n
,.... _ __....

..

,..:~-_:....;..;11~
І

ІІ .. ' і

''

..

'"0

. _IJ

·----·
11 •• ,_, .... І t ~ f

.........
-·-..
.....~ ..~,...
.--, t'I.JoO'
-::. ........ .......'І'. ,.. -.--·
І ;А,І'Т\,

, , • 'І"І f

Ао

10-ріt!чя

8ідродженн.я

КиєВо-Моzилян.ської
акаіJеміі

КОЛЕГІУМ
ЯК ЄАИНЕ
СВОЄ НААБАННЯ

ПРИ НАЙВИЩІЙ
ПОМІЧ! БОЖІЙ
НА ВІЧНІ! ЧАСИ
НАІІJААКАМ
ЗАЛИШАЮ.
Сб. митрополит
Петро Моzила

(>ur.~uria.J Jol/u: lolfь3иfJ
R_o";". Lc.ortt..):

J
З. І. ХЮІ<НЯІ<

~ І<ИЄВО-МО
~

~

ay_~ott a

ome ~ a

Yнl ~epcumemy
"Києво-М оrиля не~ І< а

РЕІ<ТОРИ••
НСЬІ<ОІ••

AJ

1615-1817 рр.

академtя•'

І<ИЇВ

~ ВИДАВНИЧИЙ ДІМ ,
~--J ІР
<<КМ АКАДЕМІЯ>>
Аб.

2002

ББК

74.58(4YKP )r
Х43
В ориrінЗАЬному ілюстрованому виданні,
розрахованому

. 1. .

студенnв

на

.

науковgІВ,

.

.

викладаЧІ в,

.

.

всІХ, хто gtкавиться 1стор1єю та

духовною культурою нашої країни, зібрано
автентичну інформаgію про життєвий
шлях та діяльність ректорів Києво-Моги

лянської академії за період

1615- 1817 рр.

Рекомен.добшю до друку Вченою раіJою НаУКМА.

Протоко.л NQ 13 (17. 1) бід

©

з. І. ХИ)КНЯК,

5

березня 2002 р.

2002

© Б. О. ПЛюта, художнє оформлення,
макет,

ISBN 966-518-164- 5

©

2002

Видавничий дім <<КМ Академія>>,

2002

<<Б.ііагосАоВеніє же пріемАяй

з учитеАями и братією ...
Смиренно моАим Тя: ізбери

и б.ііагосАоВи раба тВоего,

.

сего честного zєромонаха

...

и )\ухом тВоим СВятьtм просВіти
и укріпи ум его мудро праВити,
строити же и ок.ормАЯти,

в обитиАі сей... начаJtьстВоВати,
и Во Всіх добродітеАЯх

б.ііагочестіи же ... обучатати
и предВодити...>>
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слово
Ректор в Академії

-

верховна влада

З Академічної інструкції

осаду ректора було запровад:>кено
в У країні ще в братських школах,

п

~ наgіонального відроД)кення кінgя

V

початку XVII ст. Зрушення, що відбувалися в культурному )КИТТ'l, не оминули й
освіту. Почався поступовий перехід від ста

ності чей прочес набув у Києво-Могилян
ській академії. Змінювався не лише зміст

.

•

V

•

•

t

•

иого оргаюзачІя, з явилися ноВІ

.

На той час вони

B)l<e

мали свою досить дав

навчаються (Universitas magistrorum et scholarium). В їх структурі, системі зв'язків, ста
тутах багато чого було запозичено від органі
заgії чехів, саме слово ректор (rector) означало

рих, слов 'яно-візантійських, форм навчання
до нових, загальноєвропейських. Доверше

1

кої :gеркви. Чому українчі беруть собі за взі

ню історію й виправдані форми навчання.
Європейські університети являли собою кор
пораgії, об'єднання людей, що навчають і

XVI -

навчання, а

ті від влади Речі Посполитої та і-і католичь

речь європейські університети й академії?

ЯКІ ВИНИКЛИ На ХВИЛІ куль-:rурно-

<

t!.

.

.

.

начальник чеху. Університети були самовряд-

ПОСаДИ З ВІДПОВІДНИМИ назвами, ЯК у ЗахІДНИХ

школах, колеrіумах, університетах, у їх числі

-

<<ректор>>. Чи було че запозичення чисто зов

нішнім? Пригадаємо, що відбувалися чі змі
ни в умовах наростання в Україні визвольної

боротьби, коли гостро постало питання від
род)l<ення й захисту начіональної культури,
навчання й виховання високоосвіченої моло-

.

.

..

.

...

ДІ, СВІДОМОІ НаАе)КНОСТl ДО СВОГО народу, начп

і здатної захищати його інтереси

-

землю,

традичії, мову й віру. А че, в свою чергу, ви-

.

магало самовизначення осВІти,

'"'

11

176 3 р.

незале)l<НОс-

*8*

Власн.оручний підпис Галшки Гуле6wtібни

ПЕРЕДНЄ

СЛОВО

ними організаgіями, вони обирали своїх ректорів, чинили власний суд, встановлювали
зовнішні зв'язки і т. ін., тобто були повністю
автономними. Саме ge мали на увазі фундатори нової освіти в Україні, зокрема Київської братської школи (згодом Могилянської
академії), переймаючи систему організаІJії
західних університетів.
Не МО)КН~ твердити, що Києво-Мог~нська .

культети були невід'ємною ознакою європейських вищих шкіл [2]. Решта- склад учнів,
їхня кількість і похо,д>кення, зміст й організаgія навчання, підручники, добір викладачів,
лекgії, матеріальне утримання і т. ін. офіІJійну владу Польщі, як згодом і Росії, не обходило, хоча остання, з часом знищуючи автономію України, чимраз настирливіше почала
втручатися в справи Ак~е~ії і в1:~шті вдала-

академІя, починаючи з перших часш свого Іс-

нування, була повністю незале)кною. Її ректо-

ся до такого акту вандалІзму, як

11

закриття.

Варто наголосити ще на одній особливості Киє-

рам І протекторам доводилося звергатись до

во-Могилянської академії. Ще як Братська

самого короля Речі Посполитої, пізніше- до

школа вона пов'язала свою долю з манасти-

московського gаря з питань затвер,д>кення
наданих на Академію маєтностей, без чого
вони не мали б юридичного захисту. Зі свого
боку найвищі польські владні кола придивлялись до Київської академії, в якій убачали, за
висловом польського дослідника Александра
Яблоновського, розсадник культурної схизми
[1], і тривалий час не дозволяли в ній читати

рем, але не звичайним, а учительним. Завданням учительних монастирів було <<школьного
ученія... распространtніє, милости потребуючих учнів... прокормл<&ніе і друкарських кнюкних сосудів... сохраН'kніе>>. Таким для Магилянської академії став Братський Богоявленський монастир, заю\З.Дений за умовdю дарчої
Галшки Гулевичінни разом із Братською шко-

богослов 'я, покликане захищати православну

лою

релігію й gеркву. Тому в часи Речі Посполи-

1615 року.

За клопотанням першого ректора Братської шко-

тої Академія, бувши за змістом і рівнем на-

ли Івана Матвійовича Бореgького

вчання вищим закладом, так довго не отримувала статусу вищої школи: богословські фа-

та їі покровителя гетьмана Петра Канашевича-Сагайдачного Братський Богоявленський

ф 9 ф

(1615-1619) /

П Е Р ЕД Н Є

монастир 1620 р. отримав від вселенського
Єрусалимського патріарха Теофана ставропі
гію, тобто право на повну незале)кність його
від :gерковних ієрархів. Патріарх разом з бла

с лово
архімандрита. Першим архімандритом Брат
ського Богоявленського монастиря став рек

тор Амвросій Дубневич.
Відлік своїх ректорів Києво-Могилянська акаде

гословенною грамотою Братській школі во

мія розпочала від Івана Матвійовича Бореgь

друзив у Братстві свій хрест-ставропіrіон
От)ке, як школа народна, неза
ле)кна від місgевої й дер)l<авної
влади, Києво-Могилянська акаде

кого (чернече ім'я Йов). Учений, педагог,

[3].

мія була захищена ще й від
втручання gеркви, що надавало

їй право вільно обирати свій
шлях розвитку.

На Братський Богоявленський мо
настир як на учительний нада
валися чи дарувалися вс1 маєт

ності на утримання Братської
школи, Колеrії й Академії. Тому
при возведеню на посаду КО)Кен

ректор одночасно отримував і

сан ігумена Братського Богояв
ленського монастиря. З 173 7 р.
клопотанням протектора Акаде
мії архієпископа Київського Ра

Митрополит Киїбськ.ий,

Богдан. Хмельн.шJьmй,

фаїла Заборовського ректорам

Га.лицьк.ий і (JсіЄі Руси

гетьман. Ук.раїн.и,

надавався юке почесний титул

c(J.

Петро Могила

блаzодійн.ик. Академії

П Е Р ЕД Н Є

поборник не конфесійної, а народної освіти,
захисник незале)l<носrі українgів, їхньої Віри
й ІJеркви, Бореgький користувався великою

с лово

ієрархії: 1620 р. він обирається й висвячуєть
ся на митрополита Київського, Галичького
і всієї Руси. Але турбот своїх про школу Бо..,

повагою серед учених, громадян та козакш.

ре:gькии не полиш ив, залишався п покрови-

Авторитет ректора вивів його на найвищий
щабель відтвореної української православної

телем і благодійником до кін:gя )КИТТЯ, вва
)Каючи :ge своїм святим обов'язком перед Бо

гом і людьми. Помираючи (бере
зень 1631 р.), Боре:gький передав
турботу про школу своєму одно
дум:gеві й соратникові архіманд
риту Києво-Печерської лаври
Петру Могилі, духовним настав

ником якого він був. У своєму

.

.

тестаменn, складеному в останю

дні )КИТТЯ, Боре:gький писав: <<За
найперший і :gеркві Бо)lсій, і всьо
му православному народою русько

му найпотрібніший пункт у тому

.

..

.

..

тестаменn остатньо1 воАІ МОЄl кла-

ду. аби школи в Братстві Київська-

.

.

му для :gючення д1ток християн-

Гетьм.ан Ул.раїни

Геть.м.ан Украіни

18ан Виzо8ський, уrtень

18ан Мазепа, уrtень

і благодійник. Академії

і благодійник. Ак.аде.м.їі

ф 11 ф

ських, а не де-інде фундовані були
під неблагословенням наказую>> [4~
1632 р. Петро Могила об'єднує
свою Лаврську школу з Брат
ською, братчики визнають його

П Е Р Е ДН Є

с лово
)КИТТЯ її вчених, гетьман Іван Виговський

<<старшим братом, дозорgею і хоронgем>>
об'єднаних шкіл, тобто В)Ке Братського коле

(1657-1659),

з ім'ям якого пов'язане отри

rіуму по)китrєво. Так було започатковано традиgію, за якою КО)Кен наступний митрополит
Київський брав під свою опіку Києво-Могилянську академію. Внесок декотрих митропо-

мання Академією офіgійних прав вищого

литів у розвиток Академії часом був досить
вагомий. Про :ge красномовно свідчить і назва Академії- Києво-Могилянська (на честь
митрополита святого П етра Могили), під

Даниле Апостол

якою вона увійшла в історію. Певний час
Академія носила ім'я ще й іншого свого покровителя, арХІєпископа, згодом митрополита
Київського Рафаїла Заборовського (1731-1747)Могило-Заборовська. Вагомий внесок у розвиток Академії, їі матеріальний добробут і рівень

шого покровителя й розбудовника Івана Мазепи Академія
певний час носила ім'я Маги-

навчання зробили й такі митрополити, як Вар-

ло-Мазепинської.

