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Українська Православна Церква 2012 р. відзначає 245 років 
з дня народження та 175 років з дня смерті видатного церков-
ного діяча та талановитого вченого Київського митрополита 

Євгенія (Болховітінова, 1767–1837). Владика Євгеній був призначений 
на Київську кафедру рівно 190 років тому. Саме в березні 1822 р., знахо-
дячись у Пскові, він отримав відповідний указ з Петербурга та відпра-
вився до Києва.

Численні праці митрополита Євгенія в галузі церковної та світської 
історії та археології стали вагомим внеском в розвиток вітчизняної нау-
ки. Владика Євгеній був членом майже всіх наукових товариств, що існу-
вали тоді в Російській імперії. Крім того, чимало європейських наукових 
установ обрали його своїм почесним членом.

Саме за часів керування митрополита Євгенія стародавньою Київ-
ською єпархією сформувалася нова Київська академія. Завдяки турбо-
там владики Євгенія наша академія вийшла на якісно новий рівень, і тому 
не дивно, що протягом XIX — початку XX ст. Київська академія згадувала 
ім’я митрополита Євгенія з особливою вдячністю. Владика Євгеній при-
діляв особливу увагу науковій роботі студентів. Він особисто заохочував 
їх писати твори на актуальні теми з церковної історії, давав їм дорогоцін-
ні поради, дозволяв користуватися рідкісними книгами зі своєї особистої 
бібліотеки. Тому сьогодні ми вирішили присвятити пленарне засідання 
III Наукової студентської конференції саме пам’яті митрополита Євгенія 
(Болховітінова) — видатного покровителя академічної науки.

Майбутній Київський митрополит народився 18 грудня 1767 р. у Во-
ронежі в родині парафіяльного священика та в хрещенні отримав ім’я Єв-
фимій1. З 1778 р. він навчався в Воронезькій духовній семінарії, а 1784 р. 

1 Біографії митрополита Євгенія присвячено чимало досліджень. Див., зокрема: Деятель-
ность митрополита Евгения по  управлению Киевской епархиею. К., 1868. Высокопреосвя-
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був направлений для продовження освіти в Москву до Слов’яно-греко-
латинської академії. Знаходячись у Москві, молодий студент відвідував 
лекції не лише в академії, але й в університеті. Вже в цей час він робить 
перші кроки в науці. Саме в Москві він готує до друку кілька власних тво-
рів та перекладів з іноземних мов. 1789 р. Євфимій повернувся до рідно-
го Воронежа, де став викладачем місцевої семінарії. Тут він одружився 
та 1793 р. прийняв священний сан. Однак сімейне життя отця Євфимія 
було нещасливим. 1799 р. померла його дружина, не залишилося і дітей 
від цього шлюбу. Тому 1799 р. як вдового протоієрея отця Євфимія було 
викликано до Петербургу, де 1800 р. він стає префектом Олександро-
Невської семінарії. 9 березня 1800 р. в Петербурзі він прийняв черне-
цтво з ім’ям Євгеній та вже за кілька днів був призначений архімандри-
том Троїцького Зеленецького монастиря.

На той час Болховітінов був вже відомим вченим. Знаходячись у Во-
ронежі, він постійно займався перекладами з іноземних мов, складав 
семінарські підручники, друкував свої власні наукові та гомілетичні 
твори. Найбільш відомим було його «Историческое, географическое 
и экономическое описание Воронежской губернии» (видане у Вороне-
жі у 1800 р.). В цій книзі було зібрано та введено до наукового обігу до-
рогоцінний архівний матеріал з історії Воронезького краю. Загалом же, 
за підрахунками відомого дослідника Євгенія Шмурло, на момент пере-
їзду до Петербургу отець Євфимій написав та переклав з іноземних мов 
56 творів різного обсягу2.

В Петербурзі отець Євгеній стає найближчим помічником митрополи-
та Амвросія (Подобєдова), та його кар’єра стрімко йде вгору. Вже 17 січня 
1804 р. в Олександро-Невській Лаврі він був рукоположений в єписко-
па Староруського, вікарія Новгородської єпархії, хоча і після цього зали-
шався в Петербурзі, виконуючи доручення митрополита Амвросія.

Для нас важливо відзначити, що, перебуваючи в Петербурзі, владика 
Євгеній зіграв особливу роль в становленні системи духовної освіти в Ро-
сії. Схоже, що саме він вперше висунув ідею проведення реформи духо-

щенный Евгений, митрополит Киевский и Галицкий: сборник материалов для биографии ми-
трополита Евгения, изданный в память 100-летия юбилея его рождения, 18 дек. 1767–1867 гг. 
СПб., 1871. Ивановский  А. Д.  Митрополит Киевский и  Галицкий Евгений (Болховитинов). 
СПб., 1872. Шмурло Е. Ф. Митрополит Евгений как ученый. Ранние годы жизни: 1767–1804. 
СПб., 1888. Полетаев Н. Труды митрополита Киевского Евгения (Болховитинова) по истории 
Русской Церкви. Казань, 1889. Введенский С. Н. Личность и ученая деятельность митрополита 
Евгения (Болховитинова). Воронеж, 1912. Титов Ф., прот. Памяти Высокопреосвященного Ев-
гения, бывшего митрополита Киевского и Галицкого (по поводу 75-летия со дня кончины его). 
К., 1912. Карпов  С. М.  Евгений (Болховитинов) как  митрополит Киевский. К., 1914. Биогра-
фия Евгения, митрополита Киевского, 1835 года // Євгеній (Болховітінов), митр. Вибрані праці 
з історії Києва. К., 1995. С. 427–438. Ананьева Т. Читайте для познания Киева… // Євгеній (Бол-
ховітінов), митр. Вибрані праці з історії Києва. С. 5–35.

