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Сьо го дні, ко ли Ук ра ї на від зна чає 150-ту річ ни цю з дня смер ті Та-
ра са Шев чен ка, ми має мо до б ру на го ду за мис ли ти ся над міс цем, 
яке за йма ють в на ших ду хов них шко лах ук ра ї но знав чі дис ци п-

лі ни. Звіс но, го лов не зав дан ня ду хов них се мі на рій та ака де мій — на да ва-
ти бо го слов ську ос ві ту та хри сти ян ське ви хо ван ня май бут нім пас ти рям 
Церк ви. Од нак Церк ва зав жди праг ну ла го ту ва ти не ли ше ви со ко ос ві-
че них пас ти рів, але й до б рих гро ма дян сво єї дер жа ви. То му справж ній 
пас тир має бу ти до б ре обіз на ний в іс то рії та куль ту рі сво го на ро ду, сво єї 
па ст ви. Більш то го, ос кіль ки сьо го дні ми на ма гає мось ін тег ру ва ти ся в за-
галь но дер жав ну сис те му ви щої ос ві ти, ми має мо ус ві до ми ти не об хід-
ність якіс но го ви кла дан ня в ду хов них нав чаль них за кла дах не ли ше су то 
бо го слов ських, але й за галь но ос віт ніх дис ци п лін, се ред яких чіль не міс-
це по сі да ють ук ра ї но знав чі пред ме ти (іс то рія Ук ра ї ни, ук ра їн ська мо ва 
та лі те ра ту ра, іс то рія ук ра їн ської куль ту ри то що).

Під хо дя чи до ви рі шен ня цьо го важ ли во го пи тан ня, ціл ком при род-
ним бу де звер ну ти ся до іс то рич но го до сві ду на шої alma mater. В якій мі рі 
бу ла пред став ле на ук ра ї но знав ча про бле ма ти ка в Ки їв ській ду хов ній ака-
де мії в до ре во лю цій ний час? Який вне сок у роз ви ток ук ра ї ні сти ки зро-
би ли про фе со ри ака де мії? Як сьо го дні ми мо же мо ско ри ста ти ся з цьо го 
до роб ку?

Звер таю чись до іс то ріо гра фії, ми од ра зу по мі чає мо, що знач на час-
ти на су час них віт чиз ня них до слід ни ків схиль на оці ню ва ти Ки їв ську ду-
хов ну ака де мію ХІХ — по чат ку ХХ сто літ тя як ціл ком ан ти ук ра їн ський 
нав чаль ний за клад, що про во див у жит тя ру си фі ка тор ську по лі ти ку. 
В цьо му кон тек сті ста ло вже тра ди цій ним про ти став лен ня Киє во-Мо-
ги лян ської ака де мії, що іс ну ва ла до 1817 ро ку, та ство ре ної 1819 ро ку 
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на її ба зі Ки їв ської ду хов ної ака де мії1. Як що Киє во-Мо ги лян ська ака де-
мія трак ту є ть ся як ук ра їн ський на ціо наль ний ви щий нав чаль ний за клад, 
то КДА не рід ко спри йма є ть ся до слід ни ка ми як ін сти ту ція, що стоя ла 
на пе ре шко ді роз ви тку ук ра їн ської на ціо наль ної сві до мо сті2.

Та кий по гляд на КДА на вряд чи мож на ви зна ти об’єктивним. Хо ча пред-
став ни ки ук ра їн сь ко го на ціо наль но го ру ху кін ця ХІХ — по чат ку ХХ сто-
літ тя дійс но кри ти ку ва ли КДА за про ро сій ську орі єн та цію біль шо сті її 
ви кла да чів, од нак ті ж са мі кри ти ки ви зна ва ли, що се ред про фе со рів КДА 
бу ли й та кі, що зро би ли ва го мий вне сок в роз ви ток ук ра ї но знав ст ва3.

От же, спро бує мо з’ясувати міс це, яке за ймає Ки їв ська ака де мія в про-
це сі фор му ван ня та роз ви тку ук ра ї но знав ст ва. Зро би ти це бу де до реч но 
ще й то му, що як в цер ков ній, так і в світ ській нау ці це пи тан ня по ки що 
ли ша є ть ся ма ло до слі дже ним.

Поч не мо з ви зна чен ня де фі ні цій. Під ук ра ї но знав ст вом сьо го дні ро-
зу мі ють ок ре му га лузь гу ма ні тар них знань, що орі єн то ва на на вив чен ня 
Ук ра ї ни та ук ра їн ст ва в усіх їх ас пек тах (іс то рич но му, куль тур но му, со ці-
аль но му, еко но міч но му, по лі тич но му то що). Ук ра ї но знав ст во офі цій но 
ви зна но в Ук ра ї ні спе ці аль ні стю, за якою про во дять ся за хис ти та при су-
джен ня нау ко вих сту пе нів і при сво єн ня вче них звань. Ця спе ці аль ність 
від не се на до фі ло соф ських на ук. За нею мо жуть при су джу ва ти ся нау ко ві 
сту пе ні кан ди да та та док то ра фі ло соф ських, а та кож іс то рич них на ук 
(код спе ці аль но сті 09.00.12)4.

Як за зна че но в про гра мі кан ди дат сь ко го іс пи ту з ук ра ї но знав ст ва, за-
твер дже ній Вче ною ра дою фі ло соф сь ко го фа куль те ту Ки їв сь ко го на ціо-
наль но го уні вер си те ту іме ні Т. Г. Шев чен ка, «пред ме том до слі джен ня 
ук ра ї но знав ст ва є Ук ра ї на, як гео по лі тич на, ет но на ціо наль на і куль тур на 
ре аль ність, та ук ра їн ст во, як за галь но ци ві лі за цій ний фе но мен у всій сво-
їй не по втор но сті і своє рід но сті, що пос та ють і роз ви ва ю ть ся у про сто рі 
й ча сі»5. В су час ній лі те ра ту рі тер мі ни «ук ра ї но знав ст во» та «ук ра ї ні-
сти ка» ви ко ри сто ву ю ть ся як рів но знач ні. Ос тан нім ча сом для оз на ки 
ті єї ж са мої нау ко вої га лу зі ви ко ри сто ву ють ще й тер мін «ук ра ї ні ка». 
От же, сьо го дні під ук ра ї но знав ст вом (або ук ра ї ні сти кою чи ук ра ї ні кою) 

1 Докладніше про це див.: Антоний (Паканич), архиеп. Двадцатилетний юбилей возрожде-
ния Киевских духовных школ и перспективы изучения истории Киевской духовной академии // 
ТКДА. № 11: Ювілейний збірник. К., 2009. С. 19–20.

