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Статут Київської 
Православної Богословської 
Академії (1920–1924)

Стародуб А. В.

Ентузіазм дослідників, що вивчають останній період історії «ста-
рої» Київської Духовної Академії (період її функціонування 
в Радянській державі на початку 1920-х років), «розбивається» 

об вкрай обмежене коло джерел, на підставі яких можливо здійснити ре-
конструкцію подій того часу. Цілісного архіву Київської Православної 
Богословської Академії (далі — КПБА) (під такою назвою КДА працю-
вала з лютого 1920 до травня 1924 року), ймовірно, ніколи не існувало, 
а отже, ті розрізнені документи, що збереглися в фонді «Київська Ду-
ховна Академія» (Інститут рукописів Національної бібліотеки України 
імені В. Вернадського, далі — ІР НБУВ, фонд 160), в архівах єпископа 
Василія (Богдашевського) (там само, фонд 191) та протоієрея Івана Ко-
ролькова (там само, фонд 162), є левовою часткою всіх матеріалів, що 
залишились від діловодства даної інституції.

Варто визнати, втім, що й ці фонди опрацьовано далеко не повністю. 
Зокрема, у 2005 році мною було опубліковано широкий огляд джерел 
з історії Київської Духовної Академії в період з початку 1919 до кінця 
1923 року1, в якому я вказав, що невідомо, чи зберігся у згаданих фондах 
Статут, за яким діяла КПБА. Пошуки цього документу в інших архівах 
не дали результату, натомість його вдалося виявити під час повторного 
і більш ретельного перегляду документів з тієї частини архіву КДА, що 
зберігається в ІР НБУВ.

«Устав Киевской Православной Богословской Академии, утвер-
жденный Священным Собором епископов (Синодом) Православной 

1 Стародуб  А.  Академія в  останні роки свого існування (1919–1923) // Національний 
Університет Києво-Могилянська академія. Наукові записки. Т. 35: Київська Академія. К., 2005. 
С. 66–78.
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Церкви на Украине 23 августа (5 [сентября]) 1921 года»2 зберігся серед 
іншої документації Академії за 1921–1923 роки і є остаточним варіантом 
Статуту, який пройшов апробацію вищої церковної влади. Проте напи-
сано його було не пізніше січня 1920 року, оскільки вже 3 лютого 1920 
року Київський губернський виконавчий комітет зареєстрував Київське 
православне богословське товариство, при якому діє приватний вищий 
богословський заклад — Київська Православна Богословська Академія3.

Перші спроби «адаптувати» КДА до реалій існування в Радянській 
державі сягають початку квітня 1919 року. З того періоду в архіві ректо-
ра Академії єпископа Канівського Василія (Богдашевського) збереглася 
чернетка його листа до патріарха Тихона. Владика Василій повідомляв 
патріарха, що «Киевскую Духовную Академию постигло великое несча-
стье: 3-го апреля сего года (по новому стилю) Академия распоряжением 
советского правительства закрыта, академическая корпорация распуще-
на, а студенты Академии могут, если пожелают, поступать на историко-
филологический факультет Киевского университета св. Владимира.

Все усилия Совета Академии спасти старейшую в России высшую 
духовную школу не привели ни к чему. Удалось пока отстоять только 
академическую библиотеку, которая присоединена к университетской 
библиотеке; есть надежда спасти и наш богатейший церковно-археоло-
гический музей.

Крепко веруем, что по молитвам питомцев нашей Академии, святи-
телей Феодосия, Димитрия, Иннокентия, Иоасафа и Иоанна, Академия 
вновь оживет и будет продолжать свою плодотворную работу на пользу 
Церкви. Пока возбуждено перед советским правительством ходатайство 
о разрешении открыть Академию как частное высшее учено-учебное 
заведение, содержащееся на средства Церкви и при поддержке право-
славного народа»4.

Вищезгаданого клопотання та інших документів, які подавалися 
в той період на розгляд радянського уряду, віднайти не вдалося. Відо-
мо однак, що у той період жодних результатів з «легалізації» Ака-
демії не було досягнуто. Сама Академія з 3 квітня по 31 серпня 1919 
року не працювала5 і, відповідно до діючого законодавства, перебувала 
в процесі ліквідації.

Де-юре цей процес було завершено після відновлення радянської вла-
ди в грудні 1919 року, хоча де-факто КДА, яка відновила роботу в період 
перебування в Києві Добровольчої армії, була закрита повторно.

2 ІР НБУВ. Ф. 160. Оп. 1. Спр. 903. Арк. 3–4, 20–21.
3 Соколовський О. Церква Христова. Переслідування християн в СРСР. К.,1999. С. 45.
4 ІР НБУВ. Ф. 191. Оп. 1. Спр. 26. Арк. 1–2.
5 Центральний державний історичний архів України в  м. Києві (далі  — ЦДІАК). Ф. 711. 

