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Нариси історії Київської 
духовної академії 
і семінарії в XIX ст.

На початку XIX ст. в Російській імперії, до складу якої входила 
Україна (окрім її західного регіону), в руслі загальних держав-
но-політичних реформ, зокрема, системи освіти, розпочався 

активний процес реорганізації православної духовної школи. 28 червня 
1808 р. імператор Олександр I затвердив пропозиції т. зв. Тимчасового 
комітету щодо реформування духовних навчальних закладів. Найбільш 
активну роль у роботі цього комітету відіграли єпископ Євгеній (Болхо-
вітінов, майбутній митрополит Київський) і тодішній статс-секретар ро-
сійського уряду М. Сперанський. За новим положенням, усі православні 
духовно-навчальні заклади були поділені на чотири види: академії, семі-
нарії, повітові і приходські училища. Царським указом було створено ви-
щий урядовий керівний орган з управління системою духовної освіти — 
Комісію духовних училищ при Святішому Синоді.

Було збережено попередній поділ країни (з 1798 р.) на чотири ду-
ховно-навчальні округи з деяким перерозподілом територій між ними. 
На чолі кожного округу стояла духовна академія: Київська, Москов-
ська, Санкт-Петербурзька і Казанська (з 1842 р.). У період 1817–1819 
рр. до Київського духовно-навчального округу входило 12 єпархій: Ки-
ївська, Чернігівська, Полтавська, Подільська, Волинська, Харківська, Ка-
теринославська, Воронезька, Курська, Мінська, Смоленська і Орловська. 
У 1820 р. Смоленська єпархія приєдналася до Санкт-Петербурзького 
округу, а Кишинівська — до Київського. В кожній єпархії передбачалося 
створення по одній духовній семінарії. Більшість духовних семінарій, які 
належали до Київського духовно-навчального округу, були розташовані 
на території України й Білорусії. Отже, у складі учнів семінарій і студен-
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тів Київської духовної академії тривалий час (принаймні до кінця 30-х 
років XIX ст.) переважали українці та білоруси. Безпосередньо в Укра-
їні протягом досліджуваного періоду діяло дев’ять православних духо-
вних семінарій, в кожній з яких навчалося щорічно приблизно 200–300 
учнів1. Найбільшою за кількісним складом була Київська духовна семі-
нарія.

У 1814 р. вступили в дію статути духовних академій і семінарій. За но-
вим статутом, духовні академії як вищі навчальні заклади з чотириріч-
ним строком навчання готували викладачів для семінарій, а також кадри 
для духовної ієрархії. Кращим випускникам академії надавалися наукові 
ступені кандидата і магістра богослов’я. Духовні семінарії з шестирічним 
строком навчання надавали середню освіту. Основна маса випускників 
семінарій ставала священнослужителями повітових і сільських церков-
них приходів. Кращі вихованці направлялися на навчання до духовних 
академій, частково — до медико-хірургічної академії в Росії. Дворічні 
повітові училища надавали нижчу духовну освіту з правом вступу до се-
мінарії.

Після прийняття Статуту 1814 р. Київська академія проіснувала 
до осені 1817 р. і була тимчасово закрита до 1819 р. Причина цього поля-
гала в тому, що духовні семінарії Київського духовно-навчального окру-
гу, реформовані за новим статутом, почали функціонувати лише з 1817 
р., а отже, не могли ще підготувати вихованців для вступу до Київської 
духовної академії. Для їхньої підготовки потрібно було не менше двох 
років. До відкриття Київської духовної академії за новим статутом керів-
ництво духовними училищами Київського духовно-навчального округу 
було передано Санкт-Петербурзькій духовній академії. Підкреслюючи 
об’єктиві обставини факту закриття старої Київської академії, слід все ж 
зазначити, що остаточне перетворення її на закритий духовний навчаль-
ний заклад було ударом по українській національній системі вищої осві-
ти, що формувалася протягом XVII–XVIII стт.

Після закриття Київської академії на її території почала функціонува-
ти новостворена Київська духовна семінарія. До складу її трьох дворіч-
них відділень було відібрано 155 кращих студентів колишньої Київської 
академії (25 учнів — до вищого відділення, 39 — до середнього і 91 — 
до нижчого)2. Більшість викладачів і керівного складу Київської семіна-
рії становили прибулі до Києва магістри Санкт-Петербурзької духовної 
академії.

1 Степаненко  Г. В.  Освітня діяльність православного духовенства в  Україні (XIX  — 
поч. XX ст.). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. 
К., 2002. С. 16.