лаам Ясинський (1690-1707), Йоасаф Кро-

навчального закладу, гетьмани-меgенати
Іван Самойлович (1672-1687), Іван Мазепа

(1687-1709),
(1727-1734)
й інші. На честь
свого найвідомі-

Але повернімося

ковський

(1708-1718), Самуїл Миславський
(1783-1796), які свого часу були їі ректорами,
а тако)К Тимофій Щерба:gький (1748-17 57),
Гавриїл Кремене:gький (1770-1783).
Великий вплив на розвиток Академії мали і деякі дер)кавні муя<і України: гетьман Богдан
Хмельниgький (1648-1657), який постійно
дбав про її добробут й залучав до дер)кавного

* 12 *

до ректорш.

Йов Боре:gький,
Мелетій Смотри:gький, Касіян
Сакович, Хома
Євлевич, Спири- Митропо.лит Київський
дон Соболь, Та- Рафаї.л Заборо8ськ:ий,
расій Земкаучен:ь і покро8итехь Ак.адемІі

ПЕРЕДНЄ

ректори Братської школи обиралися Брат
ством, ним утримувалися і йому звітували

про свою діяльність. IJe була давня традиgія
братств, записана до їх статутів: обирати для
своїх шкіл ректорів <<мудрих, побожних, бла-

СЛОВО

гочестивих, дру)келюбних і братолюбних>>.
Затверд)[<увалась кандидатура ректора на за
гальних зборах братчиків.
Ректорів Лаврської школи, а потім Братського
колеrіуму Петро Могила настановлював сам,
формально погОД)І<уЮЧИ свій вибір
з Братством та професорами Коле
rіуму. IJe Ісайя Трофимович-Коз
ловський, Софроній Почаський,
Леонтій Бронкевич, Ігнатій Оксе

нович-Старушич, Йосиф Кононо
вич-Горбаgький, Інокентій tізель.
З часом, як і в європейських уні
верситетах, ректорів обирають усією
корпораgією, тобто зібранням
усіх академічних учених. I.Je стало
традиgією і було закріплено акаде
мічними Правилами (Інструкgія

ми ), такими як

<<Leges Academicae
docentibus et studentibus observandae... >> 1734 р. та інструкgіями на
ступних років (1754, 1763). Вибо

Тимофій Щербацький, покроВитель

Митрополит Київський
Га8рzііл Крем.енець1<Ий, покровитем

ри відбувались урочисто. Запрошувалися всі викладачі й професори,
вчене духовенство міста Києва -

і б.лаzодійник Академії

і блаюдійник Академії

члени Консисторії, настоятелі

Митрополит Киї8ський

ПЕРЕДНЄ
монастирів тощо. Останнє пояснювалося тим,

що перевюкно всі вищі духовні особи були
виховаюуrми Академії, декотрі займали в ній
учительські чи професорські посади, були і-і
префектами чи ректорами, й )Киття Академії
було їм небайдрким. На урочисте висвячення
запроІUувалися й студенти-богослови.
Обирали ректора, як правило, з числа професорів
Академії, які достойно в ній потрудилися й

слово

Про наслідки виборів Академія доповідала мит
рополиту, й він урочисто, по-особливому <<Чи
ну благословенія ректора или ігумена учи
лищной обителі» висвячував ректора в Брат
ській Боrоявленській черкві в присутності
всіх учителів, професорів і <<всієї братіЇ>> мо
настиря, бо ЙІUлося про спільну справу. Ра
зом з ректором приймали благословення на

.

..

.

успtІUне ведення доручено1 справи учитеЛІ,

проявили себе як освічені, дисgипліновані й

префект і <<вся братія>>. По висвяченню рек

доброчесні мркі. Вибори були відкриті. Кояzен

тору вручалися ставленІ грамоти митрополи

1з

та й гетьмана. Так було в часи гетьманства

.

..
...
члеmв учительсько1 корпора.gп мав
.

право по-

дати кандидатуру й обrрунтувати свою пропо
зи.gію. Після ІJЬОГО відбувалося голосування.
Ректором ставав той, хто набрав більІUе голосів.
Були спроби дещо удосконалити відбір канди

Івана Мазепи, при якому всі вищі посадові
особи, в тому числі духовні, обиралися лиІUе
за його згодою. Про че говорить, зокрема,
грамота митрополита Варлаама Ясинського,

датур у ректори.

надана новообраному ректорові Академії

1758

р. Стефан Гамалія, у чер

неgтві Сит, вихованеІJЬ Академії, який праgю
вав кафедральним уставником у ІUТаті митро

полита Тимофія ЩербаІJЬкого, запропонував
ставити на голосування кандидатуру в ректори

лиІUе після публічної лек.gії претендента: <<име
ючімся как в катедре, таки в Академіи учи
тельньrм людям дать, в подле)кащем их бого
словію касающемся деле, публичную диспуту...>>
Але в )КИТТЯ чю пропози.gію не було втілено.

Йоасафу Кроковському: <<Варлаам Ясинскій,
милостію Болсіею православньrй архіепископ,
митрополит Кіевсrсій, Галичкій і Мальrя Ро
сіи... ньпrt по благоволенію Бо)кію, по наІUе

му )Ке пастьrрскому благословенію, а по соиз
воленію, данному на письм<k ясневельмО)КНО

го его милости госпедина Ивана Мазепьr,
гетмана. .. тако)кде и по изволенном со брании
честньrх отеч Братекого монастьrря, вручили
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есмьr начал ректорства и иrуменства Брат-

ні викладачем Академії, але був обраний, бо

ского Кіевского пречестному в БоЗ't отgу Іоасафу Кроковскому... челоВ'tку благоразумному
и побо)кному... и всемощно )Келаем по БоЗ't

отримав добрі рекомендаgії від Івана Мазепи
й підтримку митрополита Варлаама Ясинського. Обидва користувалися високою пова-

за помощ1ю ясневельмо)І<Ного его милости

гою в Академії.

госпедина гетмана ньr!і"Rшняго, строителя й

Аекотрі ректори тако)к виходили з-під влади

обновителя того )К монастиря Братекого Кіевского... дабьr могли разширятися науки сво-

митрополита й тримали управління Академією
і Братським Богоявленським монастирем

бодньrя, дабьr помно)!<алися ученія к защищенію черкви православной восточной, и
)Киті є в монастьrр& по чину иноческому... дабьr строено бьІАо... Из монастьrря Святософейского катедрального Кіевского, 1692,
м.-& сяча генваря в 20 день, рукою своею>> [5].
Інколи митрополити порушували давні звичаї
та права Академії й рекомендували або
призначали ректорів без згоди академічної
корпораgії. Зокрема, че дозволяв собі митрополит Київський Гавриїл КременеІJький
(1 770-1789), який закінчив Московську духовну академію, після чого пройшов добрий
вишкіл на різних черковно-адміністративних
посадах Москви й Петербурга.
Порушував академічні звичаї й гетьман Іван

повністю в своїх руках. Про ge свідчить хоча б
скарга митрополита Варлаама Ванатовича в
Синод від 26.02.1726 р. Він просив допомогти, щоб <<ректор і префект моему емиренію
бьІАи повольньrми и послушньrми, понея<е
немалое '[)Ке оттуда... усмотрех ропщущее
упрямствои несьrновнее послушан1е, каксвое
единьrм токмо старческим моим молчаюеми
болезненньrм терпеніем сношу>> [6]. А митрополит Тимофій ИJербаgький вдався навіть
до покарання: відіслав непокірного ректора
Сильвестра Аяскоронського <<на спочинок>>
до Київського Видубиgького монастиря.
Май)І<е всі ректори були вихованgями Академії. Більшість із них навчалася, крім того,
в університетах Польщі, Італії, Франgії, l-3ідер-

Мазепа.

r

1701 р. на ректуру був обраний е-

деон Одорський, який не був ні вихованчем,

Ф 15 Ф

ландів, Німеччини, Австрії, Англії. Так, Иов
Бореgький навчався в Краківській академії;

,

ПЕРЕДНЄ

сло во

Мелетій Смотриgький - у Віленській акаде
мії, Нюрнберзькому, Аейпgизькому й Вроg
лавському університетах; Касіян Сакович у Краківській і Замойській академіях; Ісайя
Трофимович-Козловський- у Віленській, Люб

Земка, Ісайя Трофимович-Козловський, Соф
роній Почаський, Ігнатій Оксенович-Стару
шич. Традиgію, започатковану Могилою, під
тримували ректори Варлаам Ясинський, Са
муїл Миславський, покровителі Академії

лінській і Замойській академіях; Інокентій іізель

митрополити Рафаїл Заборовський, Арсеній

у Польщі й Англії; Йоасаф
Кроковський та Теофан
Прокопович - в Академії
св. Афанасія в Римі, в універ
ситетах Німеччини; Іриней
Фальковський- в універси
теті Будапешта, Давид На
щинський- у Бранденбур
зькій академії. Традиgію
ПІДГОТОВКИ ВИКЛадаЧІВ у за

ру6ЬКНИХ університетах за
початкував ще митрополит

Петро Могила. На його
кошти навчалися майбутні

ректори: Інокентій 1ізель,
Сильвестр Косов, Тарасій
Зан.яття в Падуан.ськ:ом.у
ун.і8ерситеті.
Малюнок
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Могилянський, Гавриїл Креме

значною мІрою вІдп

.

проюдни-

неgький, гетьман Іван Мазеnа.
Декотрим посланgям Академії,

і громадський діяч Ілля Тимків

щоб потрапити до провідних

ський, колишній її учень, писав

католиgьких

у своїх спогадах: <<Тоді в нашім

.
уюверситетш,
.

•

'

•

V

кш-ректорш, юдомии письменник

до-

водилося приймати унію. Але,

краї не було

як говорив Стефан Яворський,

•

rge

чути тієї високої
• V

•

ІСТИНИ, ЩО ШЛЯХетЮИ ЛЮДИНІ ДЛЯ

серgем, лише єдиними устами

себе, товариства й слу)кби не ба
гато науки потрібно. Ми росли

створив науки ради>>. В Акаде

серед гоЛІв, навчених не ТІАЬКИ

мії тоді побутуnав латинський

в Києві, але й поіменно

вислів:

берзі, Аейпgизі, Лейдені, 1еттін
гемі, Оксфорді й Едінбурзі. Такі

<<... юдступниgтво

учинив не

.