Оп. 1. Спр. 10886. Арк. 4.



Статут Київської Православної Богословської Академії (1920–1924) 255

Швидкість, з якою влада зареєструвала Київське православне бого-
словське товариство та Богословську Академію при ньому, опосередко-
вано свідчить, що представниками професорської корпорації КДА було 
враховано досвід попередньої спроби адаптації до вимог радянського 
законодавства. Серед інших документів на той момент мав бути підго-
товлений також і Статут КПБА.

Відповідно до специфіки Академії, цей документ затверджувався 
не лише світською, але й духовною владою. Однак, в силу обставин, Ста-
тут потрапив на розгляд Священного Собору/Синоду єпископів всієї 
України лише в другій половині 1921 року. Варто зауважити, втім, що 
сам Собор єпископів відновив свою, перервану в грудні 1918 року, робо-
ту тільки з 15/28 лютого 1921 року6.

Статут доволі лаконічний і складається з 51 параграфу7. У першо-
му параграфі було сформульовано мету діяльності КПБА: «Киевская 
Православная Богословская Академия имеет целью дать высшее бо-
гословское образование лицам, ищущим такого образования для под-
готовления на служение Церкви Православной на пастырском и иных 
поприщах церковной деятельности». Це суттєво відрізняється від фор-
мулювання в Статуті КДА 1918 року, за яким Академія вважалась «уче-
но-учебным учреждением, имеющим задачею разработку богословской 
науки в духе Православия и приготовления христиански воспитанных 
и просвещенных деятелей для служения Св. Церкви на пастырском, 
духовно-педагогическом, миссионерском и других поприщах»8. Зро-
зуміло, що згадки про духовно-педагогічну та місіонерську діяльність 
не могли залишитись у Статуті КПБА, оскільки прямо суперечили ра-
дянському законодавству про відокремлення Церкви від держави та 
школи від Церкви.

Другий та третій параграфи описували характер підпорядкування 
Академії вищій церковній владі. Згідно з ними, навчальний заклад пере-
бував «в ведении» Собору єпископів та «под наблюдением» Київсько-
го митрополита, якому подавався щомісячний звіт про  діяльність 
КПБА. Варто зауважити, що тривалий час останньої вимоги було важко 
дотриматись, оскільки митрополит Київський Антоній (Храповицький) 
перебував в еміграції, а жоден з інших ієрархів, у тому числі й призначе-
ний у липні 1921 року патріаршим екзархом України митрополит Грод-
ненський Михаїл (Єрмаков), не міг перебрати на себе його повноважень 
у повному обсязі.

6 Див.: Стародуб  А.  Проблема статусу Російської Православної Церкви в  Україні в  1918–
1921 роках // Просемінарій. Історія Церкви, науки і культури. Вип. 2. К., 1998. С. 202–212.

7 Для порівняння, «Тимчасовий Статут КДА», за яким Академія жила у 1918–1919 роках, 
складався з 15 розділів та 196 статей. (Див.: ЦДІАК. Ф. 711. Оп. 3. Спр. 3975. Арк. 7–10).

8 Российский государственный исторический архив. Ф. 796. Оп. 445. Д. 784. Л. 104.
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Четвертий параграф окреслював джерела фінансування Академії: 
«Академия содержится на  средства Киевского православного бого-
словского общества и частные пожертвования ректора». Як «приватні 
пожертви ректора», ймовірно, оформлялись кошти, які неодноразово 
збиралися в київських парафіях та монастирях9.

П’ятий, шостий та сімнадцятий параграфи стосувалися системи 
управління КПБА. Згідно з ними, вона управлялась Радою Академії 
«при наблюдении ректора». Ректором могла бути особа в духовному 
сані та зі званням доктора або магістра богослов’я. Обирати ректора 
повинна була Рада КПБА, а затверджувати, за поданням Київського мит-
рополита, Синод єпископів всієї України.

Синод також мав затверджувати викладацький склад Академії (§ 10). 
Кожен новий викладач перед затвердженням мав подати тексти двох 
лекцій (за власним вибором та за темою, обраною Радою КПБА, § 12). 
Втім, згідно з приміткою до цього пункту, від випробовування звільня-
лись особи, «известные Совету своей преподавательской деятельно-
стью». На відміну від дореволюційних Статутів, в Статуті КПБА чітко 
не окреслювалась кількість професорських посад.

Згідно з § 43, Академія мала право «присуждать степень доктора 
богословия, доктора церковного права и доктора церковной истории 
за особые печатные труды», однак немає підстав вважати, що протягом 
1920–1924 років подібні присудження відбувались.

