за малими виїмками малює в чорних 
барвах, протиставляючи сучасних йому діячів Академії, попередньому пе
ріодові, «коли до кінця XVIII століття Київська Академія була за міцну 
фортецю української культури».8

Саме таке наставлення до Київської Духовної Академії української ін
телігенції, переважно тих, які в цій інституції здобували свою освіту і була 
причина того, що про столітню спеціялізовану навчальну вищу установу 
немає в українській історіографії ні одної студії, навіть короткої розвідки, 
в якій sine ira et studio була б представлена об’єктивно вартість і роля 
КДА в загально-освітньому, але насамперед фаховому богословському 
пляні.

Чи не єдиний виїмок у загальному засудженні КДА займає совісний і 
об’єктивний історик української православної церкви Іван Власовський. 
Після з’ясування перетворення з всестанової вищої школи у станову ду
ховну вищу богословську школу та ступневого зросійщення, наш автор 
твердить: «Одначе, який би не був склад її професури й студентів... вона 
родовід свій вела від 1615 р... Ця традиція, а рівно ж і місце осідку її в 
Києві, столиці давньої України-Руси, морально зобов’язували Київську Ду
ховну Академію до наукових студій над церковною історією цього краю 
і його українського народу, над історією зокрема самої Академії та тої 
культурної ролі, яку мала вона впродовж двох століть... І ми уважаємо, 
продовжує Власовський, за свій обов’язок ствердити, що Київська Духовна 
Академія була увесь час свідома цього свого завдання трудами її профе
сорів незалежно від того, чи були вони українці чи великоруси, трудами 
науковими так само її вихованців... зібрано й досліджено сила матеріялів 
по історії української православної церкви, культурно-національної її ролі 
в історії українського народу...»9 Після перечислення осягів Київської Ду
ховної Академії і її головних промоторів, І. Власовський відкидає обви
нувачення Д. Дорошенка в «україножерстві» КДА, він пише: «на підставі

6 «Джерела і Бібліографія Історії Української Церкви». Записки ЧСВВ. Рим 1975, 
стор. 57.

7 Іван Нечуй-Левицький, Твори. Том перший. Київ 1956, стор. 367.
8 Олександер Лотоцький, Сторінки минулого. Частина перша. Варшава 1932, 

стор. 124.
9 Іван Власовський, Нарис історії Української Православної Церкви. Т. III 

(XVIII-XX ст.). Нью-Йорк — Бавнд Брук 1957, стор. 303-304.
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особистих вражінь... зовсім не можемо признати за відповідне... обвинува
чення в українстві». Власовський пояснює, що професорський склад Київської 
Академії в часі революції 1917 був реакційний і зайняв вороже становище 
супроти українського національного руху, однак воно сталося в наслідок 
«чистки» переведеної з доручення Синоду в 1908 p., і «не може характери
зувати Академію ніби як „україножерську” за всі попередні сто років...»10

Цілком іншою була оцінка професорів і визначних дослідників самої 
КДА — Степана Голубєва, Миколи Петрова і Федора Тітова. Для них К ДА 
це складова частина своєї попередниці — Київської Академії, присвоюючи 
їм тільки назву «стара» і «нова» Академія, або «до реформи» (ідеться про 
реформу 1808 р.) і «по-реформі». Тому академік М. Петров в 1919 р. писав 
про «Київську Академію, з нагоди минулого 300-ліття її існування»,11 значить 
починаючи з 1615 p., включаючи доробок Могилянської Академії. Для нього 
Київська Духовна Академія це четвертий період (три попередні охоплювали 
періоди 1615-1689, 1689-1786, 1786-1817) від перетворення Київської Академії 
в 1819 по новому статуту духовних академій з 1810, як вищої духовної 
установи, паралельної університетам, аж до її закриття в 1920 р.

Незаперечним є факт, що порівнюючи КДА з її попередницею знай
демо великі різниці між ними. З оснуванням КДА повіяло новим духом 
в приміщеннях старої, славної Київської Академії (КА). Однак русифікація 
цієї установи почалася ще з попереднього періоду, з приходом до влади 
Катерини II. КА діяла в більшості в періоді української державности, чи 
її автономії, тоді коли КДА в добі посиленої російської реакції. Цей факт 
мав далекойдучі наслідки під національним оглядом Академії, і тому й 
наставления української історіографії не було для неї прихильне.

Однак ми поповнили б неменшу помилку, коли б не звернули уваги і 
на деякі позитивні зміни, які сталися в організації й навчальній системі 
КДА. КА була загальною навчальною інституцією, де цикль навчання 
тривав 12 років, охоплюючи початкову від 7 р. життя, середню і вищу 
освіту. КА не надавала своїм випусникам ніяких наукових ступенів і ди
пломів: кандидата, магістра, доктора. Серед викладацького персоналу не 
було спеціялізації. Кожний професор починав навчання з початкових кляс, 
переходив до мовно-літературного циклю і закінчував філософією і теоло
гією. Така система не дозволяла професорам працювати систематично і 
на протязі довшого часу над ділянками своєї спеціялізації. В новій нав
чальній системі КДА направлено ці недотягнення і перетворено Академію 
у виключно вищу навчальну установу, присвячену духовній освіті.

ОСНОВНА РЕФОРМА ДУХОВНИХ АКАДЕМІЙ 1808-1814 PP.

Як прийшло до зміни з К А на КДА? 26 червня 1808 видано нарис 
статуту остаточно затверджений Святішим Синодом 1814 p., який упоряд-

10 Ibidem, стор. 305.
11 М. Петров, «Київська Академія. З нагоди минулого 300-ліття її існування». 

Записки історично-філологічного Відділу Української Академії Наук. Кн. 1. Київ 
1919, стор. 3-17.
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ковував усі православні академії в Російській Імперії. Одним з авторів 
проекту цього статуту був Євгеній Болховітінов, пізніший Київський ми
трополит, один з перших істориків Київської Академії. Цей статут визна
чав, що духовні школи повинні мати окрему від публічних шкіл управу. 
Для цього створено при Святішому Синоді Комісію Духовних Училищ.

Духовна освіта розподілялася на чотири цикли: 1. школи парафіяльні, 
2. повітові, 3. семінарії (епархіяльні училища) і 4. академії. Кожний з цих 
циклів тривав по чотири роки. Навчання призначалося переважно для ді
тей духовенства, почавши від 6 року життя.12

У парафіяльних школах навчали читати і писати, аритметику, церков
ний спів, скорочений катехизис. Другий цикл доповнював здобуте знання 
першого навчанням церковно-слов’янської, початків грецької і латинської 
мов, історії і географії.

Цикл семінарії охоплював 6 кляс з курсами літератури, історії, мате
матики, філософії, богословії і мов (до вибору: єврейської, німецької або 
французької).

Четвертий цикл, духовні академії запевняли освіту, яка охоплювала 6 
кляс-секцій: 1. словесних наук (літератури), естетики, аналітики слова, по
яснення священного писання; 2. загальної і церковної історії з поглиблен
ням грецького і російського відділів; 3. вищої математики теоретичної і 
практичної; 4. історії філософії, метафізики, теоретичної і практичної фізи
ки; 5. богословії з відділами: догматичним, моральним, полемічним, гер
меневтикою (що вивчає Св. Письмо, Св. Книги) й гомілетикою, а також 
канонічне і церковне право греко-російської церкви; 6. мовної з єврей
ською, французькою і німецькою мовами, а також читання трудніших 
грецьких і латинських авторів.13

Академічний курс тривав 4 роки розділений на два відділи, нижчий і 
вищий, кожний по два роки. При академічному інституті знаходилися 6 
професорів відповідно до числа секцій, і декілька бакалаврів, які допома
гали керівникам секцій, або, у випадку потреби, могли заступати профе
сорів. На протязі років ця програма зазнавала постійних змін щодо пред
метів і годин навчання.

В загальному ця реформа задержала попередні основні дисципліни 
Київської Академії з тим, що початкові предмети були передані до духов
них шкіл і семінарій. Вона мала бути реалізована поступово почавши з 
Академії Петербурзької (1808), Московської (1814), а з 1816 р. Київської. 
Однак відповідальні чинники цієї останньої вагалися і не спішилися здій
снювати реформу. Тоді Св. Синод рішив 24.7.1817 закрити Київську Ака
демію; у її приміщеннях з жовтня були відкриті виклади духовної семі
нарії, а 28 вересня 1819 відбулася інавгурація Київської Духовної Акаде-

12 Акты и Документы относящиеся к истории Киевской Академии (АД К А). 
Отд. III, т. II, No. CXVII, стор. 362-382; A. Joukovsky, Contributions k l’histoire de 
l’Academie de Kiev. T. 1. Paris 1975, p. 135-137 (These de Doctorat).