<<Caelum non animum
mutant, qui trans mare currunt>> (<<Ті, що виїздять за мо
ре, міняють небо, а не душу>>).
Поверталися могилянІJі з ноВІТНІМИ знаннями, книгами,
ідеями. Більшість із них по по-

верненні праgювали в рідній

Академії, викладали філософію,

Ілля Тимхі.вськ:ий - юрист,

філолог, автор спогадів

про Академію, ії вихован.ець

іноземні мови, богослов'я, риторику, математику, писали твори, передаючи здобуті знання на користь української науки, культури.

Кеніrс

були глибоко шановані>> [7].
Діяльність ректора, як і його за
ступника- префекта, тако)К суперінтенданта - помічника префекта,
б
б б ·
наглядача за урсами, і ЛІотека-

ря, сеньйорів (директорів) буре,

як й інших адміністративних осіб,

регламентувалася певними документами. Спочатку ge були шкільні статути,
згодом - академічні інструкgії. Розробляли
інструкgії, як правило, самі ректори. Ко)кен

Характеризуючи той дух, в якому зро~~~·:=ви

ховувалася молодь в Академії і яки

-

· "' ректор мав право і-і коригувати,
.n'V;
1
g~:c~~'6JA ~в ти або складати нову.

"Києвф M»8)tJJsH4CJІ ка
аrадtміа"

,
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Ректор не лише здійснював загальне керів
ничтво навчальним проgесом, справами мо

настиря, а й мав певні обов'язки. Перевіряв

.

.

І схвалював пІдготовленІ викладачами

курси

лекgій. Один раз на ТИ)І<день

СЛО ВО
середніх класів, аналізував 1хні промови тощо.
Обов'язково відвідував диспути, де студенти
захищали філософські й богословські тези
сво1х <<малих дисертаgіЙ>>. Сам ректор зай
мав посаду професора богослов 'я.

повинен був відвідувати два
старші класи- філософі1
і богослов'я, інші- на вибір,

.

І сам мав

.

Особливою турботою ректорів
був підбір викладачів і розподіл
мЬк ними обов'язків. Викладачі,
як і ректор, обиралися вільними

.

пересвІдчуватися,

.

.

.

..

<<чоrо І як учать учитеЛІ>>, чи не

голосами члеюв акадеМІЧНОІ кор-

ЗаПІЗНЮЮТЬСЯ ВОНИ на уроки,

пораgі1. Перед початком навчаль

не пропускають І Х, не прово

ного року ректор подавав митро

дять час у пустих балачках.
На уроках ректор мав право

политу <<Репорт>>. Так,

сам опитувати студентів. Від
його остаточного рішення за

ниський: <<Мне учить по-пре)кне

кий <<Репорт» подав

ле)кало переведення спуде1в

у старші класи. Щоб пересвід
читись в об'єктивності атеста-

···

gп

.

студентш ви кладачами,

ректор переглядав окупаgі1 й
екзерgиgі1 (домашні та шкіль
ні роботи) учнів молодших
Варлаам Лящевський,
класів, вірші, листи й інші
реюпор Московської с.ло8'ян.отвори укрюнською, польською

греко-.латинської академії,

й латинською мовами спуде1в

8ихо8ан.ець Академії

1753

р. та

rеорrій Ко

му священную богословію. Ієро
монаху Давиду Нащинскому фи
лософію і бьrть наместе префек
та Георгия ІlJербаgкого префек
том. Синтаксиму передать Нар
киссу, инфиму - иеродіакону
Иринею, риторику- іеромонаху
Владиміру Кри)кановскому, пиі
тику- іеромонаху Неонілу, ана
логію - Григорію Яновскому, гре
ческий язьrк - сльrшателю Кіев-
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ской академіи богословія Василію АадьDкен
скому, немеgкий и еврейский - Константину
Крьr)І<ановскому, математику )Ке - іеродиако
ну Федору Не)кинgю>> [8]. Або: 18.08.1754 р.

с лово

<<Репорт>> подається митрополитові Тимофію
Щербаgькому: <<Мнение ректора Киевской
академии Георгия Конисского и префекта
Давида Нащинского о распределении занятий

Князь О. Безбородько,

Граф П. Завадовський,

М. Ба1-tтиш-Ка.межький,

кан:цлер Російської імперії, сенатор,

.міністр народної освіти Росії.

бібліограф, археограф, історик .

засновник гімназії вищих наук

Вихова1-tець АкаіJе.мії,

Вихованець Академії,

у Ніжині. Вихо6а1-tець Академії

її блаzодій1-tих

її блаzодій1-tи1<.

* 19 *
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на следующий год: немеgкий, еврейский,
франgузский язьrк преподавать Константину
КрьІ>кановскому, а греческому - Василию Ла
дьпкенскому обучать>>. Резолюgія Щербаgько
го: <<Франgузскому язьrку охотньrх учеников

обучать через следующие два месяgа до июля
10 дня 1755 года изволяем>> [9].
Викладачів Академії наказами Синоду й gар
ського уряду часто забирали до Росії- най
більше до Московської слов'яно-греко-латин

сло во
лянgів) про
хання й скар
ги, звертали
увагу на скрут
не становище,
в яке потрап

ляла Академія,
втрачаючи
пІдготовлених
викладаЧІв І

ської академії й до інших навчальних закладів

професорів,

як ІХ оргаюзаторш І викладачІВ, а тако)К пе-

а митрополит

рекладачами, видавgями, до рІзних gивІАЬних

Варлаам Ясин

.

..

. .

.
.

.

установ, на gерковні посади. Ось лише деякі
дані про виклики могилянgів до Московської
І

••

р.-

повернути хо

ча б тих мо-

•• •

слов яно-греко-латинськоІ академп: кютень

чоловік, липень 1702 р.- 3, )КОВтень 1702 р.- 3, січень 1703 р.- 2. Часто в
наказі фігурувало слово <<немотчав>>, тобто негайно. l.Je болісно позначалося на справах

1701

ський просив

6

Академії. Доводилося призначати додаткові

позапланові вибори викладачів, часом заміняти тих, хто вибув, студентами-богословами чи
філософами. Деякі ректори намагалися зупинити ge грабі>книgтво, писали до різних
впливових осіб (здебільшого колишніх моги-

гилянgів, які
в Москві <<заскор&kли>>.
Вюкливим обо-

в'язком ректо-

Стефан ЯВорсьхий,
Вихоба1lЄць Академії, ії професор
й префект, засн.о(Jник Мос1(()8С'ЬХ()Ї

слоВ'я:н.о-zреХ()-лаmинської академії

ра було чинити в Академії <<верховний суд>>. Він розглядав усі скарги на студентів, які надходили
від магістрату, сотенних чи палкових канgелярій, від приватних осіб, найчастіше- від

ф 2О ф
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с лово

київських міщан, а ТаІ<О)К приймав рішення
відносно тих студентів, які грубо й неодно

свого часу засновані покровителем Академії

разово порушили академічні правила, вчини

конrреrа:gії (від латинського- об'єднання)
Велика (Congregatio Majoris) в ім'я святої
Марії й Мала (Congregatio Minoris) в ім' я
рівноапостольного князя Володимира (зго
дом- св. Анни), які мали виховувати студен
тів у дусі глибокого благочестя, патріотизму,
формувати у них почуття обов'язку й поваги
до своєї Alma Mater - Києво-Могилянської

митрополитом Петром Могилою під назвою

ли дії <<супротиву правилам чести». Непоро
зуміння мЬк учителями й студентами роз
глядав префект, але останньою інстан:gією
був ректор. Конфлікти мЬк учителями й
префектом- лише ректор. А В)Ке коли ви
никав конфлікт мЬк учителями й ректором,
втручався митрополит. Так, митрополит
Гавриїл Кременечький, ді знавшись про
<<непослушаніе>> деяких учителів ректору
Тарасію Верби:gькому, який заборонив тілесн1 покарання студентів, видав суворий наказ:

академії, почуття братства й взаємодопомоги,
привчати до самостійного )КИТТЯ. У спе:gіаль

ні шнуровані книги вносились імена благо
дійників студентських братств. На зібрані

<<Никто из учителей без дозволенія ректор-

кошти утримувалася студентська Благовіщен

ского как сам от монастьrря отлучатися, так

ська :gерква, надавалася доп омога хворим

товаришам- спудеям, бурсакам.
З навчальною й виховною метою ректор Тео
фан Прокопович склав <<Первое ученіе

и ученіков своих приглашать к себе по сво
им собственньrм предприятіям й наказьrвать
их телесно никоим отнюдь образом, кроме

.

.

отрокам>>,

коленопреклонен1ем, от пищи удер)кан1ем

яке користувалося

великою

по

пулярністю, і не лише в Академії. Ректор
Іриней Фаль ковський створив <<Вільне

или другим каковьrм приличньrм усмиренІ

ем, не имеет (права)>> [10].
Природно, r:go ректори дбали не лише про

пптичне товариство>> для повсякденного

навчання студентів, а й про їхнє виховання.

читання студентами найкращих книг,

Ректором Йоасафом Кроковським, напри

дозволяв бурсакам користуватися своєю біб-

клад, були відновлені студентські братства,

ЛІотекою тощо .

* *
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Ректори мали багато обов'язків і поза Акаде
мією- тимчасових і постійних. Були членами
Консисторії, рецензували промови і пропові

C)iмrirnл'

(Ц!f/atf?t-tnІІ/icмru~

ді, які складалися й виголошувалися виклада

чами Академії. Ректор Сильвестр Кулябка за
дорученням митрополита Рафаїла Заборов

Q&!К'ЧЄJ
[і!} g-дАі?g .1.@

f!J

.Я.вАсЧ~!!J

о

ського склав посібник <<0 собственньrх всяко
го чина ДОЛ)Кностях и о прочем>> (1744).
Амвросій Дубневич з 1 733-го по 1737 р. очо

{k
.
Jratiamjluk!J~~Jdni du'llcniиtiJ

лював Кодифікаційну <<Комісію з перекладу й
зведення законів Малої РосіЇ>>, яка складалася
перева)l<НО з могилянчів. Наслідком їхньої

праці був Кодекс України- <<Права, за яки
ми судиться малоросійський народ>> (1743).
Іноді ректорів запрошували на різні урочисті,

реліrійні дійства: 1703 р.

f!LaJeтU !/idpt~mtІf1/}am1

освятив костел у Білій І.Jеркві, повернутий

православним від уніатів; 1692 р. Йоасаф

Е~ q L .!1 (7д_Cf.JF.

r:_~JnruJ

9 6mini

A76t

rедеон Одорський

Кроковський був запрошений на освячення
ІJеркви <<мурованої Преобра>кення Господня>>
в монастирі Лубенському Мrарському. У мо
настирському літопису під назвою <<За посвя
щеніе gеркви кому яка нагорода була>> писар
записав: <<... Его милости митрополиту отчу
Варлааму Ясинскому червоних двадчять и та
лярей двадgять; колясу парокоиную с конмьr

trA//6~.