2 Їх повний перелік див. в: Шмурло Е. Ф. Митрополит Евгений как ученый. С. 422–430.
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вних навчальних закладів. Ще 1803 р. він пропонував Петербурзькому 
митрополиту Амвросію (Подобєдову) започаткувати таку реформу. Од-
нак митрополит лише в листопаді 1804 р. обговорив цю ідею з імперато-
ром Олександром I та одержав його підтримку. Після цього митрополит 
доручив єпископу Євгенію скласти проект майбутньої реформи3. Вже 
в березні 1805 р. він підготував перший проект реформи4. За свідченням 
самого єпископа Євгенія, цей документ був представлений імператору, 
який поставився до нього схвально. Після цього проект було передано 
на розгляд Синоду5.

Однак в Синоді з ініціативи обер-прокурора князя Олександра Голі-
цина «євгеніївський» проект було докорінно перероблено. 1807 р. за по-
данням князя Голіцина імператор створив Комісію з удосконалення духо-
вних училищ, до складу якої єпископ Євгеній не увійшов. Саме ця комісія 
і підготувала новий проект Статуту духовних училищ, введений в дію 
1809 р. Головним автором нового проекту вважається Михайло Михай-
лович Сперанський. І хоча в остаточний варіант Статуту увійшли деякі 
ідеї владики Євгенія, все ж в цілому реформа пішла не тим шляхом, який 
він пропонував 1805 р.6 Тому в майбутньому, як ми побачимо, митропо-
лит Євгеній намагався скорегувати положення Статуту 1809 р.

Служіння владики Євгенія в Петербурзі завершилося 1808 р. Спочат-
ку його було переведено на Вологодську кафедру, потім, 1813 р., — на Ка-
лузьку, а 1816 р. — на Псковську (з возведенням в сан архієпископа). Наре-
шті, 24 січня 1822 р. указом імператора Олександра I архієпископ Євгеній 
був призначений на Київську кафедру7. На момент підписання указу вла-
дика Євгеній знаходився у Пскові. Отримавши звістку про нове призна-
чення, він 16 березня виїхав зі Пскову до Києва. 10 квітня, коли він вже 
знаходився в Чернігові, його наздогнав ще один імператорський рескрипт, 
яким його було возведено в сан митрополита та призначено членом Святі-
шого Синоду. 11 квітня митрополит Євгеній прибув до Києва8.

Як Київський митрополит владика Євгеній став безпосереднім по-
кровителем (або, як тоді казали, «протектором») Київської духовної 

3 Див.: Полетаев  Н.  Труды митрополита Киевского Евгения (Болховитинова) по  истории 
Русской Церкви. С. 269–270.

4 Детально про зміст цього проекту див.: Малышевский И. И. Деятельность митр. Евгения 
в  звании председателя Конференции КДА // Труды КДА. 1867. № 12. С.  569–571. Полета-
ев Н. К истории духовно-учебной реформы 1808–1814 гг. // Странник. 1889. № 8. С. 514–541. 
№ 9. С. 54–77.

5 Полетаев Н. Труды митрополита Киевского Евгения (Болховитинова) по истории Русской 
Церкви. С. 270. Титлинов Б. В. Духовная школа в России в XIX веке. Т. 1. Вильно, 1908. С. 16–22.

6 Титлинов Б. В. Указ. соч. Т. 1. С. 30–32.
7 Биография Евгения, митрополита Киевского, 1835  года // Євгеній (Болховітінов), митр. 

Вибрані праці з історії Києва. С. 429.
8 Ананьева Т. Читайте для познания Киева… // Євгеній (Болховітінов), митр. Вибрані праці 

з історії Києва. С. 5, 13.
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академії. В рескрипті про його возведення в сан митрополита імпера-
тор Олександр I підкреслив, що чекає від владики Євгенія особливого 
піклування про духовну академію: «Мне особенно приятно будет ви-
деть знаменитую некогда академию Киевскую, воспитавшую в течение 
веков достойных служителей алтарю Господню, при руководстве Вашем, 
достигающую цели, ей предположенной. Я уверен, что просвещенная 
опытность Ваша и учение в духе веры принесут плод в свое время в поль-
зу Церкви и Отечества»9.

Це побажання не було простою риторичною фігурою. Київська духо-
вна академія справді потребувала тоді особливої опіки з боку мастито-
го ієрарха. 1817 р. за розпорядженням Комісії духовних училищ стара 
Києво-Могилянська академія була тимчасово закрита. В її приміщеннях 
було відкрито Київську духовну семінарію. 26 серпня 1819 р. (після того 
як нововідкрита семінарія здійснила свій перший випуск) Святіший Си-
нод ухвалив рішення про відкриття у Києві духовної академії згідно но-
вого Статуту, та 28 вересня була урочисто відкрита реформована Київ-
ська духовна академія10.

Отже, коли митрополит Євгеній прибув до Києва, академія тільки 
звикала жити за новим Статутом. Крім того, потребувало уваги і матері-
альне становище академії. На той час Братський монастир, в якому тра-
диційно розміщувалась Київська академія, ще не подолав наслідків жах-
ливої пожежі, що сталася 1811 р. Від пожежі постраждали і академічні 
будівлі. Зокрема, Благовіщенська Конгрегаційна церква була закрита, 
а богослужіння для студентів звершувалось в тимчасово обладнаній до-
мовій церкві в одній з кімнат гуртожитку (бурси)11. Академія потребува-
ла нових корпусів, де б могли розміститися не тільки аудиторії, але й сту-
дентський гуртожиток, бібліотека, квартири для викладачів. На момент 
приїзду до Києва митрополита Євгенія в Київській академії ще не були 
створені передбачені Статутом Академічна конференція та Цензурний 
комітет. В бібліотеці не існувало повного каталогу книжок. Усі ці пробле-
ми треба було вирішувати владиці Євгенію.