13 Там же, Отд. Ill, т. II, No. CXVII, стор. 372-382; A. Joukovsky, op. cit., p.
136.
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мії.14 Всі ці перетворення викликали занепокоєння і обурення серед про
фесорів, студентів, духовенства і загалу тодішньої української спільноти.15

Дуже важлива характеристика нової Академії після 1819 р. полягала в 
тому, що вона з загальної навчальної установи перетворилась на конфе
сійну, богословську, призначену для студентів, переважно для дітей духо
венства, які поступали до КДА після закінчення курсів духовних семінарій.

ОРГАНІЗАЦІЙНО-СТРУКТУРАЛЬНІ 
ЗМІНИ В КИЇВСЬКІЙ ДУХОВНІЙ АКАДЕМІЇ

На основі статуту з 1808-1814 організаційно-адміністративна структура 
КДА виглядала так: на чолі інституції стояв ректор, якому до помочі бу
ли правління і конференція Академії, яка складалась з її професорів та з 
почесних осіб місцевого духовенства. Надрядним чинником над КДА була 
до 1839 р. Комісія Духовних Училищ, окремий відділ Св. Синоду, зло
жений з декількох членів синоду і світських людей разом з обер-проку
рором. Від 1839 вищий нагляд над КДА мало духовно-навчальне управ
ління при синоді, яке складалося переважно зі світських службовців сино
дальної канцелярії.16

РЕФОРМИ ПОЧАВШИ З ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX с т .

Новий статут духовних академій з 1869 р. був ліберальніший, він по
ширював права академічних рад зложених з професорів і вводив закриті 
вибори (тайні), не тільки професорів, але й інспектора академії. За цим 
статутом навчальна програма поділялася на три групи: богословську, цер
ковно-історичну, церковно-практичну. Ставилося також підвищені вимоги 
до кваліфікацій професорів. Треба також відзначити, що цей статут дозво
ляв вступати до Академії також вихованцям не-духовного стану, які одер
жали відповідну освіту в семінаріях, чи середніх школах.17

Регресивні зміни вносив статут 1884 р., коли скасовано закриті вибори, 
а нагляд над КДА передавався Київському митрополитові.18 Революційні 
події 1905-1906 рр. мали вплив і на життя духовних академій і «Тимча
сові правила» 1906 р. повертали права академічним радам надавати науко
ві богословські ступені й обмежувати вплив митрополита і синоду. Однак 
поворот реакції позначився і на академічному полі, 1908 проведено архи- 
єпископом Антонієм Храповицьким ревізію КДА, внаслідок якої зроблено 
«чистку серед професорського складу, звільнено «ліберальних» професорів 
(М. Петров, Розов, В. Екземплярський, М. Скабалланович; В. Рибинський

14 Хв. Тітов, Стара вища освіта в Київській Україні ХУІ-поч. XIX в. Київ 
1924, стор. 330-332; АДКА, Отд. III, т. IV, N0 . 129-136, 138-139, 143-144.

15 АДКА, Отд. III, т. IV, р. XXIV, стор. 692.
16 Хв. Тітов, Стара вища освіта в Київській Україні..., стор. 333-336.
17 М. Петров, Київська Академія, цит. тв., стор. 14-15.
18 Там же, стор. 15.
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був позбавлений інспекторства в Академії.19 І останній «статут» з часів 
української державности усамостійнював КДА, вона безпосередньо виби
рала своїх ректора, інспектора і професорів, а до академічної освіти впро
ваджувалися нові предмети українознавства.20 Однак ця реформа не дала 
сподіваних наслідків, бо в 1920 совєтська влада закрила КДА.

КИЇВСЬКІ МИТРОПОЛИТИ В ЖИТТІ 
КИЇВСЬКОЇ ДУХОВНОЇ АКАДЕМІЇ

Безпосереднім опікуном і начальником для КДА був Київський митро
полит, якого влада була не так статутово-формальна, як дійсна. З 1839 р. 
Київські митрополити ставили пропозиції Синодові для назначения ректо
рів КДА. Всі Київські митрополити доби існування КДА були російського 
походження, однак деякі з них себе визначили як добрі опікуни, адміні
стратори, але й як вчені-дослідники історії церкви на Україні й самої Ака
демії. Євгеній Болховітінов (1822-1837) звернув особливу увагу на потребу 
вивчення церковно-історичної науки, зібрання пам’ятників до місцевої 
(української) церковної історії; сам зібрав і видав низку документів і актів 
до церковної історії в працях «Описание Киево-Софийского собора» (1825), 
«Описание Киево-Печерской Лавры». Він же заохочував професорів і сту
дентів КДА до розпрацювання наукових питань, надаючи грошеві наго
роди за кращі студентські статті з ділянки церковної і загальної історії.21 
Гідним продовжувачем митр. Євгенія, на протязі 20 років, був митр. Фі- 
ларет Амфітеатров (1837-1857), доктор богословських наук, який дбав про 
покращання в КДА богословського знання і поставив на відповідний рі
вень проповідництво. Митр. Арсеній Москвин (1860-1876) багато спричи
нився до величавого відзначення в 1869 п’ятдесятліття КДА і до розвитку 
богословської науки за новим ліберальнішим статутом з 1869 р.22 Згадати 
слід ще митр. Флавіяна Городецького (1903-1915), що був щедрим добро
дієм КДА, він пожертвував великі фонди на видання наукових творів у 
зв’язку з підготовкою відзначення 300-літнього ювілею Академії.23

РЕКТОРИ КИЇВСЬКОЇ ДУХОВНОЇ АКАДЕМІЇ

Серед цілого ряду ректорів, що очолювали на протязі одного століття 
КДА визначили себе організаційною чи науковою діяльністю тільки деякі

19 І. Власовський, Нарис історії Української Православної Церкви. Т. III, 1957, 
стор. 305.

20 М. Петров, цит. те., стор. 15.
21 И. Малышевский, «Деятельность м. Евгения в звании председателя конферен

ции Киевской Духовной Академии», Труды КДА, 1867, N0. 12, стор. 567-650; С. 
Карпов, «Евгений Болховитинов, как митрополит Киевский», Труды Императорской 
Киевской Духовной Академии, 1913, N0. 7-8, 9, 1914, 1-10.

22 Хв. Тітов. Стара вища освіта, стор. 342; «Пятидесятилетний Юбилей Киев
ской Духовной Академии», Труды КДА, 1869, N0. 11-12; також окреме видання.

23 Ф. Титов, «Високопреосвященный Флавиан, Митрополит Киевский и Галицкий 
(1840-1915 гг.)», Труды КДА, N0. 12.
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з них. Також не всі з ректорів були докторами богословія, як це вимагав 
статут. Ректори очолювали адміністративні органи Академії і Конферен
цію, внутрішнє правління і окружнє правління. Вони також були профе
сорами богословія і з уряду були членами місцевої консисторії.

Першим ректором реформованої Академії був архимандрит Мойсей 
Богданов-Платонов (1819-1823), який вперше перевів реформу КДА і по
чав читати лекції богословія російською мовою.24 Визначне місце серед 
ректорів займав архимандрит (з 1836 р. єпископ) Іннокентій Борисов (1830- 
1839). Як вихованець КДА він стремів оживити вікові традиції К А. Це 
він відновив традицію торжественних пасій і молитовного поминання 
основників і добродіїв КА в день смерти митр. Петра Могили. Він заіні- 
ціював звичай друкувати кращі праці студентів Академії у формі збірни
ків; дбав про удосконалення науково-навчальної діяльности проповідниц
тва. Іннокентій старався притягнути до наукової праці не тільки всю про
фесорську корпорацію, але також студентів, для цього він завів курс праці 
в бібліотеці. Ректор робив всі заходи, щоб з КА створити активний нау
ковий центр для всього духовно-навчального округу (України). Його ста
ранням з 1837 почав появлятися при Академії духовно-моральний журнал 
«Воскресное Чтеніе» з метою пожвавлення науково-літературної діяльности 
КДА.25