Титу.льн.а сторінха <<Математики»

Теофан.а Прокоповича
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и шорамьr и с коверgамьr и що до коляси

таgії>>, поданої на нього

нале)кить и другую колясу парокоиную с

митрополитові, змушений був подати у від-

коями б.-&лими и с коверgамьr; палуб параконньrй и што в палуб нале)кить; во зо в з

ставку. Мусив зробити ge таКО)!< Давид Нащинський, хоча був добрим господарником і

конмьr шесть простих, з накладами )Кита ос-

вправним ректором, бо «учена братія>>

мачок пятьдесят, пшениlj't осмачок двадgать;

подала на нього скаргу митрополитові Арсе-

и еще коверgов два; рострухан з покришкою

нію Могилянському, в якій писалося, що ні-

великій позлоlj'tстій... Отgу Іоасафу Крукав-

бито він більше приділяє уваги монастир-

скому... червоних пять и талярей пять и ку-

ській «невченій братіЇ>>, а їх тримає <<на скуд-

бок злоlj'tстій дали>> [11].
Як архімандрит Братського Богоявленського

1673

р. ченgями

1761

р.

ном довольствіи>>. У своєму поясненні Нащинський писав, що харчами викладачі й

монастиря ректор мусив займатися і його

префект забезпечені: <<Префекту риби сві)КОЇ

справами. Дбав про маєтності, їх юридичне
закріплення за монастирем і Академією, розпоряД)кався прибутками, складав кошториси,
розподІЛЯв харчі, головував на всіх загальних
зібраннях, правив слу)l<би під час вюкливих

дається по чотири порgії заюкди, риби в'яленої - стільки )К, якщо немає свЬкої. Окрім
того, дається борщ, каша й інші страви, ХАіба - два на день, один ситний збірний 8-фунтовий, другий- звичайний у стільки )К фун-

свят і відповідав за інші боrослу)І<іння, за мо-

тів, а в свято ще й чотири булки. Пива по

ральність ченgів.
Одночасне виконання обов'язків ректора й ігумена часом викликало ускладнення. Ті ректори, які у протистоянні мЬк <<неучащим монастирским братством>> й <<учащим>>, тобто

кварт на день, олія дається в середу і п'ятниgю по півкварти, а масло - в скарамні дні
по півфунту. Горілка дається на початку школи (занять), у свята Різдва й Паски, Tai<O)l< по закінченні школи. Аікери- по вимозі; ме-

7

викладачами, ставали на бік останніх, викли-

ду- по кварті, солі-

кали незадоволення перших, і навпаки. Так,

ТИ)І<День, сиру і яєgь

ректор Варлаам Ясинський внаслідок <<лямен-

їх у монастирській трапезній. Свічки даються

* 23 *
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п 'ятсот на рік. Аров стільки, скільки потріб
но. Блюда й тарілки даються. Коляска з кінь
ми - коли потрібно>> [12]. От)ке, зрозуміло,
що нестачі в харчах як префект, так і викла
дачі не мали. Швидше їх не задовольняла не
кількість провізії, а спосіб і~і отримання, тоб-

.

.

слово

конувати всі пункти, і всіх академістів зо
бов'язувати їх виконувати>> (з Інструкчії
1734 р.). Обов 'язки префекта були фактично
необме)кені, тому він не заюкди міг узяти на
себе частину турбот ректора.
17.09.1798 р. в Академії було створено Акаде
мічне правління під головуванням ректора.

то залелаnсть ВІД монастиря.

Найпершим помічником ректора був префект.
Він приймав студентів і <<отведьrвал их па

Членами правління (ректорату) були: пре

не скар)кились ректору, наглядав за бурсами,

фект, скарбник (економ), бібліотекар, діло
вод, комісар (відав постачанням), два писарі
із студентів, один або два викладачі як поміч
ники. Збиралися один раз на тил<Аень, якщо
потрібно було, то позачергово. ІJей колеrіаль

будинками, де квартирували студенти, вима-

ний орган, знявши частину наванта)кень

гав юд учитеюв вести реєстри студенТlв 1з

з ректора, прискорював розв'язання справ.

мять и остроум1е>>, зараховував до певного

класу, чинив <<добронравніи увещеванія>> і суд
над ними так, щоб вони були задоволені й

.

.

. .

Кол<ної суботи, вранчі, засідали всі керівні осо

зазначенням успІХlВ у навчанні й поведінчі,

готував атестати й свідочтва, які підписував
сам і давав на підпис ректорові, робив заува

би академічної корпорачії (щось на зразок
Вченої ради). Протягом двох годин розгляда-

)Кення (наодинчі) щодо зовнішнього вигляду,

лися вюкливІ справи, пов язаю наиперше

чистоти одягу, волосся і т. ін. Ва)кливим

з навчальним прочесом, заслуховувались допо-

обов'язком префекта було сте)І<ИТИ за непо

юдІ: про юльюснии

рушністю академічних інструкчій. <<Префект
Київської академії, доброму керівничтву яко-

.

•

.

'

'

V

'

v

1 сrановии

...,

склад новопри-

ГО ПОВИННІ СКОрЯТИСЯ ВСІ студенти ВСІХ ШКІЛ

булих студентів, про відхід студентів з Акаде
мії, про поповнення бібліотеки, про стан лі
карні й буре, про порушення правил акаде

і навіть наставники оних, зобов ' язується не-

мічного )КИТТЯ. Розглядалися різні скарги й

.

.
.
одмІнно І сам

.

.

.

старанно дотримуватись та ви-
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(філософів і богословів) дисертаgії. Урочисте

Іван Матвійович (Йов) Бореgький, перший

засідання відбувалося щороку в день святої

ректор Київської братської школи, згодом

Анни (як ввюкалося в Академії, в день на-

митрополит Київський, Галиgький і всієї Ру-

роД)кення Галшки Гулевичівни). На gьому
засіданні приймали нових членів до академічної корпораgії, винагороД)кували студентів, які відзначилися в навчанні: іноді ge була просто подяка від ректора, іноді- добрі
книги. Наприклад, 1806 р. нагороду отримали 124 студенти.
Архімандричий сан ректорів Києво-Могилянської академп, як і чернеgтво деяких викладаЧ1в, не впливали ні на зміст навчання, ні на
виховання могилянської молоді, ні на вибір
нею шляху подальшої діяльності. Чернеgтво
й свяr.gенниgтво в освітньому )КИтrі було характерним для тих часів у всій Східній і Південній Європі, частково- у Західній. Більше

си, уславився як пров1дний педагог, знавеgь
класичних мов, письменник-полемІСт, громадський і gерковний діяч. Касіян Сакович- автор двох підручників з філософії для студентів і <<В"kршів на )Калосньrй погреб заgного
pьrgepa Петра Конашевича Сагайдачного...
гетмана>>- стояв біля витоків київської поетичної й філософської школи. Мелетій Смотриgький- письменник-публіgист, автор знаменитого <<Треноса>> (1610) й низки інших
полемічних творів, відомий тако)К як автор
<<Грамматіки Словенская>> (1619), яка принесла йому ім'я всесвітньо відомого філолога.
Ісайя Троg>имович-Козловський, Стефан Почаський, Иосиф Кононович-Горбаgький були

того, як зазначав дослідник раннього Просвіт-

визнані світовою Православною gерквою як

ниgтва в Німеччині й Україні Едуард Вінтер,
саме із середовища ченgів 1 свяr.gеннослу>ки-

учені й отримали звання докторів богослов'я
(1642). Помічники й однодумgі Петра Маги-

телів вийшло найбільше вчених, вільнодумgів
і єретиків по всій Європі [13].
Більшість могилянських ректорів були відоми-

ли Інокентій rізель і Йосиф Кононович-Горбаgький були відомими філософами, авторами курсів лекgій з логіки, філософії та філо-

ми вченими, письменниками чи поетами, бо-

софсько-етичних творів, зокрема rізель-

гословами, дипломатами, правниками тor.go.

творів <<Об истинно й в.-& ре>> й <<Мир з Богом

Ф 25 Ф
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ти. Одорський, засланий на Со

челоВ"kку>> (1669), Кононович
Горбаgький уклав перший ук
раїнський підручник з ритори
ки <<Orator Mohileanus... >> (1635)
Лазар Баранович, згодом відомий
gерковний д1яч, архієпископ
Чернігівський - автор численних прозавих творш

(понад

1000),

ловки як прихильник Мазепи,
відкрив в Архангельську першу

слов'яно-латинську школу

був ~й ректором, укладав для уч

нів посібники.
Іван Мещерський, відомий своєю
освіченістю, був призначений ко
ролем Яном ІІ Казимиром у дип

1 шршш

разом із членами

ломатичний корпус Речі Посполи
тої. Амвросій Дубневич очолював

заснованого ним Інтелектуаль
ного черюгшського осередку

стояв біля витоків українського
бароко в поезії, мистеgтві, архі

тектурі. п pagi Йоаникія

(1713),

дер)кавну ком1с1ю, створену за

гетьмана Данила Апостола, по

rаля

перший підручник з гомілетики

Єпископ (едеон Вишневський,

<<Наука, альба способ злоя<еня
казаня>> (1659). СподВИ)І<НИКИ
гетьмана Івана Мазепи Варлаам

скАаданню єдиного Кодексу Ук
раїни. Теофан Прокопович, дер
)Кавний діяч, філософ, письмен
ник, першим викАав в Академії
методологію написання історії й
започаткував курс BИIIJOl матема-

вихованець Академії, ректор
Московської сло8'яно-zреколатинської академії

тики, був визнаний найвідомішим
ученим першої половини XVIII ст.
СИАЬвестр Кулябка, Сильвестр

товського (20 творів) обійшли
весь православний світ. Одним
із перших він пропагував в Академп природниЧІ знання, склав

Ясинський, Йоасаф Кроковський, едеон Одорський відомі були своєю

r

вченістю, філософськими та історичними
праgями, відданістю Академії і справам осві-

Ляскоронський, Давид Нащинський у CBOlX леrщіях, творах, переІ<Аадах

несли академічній молоді ідеї Просвітництва.
Різносторонніми знаннями, обдарованістю
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уславився Іриней ФаАЬковський філософ, поет, природознавеgь,

.
доСЛІДНик

у Михайлівському Золотоверхому;

Йоасаф Кроковський, Саму1л

...

gерковно1

1 грома-

Миславський

дянської історії, математик, бо
гослов, викладав в Академії 23

предмети.

у Гамаліївському Різдвобогоро
диgькому Харлампієвому, Глухів
ському Петропавлівському; Іларі
он Аевиgький - у Аубенському
Мгарському; Сильвестр Ляско
ронський - у Нuкинському
Благовіщенському монастирях.
А скільки ректорів змушені були
виїхати до Росії! Досить згадати,
що єпископські й архієпископ-

філософ, драматург, поет, істоv

рик- визнании сучасниками
'

••

як людина, ІМ я яко1 назаюкди

залишиться в історії. Деякі рек
тори Академії стали згодом ві
домими релігійними діячами.

IJe митрополити Київські Йов

Бореgький, Варлаам Ясинський,

Йоасаф Кроковський, Саму1л

ські посади займали в Росії Тео-

Миславський; архієпископи:
Чернігівський- Лазар Баранович, Амвросій Аубневич; Біло-

руський- Йосиф КононовичГорбаgький,

фан Прокопович - Рязанський і
Муромський, Сильвестр КулябкаСанкт-Петербурзький, Саму1л

св. Іоан. Максим.ович,

Миславський - Ростовський і

r еорrій

Кониський; митрополит Тобольський
Чигиринський- Іриней Фальі всього Сибіру.
...