2 Докладніше див.: Троицкий П., прот. Первый учебный курс Киевской духовной семинарии 
// Труды КДА. 1893. № 7. С. 379–434. № 8. С. 569–624.
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24 липня 1817 р. Комісією духовних училищ було віддано розпоря-
дження новоствореному Правлінню Київської семінарії прийняти від 
старої Київської академії на свій баланс усі її будівлі, бюджетні кошти, 
архів, бібліотеку та іншу власність. При цьому застерігалося, щоб уся 
власність академії зберігалася і використовувалася до відкриття Київ-
ської духовної академії. Щодо стану архіву вказувалося, що до 1800 р., 
а також з 1800 по 1811 р., за складеними описами, справ зберігалося 
дуже мало і лише з 1811 по 1817 р. архів набув «довольного порядка». 
За відповідним описом і підписом бібліотекаря протоієрея Павла Алі-
шевського була прийнята і бібліотека академії3.

Певне уявлення про тематику літератури бібліотеки старої Київської 
академії надає знайдений нами серед архівних документів список книг4, 
що їх вдалося врятувати під час пожежі 1811 р. За назвами (і абеткою) 
цей список має такий вигляд (у авторському перекладі українською мо-
вою):

1. Арифметика Д. С. Анічкова (11 екземплярів, ціна одного екземпля-
ра — 4 руб. 4 коп.).

2. Богослов’я скорочене єпископа Чигиринського Іринея (595 екз., 
ціна одного екз. — 2 руб. 65 коп.).

3. Граматика польська М. А. Семигіновського (2 екз., ціна одного 
екз. — 65 коп.).

4. Географія математична Я. А. Рубана (18 екз., ціна одного екз. — 
1 руб. 65 коп.).

5. Землеопис просторів Російської держави (для народних училищ), 
в 1 т. (6 екз., ціна одного екз. — 2 руб. 3 коп.).

6. Зображення Південної Америки на картах (13 екз., ціна одного 
екз. — 1 руб. 92 коп.).

7. Зображення Північної Америки (13 екз., ціна одного екз. — 1 руб. 
92 коп.).

8. Зображення давньої всесвітньої історії на картах (14 екз., ціна од-
ного екз. — 96 коп.).

9. Зображення Південної і Північної Америки разом (1 екз., ціна од-
ного екз. — 3 руб. 84 коп.).

10. Зображення Російської історії Яковини (47 екз., ціна одного 
екз. — 56 коп.).

11. Зображення обох половин земної кулі (4 екз., ціна одного екз. — 
1 руб. 56 коп.).

12. Історія всесвітня (для народних училищ). 2га, 3я частини (1 екз., 
ціна одного екз. — 2 руб. 25 коп.).

3 Центральний державний історичний архів України в  м. Києві (далі  — ЦДІАК). Ф. 711 
(Київська духовна академія). Оп. 2. Спр. 97. Арк. 1.

4 ЦДІАК. Ф. 711. Оп. 2. Спр. 88. Арк. 8.
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13. Історія природнича (для народних училищ) (7 екз., ціна одного 
екз. — 2 руб. 40 коп.).

14. Коротка Російська історія М. Ф. Берлинського (7 екз., ціна одно-
го екз. — 55 коп.).

15. Коротка Риторика і Логіка Російська (3 екз., ціна одного екз. — 
35 коп.).

16. Лексикон Геснера (латинською мовою). Т. 3 (14 екз., ціна одного 
екз. — 2 руб. 88 коп.).

17. Лексикон Целяра (французькою мовою) (26 екз., ціна одного 
екз. — 4 руб. 55 коп.).

18. Овідія плач (в перекладі на російську) (1 екз., ціна одного екз. — 
2 руб. 50 коп.).

19. Правила для учнів народних училищ (170 екз., ціна одного екз. — 
14 коп.).

20. Правила початкові латинської мови М. А. Семигіновського (626 
екз., ціна одного екз. — 10 коп.).

21. Правила російської поезії єпископа Аполоса (Байбакова)(3 екз., 
ціна одного екз. — 65 коп.).

22. Прописи грецькі (21 екз., ціна одного екз. — 16 коп.).
23. Розмови домашні (3 екз., ціна одного екз. — 1 руб. 47 коп.).
24. Розмови німецькі Вегеліна (2 екз., ціна одного екз.  — 1 руб. 

15 коп.).
25. Посібник («Руководство») з геометрії (для народних училищ) (3 

екз., ціна одного екз. — 67 коп.).
26. Посібник («Руководство») з чистописання (175 екз., ціна одно-

го екз. — 14 коп.).
27. Тригонометрія Д. С. Анічкова (48 екз., ціна одного екз. — 1 руб. 

94 коп.).
28. Хронологія церковна єпископа Чигиринського Іринея (107 екз., 

ціна одного екз. — 24 коп.).
Книги, що були отримані Київською духовною академією з Москви 

1813 року5:
1. Богослов’я архієпископа Феофана Прокоповича (в 3-х томах) (8 

екз., ціна одного екз. — 9 руб. 70 коп.).
2. Доповідь Св. Синоду про вдосконалення духовних училищ (5 екз., 

ціна одного екз. — 50 коп.).
3. Катехізиси скорочені для священно- і церковнослужителів (59 екз., 

ціна одного екз. — 30 коп.).
4. Початкові відомості («Первоначало») з латинської мови (45 екз., 

ціна одного екз. — 65 коп.).