Коли митрополит Євгеній прибув до Києва, він майже одразу ініці-
ював в Братському монастирі масштабне будівництво. Вже 1822 р. було 
закладено новий академічний корпус. Проект корпусу належав відомо-
му петербурзькому архітектору Людвігу Шарлеманю12, а безпосередньо 

9 Фаворов Н., прот. Речь, произнесенная в годичном торжественном собрании Император-
ского Университета св. Владимира 1867 года, 3 сентября // Труды КДА. 1867. № 8. С. 272.

10 Аскоченский  В. И.  История Киевской духовной академии по  преобразовании ее 
в 1819 году. СПб., 1863. С. 40–67.

11 Див.: Платон (Петров), еп. Краткая историческая записка о судьбах Киевской семинарии 
за сто лет ее существования (1817–1917 гг.) // Труди КДА. № 14. К., 2011. С. 135.

12 Див. про  нього: Антонов  В. В.  Братья Шарлемани // Зодчие Санкт-Петербурга: XIX  — 
начало XX века. СПб., 1998. С. 219–224.
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будівництво контролював київський міський архітектор Андрій Мелен-
ський, якому була доручена відбудова Подолу після пожежі 1811 р.13 Та-
кож було проведено капітальний ремонт Благовіщенської церкви в ста-
рому корпусі академії. 14 грудня 1824 р. митрополит Євгеній звершив 
урочисте освячення цього храму14.

В червні 1823 р. в КДА відбувся перший випуск, а в грудні 1823 р. було 
проведено перше засідання Академічної конференції. Згідно зі Статутом, 
Конференція була аналогом сучасної Вченої ради. До її складу входили 
дійсні та почесні члени. Саме на урочистих зборах Конференції розгля-
далися написані випускниками дисертації та складалися випускні іспити. 
Перше засідання Конференції КДА відбулось під головуванням митро-
полита Євгенія 18 грудня 1823 р. Цікаво зазначити, що це був день наро-
дження митрополита. Саме 18 грудня владика Євгеній святкував п’ятдесят 
шість років з дня свого народження. Можливо, академічна корпорація 
тому і призначила перше засідання Конференції на цей день, аби підсили-
ти урочистість події особистим святом Київського архіпастиря.

За проектом владики Євгенія 1805 р., центральне місце в житті ду-
ховних академій мало посісти «Вчене духовне товариство» («Ученое 
духовное общество»). Це товариство, за  задумом єпископа Євгенія, 
мало займатися не тільки питаннями навчального процесу та контролем 
над семінаріями, підпорядкованими академії, але й готувати підручники 
для духовних шкіл, здійснювати оригінальні дослідження актуальних пи-
тань церковної науки, перекладати з іноземних мов найважливіші праці 
з богословських питань. Особливо ж владика Євгеній наполягав на тому, 
що Вчені товариства в духовних академіях мають заохочувати професо-
рів та студентів досліджувати актуальні питання церковної історії і при-
значати винагороди за такі дослідження15. Отже, Вчене товариство, за за-
думом єпископа Євгенія, мало стати, перш за все, науковою інституцією. 
Однак в тому варіанті Статуту, який був затверджений 1809 р., місце цьо-
го товариства посіла Академічна конференція, яка мала виконувати ско-
ріше адміністративно-навчальні, аніж науково-дослідницькі функції.

Коли митрополит Євгеній зайняв Київську кафедру, в нього з’явилася 
реальна можливість скорегувати діяльність Конференції КДА саме 
в тому напрямку, який він закладав у свій проект 1805 р. Тому не дивно, 
що, не змінюючи діючого Статуту духовних академій, владика Євгеній 
все ж намагався надати Академічній конференції в Києві риси саме нау-
кового товариства.

13 Див.: Культурна спадщина Києва: дослідження та охорона історичного середовища. К., 
2003. С. 124–131.

14 Аскоченский  В. И.  История Киевской духовной академии по  преобразовании ее 
в 1819 году. С. 100.

15 Малышевский  И. И.  Деятельность митр. Евгения в  звании председателя Конференции 
КДА. С. 569.
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21 березня 1824 р. з ініціативи митрополита Євгенія почав роботу 
і Цензурний комітет при Київській академії16. Хоча передбачалося, що 
академічна цензура буде розглядати лише незначні твори (статті, пропо-
віді та навчальні програми), написані викладачами духовних шкіл Київ-
ського округу, реально до комітету потрапляли і фундаментальні дослі-
дження. Показово, що вже через кілька місяців після створення в академії 
Цензурного комітету митрополит Євгеній сам подав до нього на розгляд 
своє відоме дослідження про Київський Софійський собор17. 1825 р. піс-
ля отримання позитивного відгуку від академії книгу було видано у дру-
карні Києво-Печерської Лаври. На другій сторінці видання зазначало-
ся, що його цензором є ректор Київської академії архімандрит Мелетій. 
Митрополит також надсилав до Цензурного комітету КДА переклади 
з польської та латинської мови. Таким чином, завдяки владиці Євгенію 
в Київській академії почали працювати два важливих структурних під-
розділи (Конференція та Цензурний комітет), які хоча і були передбаче-
ні Статутом, але не діяли протягом перших років існування академії.