Всесторонню діяльність Іннокентія продовжили два його наступники 
архимандрити Димитрій Муратов (1841-1850) і Антоній Амфітеатров (1851- 
1858), які керували Академією на протязі 17 років. Вони внесли значні 
зміни у поліпшенні організації Академії, особливо її навчальної системи: 
впровадження викладів загальної історії Росії й церковної історії, основ 
педагогіки тощо.26 Чи не найдовше займав пост ректора — 17 літ — 
архимандрит (з 1874 єпископ Уманський) Філарет Філаретов (1860-1877). 
Це за його урядування що була переведена ліберальніша реформа КДА в 
1869, він же почав редагувати журнал «Труды Кіевской Духовной Акаде
мій» з 1860, а в 1869 зорганізував репрезентативне відзначення 50-ліття 
КДА.27 Одним з його наслідників був Сильвестр Малеванський (1883-1898), 
українець, син волинського священика, який на протязі 15 років провадив 
Академією самостійно і владно, будучи шанований професорами і студен
тами. З 1873 доктор богословських наук, спеціяліст з догматичного бого
словія, автор п’ятитомного «Опыты православного догматического бого
словия», з 1898 р. був вікарієм київської єпархії, а з 1900 управляв цією 
єпархією до 1906 р.28 Гідним його продовжувачем був також волинський

24 Хв. Тітов, цит. те., стор. 363.
25 Там же, стор. 351-356.
26 Там же, стор. 356-361.
27 И. Корольков. Преосвященный Филарет, єпископ рижский, как ректор Киев

ской Духовной Академии, Київ 1882; 3 нагоди 50-ліття КДАкадемії Ф. Філаретов 
виголосив доповідь «О движении духовной науки вместе с жизнью», Труды КДА, 
1869, N0. 11-12).

28 О. Лотоцький. Сторінки минулого, ч. 1. Варшава 1932, стор. 120-121; «Кон
чина Преосвященного Сильвестра, бывшого Ректора Киевской Духовной Академии», 
Труды КДА, 1908, N0. 12; Труды КДА, 1909, N0. 12, стор. 690-694.
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уродженець Димитрій Ковальницький (1898-1902), який на протязі 35 р. 
служив Академії як викладач морального богословія, згодом з 1869-1902 
безперервно викладав загальну історію християнської церкви. З 1898 на
значений Чигиринським єпископом, а з 1902 архиепископом Херсонським 
і Одеським. Велика заслуга ректора Димитрія, що він розпочав 1901 р. 
підготовку до гідного відзначення 300-ліття ювілею «дорогої Кормилиці- 
Матері» — Київської Академії. Тоді ректор Ковальницький намітив «зі
брати і видати історичні пам’ятки (акти і документи) із життя Академії, 
а також видати Синодик з короткими біографічними довідками про людей 
яких згадується Академією, своєрідний «Біографічний Словник».29 Для цих 
двох завдань ректор Ковальницький пожертвував значну суму фондів. 
Акцію в справі відзначення 300-ліття Київської Академії продовжив остан
ній ректор К ДА — Д. Богдашевський (згодом єпископ Василій, 1914-1920), 
росіянин, який уже з 1912 виступав як виконуючий обов’язки ректора. Він 
запропонував на засіданні ради КДА 28 вересня 1912 покликати ювілейну 
комісію у складі проф. М. Петрова, С. Голубєва і Ф. Тітова для видання 
Актів, написання історії і «Синодика».30 З огляду на воєнні події відзна
чення 300-ліття відбулося в скромних формах. На видавничому відтинку 
були опубліковані частина Актів і Документів періоду 1721-1869, незакін- 
чена історія К А (Тітова) і низка статтей з ТКДА.31

(Закінчення в наступному числі)

29 Д. Богдашевский, Н. Гроссу. «Речь, сказанная пред панахидою по усопшем 
Архиеп. Димитрие (Ковал ьницко му)», Труды К  ДА, 1901, No. 3, стор. 507-523.

з« ТКДА, 1913, No. 9, стор. 77-82; ТКДА, 1913, No. 11, стор. 177-187.
31 «Систематический указатель статей, помещенные в ж. ТКДА за 1905-1914 гг.», 

Труды КДА, 1915, No. 7-8, 9; A. Joukovsky. Contributions...



А . Ж уковський

ВКЛАД КИЇВСЬКОЇ ДУХОВНОЇ АКАДЕМІЇ І ї ї  «ТРУДІВ» 
НА КУЛЬТУРНОМУ І БОГОСЛОВСЬКОМУ ВІДТИНКАХ

(закінчення)

СИСТЕМА НАВЧАННЯ В КИЇВСЬКІЙ ДУХОВНІЙ АКАДЕМІЇ

У навчальній системі помимо певної стабільносте впроваджувано зміни 
як з боку спеціяльних комітетів Синоду, новоустійнених статутів, чи з іні- 
ціятиви київських митрополитів чи ректорів.

До 1840 р. студенти КДА вивчали такі дисципліни: у нижчому відділі:
1. Святе Письмо (Священне Писання) — 2 години в тиждень, 2. філосо
фію (10 год.), 3. загальну словесність (6 год.), 4. світську історію або ма
тематику, по вибору студентів (8 год.), 5 грецьку мову (4 год.), 6. єврей
ську мову (2 год.), 7. одну з нових мов: німецьку або французьку (2 
год.); а у вищому відділі: 8. Св. Письмо (2 год.), 9. Богословію (12 год.), 
10. церковну словесність (6 год.), 11. церковну історію, священну хроно
логію й географію (6 год.), 12. грецьку мову (4 год.), 13. єврейську мову 
(2 год.) 14. одну з нових мов (2 год.)32 В цьому богословіє поділялося на 
догматичне, моральне, полемічне, герменевтику, канонічне право і літур- 
гіку, а з 1841 додано ще патристику або патрологію; а філософія охоплю
вала: логіку, психологію, метафізику, моральну філософію, історію філо
софії, а з 1867 р. додано педагогіку.

В 1840 р. Св. Синод (ініціятива обер-прокурора А. Протасова) пробу
вав замінити систему спеціялізації, т. зв. цілісним навчальним курсом з 
многопредметністю, але ця ініціятива не засвоїлася. Серед інших змін зга
даємо впровадження з ініціятиви митр. Є. Болховітінова польської мови, 
яку викладали в 1825-1844 рр.; з 1841 з ініціятиви ректора Д. Муратова
— курс російської світської історії (для нижчого відділу) і церковної істо
рії (для вищого відділу).

З повищої програми видно, що серед викладів були богословські й 
світські науки; у різних періодах надавали перевагу тим або іншим, або 
старалися знайти між ними певну гармонію і синтезу. Так за статутом 
1869 р. духовні академії становили певну паралель з університетами і від
повідно до університетських факультетів створено три відділи: 1. бого
словський, 2. церковно-історичний і 3. церковно-практичний.33 На двох

32 Хв. Тітов, Стара вища освіта..., стор. 357-359.
33 М. Петров, Київська Академія, цит. тв., стор. 14.
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останніх перевагу мали світські предмети. Натомість статути 1884 і 1910 
рр. обмежують вагу світських дисциплін, деякі з них цілком виключають 
з програми, а навіть давалася директива, щоб світські предмети викладати 
з погляду богословсько-біблійного, а історію Росії з погляду провіденці- 
ялізму, тобто, що долею Росії керує промисл Божий.34

ДИСЦИПЛІНИ — ЇХ ВКЛАД У ЗАГАЛЬНУ НАУКУ

Пригляньмося дещо ближче окремим наукам-дисциплінам, що їх викла
дали в КДА, і піддаймо оцінці зміст викладів, а також вклад, що його 
внесла Академія у загальну скарбницю в різних ділянках науки. При цьо
му будуть відзначені спеціялісти і їхній вклад у відповідній дисципліні.

Богословські науки вважали головною доменою в Академії, їх викла
дали найздібніші професори, переважно з монашого чину, а головним ке
рівником був завжди ректор. Перші два керівники шукали нового шляху 
для своїх викладів: Мойсей Богданов-Платонов пробував схиляти богосло- 
віє в сторону містицизму, уважаючи ідеалом: «формування внутрішньої (в 
душі) людини»,35 а Мелетій Леонтович — звертав увагу на моральне бо- 
гословіє. Однак повного розквіту зазнало богословіє з приходом на чоло 
богословської катедри Іннокентія Борисова в 1830 р. Він старався розши
рити богословські істини при помочі науково-філософічного знання, тому 
дехто запідозрівав його у відступстві від православної науки, у співчутті 
з неправославними рухами богословської науки.36 Борисов впровадив такі 
аспекти богословія як релігіозистика, еклезіязистика (наука про богослу- 
ження і управління церкви), порівняльного богословія тощо.