2 Див., наприклад: Історія релігії в Україні. Т. 3: Православ’я в Україні / За ред. А. Колодного, 
В. Климова. К., 1999. С. 276–277. Хижняк З. І., Маньківський В. К. Історія Києво-Могилянської 
академії. К., 2008. С. 177–178.

3 Див., наприклад: Лотоцький  О.  Сторінки минулого. Видання Української Православної 
Церкви в США, 1966. Ч. 1. С. 125.

4 Див. перелік спеціальностей, поданий на офіційному сайті ВАК України. URL: http://www.
vak.org.ua/specrada3.php

5 Програму подано на офіційному сайті Центру українознавства Київського Національного 
університету. URL: http://uaznavstvo.univ.kiev.ua/ua/Programs/ukr_kand.doc
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ро зу мі ють ці ліс ну сис те му «нау ко вих ін те гра тив них знань про Ук ра ї ну 
й сві то ве ук ра їн ст во»6.

Та ке тлу ма чен ня тер мі ну «ук ра ї но знав ст во» сфор му ва лось на по-
чат ку ХХ сто літ тя. Пер ші спро би впро ва джен ня ук ра ї но знав ст ва як 
ок ре мої дис ци п лі ни до про грам се ред ньої та ви щої шко ли ма ли міс це 
1918 ро ку з іні ціа ти ви пре зи ден та Ук ра їн ської ака де мії на ук (УАН) ака-
де мі ка Во ло ди ми ра Вер над сь ко го. А пер ший нав чаль ний по сіб ник з ці єї 
дис ци п лі ни був ви да ний Сер гі єм Єф ре мо вим 1920 ро ку7. Од нак ос та-
точ но су час не трак ту ван ня тер мі ну «ук ра ї но знав ст во» за крі пи ло ся ли-
ше в 1990-ті ро ки внас лі док здо бут тя Ук ра ї ною не за леж но сті. То му, ко ли 
ми го во ри мо про «ук ра ї но знав ст во» в XIX сто літ ті, слід ма ти на ува зі, 
що то ді ця га лузь нау ко вих знань ще не на бу ла су час ної ін сти туа лі за ції та 
зна хо ди лась ли ше в ста дії фор му ван ня. При чо му це фор му ван ня від бу-
ва лось у тіс но му зв’язку з фор му ван ням ук ра їн ської на ції та ук ра їн ської 
на ціо наль ної са мо сві до мо сті. У ХІХ сто літ ті спос те рі га ли ся ли ше на ма-
ган ня ок ре мих до слід ни ків вив ча ти різ ні ас пек ти фе но ме ну ук ра їн ст ва 
в ме жах різ них на ук.

Як що те пер ми звер не мо ся до іс то рії КДА, то перш за все слід кон-
ста ту ва ти, що в до ре во лю цій ний пе рі од в нав чаль них пла нах ака де мії 
не бу ло спе ці аль них ук ра ї но знав чих дис ци п лін. Уч бо ві пла ни ду хов них 
ака де мій фор му ва ли ся згід но зі ста ту та ми, що бу ли єди ни ми для всі єї 
Ро сій ської ім пе рії. Міс це ві від хи лен ня від за твер дже но го в Пе тер бур зі 
пе ре лі ку нав чаль них дис ци п лін бу ли не знач ни ми. До то го ж вве ден ня 
в нав чаль ні пла ни ака де мій дис ци п лін, що не пе ред ба ча ли ся ста ту том, 
мало від бу ва ти ся ли ше зі зго ди Свя ті шо го Си но ду (са ме та ким чи ном, 
на прик лад, 1870 ро ку в МДА бу ло ство ре но ка фед ру при род ни чо-нау ко-
вої апо ло ге ти ки8, а 1885 ро ку в СПбДА — ка фед ру іс то рії Слов’янських 
Цер ков9). Спро би від кри ти в КДА ка фед ри, які б спе ці аль но за йма ли ся 
вив чен ням різ них ас пек тів ук ра їн ської іс то рії та куль ту ри, ма ли міс це 
ще у ХІХ сто літ ті. На прик лад, про тя гом 1874–1884 ро ків для сту ден тів 
третьо го кур су цер ков но-іс то рич но го від ді лен ня КДА чи тав ся спец курс 
з іс то рії За хід но ру ської Церк ви, в яко му роз гля да лась іс то рія Пра во-
слав ної Церк ви на те ри то рії су час них Ук ра ї ни, Бі ло ру сі та Лит ви по чи-

6 Половець В. М. Українознавство: Курс лекцій. Чернігів, 2006. С. 6. Кононенко П. П. Україно-
знавство: Підручник. К., 1996. // Сайт Кримської філії ННДІУ МОНMCУ. URL: http://dsl.
sf.ukrtel.net/biblio/index.php?a_id=7&r_id=15&t_f=uz/pidr.htm

7 Єфремов С. Українознавство. К.: Всеукраїнський кооперативний видавничий союз, 1920. 
Див. також: Ковпік С. Про посібник Сергія Єфремова «Українознавство» // Українознавство. 
2007. № 1. С. 167–169.

8 Див.: Отчет о состоянии Московской духовной академии в конце 1869–1870 и в течение 
1870–1871 учебных годов. М., 1872. С. 11.

9 Глубоковский Н. Н. Русская богословская наука в ее историческом развитии и новейшем 
состоянии. М., 2002. С. 96.
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наю чи з та та ро-мон голь ської на ва ли і до кін ця XVII сто літ тя10. А 1891 
ро ку в КДА ма ла міс це спро ба від кри ти ок ре му ка фед ру іс то рії За хід но-
ру ської Церк ви. Од нак реа лі зу ва ти цю ідею то ді не вда ло ся.