В грудні 1824 р. указом імператора Олександра I митрополита Євге-
нія було викликано до Петербурга для роботи в Синоді. Саме в цей час 
в російській столиці точилася суперечка з приводу подальшої долі ре-
форми духовних академій. 15 травня 1824 р. було відправлено у відставку 
князя Олександра Голіцина, який до цього очолював так зване «подвій-
не міністерство» (Міністерство духовних справ та народної просвіти). 
Саме Голіцин був головним ідеологом реформи духовних шкіл. Однак 
після його відставки група противників започаткованої реформи нама-
галася переглянути рішення Комісії духовних училищ, ухвалені в по-
передні роки. Противниками Голіцина були тодішній Петербурзький 
митрополит Серафим (Глаголевський), архімандрит Фотій (Спаський) 
та новий міністр народної просвіти Олександр Шишков. Покровите-
лем цієї партії був всесильний тоді при імператорському дворі генерал 
Олексій Аракчеєв. Саме ці особи, сподіваючись використати митропо-
лита Євгенія для посилення свого впливу, домоглися того, що 19 грудня 
1844 р. Олександр І видав наказ про виклик його до Петербургу. В ре-
зультаті в січні 1825 р. владика Євгеній відправився до Петербурга18.

Одразу після прибуття до столиці владика Євгеній був призначений 
членом Комісії духовних училищ. Оскільки ж він, як ми бачили, далеко 
не в усьому симпатизував Статуту духовних академій, створеному під ке-

16 Акты и  документы, относящиеся к  истории Киевской академии. Отделение III (1796–
1869) / Под ред. Ф. И. Титова. К., 1915. С. XXII–XXIII.

17 Описание Киево-Софийского собора и  киевской иерархии с  присовокуплением разных 
грамот и выписок, объясняющих оное, также планов и фасадов Константинопольской и Киев-
ской Софийской церкви и Ярославова надгробия. К., 1825.

18 Мацеевич Л. С. Письма Киевского митрополита Евгения (Болховитинова) к игумену (впослед-
ствии — архимандриту) Серафиму (Покровскому) (1822–1837 гг.) // Труды КДА. 1911. № 2. С. 234.
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рівництвом Голіцина, то тепер скористався можливістю вплинути на хід 
реформи духовних шкіл. Саме митрополит Євгеній був ініціатором роз-
порядження про те, що випускники духовних академій 1825 р. не отри-
мали вчених ступенів магістра богослів’я. За рішенням Комісії духовних 
училищ кращі випускники академій, яких вважали достойними магістер-
ського ступеня, були випущені з академій лише кандидатами. Тільки че-
рез два роки вони могли бути затверджені в званні магістра, якщо за цей 
час старанно несли службу по духовному відомству19. Ця ініціатива ми-
трополита Євгенія була негативно сприйнята Московським митрополи-
том Філаретом, який протестував проти неї у своїх листах до Синоду.

Крім того, 1825 р. митрополиту Євгенію вдалося провести через Ко-
місію духовних училищ ще два важливих рішення, які були прямим про-
довженням його ініціатив двадцятирічної давності. По-перше, Комісія 
видала наказ, згідно якого теми для курсових робіт випускників ака-
демій мали обиратися, перш за все, з історії Російської Церкви. Відо-
мо, що митрополит Євгеній не любив дисертацій, написаних на схо-
ластичні, відірвані від життя теми, та вважав, що в духовних академіях 
слід заохочувати вивчення, перш за все, власної історії. По-друге, ми-
трополит Євгеній добився того, що Комісія духовних училищ погоди-
лась на відкриття в Київській академії окремої кафедри польської мови. 
Ще 1805 р. він пропонував відкривати в академіях кафедри для вивчен-
ня «соседственных языков», тобто мов тих народів, які мешкають у су-
сідніх регіонах20. Для Київської академії вивчення польської мови мало 
особливу актуальність. Значна кількість джерел з історії Церкви на тери-
торії України XVI–XVII ст. була написана саме польською мовою. Таким 
чином, перебуваючи в Петербурзі, митрополит Євгеній зміг внести пев-
ні корективи в напрямок реформування духовних шкіл, тим самим част-
ково втіливши в життя свої давні задуми.

Обставини склалися так, що митрополиту Євгенію довелося провести 
за межами своєї єпархії більше двох років. 19 листопада 1925 р., саме коли 
владика знаходився в столиці, в Таганрозі несподівано помер імператор 
Олександр I. 14 грудня російський престол посів імператор Микола I, що 
викликало в Петербурзі повстання декабристів. Під час повстання ми-
трополит Євгеній разом з Петербурзьким митрополитом Серафимом ви-
ступив проти декабристів, за що пізніше отримав особисту подяку та до-
рогоцінну панагію від Миколи I. В березні 1826 р. владика Євгеній брав 
участь у відспівуванні Олександра I в Петербурзі, а в серпні того ж року 
він був присутній на коронації Миколи I в Москві. Під час коронації ми-

19 Див. детальніше: Мацеевич  Л. С.  Письма Киевского митрополита Евгения (Болховити-
нова) к игумену (впоследствии — архимандриту) Серафиму (Покровскому) (1822–1837 гг.) // 
Труды КДА. 1910. № 7–8. С. 499–501.

20 Малышевский  И. И.  Деятельность митр. Евгения в  звании председателя Конференции 
КДА. С. 589–590.
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трополит Євгеній отримав від імператора орден святого апостола Андрія 
Первозванного. Лише у вересні 1826 р. він повернувся до Києва.