ковський. Мали архімандрію:

у Миколаївському

Пустинному; Давид Нащинський

r еорrій Кониський 10

-

Вихован.ець Ахадем н

Ярославський, Теофілат Слонеgь-

кий- Вологодський і Великоус-

тюзький; архімандрити: Бізюків-

Інокентій rізель, Варлаам Ясинський, Йоасаф
Кроковський у Києво-Печерській лаврі; rедеон

ський Смоленський - Давид Нащинський,
Курський Знаменський- Йоакинф Логанов-

Одорський- у Крутиgькому Батуринському;

ський, Луgький Троїgький- Павло Велчан-

Іриней Фальковський, Ієронім Бланський

ський та ін. Ао речі, з

-
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1732-ro

по

1766

р. усі

слово

ПЕРЕДНЄ

архімандрити Троїqе-Сергіївської лаври були
укра1нgями.

Відірвані від У країни, своєї рідної Академії,
май)ке всі вони <<скорб"kли душею и непре
рьrвно стремились в Кіев>>,- так писав про
одного з могилянських ректорІв, а саме

про Давида Нащинського, який змушений

був нести архімандричий )Кезл у Смолен
ську, його біограф. Так мол<на сказати й

Відомо, що українські вчені (серед них найбіль
ше викладачі й ректори Академії) займали

в Росії не лише духовні nосади. Їхали вони на
північ під )Корстоким примусом імперських

наказів. Але їхній досвід, знання, просвітниgькі
переконання були покладені в основу росій
ського культурного становлення XVII-XVIII ст.,
і саме вони дали йому перший поштовх.
У країна тим часом втрачала інтелектуальну

про інших ректорів, які змушені були зали
шати під тиском непереборних обставин
вир бурхливого, повноgінного академічного
)Киття й оселятися в обителях російських
монастирІВ.

верству. Така була доля бездер)каsної наgії
в лабетах імперії. Проте втішало і вrішає те,
що сини України поклали нео:gіненні здобут-

..

ки своє1

.

пра:g1 на олтар загальнолюдського

культурного поступу.

*

28 ф

РЕІ<ТОРИ
І<ИЄВО

МОГИАЯНСЬІ<ОЇ
АІ<АДЕМІЇ.

1615- 1817

рр.

<<Багатою заВше

ua

людей учеиих була Академія КиїВська,

і Від иеї, яко Від

ouux

пресла8иих Афіи,

уся Росія джерело мудрості
черпала>>.

Єnискоn Смоленський

1едеон

Вишневський

о

Б
І

р

IJ

Йов

н. невід.-2.03.1631)

Перши й
Київської

ь

І<

и

й

МАТВІЙОВИЧ

В АН

чернече ім'я
(р.

Е

ректор
школи

братської

(1615 - 11.1619)

Премудр в Божествен:нім писаиії, в грецькій

і .латипській добре вправиий.
Св. Дмитро Ростовський

Михайлівський Золотоверхий собор

-

резиденція митрополита Йо8а Борецькою.
Сучасний вигляд

ЙОВ

Б ОРЕІJЬК ИЙ
Боречький- один із за
сновників Київського
братства та Київської
братської школи, і-і пер