Він був також автором низки праць з історії церкви і Св. Письма. Йо
го проповіді і богословські праці видано в 1901 р. в 12 томах у Петер
бурзі. Його богословське вчення продовжили Димитрій Муратов, виклади 
якого визначалися глибоким проникненням у вивченні неприхованих щи
рих істин, тоді коли Антоній Амфітеатров натиск ставив на святість бого
словських істин, відокремлюючи ВІД НИХ ВСЯКІ ЛЮДСЬКІ ДОМИСЛИ.37

В другій половині XIX — на початку XX ст. богословські студії в 
КДА зазнали всестороннього розпрацювання і поглиблення.

З ділянки Святого Письма (Священне Писання) в Академії були спе
ціялісти Старого і Нового Заповіту. Старий Заповіт досліджували: А. Во- 
ронов, С. Сольський, Ф. Філаретов. О. А. Глаголев звертав увагу на важ
ливість для християн черпати з старозавітної літератури, а Володимир 
Рибинський досліджував книги поодиноких пророків. Великим авторитетом 
Новозавітного писання був уже згаданий Д. Богдашевський (єпископ Ва- 
силій), який аналізував життя і вчення Христа Спасителя, як також Св.

34 Там же, стор. 14.
35 Хв. Тітов. Цит. тв., стор. 362-363.
36 Там же, стор. 364-365.
37 Там же, стор. 368.
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Апостолів.38 Н. Глубоковський опрацював Хронологію Нового Заповіту.39 
Над Біблійною історією і археологією працювали Яким Олесницький, 
який кількакратно провів наукові досліди в Святій Землі, в 1870-их рр.,40 
В. Рибинський, А. Глаголев.

З Патрології видано переклад (на російську мову) творів блаженного 
Авґустина, Арнобія, Тертулліяна, Киприяна Картагенського, блаж. Ієро- 
німа.41 Досліди про Св. Отців провадили М. Троїцький, Н. Щеголів, арх. 
Порфірій Попов, К. Скворцов,42 Т. Лященко, К. Кекелідзе, Н. Глубоков
ський.

Церковну археологію і літургіку викладали і про них писали розвідки 
Е. Діяковський, А. Дмитрієвський, А. Хойнацький,43 П. Орловський, М. 
Скабалланович.44

Спеціялістом з догматичного богословія був Сильвестр Малеванський, 
який викладав його на протязі 35 років (1862-1898), написавши обширний 
5-томний підручник з православного догматичного богословія і багато 
інших праць з цієї ділянки.45 Добрими знавцями і дослідниками таїнств 
були М. Ястребов,46 М. Скабалланович, священик А. Чекановський.

38 «Священное Писание Нового Завета», ТКДА, 1915, No. 7-8, X.
39 ТКДА, 1910, No. 7-8; 1911, No. 3; No. 6; No. 7-8.
40 «Святая земля. Отчет по командировке в Палестину», ТКДА, ч. І-ІІ, 1875- 

1878; Його ж: «Из талмудической мифологии», ТКДА, 1870; Древнееврейская му
зыка и пение. ТКДА, 1871; Руководство к библейской археологии. Ч. І-ІІ (переклад
з німецького). ТКДА, 1871-1875; «Рифм и метр ветхозаветной поэзии», ТКДА, 1872.

41 Письма Киприана: ТКДА, 1860, No. 1-4; 1861, No. 1-12; 1862, No. 1-12; Тво
рения блаж. Иеронима (переклад з латинського): ТКДА, 1863, No. 4, 6-12; 1864, 
No. 1-12; 1865, No. 1-12; 1866, No. 1-3, 5, 7, 9, 11; 1867, No. 1, 3, 5, 7, 9, 10; 1868, 
No. 1, 3, 5, 7, 9, 11; 1869, No. 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12; 1870, No. 1-12; 1871, No. 1- 
12; 1872, No. 1-2; Творения блаженного Августина, епископа иппонийского: ТКДА, 
1866, No. 4, 6, 8, 10, 12; 1867, No. 2, 4, 8, 11, 12; 1868, No. 2, 4, 6, 8, 10, 12; 1869, 
No. 2, 4, 6, 8; 1879, No. 1, 3, 5, 7, 9, 11.

«Сем книг против язычников (Adversus nationes) — Арнобия». Переклад Н. 
Дроздова: ТКДА, 1912, No. 6, 7-8, 11; 1913, No. 1, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9; 1914, No. 4, 
5, 6, 7-8, 9-10, И.

Догматическая творения Тертуллана, пресвитера Карфагенского. Переклад Д. 
Богдашевского. ТКДА, 1908, No. 1, 2, 4, 5; 1909, No. 1, 2, 3, 4; 1910, No. 4, 5.

42 «О евангелиях апокрифических», ТКДА, 1861, No. 12; «Св. апостол Варнава», 
ТКДА, 1862, No. 9; «Трактат Тертуллиана о молитве Господней», ТКДА, 1865, No. 
3; 1875, No. 7; «Философия Климента александрийского», ТКДА, 1866, No. 9.

43 «Западно-русские униатские требники сравнительно с требниками православны
ми латинскими», ТКДА, 1867, No. 2, 5, 7; «Особенный униатския чинопоследования, 
имеющия отношение к требнику», ТКДА, 1868, No. 6, 8.

44 «Ектения», ТКДА, 1911, No. 9; 1912, No. 6; Латия, ТКДА, 1912, No. И.
45 Опыты православного догматического богословия... Він же автор: «Догмати

ческая система Оригена», ТКДА, 1870, No. 1-7; «Ответ православного не схему ста- 
рокатоликов о пресвятой Деве», ТКДА, 1875, No. 1; «На схему старокатоликов о 
добрых делах», ТКДА, No. 1, 2; «На предложенную старокатоликами схему о свя
том Духе», ТКДА, 1874, No. 8; «Из чтений по догматическому богословию», ТКДА, 
1877, No. 5, 6, 7; 1878, No. 1, 3, 7; 1879, No. 1, 4, 7.

46 «Из лекций по догматическому богословию», ТКДА, 1917, No. 8, 9, 12; 1908,
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На відтинку морального богословія працювали М. Олесницький,47 Ди- 
митрій Ковальницький;48 Д. Богдашевський визначував становище Церкви 
до актуальних соціяльно-економічних та політичних питань; цікава його 
стаття «Блаженства Господни (евангельская правда и „правда” современно
го социализма)».49 Також обширно трактував актуальні соціяльно-політичні 
проблеми Н. Стеллецький («Социализм — его история и критическая 
оценка с христианской точки зрения».50 Аналогічну тематику опрацьовував 
і В. Екземплярський, наприклад, відношення моралі до політики,51 про 
смертну кару на основі богословської літератури,52 С. Аскольдов «Христи
анство и политика»,53 В. Родников.54

Порівняльне богословіє аналізувало інші християнські і загально релі
гійні вчення по відношенню до православної науки. А. Рождественський 
спеціялізувався в студіях англіканської Церкви,55 порівнював лютеранство 
з реформатством, а М. Ястребов про науку лютеранських символів про 
первородний гріх.56 Становище до католицької Церкви заступлене ієромо
нахом згодом архимандритом Августином, який аналізував полемічні тво
ри проти латинників у XI і XII ст.57 і спір греків з латинниками,58 М. 
Ястребовом «Идея папского главенства»,59 та критикою праці A. Palmieri: 
Theologia dogmatica orthodoxa. Florentiae 1911 Ю. Колемінома.60

Гомілетика була широко репрезентована в К ДА. На протязі пів сто
ліття гомілетику в Академії викладав Василь Певницький, який придержу
вався схолястичних, застарілих методів, що дало привід О. Лотоцькому 
твердити, що він «убив живу проповідь на Україні».61 Насамперед ішли 
студії про визначних проповідників-гомілетиків: про митр. Петра Могилу
— С. Голубєва,62 Епіфанія Славинецького, Стефана Яворського, Євгенія

No. 1, 3, 6, 9, 10, 11, 12; «К вопросу о всесвященстве християн», ТКДА, 1906, No.
4.

47 «Христианская ифика, как наука», ТКДА, 1879, No. 1, 3, 6.
48 Ф. Титов, «Високопреосвященный Димитрий (Ковальницкий)», ТКДА, 1913, 

No. 3; 1914, No. 2, 3, 5, 6.
49 ТКДА, 1909, No. 2; Його ж: «Евангелие, как основа жизни», ТКДА, 1906, 

No. 4; «Блаженства Господни», ТКДА, 1909, No. 2; «О причинах современного не
верия», ТКДА, 1910, No. 1, 2.

50 ТКДА, 1905, No. 2, 4; 1906, No. 6, 8.
ТКДА, 1905, No. 11.