Ук ра ї но знав ча те ма ти ка та кож знач ною мі рою бу ла при сут ня в кур сі 
ро сій ської сло вес но сті, що був не від’ємною час ти ною ака де міч ної про-
гра ми про тя гом ХІХ — по чат ку ХХ сто літь. Під «ро сій ською сло вес-
ні стю» то ді фак тич но ро зу мі ли іс то рію ро сій ської лі те ра ту ри. Од нак 
ре аль не на пов нен ня цьо го кур су за ле жа ло від кож но го ок ре мо го ви-
кла да ча. Як зга ду вав про фе сор Ми ко ла Іва но вич Пет ров, йо го ви кла да-
чем сло вес но сті в КДА (в пер шій по ло ви ні 1860-х ро ків) був про фе сор 
Є. М. Кри жа нов ський (1831–1888), який за пе ре ко нан ня ми був ук ра ї-
но фі лом. То му в своє му кур сі він зо се ре джу вав ся пе ре важ но на ук ра їн сь-
ко му пись мен ництві XVII сто літ тя11. Од нак ок ре мої ка фед ри ук ра їн ської 
лі те ра ту ри в КДА то ді, звіс но, не іс ну ва ло.

Си туа ція змі ни ла ся ли ше пі сля Лют не вої ре во лю ції 1917 ро ку та 
ство рен ня у Киє ві Ук ра їн ської Цен траль ної Ра ди. Вже 21 серп ня 1917 
ро ку Ра да КДА при йня ла рі шен ня про від крит тя в ака де мії трьох ук ра-
ї но знав чих ка федр: ук ра їн ської іс то рії, мо ви та лі те ра ту ри. В січ ні 1918 
ро ку бу ло ви рі ше но від кри ти ще й ок ре му ка фед ру іс то рії за хід но русь ко-
го пра ва. Од нак кон курс на за мі щен ня но вих ка федр бу ло ого ло ше но ли-
ше в трав ні 1918 ро ку. Че рез брак кош тів та склад ну вій сь ко во-по лі тич ну 
си туа цію цю спра ву так і не бу ло до ве де но до кін ця. Тим не мен ше іс ну-
ван ня в струк ту рі КДА ук ра ї но знав чих ка федр бу ло за крі п ле но в но во му 
ста ту ті ака де мії, за твер дже но му во се ни 1918 ро ку12.

От же, як ба чи мо, в до ре во лю цій ний пе рі од ук ра ї но знав ст во в КДА 
ні ко ли не бу ло ін сти ту ціа лі зо ва но. Але не зва жаю чи на це ук ра ї но знав ча 
те ма ти ка бу ла при сут ня в про гра мі кіль кох уч бо вих дис ци п лін. І то му 
не див но, що про фе со ри КДА зро би ли по міт ний вне сок в ста нов лен ня 
ук ра ї ні сти ки. Звіс но, що біль шість з тих вче них, про яких бу де йти ся, аж 
ні як не ста ви ли со бі за ме ту спри яти роз ви тку ук ра їн ської на ціо наль ної 
са мо сві до мо сті. Більш то го, во ни мог ли дот ри му ва тись ан ти ук ра їн ських 
по гля дів. Тим не мен ше їх нау ко ві над бан ня ста ли ва го мим вне ском 
в роз ви ток ук ра ї но знав ст ва. Най більш по міт ним цей вне сок був в та ких 
га лу зях, як іс то рія Церк ви в Ук ра ї ні, іс то рія ук ра їн ської лі те ра ту ри та 
ук ра їн ська му зей на спра ва.

Бурх ли вий роз ви ток іс то рич ної нау ки в ду хов них ака де мі ях при па дає 
на дру гу по ло ви ну ХІХ сто літ тя. Од нак ще в пер шій по ло ви ні по за ми-
ну ло го сто літ тя в КДА мож на ба чи ти пев ний ін те рес до вив чен ня ук ра-

10 Детальніше про зміст цього курсу див.: Ульяновський В. І. Двічі професор: Степан Голубєв 
в університетському та академічному контекстах. К., 2007. С. 49–52.

11 Петров М. Скрижалі пам’яті / Упоряд. Ульяновський В., Карсим І. К., 2003. С. 72.
12 Ульяновський В. Церква в Українській державі 1917–1920 рр. (доба гетьманату Павла Ско-

ропадського). К., 1997. С. 187–190.
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їн ської цер ков ної іс то рії. Ще 1825 ро ку Ки їв ський ми тро по лит Єв ге ній 
(Бол хо ві ті нов) звер нув ува гу Ака де міч ної кон фе рен ції на не об хід ність 
при ді ля ти особ ли ву ува гу вив чен ню іс то рії Ру ської Церк ви. Пі сля цьо го 
сту ден ти КДА по ча ли бра ти за те ми кур со вих ро біт до слі джен ня з цер-
ков ної іс то рії Киє ва. З іні ціа ти ви то го ж іє рар ха 1826 ро ку граф Ми ко ла 
Пет ро вич Ру мян цев по жерт ву вав ака де мії три ти ся чі кар бо ван ців на за-
сну ван ня особ ли вої пре мії за сту дент ські ро бо ти, при свя че ні іс то ри-
ко-ар хео ло гіч ній те ма ти ці. 1834 ро ку ми тро по лит Єв ге ній до дав до ці єї 
су ми ще три ти ся чі кар бо ван ців від се бе осо би сто13. Так бу ло за сно ва но 
ві до му «Єв ге ніє-Ру мян цев ську» пре мію. Вже 1827 ро ку сам ми тро по-
лит Єв ге ній за про по ну вав для сту ден тів і пер шу те му до слі джен ня на цю 
пре мію: іс то рія за сну ван ня Іл лін ської церк ви на ки їв сь ко му По до лі14. 
Про тя гом на ступ них ро ків на здо бут тя пре мії бу ли на пи са ні до слі джен-
ня: «О вре ме ни кре ще ния св. Оль ги» (ав тор — Ми ко ла Со ко лов), 
«Кто был первый митрополит Киевский?» (ав тор — іє ро мо нах (зго-
дом — ар хі єпи скоп) Єв се вій (Іл лін ський)) то що. В май бут ньо му (на віть 
пі сля смер ті ми тро по ли та Єв ге нія) сту ден ти КДА тра ди цій но за охо чу-
ва ли ся пи са ти нау ко ві до слі джен ня з цер ков ної іс то рії Киє ва та вза га лі 
ук ра їн ських зе мель, аби пред ста ви ти їх на здо бут тя пре мії. В ре зуль та ті 
з’явилося та бу ло над ру ко ва но чи ма ло роз ві док, при свя че них іс то рич но-
му ми ну ло му Ук ра ї ни.