оходив з ро
дини укра-

~~~~~~ ІНСЬКОГО

шляхтича з

78<

с. Бірча Руського воє

ший ректор

водства, тепер мІстечко

і професор. Викладав
rречьку й латинську мо
ви, ймовірно, філософію
і богослов'я.

Городочького району

Львівської області.
Навчався у Львівській
братській школі й Кра-

.

.

Турбувався про учнів: за
свій кошт постачав усе
необхідне для навчання,
утримував бідних та си

.

КlВСЬКОМУ унІВерситеТІ.

З 1604 р. викладав ла
тинську й rречьку мови
у Львівській братській
школі. У 1604-160 5 рр.

ріт. Кияни шанували рек

тора й називали <<другим
Іоаном Милостивим>>.

11 ректор, <<котрому

братія подала в меч
школу, а тако)к І по

рядки

школньrе>>.

рр. Боречьсвященик Київ-

1610-1615
кий

_

(1615-1619)

<<Al-tcnym». Мініатюра початку

XVIII

ської Воскресенської
черкви на Подолі, де мав власний двір (тепер
вуличя Спаська) і заснував парафіяльну школу.
Входив до вченого гуртка архімандрита Києво
Печерської лаври Єлисея Плетенечького.

*

ст.

У грудні 1619 р. Боречь
кий став ігуменом Київ
ського Михайлівського
Золотоверхого монастиря.
Разом з гетьманом Пет

ром Конашевичем-Саrай
дачним та іншими відомими оборсичями
Православної ІJеркви сприяв відновленню
української православної ієрархії, яку після

Берестейської унії

32
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1596 р.

було замінено греко-

ЙОВ

БОР ЕІJЬК ИЙ

католичькою. 1620 р. висвячений Єрусалимським патріархом Теофаном на першого пра-

митрополита>>), писав полемічні твори, в яких
доводив, що українчі мають історичне право

вселавного митрополита Київського, Галичь-

на власну Вітчизну, Віру й ІJеркву, що висвя-

кого і всієї Руси відновленої ієрархії. Був

чена Теофаном ієрархія законна. Захищав

ним ДО K1Hlp1 )КИТТЯ.

козачтво, як спраюкніх личарів Христа, для
яких віра й спасіння душ християнських пра-

Не полишав справ мирських. Підтримував київських друкарів Тарасія Бербичького й Спиридона Соболя. Брав участь у перекладі з
гречької на старослов'янську й редагуванні
<<Анфолоrіону>> (1619). Турбувався справами
української освіти. Затвердив другий статут
Лучької братської школи <<Порядок школь-

вселавних- понад усе. Свої погляди з ІJЬОГО
приводу найбільш повно виклав у <<Протестачії>> (1621), яку написав разом з Ієзекиїлем
Курчевичем, ігуменом Тарахтемирівського
монастиря, згодом єпископом Володимирським та Берестейським й Ісайєю Капин-

ниЙ>>, в який за його пропозичією було внесено поло)l<ення про рівність усіх дітей у

ським, письменником, філософом, майбутнім
митрополитом. <<Ми )К спадкоємчі й сини

школах: <<Багатії над убогими в школі нічим

православних християн, - писали автори.Ми громадяни своєї землі, добре й чесно в до-

вищі не мають бути, лише самою наукою>>.
У творі <<О воспитаніи чад>> (1609), ймовірно,
написаному Боречьким, наука ставиться понад усе, бо <<з неї, як з )Кродла, все добре по'

.

мах шляхетних уроД)кені, в ній осідок і оселі
свої маємо... і взяли ми лише те, що нам предки наші заповіли>>. Книга мала великий вплив

.

.

.

..

.

.

На ПІднесення НаІJІОНаАЬНОІ СВІДОМОСТІ укра-

ХОДИТЬ, І през НЮ ЧОЛОВІК ЧОЛОВІКОМ СЯ НаХО-

їнчів і формування патріотичних почуттів.
Ставши митрополитом, продоюкував опікуватися Київською братською школою. Допомагав
Київському братству в придбанні деяких маєтностей на її утримання. Добився королівської грамоти (19.02.1629), за якою Київське

ДИТЬ>>. Ввюкав, що саме освіта визначає місче
людини в суспільстві й спромо)l<На змінити
саме суспільство. В умовах посиленого наступу на Україну Речі Посполитої Боречький
гуртував українчів до опору, брав участь у
козачьких радах (заслу)кив славу <<козачького

* *
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ЙОВ

БОРЕІJЬКИЙ

братство було нарешті визнане й затверд)ке
не: <<Що б вони своїм накладом не побудува
ли, то на вічні часи>>. Хоч про школу в грамо
ті не говорилось, але школа від Братства була
невімільна. От)ке, було визнано й Київську
братську школу.
Із записів сучасника, вихованgя Київської брат
ської школи Сильвестра Косова, довідуємося,
що Бореgький не полишив й учительства:

<<Йов Бореgький, ставши митрополитом Ки

ївським, був і опікуном оних братських шкіл,
і сам у них богословське вчення викладав>>.
Останнє - ще й вюкливий факт з огляду іс-

торії школи, пізнання обсягу й змісту пред
метів, що в ній викладалися, зокрема бого
слов 'я.

Помираючи, Бореgький передав опіку над
освітніми справами своєму духовному сину

<<превелебнійшому в Бозі отцю Петру Моги
лі>>, але застеріг його, щоб <<школи в братстві
київськім, а не де індей фундовані були>>.

Похований Йов Борецький за його заповітом

<<. .. при

церкві святого Архистратига Михаїла
над Києвом>> Михайлівського Золотоверхого
монастиря, що був на той час резиденцією
митрополита.

с

м

о

МАІ<

Р ектор

ім ' я

и

р

СИМ

чер нече
(бл.

т

школи

Мелетій
бра тс ь к ої

(1619-1620)

По слухай мerte, сину... Візь.мись за 'Науку краще,

ніж за срібло. Ган.яйся за мудрістю,
а не за золоrrw.м.. Коли це збаzнеш,

блаzосло8ею-ш.м_ будеш, і 8ічГlОЇ слави заслужиш.
Очисть 8ід

ceptjfl m8ozo ржу

ь

І(

и

й

ГЕРАСИМОВИЧ

15 7 5 -27.12.1633)

Київ ськ ої

IJ

Гlедбальст8а,

8ііЖи:н.ь к.амін.ь лі1l0щі8, омий очі розуму

m8ozo

і пізиай сам.оzо себе.
Мелетій Смотриgький

МЕЛЕТІЙ
одом з містечка Смотрич на По
діллі, тепер смт Аунаєвеgького ра
йону Хмельницької області. На
вчався в Острозькій школі, де бать
ко його Герасим Смотриgький був ректором,
потім - у Віленській єзуїтській академії, слу
хав лекції в Аейпgизькому, Віттенберзькому,
Нюрнберзькому університетах. Здобув блис
кучу гуманітарну освіту. Повернувшись
близько 1608 р. до Вільна, вступив до Вілен
ського братства, вчителював у його школі.
1617 р. прийняв чернеgтво у Святодухівська
му монастирі. 1619-1620 рр. викладав gер
ковнослов'янську та грецьку мови у Київ
ській братській школі, був її ректором.
За час своєї педагогічної праgі видає кілька
посібників для шкіл: граматику грецької мо

ви (Кельн, 1615), переклад <<Єва:нrелія учи
тельного>> староукраїнською мовою (1616),

..

ської філології. Граматика Смотрицького
призначалася для шкільного В)КИТІ<у, насам

перед для викладачів. Автор першим в істо
рії лінгвістики дав повний r<ypc церковно'

.

шу працю слаюстично1 науки, з якою юн

увійшов в історію як родоначальник україн-

••

V

•

СЛОВ ЯНСЬКОІ МОВИ у прИИМЯТИХ ТОДІ частинах:

орфографія, морфологія, синтаксис, просодія.
Виділив вісім частин мови: <<ім'я, містоіменіє,

.

..

глагол, причасТІє, нарІЧІЄ, предлог, союз, ме)К-

дометіє>>. Запропонований ним принцип по
ділу дієслів на дієвідміни зберігся і в наш

час. Праgя Смотри:gького мала великий
вплив на розвиток мовознавства в усьому

слов 'янському світі. Перевидавалася багато
разів, і"і вплив позначився на багатьох укладе
них у XVII-XVIII ст. граматиках, зокрема на
<<Грамматьrgі словенскаю> (1643) Івана У)ке
вича, анонімних граматиках з м. Кременgя

(1638)

бере участь у написанні <<Букваря язьrка сла
венска» (Єв'є, 1618). 1619 р. ум. Єв'є (Вевіс)
неподалік від Вільна видає <<Грамматіки сла
венския правилное синтаrма>>- найвизначні-

.

СМОТРИІJЬКИЙ

і Почаєва

(1773),

на <<Грамматьпр но-

вій старого 1 славного язьrка славенского>>
Якова Блониgького (17 6 3), на філологічних
праgях хорватського лінгвіста Юрія Кри:жа
нича (Хорватія, 1666), на <<Российской rрам
матике>> Михайла Ломоносова (СПб., 1755)
й ін. Була перекладена латинською мовою,
мала визнання в Росії, Сербії, Болгарії, Румунії.
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МЕЛЕТІЙ

СМОТРИІJЬКИЙ
Завдяки їй українська філологія стала части
ною європейського мовознавства.
Смотриgький відомий як письменник-полеміст.

Найзнаменитішим його твором є глибоко
патріотичний <<Тренос або плач східної gер
кви» (1610), виданий віленським Святоду
хівським братством. У ньому засуд)І<уються

відступничтво від староя<итної батьківської

.

..

.

.

.

....,
"'
"""
юри и gеркви, рел1nин1 и COIJlaAЬHl утиски

з боку панівної Речі Посполитої, обrрунто-

.

.

вується 1сторична правом1рюсть православ-

ної віри й черкви в Україні. «Тренос>> при

ніс велику славу авторові, був тим твором,
v

за якии <<кров свою проли ти

класти годиться>>

-

1' душу

по-

так писав про нього Ае

м'ян Наливайко.

Восени 1620 р. Смотричький висвячується на
архієпископа Полочького, єпископа Вітеб
ського й Мстиславського. Глибоко пере)кивав
розбрат в українському суспільстві, внесений
Берестейською унією, війну <<Руси з Руссю>>.
Аошукувався істини в розбіжностях мЬк

православними й уні атами.
Титу.л.ьн.а сторінка

<<Граматики>> Мелетія Смотрицького

1624-1625

рр.

МЕЛЕТІЙ

.

СМОТРИІJЬКИЙ

.

р. Смотричький отримав архі

подорол<ує по святих м1сgях сюдного христи-

6.07.1627

янства: відвідав Константинополь, Єгипет
і П алестину. З метою примирення пра

мандрію в Аерманському Троїgькому мо
настирі на Волині. Ао кінgя )КИТТЯ не вва
)Кав себе зрадником православної віри. Ви
дав ще кілька праgь, в яких виправдовував

вославної й уніатської gерков пише <<Апо
логію>> (1628), яка була засуд)кена пра

вославним собором у Києві. Але Смотриgь
кий і далі шукав шляхи примирення задля
наgіональної згоди і не знаходив ... Пере
йшов в унію. Папа Урбан VIII дав йому
титул архіє п ископа Ієрапольсь кого.

+ зв +

свій учинок, закликав до унп, до сп1льного

собору, до примирення. Врешті усамітнився,
відрікся від усіх земних утіх і турбот. По
мер і похований у Аерманському Троїgькому монастир1.
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І(асіян

(1578 - 1647)
Р ектор

Київс ьк ої

школи

Xnw

братсь к ої

(1620-16 2 4)

за Вітчизну не хоче вмирати, той

потім мусить з нею поzибати.
Касіян Сакович

Ко.леrіум Петра Мош.ли. 30-ті роки
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щеника МІС-

течка Потелич Белзького
воєводства, тепер село

Жовківського району
Львівської області. Осві
ту здобув у Замойській
та Краківські й академі
ях. 1620 р. прибув до
Києва. Того л< року став
ректором Київської

братської школи, змі
нивши на gій посаді
Мелетія Смотриgького.
Був очевидgем висвячен
ня українських право-

.

.

.

славних 1єрархш патрl-

архом Єрусалимським
Теофаном у Богоявлен 
ській gеркві Братського

монастиря 1620 р., про
rgo згадує в <<Epanortho-

sis'i>>. Нале)кав

до найосві

ченішої частини діячів

Титульна

сторінка <<Віршів
на жалосний
rwzpeб... Петра
Конашевича
Саzайдаr-tною»

Касіян.а Сак:о8ича

КАС ІЯН

СА КОВИЧ
або п'ятнадgять gерков, а школи немає )КОД

ної. Звідки )К будуть братися добрі читачі,

писарі, півчі, а тако)!< і священики?.. >>
р. складає <<B-Rpi..ll't на )Калосньrй погреб
заgноrо рь1gера Петра Конашевича Сагайдач

1622

ного

... >>,

якІ читалися двадg.ятьма спулеями

риторами в день поховання гетьмана, покро

вителя Київської братської школи, в Богояв
ленській gеркві Братського монастиря <<в не
ділю проводную>> 10.04.1622 р. <<з великим
плачем Войска Запорозкого і всіх людей пра
вославних>>. <<Вірші>>- безgінна літературна
пам'ятка київської поетичної школи, біАя ви
токів якої стояв і Касіян Сакович. Написані
Малюнок з «Віршів на жалосний nогреб ...>>.

..

.

Гетьман. Саzайдачн.ий.

.

тодІшньою укрюнською ютературною мовою,

1622

.

.

.

високопатрІотичнІ ВІрШІ прославляють ста-

течність у ВІрІ, му)кність козаgтва, його по

Київської братської школи, зусиллями яких
школа швидко підіймалась до рівня вищої.
Викладав поетику, риторику й філософію. Був
палким поборником освіти, переконаним, що
лише набуті знання й виховання роблять лю
дину людиною, що освІчена людина МО)Ке

творити своє здоров'я, характер, визначати

рід діяльності й своє місgе в світі. <<Буває,
писав Сакович,- що в якомусь місgі є десять

двиги в ім' я оборони Вітчизни.
Саксвич автор двох філософських творів: <<Aristoteles problemata, albo Pytania о przyrodzeniu czlowieczym>> ( <<Арістотелівські проблеми,

або Питання про природу людини>>. Краків,
1620) і <<Traktat о duszy>> (<<Трактат про ду
шу>>, Краків, 1625). За структурою ge підруч
ники, написані в часи ректорства Саковича
в Київській братській школі. Іх поява, ерудиgія

КАСІЯН

САКОВИЧ

особистою трагедією і Саковича. 1625 р. він

автора- Саксвич залучає до підручників пра
чі філософів від античної доби й ВідроД>кен
ня до сучасних йому мислителів, одночасно
проявляє знання суспільно-політичних проgе
сів в Україні- свідчать, що в Україні В)Ке на
той час існувала своя філософська традиqія й

переходить в унію й стає архімандритом
Аубнівського Свято-П реобрюкенського мо
настиря на Волині. 1641 р. приймає като

лиgтво й стає завзятим антиуніатським й
антиправославним полемістом. Зміна конфе
сій, обмовляння православних, а потім і уніа
тів не принесли Саковичу спокою й визнан
ня в теологічному світі, лише- недобру
славу. Помер у Кракові. Там і похований.

що філософія вивчалася в Київській брат
ській школі.
Трагедія народу, у якого відбирали свою і на-
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в язували чуя<у ВІру, мову, культуру, стала
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братської

(1626-1628)

Ти~хо прочитай ю

( к:ниzу)

з убаженієм...

Обачиш 8е.ликіи zopьt в ній премудрости
небесной і диВний сбіт розума.
Кирило Транквіліон-Ставровеgький

,/Jрукарі. Гравюра

XVI

А

ь

БОГДАНОВИЧ

Сильвестр
(кін. XVI ст.-1645)
Ректор

о

ст.

СИЛ ЬВЕСТР

СОБОАЬ

оходив із сім'ї бур

<<Тестамент греgкого gаря

мистрам. Моги

псевдо Василія>>

льова (тепер Рес

му піднімалися питання дер
)Кавної влади, мав великий

~~~3~ публіка Білорусь)

Богдана Ігнатовича Соболя.
Навчався у Могильові, потім у Київській братській школі

. .

глядних засад ДІЯЧІВ культурно-

начіонального руху. Видавничу
діяАЬність поєднував ІЗ викла-

_. ~

кого. По закінченні навчання
був у ІОЙ <<ШКОАЬНЬІМ масте

1626-1628

в яко

вплив на формування світо-

за ректорства Йова Бореgь

ром>>,

(1638),

'

~~--·."..!
~/

рр.- ректо-

ром. Водночас брав участь у
видавничій справі Києво-Печерської лаври. 1627 р. засну-

Перший будинок Лаврської друх.арн.і.
З гравюри 1638 Р·

боль обраний ректором Моги-

льовської братської школи.
На початку 1640 р. повернувся

до Києва, знову праgював
у друкарні Києво-Печерської
лаври, прийняв чернеgтво. Навчалися в Ки
ївському колеrіумі його четверо синів- Єв
тихій, Леонтій, Тимофій та Іван. СобоАЬ тіс
но співпраgював з митрополитом Петром

. ,..

вав власну друкарню на подюр І свого покро-

вителя, тепер у)ке митрополита Київського

Йова Бореgького.
Після смерті митрополита залишив Київ,
праgював у Кутеїні (біля Орші), Могильові.
Видані ним <<Апостол>> (1631), <<Буквар,
сиріч начало ученія дітtм.. .>> (1631), <<Часо
слов>> (1632), <<Псалтир>> (1637) викоуисто
вувалися як підручники в школах. Иого

•

даgькою. Близько 16 3 5 р. Со-

Могилою, на його прохання влітку

1645 р.

виїхав до Волощини, щоб допомогти госпо
дареві Матею Басарабу у друкарській спра
ві. Там, <<у Мултянт&х>>, наприкінgі року
й помер.
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Київ сь кої братської

ш коли

(1628 - 02 .1632)

Я- Мудрість, нд руках сВоїх сВіт я пестую,

Його ширю і м:ножу, бачу й рятую.
Я праелю за твердиню краям. і поспі.льствам,

Запорука усім с.лабетиим добродійствам .

.. . Ви ж, с.лаВетШ с.ло8'я1іИ, розплющуйте очі,
,/J.,o опіки иауці стабайте охочі.
Хома Євлевич

Ілля. ПриЯ.ЄСЄ1іНЯ виноградної .лози з рідної зем.лі.
І люстраІJЇЯ до Біблії .