Як свідчить професор Іван Малишевський, після повернення до Киє-
ва митрополит Євгеній почав приділяти академії ще більшу увагу. В той 
час, коли він був у Петербурзі, в Києві повним ходом йшло будівництво 
нового академічного корпусу. До початку 1825/1826 навчального року 
всі роботи було закінчено, і в жовтні 1825 р. новий корпус було освячено. 
Поступово в нові приміщення перебралися правління академії, виклада-
чі, студенти молодшого курсу, бібліотека та фізичний кабінет21. Повер-
нувшись до Києва, митрополит Євгеній відвідав новий корпус і зали-
шився повністю ним задоволений. Після цього він почав частіше бувати 
в академії. Владика відвідував студентські гуртожитки, часто спілкувався 
зі студентами з приводу тем їхніх дисертацій, регулярно відвідував іспи-
ти в кінці кожного навчального року22.

Знаходячись у Петербурзі, митрополит Євгеній зумів умовити свого 
давнього друга графа Миколу Петровича Румянцева пожертвувати Ки-
ївській духовній академії три тисячі рублів на заснування особливої пре-
мії за студентські роботи, присвячені історико-археологічній тематиці23. 
Вже 1827 р. сам митрополит Євгеній запропонував для студентів і пер-
шу тему дослідження на цю премію: історія заснування Іллінської церкви 
на київському Подолі24. За виконання цього завдання взявся студент Єв-
фимій Остромисленський. Митрополит залишився задоволений резуль-
татом його роботи. Остромисленський отримав премію розміром 100 ру-
блів, а 1830 р. його дослідження було надруковано за рахунок відсотків 
з пожертвуваної графом Румянцевим суми25. В наступні роки на здобут-
тя премії були написані дослідження: «О времени крещения св. Ольги» 
(автор — Микола Соколов), «Кто был первый митрополит Киевский?» 
(автор — ієромонах (згодом — архієпископ) Євсевій (Іллінський)) тощо. 
1834 р. митрополит Євгеній додав до преміальної суми ще три тисячі ру-
блів від себе особисто26. Протягом усього дореволюційного періоду існу-
вання Київської академії з відсотків з цієї суми щорічно видавалася пре-
мія, яку традиційно називали «Євгеніє-Румянцевською».

21 Аскоченский В. И. Указ. соч. С. 100.
22 Малышевский  И. И.  Деятельность митр. Евгения в  звании председателя Конференции 

КДА. С. 592–593.
23 Там же. С. 591–592.
24 Аскоченский  В. И.  Указ. соч. С.  105–108. Малышевский  И.  Историческая записка о  со-

стоянии академии в минувшее пятидесятилетие // Пятидесятилетний юбилей Киевской духов-
ной академии 28 сентября 1869 года. К., 1869. С. 93–94.

25 Малышевский  И. И.  Деятельность митр. Евгения в  звании председателя Конференции 
КДА. С. 600.

26 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.
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Митрополит Євгеній звернув особливу увагу і на бібліотеку КДА. Вона 
містила в собі, перш за все, книги, що надійшли їй у спадщину від старої 
Могилянської академії. Причому на момент приїзду до Києва владики Єв-
генія бібліотека навіть не мала повного каталогу. Тому 1826 р., після свого 
повернення з Петербурга, митрополит наказав створити перший повний 
каталог книг академічної бібліотеки. Це завдання виконав бібліотекар 
професор священик Аверкій Пушнов. В його каталозі містили відомості 
про 4 488 найменувань, розбитих на дванадцять розділів27.

Однак особливою турботою митрополита був пошук гідного канди-
дата на ректорську посаду. Навіть перебуваючи в Петербурзі, він не за-
бував про це важливе питання. Проблема полягала в тому, що протягом 
першого десятиріччя існування академії її очільники змінювались занад-
то часто. Рішення про ці призначення ухвалювала Комісія духовних учи-
лищ в Петербурзі, не завжди погоджуючи їх з митрополитом. За період 
з 1819 по 1830 р. в КДА змінилося п’ять ректорів та чотири інспекто-
ри! Перший ректор КДА архімандрит Мойсей (Антипов) вже в грудні 
1823 р. був призначений єпископом Староруським, вікарієм Новгород-
ської єпархії. На його місце 1824 р. було призначено архімандрита Ме-
летія (Леонтовича). Але і святитель Мелетій недовго керував Київською 
школою. Вже в грудні 1826 р. його було призначено єпископом Чиги-
ринським, першим вікарієм Київської єпархії, а ректором академії став 
архімандрит Кирил (Куницький). Якщо ж згадати, що протягом 1820-х 
років у КДА змінилося 14 професорів та бакалаврів і 6 бібліотекарів, 
то буде очевидною справедливість слів професора Івана Малишевського: 
«При такой сменяемости лиц в академической корпорации в ней не мо-
гла прочно установиться союзная деятельность и последовательность 
научных занятий, обогащающая общее достояние науки»28.

В цій ситуації митрополит Євгеній намагався знайти для керівни-
цтва академією перспективного та талановитого ректора, який би міг 
довше затриматись на цій посаді. За спогадами сучасників, спочатку він 
покладав особливі надії на отця Кирила (Куницького). Це був єдиний 
викладач старої Київської академії, який увійшов до складу корпора-
ції реформованої академії. А митрополит Євгеній симпатизував саме 
старій духовній школі. Коли 1826 р. (після висвячення святителя Ме-
летія на єпископа) місце ректора в Києві звільнилося, митрополит Єв-
геній, який тоді саме перебував у Петербурзі, користуючись своїм впли-
вом в Синоді, домігся призначення на ректорську посаду архімандрита 
Кирила. Комісія духовних училищ погодилась на таке призначення, не-

27 Дениско Л. М. Бібліотека Київської духовної академії (1819–1919). К., 2006. С. 19–20.
28 Малышевский И И. Историческая записка о состоянии академии в минувшее пятидеся-

тилетие. С. 83.
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зважаючи на те що отець Кирил закінчив академію за старою системою 
і тому не мав наукового ступеня29.