Од нак справж ній роз ви ток іс то рії як са мо стій ної нау ки в КДА по чав-
ся ли ше в дру гій по ло ви ні сто літ тя. Про тя гом кіль кох де ся ти літь в ака де-
мії сфор му ва лась ці ла плея да ви дат них до слід ни ків ук ра їн ської цер ков-
ної іс то рії. Звер не мо ува гу на най більш ві до мих із них.

Од ним з пер ших, хто став сис те ма тич но за йма ти ся в КДА віт чиз ня-
ною цер ков ною іс то рі єю, був про фе сор Іван Іг на ті йо вич Ма ли шев ський 
(1828–1897). Йо го стат ті з іс то рії Церк ви в Ук ра ї ні дру ку ва лись на сто-
рін ках «Тру дів КДА» прак тич но з мо мен ту за сну ван ня ча со пи су15. Най-
ва го мі шим вне ском Ма ли шев сь ко го у вив чен ня ук ра їн ської цер ков ної 

13 Акты и  документы, относящиеся к  истории Киевской академии. Отделение III (1796–
1869) / Под ред. Ф. И. Титова. Т. 5 (1819–1869). К., 1915. С. 119.

14 Аскоченский  В. И.  История Киевской духовной академии по  преобразовании ее 
в 1819 году. СПб., 1863. С. 105–108. Пятидесятилетний юбилей Киевской духовной академии 
28 сентября 1869 года. К., 1869. С. 93–94.

15 Див. його праці: Отношение Руси к Церкви Римской при св. князе Владимире // ТКДА. 
1863. № 2. С. 89–164. Историческая записка о  состоянии КДА в  минувшее 50-летие (1819–
1869  гг.). К., 1869. Новый рукописный сборник западнорусских полемических сочинений // 
ТКДА. 1875. № 4. С. 193–222. Евреи в Южной Руси и Киеве в X–XII веках // ТКДА. 1878. № 6. 
С. 565–602; № 9. С. 427–504. Когда и где впервые установлено празднование памяти св. Вла-
димира 15 июля (по  поводу вопроса об  этом, поставленного в  «Истории Русской Церкви» 
проф. Голубинского)? // ТКДА. 1882. № 1. С. 45–69. Кто был первый митрополит Киевский? 
// ТКДА. 1883. № 10. С. 123–171. Киевские церковные Соборы // ТКДА. 1884. № 12. С. 487–
538. Заметка по поводу мнения, будто патриарх Иеремия посещал Киев в 1588 или 1589 г. // 
ТКДА. 1885. № 12. С. 656–674. Патриарх Иеремия II и  князь Константин Константинович 
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іс то рії ста ла йо го мо но гра фія, при свя че на Олек сан д рій сь ко му пат рі ар ху 
Ме ле тію Пі га су та йо го уча сті у спра вах Ру ської Церк ви. Це фун да мен-
таль не до слі джен ня бу ло над ру ко ва но 1872 ро ку у Киє ві16, а у 1873 ро ці 
Ма ли шев ський здо був за цю пра цю нау ко вий сту пінь док то ра цер ков-
ної іс то рії. Спи раю чись на чис лен ні міс це ві та гре цькі дже ре ла, ав тор 
ре кон ст рую вав по дії на те ре нах За хід ної Ру сі XVI сто літ тя та участь 
в них ві до мо го цер ков но го дія ча Пра во слав но го Схо ду. Це до слі джен ня 
не втра ти ло сво го зна чен ня і до сьо го дні.

До слі джен ня цер ков но го ми ну ло го Ук ра ї ни про дов жи ли в КДА мо-
лод ші су час ни ки Ма ли шев сь ко го. Од ним з йо го уч нів був про фе сор Сте-
пан Ти мо фі йо вич Го лу бєв (1848–1920), що за кін чив КДА 1874 ро ку. Усе 
своє жит тя він при свя тив ви яв лен ню та вив чен ню дже рел з іс то рії Церк-
ви в Ук ра ї ні XVII–XVIII сто літь. Го лов ною йо го пра цею ста ла фун да-
мен таль на дво том на мо но гра фія, при свя че на свя ти те лю Пет ру Мо ги лі17. 
Ця пра ця про дов жу ва ла та роз ви ва ла іс то рич ний ме тод, за сто со ва ний 
Ма ли шев ським в йо го мо но гра фії про пат рі ар ха Ме ле тія Пі га са.

Пер ший том до слі джен ня про ми тро по ли та Пет ра Мо ги лу Го лу бєв 
над ру ку вав 1883 ро ку. То ді ж Ра да КДА при свої ла йо му за цю кни гу сту-
пінь ма гі ст ра бо го слов’я. Дру гий том мо но гра фії бу ло ви да но 1898 ро ку, 
а 1899 ро ку Ра да Ка зан ської ду хов ної ака де мії при свої ла ав то ру сту пінь 
док то ра цер ков ної іс то рії. Хо ча на зва мо но гра фії зву чить до сить про сто: 
«Киевский митрополит Пётр Могила и его сподвижники», ре аль ний 
зміст цьо го до слі джен ня ви хо дить да ле ко за ме жі за зна че ної те ми. Фак-
тич но кни га яв ляє со бою ши ро ку па літ ру цер ков но го жит тя на ук ра їн-
ських зем лях в кін ці XVI — пер шій по ло ви ні XVII сто літ тя. В ок ре мих 
ек скур сах в кни зі пред став ле ні і більш де таль ні сю же ти (на прик лад, в од-
ній з глав ав тор по дає на рис іс то рії Киє во-Пе чер ської Лав ри з кін ця XV 
до по чат ку XVII сто літ тя). В до дат ках до мо но гра фії вмі ще но ве ли чез-
ний ма сив ви яв ле них ав то ром дже рел XVI–XVII сто літь (за га лом 185 
до ку мен тів). Все це ро бить кни гу про фе со ра Го лу бє ва ва го мим вне ском 
у вив чен ня іс то рич но го ми ну ло го Ук ра ї ни. І до сьо го дні ця мо но гра фія 
ли ша є ть ся най ґрун тов ні шим до слі джен ням, при свя че ним свя ти те лю 
Пет ру Мо ги лі.