5 ЦДІАК. Ф. 711. Оп. 2. Спр. 88. Арк. 9.
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5. Розмови шкільні (п’ятьма мовами) (46 екз., ціна одного екз. — 
1 руб. 90 коп.).

6.  Розмови німецькі Вегеліна (11 екз., ціна одного екз.  — 1 руб. 
90 коп.).

7. Розмови французькі Вегеліна (29 екз., ціна одного екз. — 1 руб. 
90 коп.).

8. Церковна російська ієрархія (в 3-х томах) (5 екз., ціна одного екз. — 
10 руб.).

Книги, що надійшли до Київської духовної академії 1816 року6:
1. Арифметика П. І. Куминського (в 2-х частинах) (174 екз., ціна од-

ного екз. — 2 руб.).
2. Географія всесвітня (з атласами) Гатарі (4 екз., ціна одного екз. — 

12 руб.).
3. Вибрані промови Цицерона (латинською мовою) (3 екз., ціна одно-

го екз. — 8 руб. 50 коп.).
4. Граматика грецька архімандрита Варлаама (Лащевського) (11 екз., 

ціна одного екз. — 3 руб.).
5. Граматика французька М. Н. Соколовського (31 екз., ціна одного 

екз. — 4 руб.).
6.  Історія всесвітня (в  3-х частинах) (4 екз., ціна одного екз.  — 

10 руб.).
7. Зображення обох половин земної кулі (5 екз., ціна одного екз. — 

3 руб. 60 коп.).
8. Катехізис скорочений (33 екз., ціна одного екз. — 30 коп.).
9. Латинська риторика І. Ф. Бурга (66 екз., ціна одного екз. — 1 руб. 

80 коп.).
10. Латинська навчальна книжка (1 екз., ціна одного екз. — 2 руб.).
11. Лексикон грецький Гедерінока (1 екз., ціна одного екз.  — 

10 руб.).
12. Огляд всесвітньої історії Олександра Варенцова (7 екз., ціна одно-

го екз. — 2 руб.).
13. Ода хвалебна з промовами Ломоносова (7 екз., ціна одного екз. — 

4 руб. 20 коп.).
14. Поезія російська єпископа Аполоса (Байбакова)(7 екз., ціна одно-

го екз. — 1 руб. 80 коп.).
15. Проповідь Преосвященного Анастасія (3 екз., ціна одного екз. — 

16 руб.).
16. Посібник («Руководство») з природничої історії п. Блюменбаха 

(4 екз., ціна одного екз. — 3 руб. 60 коп.).
17. Розмова шкільна (п’ятьма мовами) (17 екз., ціна одного екз. — 

3 руб.).
6 ЦДІАК. Ф. 711. Оп. 2. Спр. 88. Арк. 9.
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18. Посібник («Руководство») з математичної географії (27 екз., ціна 
одного екз. — 1 руб.).

19. Посібник («Руководство») з церковного красномовства (2 екз., 
ціна одного екз. — 2 руб. 25 коп.).

20. Початкові відомості («Первоначало») з латинської мови (45 екз., 
ціна одного екз. — 1 руб.).

21. Прописи латинські з російським і французьким (79 екз., ціна од-
ного екз. — 35 коп.).

22. Прописи німецькі (6 екз., ціна одного екз. — 30 коп.).
23. Риторика Ломоносова з граматикою (1 екз., ціна одного екз. — 

4 руб. 25 коп.).
24. Скорочене богослов’я єпископа Чигиринського Іринея (12 екз., 

ціна одного екз. — 4 руб. 20 коп.).
25. Хронологія п. Сечина (2 екз., ціна одного екз. — 12 руб.).
26. Хронологічне зображення всесвітньої історії, або річка часу (6 

екз., ціна одного екз. — 12 руб.).
27. Широкий землеопис Російської держави з картами (п. Зяблов-

ського) (15 екз., ціна одного екз. — 9 руб. 50 коп.).
28. Ядро російської історії п. Нехачина (в 3-х томах) (5 екз., ціна од-

ного екз. — 35 руб.).
Книги, отримані 1817 року:
1. Герменевтика І. Я. Рамбаха (12 екз., ціна одного екз. — 4 руб.).
2. Єврейська хрестоматія (12 екз., ціна одного екз. — 2 руб.).
3. Записки на книгу Буття (Бытия) Преосвященного Філарета (Дроз-

дова)(16 екз., ціна одного екз. — 5 руб.).
4. Нова Скрижаль (5 екз., ціна одного екз. — 15 руб.).
5. Про чистоту латинської мови (2 екз., ціна одного екз. — 1 руб. 