52 ТКДА, 1907, No. 3.
53 ТКДА, 1906, No. 6, 7.
54 «Литературная тактика современного социализма в отношении к религии», 

ТКДА, 1907, No. 1.
55 ТКДА, 1906, No. 2, 3, 8-9, 11; 1907, No. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12; 1909, No. 

1,3.
56 ТКДА, 1876, No. 9, 10, 12; 1877, No. 2.
57 ТКДА, 1867, No. 6-9.
58 ТКДА, 1870, No. 12.
59 ТКДА, 1878, No. 6, 10, 12.
60 ТКДА, 1913, No. 4.
61 Сторінки минулого. Ч. 1. Варшава 1932, стор. 121.
62 «Память митрополита Петра Могилы в Киевской Академии 31 Декабря
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Болховітінова — В. Певницького;63 Іоанна Золотоустого, Димитрія Мура
това, В. Певницького — Н. Ґроссу.64 Київські дослідники трактували уні- 
ятську65 гомілетику, а також католицьку.66 Про методику підготовки про
повідей писали В. Певницький67 і Н. Ґроссу.68 Розвідку про гомілетику в 
Київській Академії написав М. Петров.69 Багато місця в офіціозі «Трудах 
К  ДА»  присвячували «Словам (промовам) на річні празники» євангельсько
го порядку, річним поминанням митр. Петра Могили, основникам і до
бродіям Києво-Братського манастиря. Окрему категорію становили «Сло
ва» з нагоди Пасій під час Великого Посту; в цих ділянках себе відзна
чили: Д. Богдашевський, А. Глаголев, Н. Ґроссу, П. Кудрявцев, Т. Ля- 
щенко, Н. Мухин, В. Певницький, В. Прилуцький, В. Рибинський.70 Багато 
біографічного матеріялу знаходимо у надгробних словах і промовах та 
некрологах та споминах, в яких брали участь майже всі професори К ДА.71

Ділянка церковного права розглядала деякі питання церковних соборів 
(Ф. Міщенко, В. Завітневич72), двоєженства священства (С. Троцький73), 
проблему свободи совісти (В. Білоліков74), про прийняття неправославних 
християн у православну церкву (А. Серафимов75). П. Лашкарьов (1833- 
1899), що викладав в Академії церковне право, видав підручник «Право 
церковное» (1889).

Спочатку катедра загальної церковної і світської історії належала до 
другорядної категорії, з тим, що світська була необов’язкова для всіх сту
дентів. Деяке оживлення історичної науки в Академії вніс в 1820-их роках 
митр. Є. Болховітінов, який вимагав, щоб студенти писали свої праці з 
історії. В наслідок цього з’явилися розвідки про хрищення кн. Ольги, про 
першого київського митрополита тощо.76 З 1841 заведено окрему катедру

1754 года. К истории русского проповедничества за вторую половину XVIII ст.», 
ТКДА, 1910, No. 12.

63 Е. Славинецький — ТКДА, 1861, No. 8, 10; С. Яворський — ТКДА, 1874, 
No. 10, 12; 1875, No. 1, 3, 5, 9, 10; 1877, No. 4; Є. Болховітінов — ТКДА, 1867, 
No. 9, 10.

64 Іоанн Золотоуст — ТКДА, 1907, No. 11; Д. Муретов — ТКДА, 1911, No. 3;
В. Пивницький — ТКДА, 1911, No. 9.

65 Священик Н. Трипольський: Униатский митрополит Ипатий Поцей и его про
поведническая деятельность, ТКДА, 1877, No. 9, 10, 11, 12, 1878, No. 2.

66 М. Лебедев, «Боссюэт, епископ моский и значение его дня католической цер
кви во Франции», ТКДА, 1868, No. 1, 4; Л. Мацыевич: Польский проповедник
XVII века, иезуит Тома Млодзяновский, ТКДА, 1870, No. 7, 9, 10, 12; 1871, No. 4.

67 ТКДА, No. 5; 1905, No. 8, 12.
68 ТКДА, 1910, No. 11; 1913, No. 6.
69 «Из истории гомилетики в старой киевской академии», ТКДА, 1866, No. 1.
70 Систематический указатель статей, помещенных в журнале ТКДА за 1905- 

1914 гг. ТКДА, Сентябрь 1915, стор. 51-59.
71 Там же, стор. 60-67 і 79-84.
72 ТКДА, 1906, No. 10; 1909. No. 1.
73 ТКДА, 1913, No. 11.
74 ТКДА, 1914, No. 9-10.
75 ТКДА, 1864, No. 7-8.
76 Хв. Тітов, Стара вища освіта..., стор. 382.
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російської церковної і цивільної історії, яку почав викладати пізніший 
історик російської церкви Макарій Булгаков, пізніший митрополит, автор 
схематичної історії Київської Академії77 і капітальної 12-томної історії ро
сійської церкви.78

Його діло продовжив І. Малишевський (1828-1897), який у своїх викла
дах і працях визначався глибокою аналізою. Серед його праць «Отноше
ние Руси к церкви римской при св. князе Владимире»,79 «Подложное пись
мо половца Ивана Смеры к великому князю Владимиру святому»,80 «О 
придорожних крестах»,81 «Варяги в начальной истории христианства в 
Киеве»,82 «Евреи в южной Руси и в Киеве в Х-ХІІ вв.»83 та ін. У 1860-их 
роках світську історію викладав П. Терновський, автор праць про митр. 
Стефана Яворського,84 Теофана Прокоповича,85 «Южно-русское проповед
ничество XVI и XVII вв.» (1869) і ін. У 1850-их роках загальну світську 
історію викладали в КДА — А. Граніков, пізніше Н. Мухин. Російську 
цивільну історію викладав Володимир Завітневич (1853-1927), автор аналізи 
«Палінодії» 3. Копистенського (1883), як також про Володимира Великого, 
як політичного діяча.86

Три визначні постаті серед професорського складу КДА заслуговують 
на особливу увагу коли йдеться про їхній вклад в історію української 
церкви, головно історію самої Київської Академії, хоча не всі вони викла
дали історію. Йдеться про Миколу Петрова (1840-1921), Степана Ґолубєва 
(1849-1920), Федора Тітова (1864-1922). Своїми дослідами і опублікованими 
працями, а ще більше зібраними матеріялами, актами і документами, во
ни дали основу для наукових студій історії української церкви і культури, 
особливо ХУІІ-ХІХ століть. Високо оцінюємо їхню наукову продукцію, і 
те, що вони звертали увагу студентам, щоб вони вибирали тематику своїх 
праць з історії Церкви на Україні, однак все це не виправдує факту не
прихильного ставлення зокрема Тітова і Ґолубєва до національних аспі- 
рацій українства, і до затушування сепаратистичних стремлінь діячів укра
їнської церкви і культури. Все ж таки об’єктивно треба ствердити, що в 
цілому в їхній творчості було більш позитивного, ніж шкідливого для 
загального українознавства і тому слід темперувати оцінку з ґльобальним 
засудженням їх в українофобстві. Одним з доказів толерантности Тітова 
було те, що він дозволив Василеві Павловичу писати працю на тему «Ма-

77 История Киевской академии. СПб 1843.
78 История Русской Церкви. І-ХІІ. СПб 1868-1883; 2-е вид. 1889-1902.
79 ТКДА, 1863, N0. 2.
80 ТКДА, 1876, N0. 6, 7.
81 ТКДА, 1865, N0. 11.
82 ТКДА, 1887.
83 ТКДА, 1878, N0. 6, 9.
84 ТКДА, 1864, N0. 1, 3, 6; 1866, N0. 4.
м ТКДА, 1865, N0. 1, 2, 4, 8, 10.
86 Владимир святый, как политический деятель. Київ 1888; Про маніфест 17 

жовтня 1905, ТКДА, 1906, N0. 2; «Духовенство и партийность в политике», ТКДА, 
1907, N0. 1.
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лороссийский гетман И. С. Мазепа в его отношениях к церкви и духо
венству»,87 яку рецензент оцінив як «дуже добру».

М. Петров був істориком української літератури й викладав в Академії 
історію чужоземних літератур. Він написав низку праць історичного по
рядку і про історію гомілетики в старій Київській Академії (1866), історію 
василіянського ордену,88 про сербсько-українські зв’язки (1876), про значен
ня К А у розвитку духовних шкіл в Росії (1904), К А за гетьманства К. 
Розумовського (1905), К А за царювання Катерини II (1906), Питомці К А 
з сербів (1911), Київська Академія, переглядна стаття ЗІФВ УАН, І, (1919). 
Крім цього Петров описав рукописи знайдені в Києві (1892-1904), чи в 
музею при КДА (1875-1877). Але найбільшу вартість має зібрання і ре
дакція 5-ти томового видання капітального джерела Акти і документи до 
історії К А за роки 1721-1795.89 До кожного тому доданий богатий науко
вий апарат і обширний пояснювальний вступ.