Про тя гом жит тя Сте пан Го лу бєв вия вив та оп ри люд нив чи ма ло уні-
каль них до ку мен тів з іс то рії Ки їв ської ми тро по лії, пе ре важ но XVII–
XVIII сто літь, що дру ку ва ли ся, зок ре ма, в «Ар хи ве Юго-За пад ной Рос-
сии». Са ме про фе сор Го лу бєв з 1874 по 1884 рік ви кла дав в КДА іс то рію 

Острожский // ТКДА. 1886. № 1. С. 68–82. Кардинальство Галицкого униатского митрополита 
Сильвестра Сембратовича // ТКДА. 1896. № 1. С. 145–159.

16 Малышевский И. И. Александрийский патриарх Мелетий Пигас и его участие в делах Рус-
ской Церкви. К., 1872.

17 Голубев С. Т. Киевский митрополит Пётр Могила и его сподвижники: опыт церковно-ис-
торического исследования. Т. 1. К., 1883. Т. 2. К., 1898.
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За хід но ру ської Церк ви, і са ме він 1891 ро ку про по ну вав від кри ти в ака де-
мії ок ре му ка фед ру з ці єї дис ци п лі ни18. Не зва жаю чи на те, що сам Го лу бєв 
на ле жав до край ньо го пра во го та бо ру про фе со рів КДА і ні ко ли не під-
три му вав ук ра їн сь ко го на ціо наль но го ру ху, йо го пра ці бу ли ви со ко оці не-
ні в ук ра їн ських ко лах. На прик лад, ві до мий ук ра їн ський по лі тич ний ді яч 
Олек сандр Ло то цький, який сво го ча су за кін чив КДА, хо ча й під да вав 
кри ти ці ук ра ї но фоб ські по гля ди Го лу бє ва, все ж пи сав про йо го нау ко ву 
ді яль ність на ступ ним чи ном: «Ро бо то здат ність С. Го лу бє ва бу ла над зви-
чай на. Дво то мо ва йо го ди сер та ція “Митрополит Пётр Могила и его спо-
движники” на зав ше за ли шить ся цін ним дже ре лом для до слі ду ва чів ук-
ра їн ської куль ту ри зав дя ки то му ве ли чез но му ар хів но му ма те ріа ло ві, що 
ви чер па ний для тої пра ці та в знач ній мі рі до тої пра ці до да ний в са мих 
до ку мен тах. Цін ні йо го й ін ші пра ці, пи са ні на ос но ві ар хів ній, особ ли во 
по іс то рії Ки їв ської ака де мії»19. За галь ний пе ре лік мо но гра фій та ста тей 
про фе со ра Го лу бє ва міс тить бли зько двох сот по зи цій, і біль шість із цих 
пуб лі ка цій пов’язана з ук ра їн ською цер ков ною іс то рі єю20.

Ще од не ім’я, яке ми не мо же мо оми ну ти ува гою, це про фе сор про то-
іє рей Фе дір Іва но вич Ти тов (1864–1935). Він за кін чив КДА 1890 ро ку 
і з то го ча су був тут ви кла да чем спо чат ку гро ма дян ської іс то рії, а по-
тім — іс то рії Ру ської Церк ви. Сфе рою йо го нау ко во го ін те ре су та кож 
бу ла іс то рія Церк ви на те ри то рії Ук ра ї ни XVII–XVIII сто літь. 1905 ро ку 
він от ри мав сту пінь док то ра цер ков ної іс то рії за ґрун тов не до слі джен-
ня «Русская Православная Церковь в Польско-Литовском государстве 
в XVII–XVIII вв.»21 Ним та кож бу ло зі бра но і над ру ко ва но чи ма ло до-
ку мен тів з іс то рії Ки їв ської ака де мії XVIII–XIX сто літь. Отець Фе дір 
Ти тов під го ту вав чи ма ло пуб лі ка цій по пу ляр но го ха рак те ру, при свя че-
них Киє во-Пе чер ській Лав рі та ін шим ки їв ським хра мам та мо на сти-
рям, свя тим угод ни кам Ук ра їн ської зем лі, ви дат ним цер ков ним дія чам22. 

18 Богданова Т. А., Клементьев А. К., Крайний К. К. Голубев Степан Тимофеевич // Право-
славная энциклопедия. М., 2006. Т. 11. С. 717.

19 Лотоцький О. Сторінки минулого. Ч. 1. С. 126.
20 Повний перелік публікацій Голубєва див. в: Ульяновський В. І. Двічі професор: Степан Го-

лубєв в університетському та академічному контекстах. С. 350–359.
21 Титов  Ф. И., прот. Русская Православная Церковь в  Польско-Литовском государстве 

в XVII–XVIII вв. Т. 1–2. К., 1905.
22 Див., наприклад: Описание торжественного открытия честных мощей святителя Феодо-

сия Углицкого, Черниговского чудотворца // ТКДА. 1896. № 12. Святой священномученик 
Макарий, митрополит Киевский и  всея Руси // ТКДА. 1897. № 5. Историческое описание 
Киево-Андреевской церкви. К., 1897. Об отношении святителей Феодосия Черниговского, Ди-
митрия Ростовского и  Иннокентия Иркутского к  Киевской духовной академии и  о  значении 
их  иерархической деятельности для  всей Русской Церкви (Речь, произнесенная 26 сентября 
1898 г. на академическом годичном акте) // ТКДА. 1898. № 11. Высокопреосвященный Филарет 
(Амфитеатров), митрополит Киевский и Галицкий. К., 1908. Киевский Златоверхо-Михайлов-
ский монастырь (Краткий исторический очерк к  800-летию существования храма и  обители). 
К., 1908. Князь Константин Константинович Острожский, ревнитель Православия и защитник 
русской народности в Западной Руси (1527–1608). К., 1908. К истории Киевской духовной ака-
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Са ме отець Фе дір док лав зу силь для ка но ні за ції та вша ну ван ня в КДА 
трьох ві до мих ви хо ван ців Мо ги лян ської ака де мії — свя ти те лів Іо а са фа 
Біл го род сь ко го, Іо ан на Мак си мо ви ча та Пав ла Ко ню ске ви ча23.