Однак і отець Кирил недовго керував академією. Вже 1828 р. Синод 
призначив його вікарієм Київської єпархії, а ректорську посаду пере-
дав архімандриту Смарагду (Крижановському). Схоже, що це рішення 
не було погоджено з митрополитом Євгенієм, оскільки в нього були до-
сить напружені відносини з отцем Смарагдом.

Тут слід пояснити, що отець Смарагд з 1821 р. займав в Київській ака-
демії посаду інспектора і був одним з її найбільш перспективних викла-
дачів. Коли митрополит Євгеній прибув до Києва, він спочатку цілком 
позитивно ставився до ієромонаха Смарагда. Однак восени 1824 р. тра-
пилась історія, яка вплинула як на внутрішнє життя академії, так і на від-
носини отця Смарагда з митрополитом Євгенієм. 10 вересня Святіший 
Синод надіслав до Києва розпорядження, аби митрополит узяв ієро-
монаха Смарагда під особливий нагляд, оскільки до Петербургу надій-
шла скарга від Волинського єпископа Стефана (Романовського) на те, 
що Смарагд подав до Синоду несправедливий відзив про ревізію Волин-
ської семінарії. Ця скарга призвела до того, що Синод скасував своє по-
переднє рішення про возведення отця Смарагда в сан архімандрита та 
звелів митрополиту Євгенію «обратить особенное внимание… на об-
раз жизни и нравственные правила» ієромонаха Смарагда30. Оскільки 
ж саме Київський митрополит клопотався перед Синодом про возве-
дення отця Смарагда в сан архімандрита, то тепер тінь провини падала 
і на владику Євгенія. І незважаючи на те, що потім скарга, надіслана Во-
линським архієреєм, була визнана безпідставною, особисті стосунки ми-
трополита Євгенія з отцем Смарагдом суттєво погіршилися. 1826 р. ар-
хімандрита Смарагда було переведено на ректорську посаду до Київської 
семінарії, а 1828 р. його взагалі забрали з Києва та призначили ректором 
Віфанської семінарії (поблизу Тройце-Сергієвої Лаври).

Однак 23 серпня 1828 р. Комісія духовних училищ несподівано ухва-
лила рішення про повернення архімандрита Смарагда до Києва як рек-
тора академії. Це рішення не задовольнило митрополита Євгенія, тому 
за недовге ректорство архімандрита Смарагда відносини академії з ми-
трополитом помітно ускладнились. Незважаючи на те, що владика Євге-
ній наполягав, аби в академії розвивали історико-археологічний напря-
мок, отець Смарагд при затвердженні курсових робіт надавав перевагу 
не історичним, а богословським темам, що викликало невдоволення ми-

29 Мацеевич Л. С. Письма Киевского митрополита Евгения (Болховитинова) к игумену (впо-
следствии  — архимандриту) Серафиму (Покровскому) (1822–1837  гг.) // Труды КДА. 1910. 
№№ 7–8. С. 503.

30 Глубоковский  Н. Н.  Высокопреосвященный Смарагд (Крыжановский), архиепископ Ря-
занский († 1863, XI, 11): его жизнь и деятельность. СПб., 1814. С. 9–10.
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трополита31. В результаті, мабуть, не без впливу митрополита Євгенія, вже 
27 серпня 1830 р. Комісія духовних училищ ухвалила рішення про пере-
ведення архімандрита Смарагда на посаду ректора Санкт-Петербурзької 
духовної академії, а до Києва був призначений ректором найкращий сту-
дент першого випуску КДА — архімандрит Інокентій (Борисов).

За спогадами відомого духовного письменника А. М. Муравйова, ми-
трополит Євгеній і раніше намагався добитися призначення отця Іно-
кентія до Києва, але спочатку не мав успіху. За свідченням Муравйова, 
отець Інокентій, «будучи еще бакалавром в академии Петербургской, 
возбудил против себя подозрение свободным духом своих лекций. Это 
было причиною, что его долго не хотели делать ректором, кольми паче 
епископом, и с трудом испросил его себе митрополит Киевский Евге-
ний, сперва в ректоры, а потом в викарии»32.

Спочатку митрополит Євгеній уважно придивлявся до нового рек-
тора, оскільки за отцем Інокентієм тягнулася підозра у богословському 
вільнодумстві. Як свідчить професор КДА Іван Малишевський, владика 
Євгеній не схвалював сміливих богословсько-філософських поглядів но-
вого ректора. Однак згодом митрополит переконався у безпідставності 
цієї підозри та фактично став на захист отця Інокентія від необґрунтова-
них звинувачень33.

Призначення в Київ архімандрита Інокентія відкрило нову сторін-
ку в історії академії. Саме святитель Інокентій зміг подолати попере-
дню схоластичну традицію і  запровадити цілком новий підхід у  ви-
кладанні богословських дисциплін. Він принципово читав свої лекції 
з богослів’я російською мовою (а не латиною, як це було раніше), що 
сприяло формуванню російської богословської термінології. Ним та-
кож було впроваджено в академічне життя чимало важливих традицій. 
Саме з його ініціативи було започатковано урочисте згадування заснов-
ників та благодійників академії в день пам’яті митрополита Петра Моги-
ли (31 грудня за старим стилем). Богослужіння в Братському монастирі 
за роки ректорства святителя Інокентія досягло колишньої величі та по-
чало приваблювати як киян, так і численних паломників. Було покращено 
умови життя студентів, реконструйовано академічну лікарню тощо34.