Степан Ґолубєв, професор історії розколу і сектанства в Академії, є 
найбільшим дослідником могилянської доби в історії України, до якої на
писав капітальну монографію «Митрополит Петр Могила и его подвиж
ники» і зібрав документи до цього і попередніх періодів.90 Він також є 
автором монографії «История Киевской Духовной Академии. Период до- 
Могилянскій» (Київ 1889), і десяток інших розвідок про КА, про архиман
дрита Єлисея Плетенецького і Гедеона Одорського, ректора КА, про 
Києво-Видубицький манастир (19ІЗ).91 На жаль С. Ґолубєв не здійснив 
перебраного в 1901 р. обов’язку, зібрати і видати акти і документи Київ
ської Академії від заснування до 1721 р.

Федір Тітов, професор історії російської церкви був чи не найбільш 
продуктивним зі згаданого тріюмвірату, але й найбільш критикований за 
свої російські «неділимські» погляди.92 Так само як і Петров, він зібрав і 
впорядкував III відділ видання «Акты и Документы относящиеся к исто
рии Кіевской Академии, 1796-1869 гг.»,93 з обширним коментарем і науко
вим апаратом. Він також автор цілісної монографічної історії КА, що її 
випустила Українська Академія Наук під зміненою назвою «Стара вища 
освіта в Київській Україні. ХУІ-поч. XIX в.» (1924). З тематики К А на
писав об’ємисту працю «КДА в эпоху реформи» (1910-1914),94 про відно
шення Дому Романових до КДА,95 про перетворення духовних академій

87 ТКДА, 1908, No. 12.
88 «Очерк истории базилианского ордена в бывшей Польше», ТКДА, 1870, No.

5, 8, 11; 1871, No. 2, 5, 6, 7; 1872, No. 1, 2.
89 Акты и документы к истории Киевской Академии (ЛДКА). Отделение II 

(1721-1795). Т. I-V, Київ 1904-1908.
90 «Материалы для истории западнорусской православной церкви (XVI и XVII 

ст.)», ТКДА, 1878, No. 1, 3-12.
91 ТКДА, 1913, No. 10, 11, 12.
92 О. Лотоцький, Сторінки минулого. Частина перша. Варшава 1932, стор. 125.
93 АДКА, Отделение III (1796-1869). Т. I-IV, Київ 1910-1913.
94 ТКДА, 1910, No. 7-8, 9; 1911, No. 7-8; 1912, No. 1, 2, 4, 5, 6, 7-8; 1913, No. 

1,4; 1914, No. 1; 1915, No. 2, 7-8.
95 ТКДА, 1913, No. 7-8, 10.
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в Росії в XIX в., про митр. Дмитра Ростовського (Туптала), і сотні стат- 
тей-рецензій на праці професорів і студентів КДА чи з історії Церкви 
України. Однак чи не найбільша заслуга його для української культури
— це зібрання «Матеріялів для історії книжної справи на Вкраїні в XVI-
XVIII вв.», виданої також УАН і недавно перевиданої у Німеччині...96 Йо
му належать також такі праці як «Русская православная церковь в Поль
ско-Литовском государстве XVII-XVHI вв.», З томи (1905-1916), «О загра
ничных монастырях Киевской епархии XVII-XVIII вв.» (1905), «Типография 
Киево-Печерской Лавры» (1918) тощо.

Історію Церкви на Україні в рамках КДА опрацьовували і інші про- 
фесори-дослідники, серед яких були: М. Максимович,97 Ф. Рождествен- 
ський,98 єп. Порфірій Успенський,99 єп. Філарет Гумілевський.100 За ініція- 
тивою і доглядом професорів КА писали кандидатські чи магістерські 
дисертації, про які друкувалися обширні звіти в ТКДА.

Протоерей П. Орловський опрацював цікаві причинки про участь за
порозьких козаків у встановленні патріярхом Теофаном православної іє
рархії в 1620 р.,101 про Київський церковний собор 1629 р.,102 про митр. 
Рафаїла Заборовського,103 Володимир Чехівський про Київського митр. 
Гавриїла Банулеско-Бодоні;104 Н. Шпачинський «Киевский митрополит 
Арсений Могилянский и состояние Киевской митрополии в его время» і 
«Общий взгляд на історію Кіевской єпархій в половине XVIII ст.»;105 Ва
силь Біднов «Православная церковь в Польше и Литве» (1908); П. Підви- 
соцький «Западно-русския полемическия сочинения по вопросу о восстанов
лении православной иерархии в Западной Руси в 1620 г.» і про архиєп. 
Антонія Храповицького;106 П. Вікторовський «Западнорусския дворянския 
фамилии отпавшия от православия в конце XVI и в XVII вв.»,107 I. Вла- 
совський «Погляд представників іст. матеріялізму про походження христи
янства» (християнство чи соціялізм),108 Олександер Громадський «Поява і 
первоначальна історія християнства в Польщі»,109 М. Маньковського

96 Bausteine zur Geschichte der Literatur bei den Slaven. Band 16. Materialen zur Ge
schichte des Buchwesens in der Ukraine im 16, bis 18 Jahrhundert. Sammlung der Vorworte 
in ukrainischen Altdrucken. Nachdruck der Ausgabe Kiev 1924. Köln-Wien 1982.

97 «О первых временах киевского Братства Богоявленского», ТКДА, 1869, No. 9.
98 «Самуиль Миславский, митрополит киевский», ТКДА, 1876, No. 3, 11; 1877, 

No. 4, 5, 6.
"«История Афона», ТКДА, 1871, No. 6, 8, 9, 11; 1872, No. 6; 1873, No. 1, 2, 4, 

6; 1877, No. 10.
100 «Черниговские иерархи», ТКДА, 1860, No. 2.
101 ТКДА, 1905, No. 8.
102 ТКДА, 1905, No. 8.
103 ТКДА, 1908, No. 6, 7.
104 ТКДА, 1905, No. 8.
105 ТКДА, 1907, No. 7.
»о6 ТКДА, 1908, No. 11.
107 ТКДА, 1908, No. 9, 11, 12; 1909, No. 6; 1910, No. З, 11; 1911, No. 2, 6, 7-8.
108 ТКДА, 1908, No. 11.
109 ТКДА, 1908, No. И.
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«Церква і козацтво в Західній Русі в XVII ст.»,110 Н. Семейкин «Максим 
Феодорович Берлинский, бывший ученик и учитель КА».111

Згідно зі статутом 1808-1814 рр. філософію вважали головною дисци
пліною у нижчому відділі духовних академій. КДА мала знаменитих про
фесорів філософії, які створили в Академії своєрідну філософську школу, 
до якої прислухалися не тільки інші духовні академії, але й світські уні
верситети.

Основником цієї школи був протоієрей Іоанн Скворцов, який викладав 
філософію в Академії 30 років (1819-1849). Його філософія різнилася від 
системи, що її викладали в старій КА, де панували Арістотель і Платон, 
вона була християнською по своєму змісті й дусі; для нього «тільки те 
істинне, що таким представляє собі ум Божественний; тільки те добре, 
чого хоче Бог».112 Слід зазначити, що Скворцов читав свої лекції латин
ською мовою, та що він знайомив своїх студентів із загальною історією 
філософії, почавши від клясичної, доходячи до новіших часів, до систем 
Бекона, Декарта, Ляйбніца, але також Канта, Шеллінґа та ін.113 Спочатку 
Скворцов викладав студентам Академії також логіку, психологію, метафі
зику і моральну філософію, згодом розділено деякі ділянки між його спів
робітниками, серед яких визначилися архимандрит Теофан Авсенєв, О. 
Новицький (який з 1836 викладав філософію в Київському Університеті),
І. Міхневич та інші. Авсенєв був спеціялістом психології, особливо цін
ними були його лекції з історії душі; він втішався великою популярністю 
в Києві.