50 коп.).
6. Російська ієрархія (в останніх 4-х частинах) (10 екз., ціна одного 

екз. — 17 руб.).
7. Церковно-біблійна історія (37 екз., ціна одного екз. — 5 руб.).
8. Філософія Каріє (в 2-х частинах) (13 екз., ціна одного екз. — 6 руб. 

25 коп.).
9. Християнські пошуки («изыскания») (5 екз., ціна одного екз. — 

2 руб. 50 коп.).
Зберігся опис будівель і речей академії, які передавалися в тимчасове 

користування Київській духовній семінарії. У Києво-Братському монас-
тирі це був кам’яний двоповерховий класичний корпус довжиною в 36 
сажнів (1 сажень = 2,134 м) і двома аршинами (1 аршин = 71,12 см) за-
вширшки, з коридором на нижньому поверсі і галереєю на верхньому в 8 
сажнів. На нижньому поверсі корпусу було троє сіней і шість навчаль-
них кімнат, у яких розміщалося послідовно 6 ікон: Розп’яття Ісуса Хрис-
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та, Преображення, Богоматері, Благовіщення, Хрещення Господнього 
та ікона «Знамення». На верхньому поверсі зі сходу знаходилася церк-
ва Благовіщення Богородиці, а також дві навчальні кімнати, сіни і зала 
завдовжки в 31 аршин і заввишки в 12 аршин. В останній було розміще-
но 6 ікон (дві ікони Розп’яття, святого мученика Севастіана, Богомате-
рі, Спасителя, Який дає апостолу Петру ключ, Нерукотворного образу) 
і зображення пророка Іони, який виходив із кита. В зазначеній залі зна-
ходилися також 7 портретів представників царського дому Романових 
та декілька портретів вищих духовних ієрархів (митрополитів Серапі-
она, Арсенія, Московського архієпископа Амвросія та ін.). У двоповер-
ховому корпусі бурси на відстані в 150 сажнів від Братського монасти-
ря на нижньому поверсі були розташовані їдальня, 7 житлових кімнат 
і 4 кімнати для лікарні. На верхньому поверсі знаходилися церква (побу-
дована після пожежі 1811 р.) і 11 житлових кімнат. Серед будівель і ма-
єтностей, що передавалися семінарії, слід назвати кам’яний одноповер-
ховий корпус (завдовжки в 16 і завширшки в 6 сажнів) і прибудовані 
до нього дерев’яні покої, а також академічну дачу (в с. Борщагівка, в де-
сяти верстах від академії) у 15 тис. кв. сажнів і сіножать (у семи верстах 
від Києва) на 350 коней7.

У Братській Борщагівці знаходилися хутір, пасіка і літній палац із са-
дом. Цей сад був під опікою ректора академії, пізніше — архієписко-
па Херсонського Інокентія (Борисова). Під час літніх канікул на Бор-
щагівському хуторі відпочивали студенти академії. Нижче хутора було 
невелике озеро, а також луки, що належали Києво-Печерській Лаврі. 
В другій половині XVIII ст., за царювання Катерини II, в Братській Бор-
щагівці оселилось декілька родин болгар — вихідців з Туреччини. По-
ступово їхні нащадки остаточно асимілювалися серед корінних мешкан-
ців — українців — і лише окремими ознаками зовнішності і характеру 
нагадували про своє походження. Дерев’яна приходська церква Пресвя-
тої Богородиці була побудована у 1740 р. ченцями Братського монасти-
ря. В 1822 р. до неї прибудували два великих приділа (бокові вівтарі), що 
зробило церкву хрестоподібною. Фасад прикрасили п’ятьма невелики-
ми банями.

У 1847 р. за священика Феодора Сікорського під церкву і дзвіницю 
(побудовану в 1811 р.) підвели кам’яний фундамент і здійснили нові пе-
ребудови у вівтарі, пономарні та ризниці. Через 10 років, за планом того 
ж Ф. Сікорського, церква всередині була розписана чудовим живописом. 
Відомо, що в XVII ст. на Борщагівці знаходився храм в ім’я ікони Пре-
святої Богородиці «Живоносне джерело», розташований на тому міс-
ці, де ще в другій половині XIX — на початку XX ст. стояла велика ка-
плиця з давнім глибоким колодязем, побудована в 1800 р. За давньою 

7 ЦДІАК. Ф. 711. Оп. 2. Спр. 97. Арк. 3, 18, 20.
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традицією з церкви в цю каплицю здійснювався хресний хід і освячува-
лася вода в колодязі в першу неділю після нового місяця. Дослідник іс-
торії міст і сіл Київської губернії Л. Похилевич зазначив найбільш цінні 
й коштовні речі, що знаходилися на поч. 60-х років XIX ст. в Борщагів-
ській церкві. Це, зокрема, давній напрестольний срібний хрест із част-
ками святих мощів; срібні й позолочені потир з дискосом, подаровані 
колишнім вихованцем Київської духовної академії ієромонахом Михай-
лом; архімандричий наперсний хрест, подарований колишнім намісни-
ком Києво-Печерської Лаври, пізніше — архієпископом Воронезьким 
Антонієм. Однак найбільшою цінністю церкви була ікона Божої Матері. 
На поклоніння їй приїздило багато людей з Києва і навколишньої місце-
вості. Про цю ікону згадується в Київському місяцеслові митрополита 
Євгенія (Болховітінова)8.