Окрім ректора та викладачів, до штату Академії, відповідно до пара-
графу 15 Статуту, входили також секретар Ради КПБА, секретар зі сту-
дентських справ, бібліотекар, завідуючий музеєм та казначей. На прак-
тиці ці функції виконували самі викладачі.

Параграфи з 26-го по 41-й стосувались організації навчального про-
цесу та вимог до студентів Академії. Навчання в КПБА мало тривати 
шість семестрів, причому необхідною умовою для переходу на навчання 
на V та VI семестрах було успішне складання іспитів з усіх предметів, що 
викладались в Академії (§ 33).

Перелік цих предметів міститься у 24-му параграфі. Там перераховано 
21 богословську дисципліну: Святе Письмо Старого та Нового Завіту, 
патрологія «со специальным изучением по первоисточникам золотого 
века восточной и западной письменности», біблійна історія, біблійна 
археологія, основне богослов’я, догматичне богослов’я, моральне бого-
слов’я, християнська метафізика з філософією релігії, порівняльне бого-
слов’я, церковне право, загальна церковна історія, історія Руської Церк-
ви «с изучением по первоисточникам древнерусской письменности», 

9 Протягом 1922–1923 років митрополит Михаїл (Єрмаков) на прохання єпископа Василія 
(Богдашевського) дозволяв організацію збору пожертв «на Академию». Див.: ІР НБУВ. Ф. 160. 
Оп. 1. Спр. 1401. Арк. 1; Ф. 162. Оп. 1. Спр. 235. Арк. 1; Ф. 191. Оп. 1. Спр. 43. Арк. 1.
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історія Західноруської Церкви, літургіка, церковна археологія з історією 
християнського мистецтва, гомілетика з історією християнського про-
повідництва, пастирське богослов’я, історія та викриття російського 
розколу, історія та викриття російського сектантства, історія Право-
славної Церкви після розколу 1054 року.

Випускник КПБА отримував ступінь кандидата богослов’я після за-
хисту відповідної письмової роботи; у випадку, коли така робота не була 
підготовлена або була визнана такою, що не відповідає вимогам до нау-
кових праць, замість диплому пошукувач отримував «билет действи-
тельного студента» (посвідчення про те, що він прослухав відповідні 
курси в Академії, § 37–39).

Прикінцеві положення (§§ 49 та 50) регулювали питання публікації 
журналів засідань Ради Академії та створення її періодичного друковано-
го органу. Передбачалось, що журнали «могут быть печатаемы», а дру-
кований орган — «будет создан». Зрозуміло, що за конкретних обставин 
існування КПБА (без сталого фінансування, приміщень, під постійним 
тиском влади) це залишилось лише «декларацією про наміри».

Як свідчить виписка з рішення Собору єпископів, під час затверджен-
ня ним було внесено зміни лише до двох параграфів Статуту. До § 2 
було додано «технічне» уточнення щодо підпорядкованості Академії 
не лише Собору/Синоду єпископів, але й Вищій Церковній Раді. На-
томість до § 18 було додано вказівку щодо того, що тимчасово виконува-
ти обов’язки ректора може лише особа в священному сані. В остаточній 
редакції він виглядав так: «В случае болезни или отсутствия ректора 
исполнение обязанностей поручается Советом Академии, с разрешения 
митрополита Киевского, старшим по службе наставником Академии 
в священном сане»10.

Даний пункт цікавий в контексті питання про статус останнього 
керівника КПБА протоієрея Олександра Глаголєва. З формальної точки 
зору, він, найімовірніше, був не наступним після єпископа Василія (Бог-
дашевського) ректором, а лише тимчасово виконував його обов’язки 
на період перебування владики у засланні. Щоправда, усі обставини 
функціонування КПБА у 1923 році достеменно встановити вкрай важ-
ко. Зокрема, якби Рада Академії буквально дотримувалась вищезгаданої 
вимоги до кандидатури в. о. ректора, то ним мусив би стати протоієрей 
Іван Корольков, загальний стаж викладацької діяльності якого складав 
на той момент 54 роки.

Таким чином, Статут Київської Православної Богословської Ака-
демії значною мірою «віддзеркалює» специфіку існування вищої ду-
ховної школи в складних умовах початку 1920-х років. З одного боку, 
автори документу свідомо уникали надмірної деталізації, притаманної 

10 ІР НБУВ. Ф. 160. Оп. 1. Спр. 903. Арк. 11–13 зв. 
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дореволюційним Статутам духовних академій, залишаючи КПБА «поле 
для маневру» у стосунках із державними органами. Однак з іншого боку 
«урізаний» Статут ніби фіксував новий status quo — трансформацію 
великого державного навчального закладу в невелику приватну (за вира-
зом одного з сучасників — «домашню») богословську школу, в котрій, 
втім, намагались максимально зберегти кращі традиції попереднього 
періоду.
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