Учнем Скворцова і Авсенєва був Памфіл Юркевич (1827-1874), визнач
ний український філософ-ідеаліст.114 Студіював у КДА (1847-1851), з 1851 
р. викладав філософію в КДА, а з 1861 був покликаний до Московського 
Університету. У КДА Юркевич викладав курс нової філософії. Його ви
клади втішалися великою популярністю, приходили на них не тільки сту
денти Академії і Університету, а й старші інтелігенти, любителі філософії. 
Трактував він філософські системи Бекона, Декарта, Ляйбніца, Спінози, 
Канта, Гегеля.115 Серед його учнів були Микола Петров, О. Розов, П. Лі- 
ницький, який перейняв його катедру філософії в КДА, Іван Нечуй-Ле- 
вицький, П. Житецький і багато інших. Серед його творів слід згадати 
«Ідею» (1859), «Сердце и его значение в духовной жизни человека, по уче
нию Слова Божия»,116 «Материализм и задачи философии»,117 «Мир с

1,0 ТКДЛ, 1908, No. 11.
111 ТКДЛ, 1913, No. 4; 1915, No. 4, 6, 9; 1916, No. 2-3, 4, 9-10.
1.2 Хв. Тітов, Стара вища освіта, цит. тв., стор. 370; також стаття «Христианское 

употребление философии», ТКДЛ, 1863, No. 10.
1.3 Хв. Тітов, там же, стор. 371.
114 С. Ярмусь, Памфіл Данилович Юркевич та його філософська спадщина, Вінні

пег 1979. Також: S. Jarmus, Pamphil D. Yurkevych and His Philosophic Legacy, Win
nipeg 1979.

115 К. Фоменко, «Мои воспоминания о Памфиле Даниловиче Юркевиче», ТКДЛ, 
1911, No. 12.

116 ТКДЛ, 1860, No. 1.
117 Журнал Министерства Народного Просвещения, 1860, No. 3.
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ближними, как условие христианского общежития»,118 «Розум по учению 
Платона и опыт по учению Канта» (1865) та інші,119 в яких обстоював 
релігійно-ідеалістичне вчення про світ як продукт діяльности духа, Бога. 
Петро Ліницький (1840-1906), уродженець Слобожанщини, продовжив курс 
філософії в КДА; його праці з теоретичної філософії та історії філософії: 
«Общий взгляд на философию Платона»,120 «Платон — представитель 
идеализма в древней философии»,121 «Нравственныя и религиозныя поня
тия у древних греческих философов»,122 «Образовательное значение фило
софии»,123 «Учение Платона о божестве»,124 «О свободе воли»,125 «Начала 
общественной жизни».126

Студії про Канта проводив Д. Знаменський «Из этюдов о Канте»,127 
про сучасні завдання філософії П. Кудрявцев («Абсолютизм, или реляти
визм»128 «От Бэкона до Маха»).129 На чолі педагогіки Н. Маккавейський 
поставив проблему виховання за системою Спенсера (1906-1909).130

В порівнянні з теологічними і філософічними науками в КДА, філоло
гічні були слабше репрезентовані, на протязі 15 років керівником катедри 
загальної словесноти був Я. Кришинський, а з 1870 р. завідуючим катедри 
теорії словесности, чужих літератур та історії руської літератури був Ми
кола Петров. Його літературознавчі праці охоплювали період XVII-XIX 
століть, в яких він дотримувався порівняльно-історичної методи. Всі його 
праці багаті на фактичний матеріял, серед яких згадаємо найважніші: «О 
словесных науках и литературных занятиях в Киевской Академии»,131 «О 
влиянии западно-европейской литературы на древне-рускую»,132 «Очерки из 
истории украинской литературы XVII-XVIII веков» (1880 і 1911), «Очерки 
по истории украинской литературы XIX века» (1884), «Киевская искуствен- 
ная литература XVII и XVIII вв., преимущественно драматическая»,133, а 
також розвідки про творчість М. Довгалевського, Г. Сковороди, І. Котля
ревського, О. Лобисевича, В. і М. Гоголя, О. Кониського та інших. За 
заслуги на полі української науки М. Петрова обрано в 1918 р. як одного

1,8 ТКДЛ, 1861, No. 3.
119 Памфіл Д. Юркевич, Вибрані твори: Ідея — Серце — Розум і досвід. Пе
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123 ТКДЛ, 1872, No. 11.
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125 ТКДЛ, 1905, No. 1, 2.
126 ТКДЛ, 1906, No. 5.
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з перших дійсних членів Української Академії Наук. Цим же рішенням 
відповідно оцінено й установу, КДА, для якої він працював увесь свій вік.

На мовознавчому відтинку вчені Академії осягнули здобутки в ділянці 
єврейської мови, продовжуючи традицію старої Академії з XVIII в. У 
дослідах цієї мови себе визначили професори С. і М. Гуляєв, І. Макси
мович, І. Олесницький,134 гебраїст і знавець біблійної археології, В. Рибин- 
ський, А. Глаголев. Добрим знавцем грецької мови і культури був І. Бо- 
бровницький (1837-1869). Спочатку латинська мова була в КДА на висоті, 
згодом вона підупала і з 1848 р. засновано окрему катедру латинської мови, 
якою завідував до 1880 р. Д. Подгурський,135 Н. Дроздов. Серед русистів і 
дослідників церковно-слов’янської мови себе проявили І. Балицький,136 В. 
Малинін (з 1877 р.) і А. Лукіяненко («Древний церковно-славянскій язык, его 
значение и место в цикле наук филологических и богословских».137

«ТРУДЫ КІЕВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМІЙ»

КДА крім освітньої установи була також дослідно-науковою. Як така 
вона потребувала видавати праці своїх професорів і співробітників. Ініці- 
ятива для видання наукового органу вийшла 1857 р. від тодішнього рек
тора Антонія Амфітеатрова, який дістав на це згоду конференції профе
сорів Академії. На зміст журналу передбачалося статті з академічних 
наук, переклади наукових трактатів і видання актів і документів. Однак 
цьому проектові спротивився св. Синод, хотівши обмежити його завдання 
виключно до видання перекладів «творчости св. отців західньої церкви».138 
Остаточний дозвіл Синоду отримано в кінці 1859 р. і з 1860 р. почали 
появлятися «Труды Кіевской Духовной Академій». Першого року появи
лося 4 числа, а з 1861 р. журнал став щомісячником і появлявся безпе
ребійно до кінця 1917 р. В останньому році появилося тільки 3 числа. Це 
зменшення появи свого органу пояснювала редакція тим, що «в квітні 
(1917 р.) типографія Барського, де друкувався наш журнал, перейшла у 
власність Центральної Української Ради, і це не дозволило своєчасний ви
хід березневого числа...»139

У 1860-их роках «Труды КДА», крім наукових праць, містили «сер
йозну лектуру», яка мала б стояти «близько до життя».140 З початком 
1870-их років журнал прийняв суто науковий характер, рідко містивши 
статті про «сучасність». У 1881 р. ревізійна комісія редакції журналу реко
мендувала, щоб він став загальнодоступним, а не суто науковим, він мав

'34 ТКДЛ, 1870, No. 1,2,4, 8; 1871, No. 11, 12; 1872, No. 10, И, 12.
135 ТКДА, 1873, No. 4, 5, 8, 11.
136 «Материалы для истории славянского языкознания», ТКДА, 1875, No. 8, 12; 

1876, No. 1, 10, И; 1877, No. 2.
137 ТКДА, 1912, No. 12.
138 «К пятидесятилетию журнала „Труды Киевской Духовной Академии”», ТКДА, 

1909, No. 12, стор. 696.
139 «От редакции», ТКДА, 1917, No. 3-8.
чо ТКДА, 1909, No. 12, стор. 697.
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би служити «завданням морального і релігійного виховання суспільства».141 
Для осягнення цього до журналу додано два нові розділи: критико-бібліо- 
графічний та перегляд суспільних явищ і відомості зі життя церкви. На 
практиці, однак, він остався переважно науковим органом Академії, від
повідно дозуючи науковість з популярністю.

ТКДА містили «слова» і промови офіційних чинників Академії, досліди 
і трактати з наук, які викладалися в Академії, богословські, історичні й 
літературні досліди і матеріяли, статті присвячені церковно-суспільним пи
танням, звідомлення зі життя Академії, критичні відгуки, бібліографічні 
замітки про нові видання. В обширній статті І. Королькова «Двадцятиле- 
тие журнала ТКДА, 1860-1879»142 автор поділив зміст журналу на такі 
розділи: 1. святе писання і біблійна історія старого і нового заповіту,
2. догматичне богословіє, 3. основне богословіє, 4. моральне богословіє,
5. порівняльне богословіє, 6. патристика-патрологія, 7. філософія (логіка, 
психологія, метафізика, історія філософії), 8. педагогіка, 9. загальна цер
ковна історія, 10. історія рускої церкви і руского розколу, 11. загальна 
громадянська історія, 12. руська горожанська історія, 13. пастирське бого
словіє, 14. гомілетика і історія проповідування, 15. церковна археологія і 
літургіка, 16. церковне право, 17. теорія літератури і історія руської літе
ратури, 18. руська мова і слов’янські діялекти, 19. єврейська мова і біб
лійна археологія, 20. старі мови (грецька і латинська) і їхні літератури. 
Крім того слід додати критику і бібліографію.143 Наприкінці свого існу
вання, 1915 р., до повищих розділів ще додано: 1. Православний Схід,
2. Чужинний Захід, 3. Сучасне церковно-суспільне життя, 4. Спомини, 
листи, ювілеї, некрологи.144

Цінним документальним матеріялом були щорічні «Звідомлення про 
стан КДА», а також звідомлення про установи, що були при Академії: 
1) Академічна бібліотека, 2) Церковно-історичне і археологічне Товариство
з церковно-археологічним музеєм» і 3) Богоявленське Братство; останні 
дві установи створені 1872 р.