Од нак най більш ва го мим слід ви зна ти вне сок в роз ви ток ук ра ї но-
знав ст ва ін шо го про фе со ра КДА — Ми ко ли Іва но ви ча Пет ро ва. Він 
ли шив по міт ний слід не ли ше в га лу зі іс то рії, а й в лі те ра ту ро знав ст-
ві. Ще на сту дент ській ла ві Ми ко ла Іва но вич під впли вом про фе со ра 
Є. М. Кри жа нов сь ко го за хо пив ся вив чен ням пам’яток дав ньої ук ра їн-
ської лі те ра ту ри. Свою кан ди дат ську ро бо ту Пет ров при свя тив роз ви-
тку фі ло ло гіч них на ук в Киє во-Мо ги лян ській ака де мії. Вже в сту дент ські 
ро ки він від най шов та над ру ку вав в «Тру дах КДА» дра ма тич ні тво ри 
ви кла да ча ака де мії XVIII сто літ тя іє ро мо на ха Мит ро фа на Дов га лев сь-
ко го. З цьо го ча су він усе своє жит тя при свя тив вив чен ню пам’яток ук-
ра їн ської лі те ра ту ри XVII–XIX сто літь. 1884 ро ку він ви дав пер ше сис-
те ма тич не до слі джен ня з іс то рії ук ра їн ської лі те ра ту ри XIX сто літ тя24. 
Ця кни га ста ла ва го мим вне ском в ук ра їн ське лі те ра ту ро знав ст во, од нак 
ра зом з тим во на ви кли ка ла не вдо во лен ня обер-про ку ро ра Свя ті шо го 
Си но ду К. П. По бє до нос це ва. І ли ше схваль ний від гук про кни гу вже 
зга да но го Є. М. Кри жа нов сь ко го (то ді він пра цю вав чи нов ни ком особ-

демии в XVII–XVIII вв. Вып. 1. Святитель Иоасаф (Горленко), епископ Белгородский и Обо-
янский, бывший ученик и  учитель Киевской духовной академии (1705–1754). К., 1909. Вып. 
2. Святой Димитрий, митрополит Ростовский, бывший ученик Киевской духовной академии 
(1651–1709). К., 1909. Киев и его святыни в конце XVIII в. (Письма путешественника). К., 1910. 
Очерки по истории русского книгопечатания и книгописания. Т. 1. Русское книгописание в XI–
XVIII вв. К., 1910; Т. 2. К., 1911; Т. 3. К., 1913. Преподобная Евфросиния, княжна Полоцкая 
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Подольские монастырские и приходские храмы сто лет тому назад (К истории великого пожара 
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(актовая речь). К., 1912. Историческое описание киевской церкви св. апостола Андрея Перво-
званного (с  планами и  рисунками). К., 1913. Житие преподобного отца нашего Антония Пе-
черского. К., 1913. Святитель Павел, митрополит Тобольский и  Сибирский (1705–1770) // 
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в Императорской Киевской духовной академии в связи с характеристикою нравственно-воспи-
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мович), митрополит Тобольский и Сибирский, бывший ученик и учитель Киевской духовной 
академии, новоявленный чудотворец 1651–1715  гг. (историко-библиографический очерк) // 
Киевские епархиальные ведомости, 1916. Типография Киево-Печерской Лавры. Исторический 
очерк. Т. 1 (1606–1616–1721 гг.). К., 1916. Киево-Печерская Лавра как ставропигиальный мона-
стырь. К., 1918. Венок на могилу Высокопреосвященнейшего митрополита Владимира. К., 1918.

23 Ульяновский В. Историческая записка к 300-летию КДА и ее автор Феодор Титов / Ти-
тов Ф., проф., прот. Императорская Киевская духовная академия в ее трехвековой жизни и дея-
тельности (1615–1915 гг.): Историческая записка. К., 2003. С. LXXXV.

24 Петров Н. И. Очерки истории украинской литературы XIX века. К., 1884.
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ли вих до ру чень при обер-про ку ро рі) вря ту вав про фе со ра Пет ро ва від 
мож ли вих не при єм но стей25.

За своє жит тя про фе сор Пет ров здій снив біль ше 350 нау ко вих пуб лі-
ка цій, се ред яких ва го му час ти ну ста нов лять до слі джен ня з іс то рії Церк-
ви в Ук ра ї ні та з іс то рії ук ра їн ської лі те ра ту ри26. Крім то го, Ми ко ла Іва но-
вич ре гу ляр но за охо чу вав сту ден тів КДА пи са ти під йо го ке рів ництвом 
ди сер та ції, при свя че ні до слі джен ню пам’яток ук ра їн сь ко го пись мен ст ва. 
В ре зуль та ті зі стін ака де мії ви йш ло чи ма ло свя ще ни ків, які по тім роз ви-
ва ли крає знав ст во в різ них ре гіо нах Ук ра ї ни. І то му не див но, що 1918 
ро ку, пі сля ство рен ня Ук ра їн ської ака де мії на ук, за вне сок в роз ви ток 
ук ра ї но знав ст ва Ми ко ла Пет ров був об ра ний дійс ним чле ном УАН.