28 вересня 1819 р. в приміщеннях старої Києво-Могилянської акаде-
мії, поряд із Київською семінарією, було відкрито Київську духовну ака-
демію — вищий духовний навчальний заклад в Україні. На відміну від 
своєї попередниці — Києво-Могилянської академії, Київська духовна 
академія стала спеціальним вищим становим духовно-навчальним закла-
дом, де навчалися переважно діти православного духовенства — випус-
кники семінарій.

Першим ректором Київської духовної академії став архімандрит 
Мойсей Антипов-Богданов-Платонов — відомий богослов і реформа-
тор духовної освіти, який доклав багато зусиль до відкриття і подальшої 
успішної діяльності цього вищого духовно-навчального закладу.

Він народився у 1783 р. в с. Богданівське Коломенського повіту Мос-
ковської губернії в родині священика Михайла Антипова9. Після навчан-
ня в Троїцько-Сергіївській семінарії, в 1809 р. Мойсей Антипов вступив 
до Санкт-Петербурзької духовної академії, яку закінчив у 1814 р. із сту-
пенем магістра, і залишився там на викладацькій роботі. Того ж року 
він був пострижений у ченці в Олександро-Невській Лаврі, висвячений 
на ієро диякона та ієромонаха, став членом Санкт-Петербурзької ака-
демічної конференції. Влітку 1817 р., після переїзду до України, отець 
Мойсей був призначений на посаду ректора і професора богословських 
наук Київської духовної семінарії. Того ж року він був возведений в сан 
архімандрита Києво-Братського училищного монастиря. З  вересня 
1819 р. до кінця грудня 1823 р. архімандрит Мойсей — ректор Київ-
ської духовної академії. В останні роки свого життя архімандрит Мойсей 
(Антипов), за призначенням Святішого Синоду, був єпископом у ряді 
міст Росії (Стара Руса, Новгород, Вологда, Саратов). У 1832 р. за цар-

8 Похилевич Л. Сказания о населенных местностях Киевской губернии. К., 1864. С. 19.
9 Друга складова прізвища пов’язана з місцем народження (с. Богданівське), третя — з тим, 

що М. Антипов був одним із вихованців Московського митрополита Платона.
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ським указом він стає екзархом Грузії і членом Святішого Синоду. В лип-
ні 1834 р., внаслідок напруженої праці та тяжкої хвороби, екзарх Мойсей 
помер і був похований в столиці Грузії, м. Тіфлісі (суч. Тбілісі), в Сіон-
ському соборі, поблизу північних дверей вівтаря і образу св. Ніни — 
просвітительки Грузії. Про щиру любов і шанування грузинів до свого 
екзарха засвідчили спогади одного з учасників жалобної процесії: «Здо-
бути за два роки такі щирі сльози від підлеглих, не осипаючи їх зайвими 
милостинями, такий природний жаль вищого і середнього класів сус-
пільства і таку любов у всього народу можливо лише з душею і серцем 
покійного»10.

Але найбільшої слави та вдячності від сучасників і нащадків влади-
ка Мойсей зажив на посаді ректора і професора богослов’я Київської ду-
ховної академії. Його лекції зі Святого Письма, які він першим в історії 
цього закладу почав читати російською мовою (а не латинською, як це 
було раніше), користувалися великою популярністю в студентської мо-
лоді. Особливо імпонували постійна натхненність самого лектора, яс-
ний метод викладу, свіжість думок, сміливі наукові погляди. Курс лекцій 
ректора був видрукуваний під назвою «Уроки по класу читання Свя-
того Письма» і став основним навчальним посібником з богослов’я.

Незадовго до того отець Мойсей брав активну участь у перекладі 
на російську мову Нового Завіту, переклавши, зокрема, Євангеліє від 
Луки11. Надзвичайно високо оцінювалася адміністративна і організацій-
на діяльність архімандрита Мойсея (Антипова) на посаді ректора ака-
демії з боку вищого церковного керівництва, а також його колег і послі-
довників. Так, відомо, що Київський митрополит Євгеній (Болховітінов) 
неодноразово схвально відзивався про його роботу.

Досить точну характеристику діяльності отця Мойсея в Київській ду-
ховній академії дав його учень, пізніше відомий ректор академії (1830–
1839), святитель Інокентій (Борисов). Обґрунтовуючи пропозицію 
про обрання свого вчителя (на той час уже Саратовського єпископа) по-
чесним членом конференції академії, він робив акцент на тому, що Пре-
освященний Мойсей був «засновником нового порядку в академії і сво-
єю працею заклав основу її благоустрою та утворення»12.