1642

в
А

и

ч

ХОМА

ЄВАЕВИЧ

оходив з сім'ї білоруських міщан
м. Могильова. Навчався в Замой

За словами небо)ка ректора Ігнатія (Гната)
Євлевича, учня gіє1 школи, всі вчителі школи

ській і Краківській академіях

(треба гадати, і їі ректор) <<були людьми світ

~~~~ (1622-1625), повернувся до Моги-

ськими, шляхетними і достойними>>. З серпня
1630-го до квітня 1631 р. у Києві лютувало

льова, вірогідно, вчителював у Могильовській
братській школі З 1628 по 1632 р. обіймає

<<моровоє повіітріє>>, так називає, ймовірно,
чуму Тарасій Земка. Митрополит Київський

посаду ректора Київської братської школи.

Пан.ора.м.а Подолу та Верхн.ьоzо

KudJa.

За малюнком голландського художника А. ВестерфеАЬда.

*
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1651

р.

ХОМА

ЄВАЕВ ИЧ

Йов Бореgький запросив ректора з учителя
ми й учнями, котрі не розійшлися по домів
ках, пересидіти пошесть у маєтку Михайлів

ського Золотоверхого монастиря - с. Юр 'ївка.
Ао Києва повернулися наприкінgі грудня, а
2.01.1631 р. у школі відновилися заняття.
1632 р. відбулося об'єднання Київської брат
ської і Лаврської шкіл. Об'єднані школи роз
почали свою діяльність у вересні юке як Киє
во-Братський, або Києво-Могилянський
колеrіум. Провідними у ньому стали вчителі
зі школи Петра Могили. Очевидно, gим обу
мовлений від'ї~ ректора. Десь у половині
лютого 1632 р. Євлевич виїхав до Могильова.
Про його подальше )КИТТЯ та діяльність відо
мостей нема. Євлевич є автором поеми <<Labirynt, albo droga zawiklana, gdzie pi~kna
nщdrosc z powinnosCi swey рр. mohylowianom
у im niekt6rym w przedsi~wzi~ciach swych
podobnym kr6tsza у dalekц lepszц drog~ pokazuie>>). (<<Лабіринт, або Заплутана дорога, де
вишукана мудрість з повинності своє1 панам

могильов' янам і ще декому, в заходах своїх
подібному, коротшу і далеко кращу дорогу
показує>>). Видана поема окремою кнюкечкою
ф 47 ф

<<Лексікон сла6еноросскій» Па.м.6а Берин.ди.

1627

ХОМА

ЄВАЕВИЧ

у Краківській друкарні Франчиска ІJезарія

бі нічному без ліку зорів зоріє; звідки люди

р. Присвятив її автор <<Братству мо

і звірі, вогні, звідки роса.. ? Чом знає орач
пору ріллю управляти, хліб сіяти чи сад но
вий справувати?>>. Саме завдяки Мудрості

1625

лодшому Могильовському новопочатому>>,
тобто студентам Могильовської братської
школи. Поема чікава за змістом і високоху

. .

.

настане згода на землІ, І тодІ люди <<на ле-

до:>кня за формою. Євлевич переконує, що

міш гармати всі б перекували, шаблі криві

сенс )КИТТя не в накопиченні майна, закли

на коси перейменували>>. Закінчує автор по
ему закликом до українgів та білорусів,
щоб до <<науки ставали охочі...>>. Поет, педа
гог, просвітник, Євлевич гідно трудився і

кає молодь до пізнання світу й понад усе
підносить Мудрість. Тільки вона допомол<е
людинІ пізнати, <<як іде світ з початку само
го, як не було раніше взагалі нічого, як міниться місячь, чом сонgе тьмяніє, чом в не-

+ 48 +

втілював свої ідеї серед молоді Києва й Мо
гильова.
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Р ектор

1592-13.09.1632)

Київського
колеrіуму

брат с ького

(1632)

Типографи! Арукуйте книгу Вічної слави!
Готуйте для Тарасія жалісну епітафію

і скажіте: <<Хай буде вшанована сія могила,
що схоронила так:у шляхетну особу».
З епітафії Тарасію Земчі

Ко.леrіум. Петра Mozu.лu.

30-ті

роки

А

ЛЕВІ<

(Левович)
(ймовірно

І<
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устаго на д"h янія

Ймовірно, навчався

помістив свій вірш на герб
меgената К. Долмата. В <<Тріоді по
стній>> (1627) помістив оповідальні
статrі, перекладені з rре:gької на
українську й повністю перевірив
за rреgькими ориrіналами <<Тріодь
gwkтную>> (1631). Автор прозових

(1624)

у Львівській братській
@Л~==~31@ школі, був їі дидаскалом. Нале)кав до культурно-видав

ничого гуртка єпископа Львів

ського [ едеона Балабана, діяль
нІсть якого розгорталася

в маєт

ках Стрятині, поблизу м. Рогатин,

передмов

та Крилосі, поблизу м. Галич.

р. на запрошення архіман
дрита Києво-Печерської лаври
Єлисея Плетенецького Тарасій
Земка прибув до Києва. Того )І<

святьrх апостол»

1

ПІСАЯМОВ, упорядник,

редактор, перекладач й ісправитель
(коректор). Прихильник використан-

1616

..

..

НЯ украІНСЬКОl прОСТО! МОВИ, зрозу-

Вис(Jячен:ня. Іоан.а Златоуста.

мілоЇ КО)Кному читачеві Відомий
як майстер геральдичних епіrрам
Златоуста».
Київ
,
1624
року вписався до
та емблем.
Київського братства. Учителював у
Брав участь у заснуванні Петром
Братській школі. Разом з Памnом Бериндою
Могилою Лаврської школи і в об'єднанні їі з
став головним помІчником арХІмандрита
Київською братською школою, тобто у засну
Плетенеgького, а потім його наступника За
ванні Києво-Могилянського колеrіуму. Влітку
харії Копистенського у друкарні Києво-Пе
1632 р. обраний його ректором й ігуменом
черської лаври. Мав титул <<всего типу (дру
Братського Богоявленського монастиря, але
карні) правитель>>. Брав участь у більшості
невдовЗІ, у вересю того самого року, помер.
видань, що виходили з друкарні Києво-Пе
Похований в Усп енському соборі Києво
черської лаври у 1624-1631 рр. Чудово знав
Печерської лаври з великим )Калем усіх, хто
мови - rреgьку, латинську, церковнослов'ян
знав gього вченого му>ка, віманого справі
ську, українську, польську. В <<Бесідах Златоосвіти й науки.
Гравюра з <<Бесід Іоана

.
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Ісайя

(р. н. невід.-1651)
Ректор Ааврськоі школи

(1631-1632) й
к о л е r і ум у

Могилянського
(О 9.

16 3 2- 16 3 8)

Вбачаючи Велику Втрату д.Jt.Я людських душ Від
uе8чеuості духі8uицт8а й uеuа8чан:ня молоді

і бажаючи при блаzосло8еuuі Божому... запобіг
ти цьому ... умислив я фуuду8ати школи, щоб

.,."...

молодь у спра8жн.ій побоЖ1-lості, звичаях добрих і uауках Ві.льuих ua8чeua була.
З угоди Петра Могили
з професорами Ісайєю Трофимовичем-Козловським
та Сильвестром Косовим

1640

о

м

и

Киє8о-Софійсьх.ий собор.
р. тут (Jідбувся Пом.існий православний собор

с

ь

Ч

И

В
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И

Й

ІСАЙЯ

ТРОФ ИМОВИЧ - КОЗЛОВСЬКИЙ

авчався у

Львівській
братській

.

ШКОЛІ, а

таКО)К за кордоном.

Налея<ав до тих про
фесорів колеrіуму,

що, як писав Силь
вестр Косов, <<навча
лись в академІЯХ

латинських Польщі,
Литви, Відня>>.
У 1 620-1630-х роках,
ймошрно, учителював

у Віленській брат
ській школі. Згодом
переїхав до Львова.
Підтримував зв'язки
з Петром МогИАою,
ЯКІ СКЛалИСЬ, МО)КЛИ -

.

..

ВО, Ще ПІД ЧаС ІХНЬО-

ГО СПІЛЬНОГО навчаННЯ

Вселеш:ький собор. <<Тріодь постна>>. Невідомий гравер

у Львівській братській
школі. 1631 р. у львівській gеркві Успіння
Пресвятої Богородиgі архімандрит Петро

Могила, <<умисливши фундувати школи>>,

укладає з Ісайєю Трофимовичем-Козловським
і Сильвестром Косовим угоду, за якою Трофи 
мович-Козловський з вересня 1631 р. до літа
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р. був ректором Лаврської школи
(Лаврського rімназіуму), відкритого в приміщенні Київського Троїgького больничного

ко в, раніше переданих уніатам, і найперше Софії Київської- <<єдиної народу православного оздоби, голови і матері всіх gерков>>.

16 32

монастиря Києво-Печерської лаври. По емерті Тарасія Земки з вересня 1632 р. до 1638 р.
Трофимович-Козловський- ректор об'єднаних Лаврської й Братської шкіл, тобто Києво-Могилянського колеrіуму. Викладав філосо-

Відомий як богослов. Уклав разом з митрополитом Петром Могилою Катехізис під
назвою <<Православне сповідання віри>>,
який розглядався на Православному соборі
8-18 вересня 1640 р. у Києві, де отримав

фію й неофіgійно- богослов'я. Одночасно
мав ігуменство у Пустинне-Миколаївському
монастирі (1635-1651). Був найблил<чим до-

високу ОІJінку й схвалення. На ІJЬому )К
Соборі розглядався укладений ним <<Менастирський статут>> (на сьогодні втрачений).

радником св. митрополита Петра Могили, йо-

Катехізис був схвалений таКО)К на мЬкна-

го духівником. 1632 р., після обрання Петра
Могили митрополитом Київським, Галиgьким
та всієї Руси на Генеральному Варшавському

родному Помісиому православному соборі
в Яссах (15.09-30.10.1642), де посланgі
митрополита Ісайя Трофимович-Козлов-

сеймі, їздив, маючи охоронну грамоту Вла-

ський, Ігнатій Оксенович-Старушич та Йо-

дислава IV, разом з настоятелем Київського
Кирилівського монастиря отgем Леонтієм
до Константинопольського патріарха Кирила
Аукаріса по сакру (благословення на митрополичий стіл, до якого додавалися атрибути
митрополичого достоїнства- саккос і т. ін.).
Уее ge він <<благоговійно отримав>> і привіз в

сиф Кононович-Горбаgький як <<мул<е істинно чудніи и всякою мудростію и
в"h д"h ніем украшені>> були удостоєні ступеня докторів богослов'я. У березні 1643 р.
Катехізис у латинському перекладі, який
зробив Трофимович-Козловський, був затверД)кений вселенськими патріархами Пар-

Україну. Готуючись у Києві до зустрічі ново-

фенієм Константинопольським, Иоаникієм

висвяченого у Львові митрополита, дбав про
повернення православним монастирІВ 1 gep-

Александрійським, Макарієм Антіохійським
і Паїсієм Єрусалимським. Катехізис був
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.

ВЮКЛИВОЮ ПОДІЄЮ у )КИТТl ВСІХ праВОСЛаВНИХ,

р., у грудні місяgі, Трофимович-Козлов
ський, як духівник св. Петра Могили, спові
дав його, а по кончині митрополита читав
над ним молитви. Помер соратник великого

1646

мав вплив на поліпшення стану lJеркви, зок-

..

..

рема укрюнсько1

-

....
11

..