Усі ці ініціативи нового ректора знайшли повну підтримку митропо-
лита Євгенія. Святитель Інокентій став одним з надійних помічників вла-
дики Євгенія, і митрополит ставився до нього з повною довірою. Про-

31 Глубоковский Н. Н. Указ. соч. С. 24. Малышевский И. И. Историческая записка о состоя-
нии академии в минувшее пятидесятилетие. С. 92.

32 Письма Московского митрополита Филарета к А. Н. Муравьеву (1822–1867 гг.). К., 1869. С. 23.
33 Малышевский И И. Историческая записка о состоянии академии в минувшее пятидеся-

тилетие. С. 96–97.
34 Ткачук М. Л. Святитель Иннокентий (Борисов) и его роль в истории Киевской духовной 

академии (к 210-летию со дня рождения) // Труди КДА. № 12. К., 2010. С. 207–225.
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явом цієї довіри стало те, що в січні 1836 р. за сприяння митрополита 
Євгенія архімандрит Інокентій за відмінні труди в Київській академії та 
за вчені заслуги постановою Синоду отримав особистий ступінь архі-
мандрита першокласного монастиря з правом першостояння перед усі-
ма іншими архімандритами першокласних монастирів Київського духо-
вно-навчального округу. А 3 жовтня 1836 р. архімандриту Інокентію було 
ухвалено бути єпископом Чигиринським, вікарієм Київської єпархії, з за-
лишенням за ним посади ректора академії35. Таким чином, святитель Іно-
кентій став першим ректором КДА в єпископському сані. Ще в люто-
му 1835 р. митрополит Євгеній обрав отця Інокентія одним з офіційних 
свідків свого духовного заповіту36. Все це свідчить про те, що митрополит 
Євгеній в особі святителя Інокентія знайшов саме ту людину, яка змогла 
піднести Київську академію на якісно новий рівень. Саме святитель Іно-
кентій за підтримки владики Євгенія зумів закласти в академії підвали-
ни самобутньої наукової школи, яка вже зовсім скоро дала свої плоди.

В останній рік життя митрополит Євгеній схвалив ще одну важливу 
ініціативу святителя Інокентія. Він дав своє благословіння на започатку-
вання при Київській академії власного періодичного видання — часопи-
су «Воскресное чтение». Ще 1805 р. владика Євгеній у своєму проекті 
реформи духовних шкіл намагався поставити в центр академічного жит-
тя «Вчене духовне товариство», яке б займалося, перш за все, науково-
дослідною діяльністю. Це товариство мало б у тому числі періодично ви-
давати свої наукові записки, де друкувалися б не тільки праці викладачів 
академії, але й дослідження її почесних членів та членів-кореспондентів. 
І хоча з ініціативи митрополита Євгенія Академічна конференція в Киє-
ві з 1830-х років почала обирати своїх членів-кореспондентів, все ж ака-
демія при цьому не мала друкованого органу, в якому б могли з’являтися 
їхні публікації. Часопис «Воскресное чтение» частково вирішив цю 
проблему. Хоча він і почав виходити вже після смерті владики Євгенія, 
але певною мірою став реалізацією саме його давнього задуму. Разом 
з матеріалами просвітницького та публіцистичного характеру на сторін-
ках часопису друкувалися лекції професорів академії з історії, каноніч-
ного права, гомілетики, патрології тощо37.

Митрополит Євгеній помер 23 лютого 1837 р. Його відспівування 
відбулось 27 лютого в Київському Софійському соборі. Заупокійну Лі-
тургію в той день очолив ректор академії святитель Інокентій (Борисов). 

35 Див.: Послужной список Иннокентия, архиепископа Херсоно-Таврической епархии / По-
годин  М.  Венок на  могилу Высокопреосвященного Иннокентия, архиепископа Таврического. 
М., 1867. С. 1–7.

36 Малышевский  И. И.  Деятельность митр. Евгения в  звании председателя Конференции 
КДА. С. 628.

37 Див.: Крайний К. К. «Воскресное чтение» / Православная энциклопедия. М., 2005. Т. 9. 
С. 456.
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Владику Євгенія поховали у Стрітенському приділі собору. Після від-
співування в соборі було зачитано і духівницю покійного митрополита. 
Згідно з його заповітом, усі ті книги його особистої бібліотеки, які були 
відсутні в бібліотеці Київської семінарії, передавалися саме туди. Решта 
книжок потрапила до бібліотеки Софійського собору. В академію вла-
дика Євгеній звелів передати свою колекцію карт, атласів та естампів. 
До неї входили російські, французькі, німецькі, польські та англійські ви-
дання XVIII — початку XIX ст., які суттєво поповнили академічне зі-
брання. Крім того, до академії була передана колекція портретів відомих 
церковних та державних діячів38.

Таким чином, митрополит Євгеній (Болховітінов) за п’ятнадцять ро-
ків свого перебування на Київській кафедрі суттєво вплинув на розви-
ток Київської духовної академії. Можна сказати, що не було жодної сфери 
життя академії, в якій не проявилося б його особливе піклування. З ініці-
ативи владики Євгенія і під його контролем почали працювати Академіч-
на конференція і Цензурний комітет; він ініціював побудову нових акаде-
мічних корпусів та реконструкцію старих; за його розпорядженням було 
впорядковано бібліотеку та створено її перший каталог. Однак особливо 
вплив митрополита Євгенія відчувається в сфері наукового життя. Саме 
завдяки йому в Києві було започатковано традицію поглибленого вивчен-
ня вітчизняної церковної історії та місцевих пам’яток церковної старови-
ни. І саме церковно-історична школа стала своєрідною візитівкою Київ-
ської академії. А створений згодом при академії Церковно-археологічний 
музей став втіленням давніх задумів владики Євгенія.