І дійсно, вже в урочистій промові під час відкриття Київської духо-
вної академії її ректор наголошував на тому, що «віднині тут створю-
ється вище святилище наук для освіти освітян, юнацтва, тут, де під кро-
вом цієї обителі благочестя була перша у Вітчизні нашій обитель освіти 
(тобто Києво-Могилянська академія — О. П.), на цьому вже освячено-

10 Аскоченский В. История Киевской духовной академии по преобразовании ее в 1819 году. 
СПб., 1863. С. 94.

11 Флоровский Г., прот. Пути русского богословия. Минск, 2006. С. 154–155.
12 Титов Ф. Стара вища освіта в Київській Україні XVI — поч. XIX ст. К., 1924. С. 350.
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му місці, на цій древній основі Господь благословив спорудити нині нову 
обитель вищих знань. Хай буде це місце істинно духовного училища, 
училища благочестя, училища Христового»13.

Поряд із богословськими і філософськими дисциплінами, які в своїй 
переважній більшості тоді ще викладалися латинською мовою, в навчаль-
ному плані академії були досить об’ємні курси з математики, словеснос-
ті, історії, іноземних мов (давніх і нових) та ін. За штатним розкладом, 
затвердженим 22 травня 1820 р., в академії працювало 29 осіб, зокрема: 
ректор, 6 професорів, 12 бакалаврів, інспектор, економ і його помічник, 
секретар, бібліотекар і його помічник, лікар, 3 канцеляристи при прав-
лінні академії14. Значно розширилася за перші чотири роки діяльності 
академії її матеріально-технічна база: тільки 1821 року завдяки зусиллям 
ректора архімандрита Мойсея академії було виділено на будівництво но-
вих приміщень 100 тис. руб.15

Особливим предметом турбот ректора була академічна бібліотека, зо-
крема, поповнення її фондів науковою і навчальною літературою. По-
ряд з офіційними каналами отримання літератури для бібліотеки ака-
демія в ці роки мала благодійну допомогу від приватних осіб, таких як 
граф Микола Румянцев, лейб-медик царського двору статський радник 
Осип Каменецький, архімандрит Московського Симонова монастиря 
Герасим та ін. Декілька цінних книжок арабською мовою для бібліоте-
ки Київської духовної академії надіслав протягом 1822–1823 рр. Казан-
ський університет.

У 1821 р., в зв’язку з наближенням відкриття вищого відділення, 
до академії, за розпорядженням Комісії духовних училищ, мало всту-
пити 30 кращих випускників духовних семінарій Київського округу. 
Зокрема, з Київської семінарії — 2 чол., Катеринославської — 2, Чер-
нігівської — 2, Мінської — 1, Подільської — 2, Курської — 7, Воронезь-
кої — 2, Орловської — 3, Волинської — 3, Полтавської — 2 і Харків-
ського колегіуму — 4. Згідно правил, розроблених Комісією духовних 
училищ, вступники до академії мали бути фізично здоровими і без по-
мітних недоліків у зовнішності. Усі витрати на їхнє матеріальне забезпе-
чення, а також дорожні витрати покладалися на семінарії16.

У 1825 р. до вступу в академію було рекомендовано вже 43 випускни-
ки духовних семінарій Київського округу: з Київської семінарії — 3 чол., 
Чернігівської — 4, Полтавської — 4, Орловської — 5, Курської — 5, Во-
ронезької — 4, Катеринославської — 2, Мінської — 2, Волинської — 6, 
Подільської — 4, Кишинівської — 1, Харківського колегіуму — 317.

13 Аскоченский В. Указ. соч. С. 41.
14 Там само. С. 84.
15 Там само. С. 85.
16 ЦДІАК. Ф. 711. Оп. 2. Спр. 439. Арк. 1, 2, 21–24, 26–33, 37, 44, 47 зв.
17 Там само. Спр. 1018. Арк. 1, 8, 10–23, 59.
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18 грудня 1823 р., в зв’язку з першим випуском, відбулися збори Кон-
ференції Київської духовної академії. Було оголошено звернення до Ки-
ївського митрополита Євгенія і Санкт-Петербурзького митрополита 
Серафима про те, що почесними членами новоствореної Конференції 
Київської духовної академії зголосилися стати всі члени Комісії духовних 
училищ при Святішому Синоді. Тоді ж, за представленням митрополи-
та Євгенія, Комісія духовних училищ затвердила в званні дійсного чле-
на Конференції ректора академії архімандрита Мойсея (Антипова).