Го во ря чи про про фе со ра Пет ро ва, не мож на не зга да ти і ще один ас-
пект нау ко во го жит тя КДА, що має без по се ред нє від но шен ня до роз ви-
тку ук ра ї но знав ст ва. Ми має мо на ува зі Цер ков но-ар хео ло гіч ний му зей 
(ЦАМ) при ака де мії та Цер ков но-ар хео ло гіч не то ва ри ст во (з 1901 ро-
ку — Цер ков но-іс то рич не та ар хео ло гіч не то ва ри ст во). Му зей був ство-
ре ний при ака де мії 1872 ро ку, а пер ший ста тут то ва ри ст ва бу ло за твер-
дже но Си но дом 1873 ро ку. За цим ста ту том, му зей мав скла да ти ся, перш 
за все, з книг, ру ко пи сів та ре чей, що ма ють цер ков но-ар хео ло гіч ну цін-
ність. Пред ме ти до му зею на да ва ли ся з па ра фі яль них та мо на стир ських 
риз ниць, а та кож від при ват них бла го дій ни ків. Пер ші ро ки іс ну ван ня 
му зею ним за ві ду вав біб ліо те кар КДА Кос тян тин Ду мит раш ко, а з 1877 
ро ку і до мо мен ту фак тич но го за крит тя му зею без змін ним йо го за ві дую-
чим та ра зом з тим сек ре та рем то ва ри ст ва був про фе сор Пет ров.

Пос ту по во чле ни то ва ри ст ва, які зна хо ди ли та пе ре да ва ли до му зею 
різ ні пам’ятки, по ши ри ли свою ді яль ність на всю те ри то рію Ук ра ї ни та 
ча ст ко во Поль щі (яка вхо ди ла то ді до скла ду Ро сій ської ім пе рії). До сить 
швид ко Ки їв ський Цер ков но-ар хео ло гіч ний му зей став од ним з най-
ба гат ших зі брань цер ков них ста ро жит но стей не тіль ки в Ро сій ській 
ім пе рії, а й у Єв ро пі. На 1915 рік (ко ли у зв’язку з во єн ни ми по дія ми 
му зей фак тич но при пи нив своє іс ну ван ня) в ньо му на ра хо ву ва лось бли-
зько 35 000 ек спо на тів27. Не зва жаю чи на те що му зей за мис лю вав ся як 
зі бран ня пам’яток цер ков но го по хо джен ня, в йо го ко лек ції біль шість 
ек спо на тів ста но ви ли ре чі, що не ма ли пря мо го від но шен ня до цер-
ков но го жит тя. За під ра хун ка ми су час них до слід ни ків ли ше 15–20 % 
ек спо на тів му зею ста но ви ли цер ков ні пам’ятки28. То му за ха рак те ром 

25 Петров М. Скрижалі пам’яті. С. 80.
26 Бібліографію його праць див. в: Микитась В. Л., Микитась Н. Д. Академік Микола Івано-

вич Петров. К., 1994.
27 Каталог збережених пам’яток Київського Церковно-археологічного музею 1872–1922 рр. 

К., 2002. С. 20.
28 Крайній К. К. До питання про функціонування Київського Церковно-археологічного му-

зею // Могилянські читання, 2006. Збірник наукових праць. Ч. 1. К., 2007. С. 94.
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сво го зі бран ня му зей при КДА був не стіль ки цер ков но-ар хео ло гіч ним, 
скіль ки іс то ри ко-крає знав чим. У фон дах му зею бу ло на ко пи че но чи ма-
ло пам’яток ук ра їн сь ко го об ра зо твор чо го, де ко ра тив но-при клад но го та 
ін ших мис тецтв.

ЦАМ ві ді грав важ ли ву роль у роз ви тку крає знав чо го ру ху та роз-
бу до ві ме ре жі му зей них за кла дів на те ри то рії Ук ра ї ни. З 1890-х ро ків 
за роз по ря джен ням Свя ті шо го Си но ду ство рю ю ть ся єпар хі аль ні іс то ри-
ко-ар хео ло гіч ні то ва ри ст ва, ко мі те ти та ко мі сії. В Ук ра ї ні по діб ні ус та но-
ви з’явилися в Жи то ми рі, Лу цьку, Во ло ди ми рі-Во лин сь ко му, Чер ні го ві, 
Пол та ві, Хар ко ві, Ка те ри но сла ві та ін ших міс тах. За га лом на тій час ти ні 
Ук ра ї ни, що вхо ди ла то ді до скла ду Ро сій ської ім пе рії, бу ло за сно ва но 
що най мен ше 12 цер ков них му зе їв, які взо ру ва ли на Цер ков но-ар хео-
ло гіч ний му зей при Ки їв ській ака де мії. Фак тич но му зей КДА для нав-
ко лиш ніх єпар хі аль них дав ньо схо вищ ви ко ну вав «функ ції своє рід но го 
кон суль та тив но-до рад чо го цен тру»29.

Зна йом ст во з зі бран ням ака де міч но го му зею та спіл ку ван ня з Ми ко-
лою Пет ро вим на дих ну ло на зби ран ня ук ра їн ських ста ро жит но стей то ді 
ще мо ло до го сту ден та Ки їв сь ко го уні вер си те ту Ми ко лу Бі ля шів сь ко го. 
Зго дом (1902 ро ку) са ме Бі ля шів ський став од ним з ор га ні за то рів та пер-
шим ди рек то ром Ки їв сь ко го ху дож ньо-про ми сло во го і нау ко во го му зею 
(ни ні — На ціо наль ний ху дож ній му зей Ук ра ї ни)30.

Та ким чи ном, Цер ков но-ар хео ло гіч ний му зей при КДА ві ді грав важ-
ли ву роль у спра ві вив чен ня пам’яток ук ра їн ської куль ту ри; са ме ЦАМ 
дав по туж ний пош товх зби ран ню та збе ре жен ню ук ра їн ських ста ро жит-
но стей та роз ви тку віт чиз ня но го му зеє знав ст ва.