Крім того, після смерті митрополит Євгеній залишив за академією 
капітал, з відсотків якого продовжувала видаватися премія, що носила 
ім’я покійного владики.

Тому не дивно, що академія завжди згадувала митрополита Євгенія 
з особливою вдячністю. 1867 р. в Києві святкували 100-річчя з дня наро-
дження митрополита Євгенія. З цього приводу відбулися урочисті збори 
як в Київській академії, так і в Університеті святого Володимира. Ювілей 
привернув увагу професорів КДА до вивчення життя та наукової спад-
щини видатного архіпастиря. Протягом 1867 р. в «Трудах Киевской ду-
ховной академии» було здійснено шість ґрунтовних публікацій, при-
свячених пам’яті митрополита Євгенія39. В наступні роки на сторінках 

38 Малышевский  И. И.  Деятельность митр. Евгения в  звании председателя Конференции 
КДА. С. 636–638.

39 Фаворов Н., прот. Речь, произнесенная в годичном торжественном собрании Император-
ского Университета св. Владимира 1867 года, 3 сентября // Труды КДА. 1867. № 8. С. 254–283. 
Пономарев  С.  Материалы для  биографии митрополита Евгения // Труды КДА. 1867. № 8. 
С. 293–353. Певницкий В. Ф. Проповеднические труды покойного митр. Киевского Евгения // 
Труды КДА. 1867. № 9. С. 522–579. № 10. С. 3–51. Малышевский И. И. Деятельность митр. Ев-
гения в звании председателя Конференции КДА // Труды КДА. 1867. № 12. С. 567–650. Его же. 
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академічного часопису регулярно з’являлися матеріали, присвячені жит-
тю та науковій спадщині владики Євгенія40.

Рівно століття тому, тобто в 1912 р., академія відзначала 75-ту річ-
ницю з дня смерті митрополита Євгенія. У зв’язку з цим професор ака-
демії протоієрей Федір Титов підготував до друку невеличку книжечку 
пам’яті митрополита Євгенія41. Крім того, студент академії Семен Кар-
пов під керівництвом отця Федора написав та захистив кандидатську 
дисертацію на тему: «Евгений (Болховитинов) как митрополит Киев-
ский». За своє дослідження Карпов отримав Євгеніє-Румянцевську пре-
мію (200 рублів)42. Протягом 1913 р. його дослідження було надрукова-
не в «Трудах КДА», а 1914 р. вийшло окремим виданням за рахунок 
благодійних капіталів академії43. До друку книгу готував отець Федір Ти-
тов, тому фактично це дослідження вийшло під його редакцією, за що 
він також отримав премію в 100 рублів з того ж самого капіталу44.

Сьогодні, коли ми знов, як і два століття тому, обговорюємо пробле-
ми реформування духовних шкіл, нам слід намагатися творчо засвоїти ба-
гатий досвід наших попередників. І заповіти митрополита Євгенія, які 
свято зберігалися в Київській академії в дореволюційний період, мають 
стати і для нас тим підґрунтям, на якому ми будемо будувати сучасну ака-
демію. Творче засвоєння доробку світової науки, повага до власної старо-
вини, заохочення молоді до самостійної дослідницької діяльності — ось 
ті складові цього заповіту, які не втратили актуальності й до сьогодні.

Завершимо свою промову словами, які ще 1867 р. сказав професор 
академії Іван Малишевський з нагоди 100-річчя з дня народження митро-
полита Євгенія: «Память эта да послужит, прежде всего, бóльшим оду-
шевлением к таким трудам в области духовной науки, которым особенно 
покровительствовал у нас знаменитый архипастырь в качестве протекто-
ра академии и председателя Академической конференции»45.

Мысль о  новом издании при  Киевской духовной академии в  память митр. Евгения // Труды 
КДА. 1867. № 12. С. 659–670.

40 Див., наприклад: К биографии митр. Евгения (Болховитинова) // Труды КДА. 1884. № 7. 
С. 435–441. Евгений (Болховитинов), митр. Письмо к Кириллу, еп. Подольскому и Брацлавско-
му // Труды КДА. 1888. № 4. С.  681–684. Письма митр. Евгению (Болховитинову) // Труды 
КДА. 1888. № 12. С. 286–297. Евгений (Болховитинов), митр. Письма // Труды КДА. 1889. № 7. 
С. 479–484. Мацеевич Л. С. Письма Киевского митрополита Евгения (Болховитинова) к игуме-
ну (впоследствии — архимандриту) Серафиму (Покровскому) (1822–1837 гг.) // Труды КДА. 
1910. №№ 7–8. С. 495–528. 1911. № 2. С. 234–258. 1912. № 3. С. 434–463. 1913. № 2. С. 278–310. 
№ 5. С. 74–93. № 11. С. 410–426.

41 Титов Ф., прот. Памяти Высокопреосвященного Евгения, бывшего митрополита Киевско-
го и Галицкого (по поводу 75-летия со дня кончины его). К., 1912.

42 Отчет о  состоянии Киевской духовной академии за  1911/1912 учебный год. К., 1912. 
С. 48, 66.

43 Карпов С. М. Евгений (Болховитинов) как митрополит Киевский. К., 1914.
44 Отчет о состоянии Киевской духовной академии за 1914/1915 учебный год. К., 1915. С. 25.
45 Малышевский  И. И.  Деятельность митр. Евгения в  звании председателя Конференции 

КДА. С. 649–650.
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