15 випускників академії одержали вчений ступінь магістра. Біль-
шу частину з них (8 чол.) становили колишні вихованці українських 
духовних семінарій (Київської, Чернігівської, Полтавської, Катерино-
славської, Волинської, Харківського колегіуму). Зі ступенем кандидата 
закінчили академію 24 чол., з яких 13 чол. були українцями18.

Шістьох випускників було прийнято до  викладацького складу 
на посаду бакалавра, що суттєво зміцнило саму академію. Один випус-
кник — Іван Борисов — зі ступенем магістра був запрошений до Санкт-
Петербурзької духовної семінарії на посаду інспектора і професора цер-
ковної історії. Через сім років він повернеться до Київської духовної 
академії вже як архімандрит Інокентій і стане її ректором.

Таким чином, завдяки активній і надзвичайно результативній адміні-
стративно-організаційній і педагогічній діяльності свого першого рек-
тора і фактичного фундатора отця Мойсея (Антипова-Богданова-Плато-
нова) Київська духовна академія вже за перші чотири роки (1819–1823) 
досягла значних успіхів. За фаховим рівнем вона стала в один ряд із та-
кими відомими вищими духовно-навчальними закладами Росії, як Мос-
ковська і Санкт-Петербурзька духовні академії. В свою чергу, це закла-
ло міцні підвалини для подальшої успішної діяльності цього єдиного 
в Україні вищого православного духовно-навчального закладу.

Водночас існувала гостра необхідність в подальшому розвитку такої 
важливої ланки в системі духовної освіти, як семінарії. Особливо це сто-
сувалося зміцнення їхньої матеріально-технічної бази. Архівні матеріа-
ли, що знаходяться в нашому розпорядженні, дозволяють певною мірою 
відтворити цей процес, зокрема, на прикладі розбудови Київської духо-
вної семінарії в другій половині 20-х — поч. 30-х років XIX ст.

За  ініціативою Київського митрополита Євгенія (Болховітінова) 
в серпні 1826 р. було накреслено план побудови в Києві нових корпусів 
для духовної семінарії на місці Петропавлівського монастиря, що згорів 
у 1811 р. під час величезної пожежі в місті. Необхідність будівництва ми-
трополит Євгеній у своїй доповіді до Комісії духовних училищ Святі-
шого Синоду обґрунтував досить чітко й конкретно: «Поелику нынеш-
нее помещение оной (семінарії — О. П.), кроме тесноты и последствий 

18 Аскоченский В. Указ. соч. С. 89–90.
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ее неопрятности и болезней, представляет еще то неудобство, что оное, 
быв на самом берегу реки Днепра, ежегодно более и более подмывается 
водою и через увеличивающееся размытие берега становится опасней-
шим»19. План побудови нових приміщень для Київської духовної семі-
нарії, де мали розміститися також повітове і приходське (з бурсою) ду-
ховні училища, був схвалений і затверджений імператором Миколою I20. 
Відповідно до цього, Комісія духовних училищ 30 серпня 1826 р. дору-
чила митрополиту Євгенію разом із київською міською владою оцінити 
місце Петропавлівського монастиря, щоб заплатити за його купівлю ки-
ївському грецькому монастирю св. Єкатерини, в підпорядкуванні якого 
він знаходився на той час.

Згідно історичної довідки, складеної Зовнішнім правлінням Київ-
ської духовної академії на запит Київської духовної дикастерії, київський 
грецький Єкатерининський монастир був заснований у 1737 р. Свою зе-
мельну ділянку київський мешканець грек Астаматій Ніколаєв подарував 
Преображенському монастирю Синайської гори під будівництво церкви 
в ім’я святої великомучениці Єкатерини для греків, які приїздили до Ки-
єва. Наступного 1738 року Святіший Синод дозволив будувати Єкате-
рининську церкву, однак підпорядкував її Київському митрополиту. Ки-
єво-Подільський Петропавлівський монастир здавна перебував у складі 
єпархіальних монастирів і в підпорядкуванні Київських митрополитів. 
Під час секуляризації церковних і монастирських маєтностей в Україні 
1786 року Петропавлівський монастир став «позаштатним», тобто був 
вилучений з офіційного державного реєстру. А невдовзі, за указом імпе-
ратриці Катерини II від 15 березня 1787 р., він був об’єднаний з грець-
ким Єкатерининським монастирем, який отримав статус другого кла-
су за державним штатним розписом. Останній був також прирівняний 
у правах до московського грецького Миколаївського монастиря, що був 
підпорядкований Іверському монастирю на Афонській Горі, і на нього 
не поширювалась вимога держави щодо фінансової звітності, обов’язкова 
для «штатних» монастирів. Як зазначалося вище, Петропавлівський мо-
настир під час страшної пожежі в Києві 1811 року майже повністю згорів 
і тривалий час не міг функціонувати. В 20-х роках XIX ст., за свідченням 
Київського митрополита Євгенія, «в нём (в монастирі — О. П.) выстрое-
ны только небольшая деревянная келья для настоятеля, изба для рабочих 
и деревянный забор. Монастырская церковь в такой ветхости, что во вре-
мя богослужения льется в нее дождь и влетают голуби»21.