Крім періодичних видань видано як окремі відбитки довших статтей, 
головно переклади біблійних книг, «бібліотеку творчости св. отців і учи
телів західньої церкви» (30 томів), цілий ряд докторських і магістерських 
дисертацій по академічних науках, різного роду монографічних дослідів і 
історичних матеріялів.

Редакторами ТКДА були Філарет Філаретов (1860-1877), А. Олесниць- 
кий, Василь Певницький, Володимир Рибинський (1906-1910), Д. Богдашев- 
ський, Н. Ґроссу (1915-1917).

ТКДА це цінне джерело до історії української церкви, до студій релі
гійних течій і богословської думки на Україні. Це своєрідний богослов
ський відповідник до українознавчого видання «Киевской Стариньї». На

141 Там же, стор. 698.
142 ТКДЛ, 1881, No. 1, 3, 7, 8, 9, 10, 12; 1882, No. 5, 8.
143 ТКДА, 1882, Т. III, стор. 74.
144 «Систематический вказатель статей, помещенных в журнале „Труды Киевской 

Духовной Академии”», ТКДА, 1915, No. 7-8, 9.
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протязі 58 років появилося більш як 600 томів у розмірі 6-15 аркушів, 
один з найбільших корпусів наукової періодики до 1917 р. У певних ви
падках віддаючи дань режимові і почасти реакційній ієрархії, все ж таки 
більшість статтей в Трудах зберігає свою вартість по сьогодні.

ТЕМА ТИСЯЧОЛІТТЯ ХРИЩЕННЯ РУСИ В КИЇВСЬКІЙ ДУХОВНІЙ
АКАДЕМІЇ

Ця стаття написана напередодні відзначення 1000-ліття Хрищення 
України-Руси, тому слід сказати декілька слів, що зробила К ДА для цієї 
історичної дати.

В 1888 р. К ДА торжественно відсвяткувала 900-л іття, урочистості три
вали цілий тиждень, 11-18 липня 1888, на яких виголосив промову митро
полит київський Платон Городецький, а доповіді виголосили професори
В. Певницький, Н. Фаворов і І. Малишевський, які були видані, як також 
послання ієрархії, привіти, телеграми, окремим виданням.

Відзначення цієї річниці Академією йшло під кутом наголошення фак
ту, що князь Володимир був основоположником освіти Київської Руси і 
на цю тему проф. В. Малинін виголосив ще в 1886 р. доповідь «Св. князь 
Владимир, как просветитель России».145

Крім цього пропам’ятного видання випущено окремий збірник Влади
мирский сборник в память девятисотлетия крещения Руси (Київ 1888), 
в якому поміщено солідні студії: І. Малишевського «Переказ про перебу
вання на Руській землі св. апостола Андрія», Володимира Завітневича 
«Володимир святий як політичний діяч» (211 стор.), М. Петрова «Старинні 
представлення св. Володимира», його ж «Відзначення пам’яти св. Володи
мира в південній Росії, особливо в Києві», й дві доповіді В. Певницького 
і І. Малишевського, виголошені з цієї нагоди в К ДА. Працю В. Завітне
вича видано також окремо, як монографію.

В 1915 р. припадало 900-річчя з дня смерти св. князя Володимира; цю 
річницю відзначило своїми виданнями КДА. З цієї нагоди проф. Ф. Тітов 
підготовив доповідь, яку не міг виголосити через воєнні події, але вона 
була надрукована в ТКДА за 1916 р. У своїй розвідці «Пам’ять про св. 
рівноапостольського князя Володимира в КДА»,146 автор подає найдавніші 
згадки про кн. Володимира почавши від літописця, «похвали св. князю 
Володимиру» — митр. Іларіона, а в XVII ст. культ князя відзначив Заха- 
рій Копистенський у своїй «Палінодії», 1620 р. Особливо дбав про ожив
лення пам’яти кн. Володимира митр. Петро Могила. У «Антології» з 1636 
р. сказано, що «св. князь Володимир був признаний небесним захисником 
і покровителем студентів Києво-Братської колегії...». Як просвітителя русь
кого народу представлено Володимира у «Синопсисі», першому підручни
кові історії України. На початку XVIII ст. пам’ять про Володимира збе
рігають «Іфіка ієрополітіка» (1712), і особливо трагікомедія «Владимир»

145 ТКДА, 1886, N0. 12.
146 ТКДА, 1916, N0. 2-3.
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(1706) Теофана Прокоповича. Цю розвідку закінчують відомості про під
готовку для відзначення 900-ліття з дня смерти кн. Володимира в Києві. 
ТКДА за липень-серпень 1915 р. помістили статті про св. Володимира Л. 
Соколова і М. Петрова.

ВИСНОВКИ

Рамки цього огляду не дозволили нам всесторонньо представити освіт
ню і дослідчу діяльність трактованої установи, на це потрібно ширшого 
кадру, монографічної студії. Нашим завданням було звернути увагу на 
певну «білу пляму», що існує в історії української православної церкви, 
особливо на відтинку духовно-освітніх інституцій. Якщо наше слово за
охотить дослідників зупинитись над порушеною проблемою, то наша іні- 
ціятива себе виправдала.

У многогранній дії КДА були позитивні й негативні моменти і аспек
ти. Якщо йдеться про негативні, то вони відносяться до функції під на
ціональним оглядом, яку вона сповняла як офіційна установа, залежна від 
царського режиму, а ще більше від централістично-русифікаторського св. 
Синоду Російської Православної Церкви. Наслідком цього й було настав
ления української спільноти зі спрощеним окресленням «чужої школи». 
Але як всяка генералізація, у скомплікованих ситуаціях, так і тут вона є 
тільки одною стороною медалі.

З повищого було видно, що як науково-дослідча спеціялізована уста
нова КДА зіграла й позитивну ролю. Помимо всіх обмежень національ
ного і станового порядку вона дала можливість здобути освіту деяким 
українським письменникам, а зокрема Нечуєві-Левицькому; композиторам
Н. Ніщинському, К. Стеценкові, О. Кошицю; громадсько-політичним дія
чам Володимирові Чехівському, Вол. Дурдуківському, історикам україн
ської церкви: Андрієві Хойнацькому (1836-88), Василеві Біднову, О. Ло- 
тоцькому, 1. Власовському, а серед ієрархів: Василеві Липківському, Не- 
сторові Шараєвському, Олексієві Громадському, Ніканорові Абрамовичеві. 
Вже саме вичислення українських церковних достойників, істориків церкви, 
культурних діячів, які здобули освіту в КДА вистачило б, щоб не зали
шати збоку цю інституцію, чи не характеризувати її виключно як нега
тивну, ворожу всім аспектам української справи.

Науково-дослідча праця КДА заповнювала незаступимий відтинок і 
тим зіграла свою ролю. Найбільшою цінністю, що нам залишила нова 
Академія це наукові матеріяли, т. зв. «акти й документи» до історії Цер
кви на Україні, навчальних інституцій і культурних процесів на україн
ських землях, зокрема Наддніпрянщини. Цілком сміло можна сказати, що 
без проробленої роботи діячів КДА, ми знали б дуже мало й про славну 
Могилянську Академію.

На особливу увагу заслуговують «Труды КДА», багате і цінне джерело 
до студій богословської науки, історії української церкви, і навіть україн
ської літератури. Перевидати деякі статті з «Трудів», які зберегли непро- 
минальне значіння — одне із завдань Української Православної Церкви.
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У підготовці до ювілею 1000-ліття Хрищення України-Руси, а насам
перед хрищення столичного Києва, відзначення КДА, як одного кільця у 
загальному ланцюгу християнської України, запевнить ствердити безпе
рервну тяглість тієї благодаті Христової віри, що засіяла на київських 
горах почавши від св. Апостола Андрія Первозваного.