Важ ли ву роль в ста нов лен ні ук ра ї но знав ст ва зі гра ло і Цер ков но-ар-
хео ло гіч не то ва ри ст во, що дія ло при ака де мії та бу ло тіс но пов’язано 
з  му зе єм. Про тя гом 1880–1915 ро ків в  за сі дан нях То ва ри ст ва бу ло 
пред став ле но 354 ре фе ра ти. З них біль ше по ло ви ни бу ли при свя че ні 
ук ра їн ській цер ков ній іс то рії, іс то рії Ки їв ської ака де мії, ук ра їн ським 
пам’ятникам ар хі тек ту ри, лі те ра ту ри, дру кар ст ва, гап ту ван ня, іко но гра-
фії та жи во пи су, му зеє знав ст ву, ар хео гра фії то що31.

Вплив Цер ков но-ар хео ло гіч но го му зею на роз ви ток ук ра ї ні сти ки 
не при пи нив ся і пі сля йо го за крит тя. Про тя гом 1922–1923 ро ків біль ша 
час ти на ек спо на тів ЦА Му пот ра пи ла до Му зею куль ту та по бу ту на те-

29 Симоненко І. Церковно-археологічний музей Київської духовної академії та інші церковні 
давньосховища України // Могилянські читання, 2002. Збірник наукових праць: Музейна справа 
в Україні на зламі тисячоліть. К., 2003. С. 426–427.

30 Пархоменко І. В. Твори з колекції Церковно-археологічного музею у зібранні Національ-
ного художнього музею // Могилянські читання, 2002. С. 369.

31 Повний перелік тем рефератів за вказаний період див. в: Крайній К. К. Київське Церков-
но-історичне та археологічне товариство, 1872–1920 // Лаврський альманах: Збірник наукових 
праць. Випуск 4. Спецвипуск 1. К., 2001. С. 80–87.
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ри то рії Киє во-Пе чер ської Лав ри (ни ні — На ціо наль ний Киє во-Пе-
чер ський іс то ри ко-куль тур ний за по від ник). 1934 ро ку знач на час ти на 
ко лек ції ру ко пи сів ЦА Му пере йш ла до Від ді лу ру ко пи сів Все на род-
ної біб ліо те ки Ук ра ї ни (ни ні — Все ук ра їн ська нау ко ва біб ліо те ка іме-
ні В. Вер над сь ко го). 1940 ро ку час ти на ікон з ака де міч но го зі бран ня 
пе ре ко чу ва ла до Му зею за хід но го і схід но го мис тецтв (ни ні — Му зей 
мис тецтв іме ні Бо гда на та Вар ва ри Ха нен ків)32. На сьо го дні ек спо на ти 
з ЦА Му ви яв ле но в вось ми му зе ях Ук ра ї ни. По шу ки пам’яток з зі бран-
ня ЦА Му в різ них му зей них ко лек ці ях, ар хі вах та біб ліо те ках три ва ють 
і по ни ні. Але і за раз мож на впев не но го во ри ти про те, що ук ра їн ські ста-
ро жит но сті, зі бра ні ко лись в Ки їв ській ду хов ній ака де мії, ста ли ва го мим 
фак то ром роз ви тку кіль кох про від них ук ра їн ських му зей них ко лек цій 
но віт ньо го пе ріо ду.

Мож на бу ло б на вес ти і ще низ ку при кла дів то го, як нау ко ва ді яль-
ність про фе со рів КДА впли ну ла на різ ні ас пек ти ста нов лен ня ук ра ї но-
знав ст ва, але й ска за но го ви ста чить, щоб зро би ти го лов ний ви сно вок. 
Нау ко вий по тен ці ал Ки їв ської ака де мії до сить сут тє во впли нув на роз-
ви ток ук ра ї ні сти ки. І вив чен ня ук ра їн ської іс то рії, ук ра їн ської лі те ра ту-
ри, ук ра їн сь ко го мис тецтва не мож ли ве без ура ху ван ня нау ко во го до роб-
ку про фе со рів КДА.

Сьо го дні в про гра мі Ки їв ської ду хов ної ака де мії і се мі на рії при сут ня 
ці ла низ ка ук ра ї но знав чих дис ци п лін. Це іс то рія Ук ра ї ни, ук ра їн ська мо ва, 
сти лі сти ка, ри то ри ка. Особ ли ве міс це в нав чаль ній про гра мі за ймає пред-
мет «Хри сти ян ст во і віт чиз ня на лі те ра ту ра», в рам ках яко го сту ден ти 
не ли ше вив ча ють ук ра їн ську лі те ра ту ру, але й на ма га ю ть ся да ти її пам’яткам 
хри сти ян ську оцін ку. В рам ках кур су «Іс то рія Пра во слав’я на Ру сі» знач-
на час ти на ау ди тор них за нять та кож при свя че на вив чен ню іс то рії Церк ви 
в Ук ра ї ні. В ака де мії чи та є ть ся спец курс з іс то рії Ки їв ських ду хов них шкіл. 
От же, ук ра ї но знав ча те ма ти ка по сі дає по міт не міс це в нав чаль но му пла ні 
на шої шко ли. Але ми ще має мо ство ри ти чіт ку кон цеп цію вив чен ня на зва-
них дис ци п лін в ду хов ній шко лі, обміркува ти їх змі сто вий зв’язок з ін ши-
ми нав чаль ни ми кур са ми, ство ри ти нав чаль ні по сіб ни ки, які б оп ти маль но 
під хо ди ли для ду хов них се мі на рій. Са ме для об го во рен ня цих пи тань бу ло 
ви рі ше но про вес ти сьо го дні в рам ках на шої кон фе рен ції спе ці аль ний ме-
то дич ний се мі нар з ви кла дан ня ук ра ї но знав чих дис ци п лін в ду хов них шко-
лах Ук ра їн ської Пра во слав ної Церк ви.

Од нак, ви рі шую чи ці пи тан ня, ми має мо вра хо ву ва ти той ве ли чез ний 
нау ко вий до ро бок, який за ли ши ли нам на ші по пе ред ни ки. Ґрун тов ні до-
слі джен ня про фе со рів КДА ХІХ — по чат ку ХХ сто літ тя ма ють на дих ну-
ти нас бу ти гід ни ми спад ко єм ця ми сла вет них ака де міч них тра ди цій.

32 Каталог збережених пам’яток Київського Церковно-археологічного музею 1872–1922 рр. 
С. 18.
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