Для керування будівництвом приміщень Київської духовної семіна-
рії на території вже колишнього Петропавлівського монастиря в трав-

19 ЦДІАК. Ф. 127 (Київська духовна консисторія). Оп. 220. Спр. 152. Арк. 1.
20 Там само. Арк. 3, 4.
21 Там само. Арк. 1, 2.
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ні 1827 р. була створена комісія з п’яти осіб: ректора Київської духов-
ної академії архімандрита Кирила, ректора Київської духовної семінарії 
архімандрита Смарагда, протоієрея Набережно-Миколаївської церкви 
Матвія Росовського, економа семінарії протоієрея церкви Різдва Пред-
течі Онуфрія Колтоновського і священика кафедрального Софійсько-
го собору Кирила Ботвиновського. Комісія, що отримала спеціальну ін-
струкцію для виконання від Київської духовної консисторії і особисто 
від митрополита Євгенія, мала негайно приступити до роботи.

Будівництво було завершено в жовтні 1830 р. Зберігся детальний опис 
новозбудованих приміщень для Київської духовної семінарії, складений 
вищезазначеною комісією22. Це, перш за все, триповерховий кам’яний 
корпус довжиною в 22 сажня, завширшки в 9 сажнів, заввишки в 21 ар-
шин. На першому поверсі було 8 житлових кімнат для ректора, профе-
сорів і вчителів, а також дві кухні. Також тут містилися 11 печей. На дру-
гому поверсі в семи великих кімнатах були розташовані навчальні класи, 
правління семінарії і зала для загальних зборів. Для обігріву поверху 
було 8 печей («голландських»). На третьому поверсі в десяти кімнатах 
із 11-ма голландськими печами мешкали учні семінарії. В одноповерхо-
вому кам’яному корпусі (довжина — 22 сажня, ширина — 6 сажнів, ви-
сота — 7 аршин) були розміщені їдальня з кухнею, пекарня, дві комори 
і кімнати для обслуговуючого персоналу.

Під керівництвом архітектора Меленського були повністю відновлені 
кам’яна Петропавлівська церква та дзвіниця. Однак відкриття новозбу-
дованих приміщень семінарії було затримано в зв’язку із загрозою поши-
рення холери в Києві. Всіх учнів відпустили по домівках, а 10 листопада 
1830 р. новий корпус було віддано в розпорядження Київського губерн-
ського комітету. Невдовзі там була встаткована громадська лікарня, яка 
функціонувала короткий час. Уже 15 травня 1831 р., в зв’язку з усунен-
ням небезпеки захворювання на холеру в місті, губернський комітет по-
вернув приміщення будівельній компанії. Остання, «справив в оном 
доме повреждения, случившиеся во время бывшей в оном холерной 
команды и пользования людей, зараженных холерою», 30 липня 1831 
р. передала так званий «новий дім» в користування духовній семінарії. 
А вже 2 серпня відбулося офіційне його відкриття. Після Божественної 
літургії, яку звершив у Петропавлівській церкві ректор Київської духо-
вної академії, вікарій Київський, єпископ Чигиринський Кирил, відбув-
ся хресний хід разом із усім київським духовенством до новозбудовано-
го семінарського дому. Після освячення обох корпусів було проголошено 
многоліття імператору Миколі I та всій його родині, Святішому Сино-
ду і Комісії духовних училищ, які ініціювали розбудову Київської духов-
ної семінарії.

22 ЦДІАК. Ф. 127. Оп. 220. Спр. 152. Арк. 25, 76–78, 81.
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Київська духовна академія, створена у 1819 р. на основі так званої ста-
рої Київської академії (власне, Києво-Могилянської академії), не тільки 
зайняла почесне місце серед вищих духовно-навчальних закладів Росій-
ської Православної Церкви, але й стала широковідомою в усьому право-
славному світі. Це була перша подібна інституція в Україні.

Разом із тим в широкій мережі духовних навчальних закладів серед-
ньої ланки Російської імперії XIX — поч. XX ст. провідне місце посіла 
Київська духовна семінарія.

Зі своїм історичним корінням Київська духовна академія була най-
більш європейською серед інших духовних академій Російської імперії. 
І це, звичайно ж, не могло не відбитися на її діяльності і, зрештою, спри-
яло її міжнародному авторитету. Як зазначав один із перших істориків 
Київської духовної академії, її вихованець ієромонах Макарій (Булга-
ков), академія за своїм походженням нагадувала про «велику епоху про-
будження Європи до освіти і, разом з тим, першу участь Росії (читай: 
України — О. П.) в розумовому європейському житті»23. 

23 Макарий (Булгаков), иером. История Киевской академии. СПб., 1843. С. 11.