правопоряАку, звича1в,

благочестивого )Киття: <<Щоб gерква,- писав
Петро Могила,- була достойно направлена
до давньої краси>>. <<Православне сповідання

митрополита

р. у сані ігумена Київ

ського Пустинно-Миколаївського монасти
ря. Похований на gвинтарі Братського Бо
гоявленського монастиря й Могилянської

віри>> було видане Петром Могилою 1645 р.
в Україні, перевидавалося 1667 р. в Голландії,
1889 р. в Румунії та інших країнах.

•

1651

академ11
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Ки є во - Могилянського
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(1638-08.1640)

Той, хто прагне таємний сувій розгорнути,
Має знання. пильно з історії здобути.
Зможе тоді він звитяги гетьманів русинських
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Все це розум в глибинах історіі чинить.
Софроній Почаський
И
Петро Mozu.лa.

Гравюра з панегірика <<Євхаристеріон>>
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авчався в Київській братській
школі, 1622 р. був серед учнів
класу риторики професора Касія

на Саковича. Його ім'я стоїть

першим серед кращих 20 спудеїв-риторів,
що підписалися під <<Віі ршами на )Калосньхй
погреб... Петра Конашевича Сагайдачного>>
й виголошували їх на похороні гетьмана
<<у неділю проводную 10 квітня 1622 року>>.
Печаський презентував першу частину
<<Віі ршів>>, де відтворений портрет Сагайдач
ного, його віманість Вітчизні. 20 спудеїв, які
підписалися під <<В'ііршами», нале)кали до
знатних

.

..

1 впливових кишських родин, як-то

Лукаш Беринда, Іван Сакович, Іван Казарин,
Петро й Сазон Балики, Матвій Кизимевич та
ін. Вірогідно, що й Стефан налея<ав до київ
ської впливової родини. Після Братської
школи навчався за кордоном разом із Силь
вестром Косовим та Ісайєю Трофимовичем
Козловським. По поверненні Печаський професор Лаврської школи Петра Могили.

Викладає

1631/32 н. р. риторику. Пише <<Or

спудеов Гімназіуму Его Милости з Школьх
Реторіки...>> панегірик з нагоди Великодня

<<Є8харистеріон, або вдячність ... Петру Mozu.лi>>

<<Євхаристеріон, албо Вдячность Ясне преве-

Софрон.ія Почаського.
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леб:н:tйшому... Петру Могил"k ... року 1632,
міі сяча марта 29 дня>>. У двох частинах па
неrірика, <<Парнао> і <<Гелікон>>, оспівуються
науки й музи, що оселились у школі Їх пере
лік відобра>кає той напрям навчання, який
обрала Лаврська школа, спираючись на до
сягнення західноєвропейської освіти.

IJe

.

люється впевненІсть, що сад знань І муз роз-

квітне в українській землІ, І що п сини, <<на-

.

.

щадки славних роксолаюв, в науках першня-

ють премудрих поганів>>. Написаний українською ЛІТературною мовою, панеГІрик є чу

довою пам'яткою поетичного мистечтва й

.

.

часького як ректора и Ігумена за клопотан-

ням митрополита Петра Могили були надані
два привілеї Владислава IV від 12.05.1638 й
7.06.1640 р., за якими до Братського мона
стиря було приєднано дві київські gеркви
Трьохсвятительську й Воздви>кенську (Андрі
ївську) з усіма маєтностями: островом Влуків
і сіно>катями біля Вишгорода. За ректорства
Печаського в Колеrіумі викладали високоосві

за

гальноприйнята в Європі система <<Семи
вільних наук>>, які автор оселяє на Геліконі:
граматика- <<уЧить слів і мові>>, риторика
<<учить слів і вимові>>, діалектика- <<уЧить ро
зумному в речах пізнавання>>, арифметика
<<учить лічбі», геометрія- <<уЧить землі розмі
рення>>, музика - <<уЧить співам>>, астрономія
<<учить рухів небесних>> й теологія - <<уЧИТЬ
боських речеЙ>>. В <<Євхаристеріоні>> вислав-

.

ється ректором Колеrіуму й ігуменом Брат
ського Богоявленського монастиря як <<му>к
мудрий і добродійниЙ>>. Саме на ім'я По""

.

патрІОТИЧНОГО ВИХОВаННЯ МОЛОДІ.

Після об'єднання Лаврської школи з Братською
(1632), тобто із заснуванням Колеrіуму, По
часький читає тут риторику, 1638 р. обира-

чені вчителі, зокрема Йосиф Кононович-Гор
бачький, Інокентій rізель.
Печаський був послідовним прибічником і доб
рим помічником Петра Могили. Разом з Мо
гилою записується в рік об'єднання шкіл до
Братського реєстру- <<Софроній Почаський,
інок монастиря Печерського>>. Печаський ра
зом з Трофимовичем-Козловським і Сильве
стром Косовим по обранню Могили митро
политом, готуючись до його зустрічі в Києві,
збирають міщан, шляхту й козаків, і з їх
ньою допомогою відбирають від уніатів Київ
ський Софійський собор та інші черкви
(2.07.1633). Печаський бере діяльну участь
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С ОФРОНІЙ
у заснуванні Вінницького колегіуму

ПОЧАСЬКИЙ
було засновано друкарню й колеrіум на
взірець Київського, згодом найменований
Слов 'яно-греко-латинською академією, що

(1638)

і перенесенні його до Гощанського мона

стиря (1639).
Відомий Почаський і як богослов, листувався
з константинопольським ученим Теофілом
Коридалом (1638-1640). Вірогідно, брав
участь в укладанні Петром Могилою й інши
ми вченими його кола <<Православного спові
дання віри>>, що було схвалене на Київському
соборі (8.09.1640-18.09.1640). На Соборі По
часький у)ке не був присутній. Влітку, віро
гідно у липні- серпні 1640 р., Почаський очо
.л.ив групу діячів, яких Петро Могила напра
вив до Молдови на прохання господаря Васи
ля Лупула. Посланgями митрополита в Яссах

•

стала, фактично, першою вищою школою

Молдови. Почаський був їі першим ректо
ром й ігуменом монастиря <<Трьох ієрархів>>
(ігуменом Молдавським Ясським). Історик
румунської церкви Юстиніан називав Акаде
мію, засновану в Яссах, <<світильником куль
тури, запаленим у Києві>>. Вірогідно, після об
лаштування Ясського колегіуму (мо)кливо,
через поганий стан здоров 'я) Почаський по
вернувся до Києва. Похований з почестями
на gвинтарі Братського Богоявленського мо
настиря й Могилянської академії.
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За иаук:у моцио ся тримаймо і єдии дpyzozo

добродr/;те.лною працею переходьмо.
Лаврентій Зизаній

Трьохсбятите.льська церкВа.
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БРОН КЕ ВИЧ

ихованеgь Києво-Могилянського

ського Богоявленського монастиря, але коштів
на ії відбудову й необхідне начиння немає.
9.04.1640 р. Бронкевич виголосив перед чарем

колеrіуму. Нале)кав до найбли)К

<~~~~~~> чого оточення митрополита Ки

І!

.!J ївського, Г алиgького і всієї Руси

св. Петра Могили.

промову:

9.02.1640 р. Бронкевич у

<< ... ущедри

нас щедротами твоими,

уrgедри братію довольствієм, gеркву - прикра
сами... ІJерква потребує іконного украшенія і
священньrя оде)кдьr, книг и Евангелія, ... учи
лище - учителів, трркдающихся в cлowt уче

складІ посольства, до якого входили намкник

Петра Могили Інокентій Оксенович-Стару
шич, архідиякон митрополита ієромонах Іри

нарх, архімандрит Пустиняо-Миколаївського
монастиря Амвросій Биковський, виїхав із

нія, потребующих и мздьr достойньrе ... ».

вюкливою місією до Москви. У супровідному
листі Петро Могила пропонував gарю Ми

камку, адамашку, 40 собалів і 15 рублів. На
Братський монастир і колеrіум- 100 рублів
соболями ( <<40 собалей в шестьдесят рублей

lJap

<<уrgедрив>> посольство: Бронкевич отримав

хайлу Федоровичу заснувати у Москві учи
тельний монастир, в якому б київські ченgі
навчали російських дітей <<грамоти rреgької
і слов'янськоЇ>>. А ще- просив не відмовити

да другие 40 собалей по сороку рублей со
рою>). Але пропозиgію Петра Могили прислати до Москви київських учених - gap
відхилив. Лише 1649 р., у)ке після смерті

посольству у коштах <<для поновлення киш

ських святинь>>. Річ у тім, що відібрані в уніа
тів декотрі gеркви були розорені, а то й
зруйновані. Ао Москви посольство дісталося
5 березня. 7 квітня Бронкевич подав на ім'я
gаря листи Петра Могили й чолобитну, в
якій зазначалося, що Трьохсвятительська gер
ква, збудована великим князем Володимиром
в ім'я його ангела, відійшла тепер до Брат-

•

митрополита, будуть запрошені до Москви
перші могилянgі. Після повернення до Києва
Бронкевич був обраний ректором, змінивши
Софронія Почаського, котрий поїхав до Мол
дови. Взявся за розбудову колеrіуму і віднов
лення Трьохсвятительської gеркви, але завер
шив gю справу В)Ке ректор Ігнатій Оксено
вич-Старушич.
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чернече

ім'я Ігнатій

(р. н. невід . Р ектор

ГНАТ

бл.

30.10.1651)

Ки є во-Могилянського

колеrіуму

(1640-1642)

Муж істин:н,о чудний і Всякою мудрістю
й знанн.ями прикрашений.
З рішення Вселенського
православного собору в м. Ясси

О І< СЕН О ВИЧ)

ІГНАТІ Й

ОК С ЕНОВИЧ- С ТАРУШИЧ

~~=~~ іроrідно, був вихсванчем Києво

монастиря (м. Гоща).

5.02.1639 р. княгиня Ре

Могилянського колеrіуму.
7.02.1637 р. висвячений митропо

rіна Соломиречька заснувала при монастирі
колеrіум. Опікуном його став Петро Могила,

литом Київським, Г аличьким і

а ректором

@'ffi~=~~ всієї Руси Петром Могилою на священика черкви Успіння Богароди
чі Києво-Печерської лаври. Аопомагав Петру
Могилі повертати українській православній
ІJеркві нале)кні права, втрачені нею у часи
інтенсивного наступу католичтва після Бере
стейської унії, відбудовувати православні хра
ми, зокрема київські Трьохсвятительську та
ВоздВИ)Кенську черкви. 1638 р. став ігуменом
новозаснованого Гойського Михайлівського

(1639-1640) - Ігнатій Оксенович

Старушич. Колеrіум було об'єднано із засно
ваним 1 638 р. (те)к під опікунством Петра
Могили) Вінничьким колеrіумом з місчепе
ребуванням у Го щі. 1640 р. ректором Гай

ського колеrіуму став Інокентій іізель, аОк
сенович-Старушич повернувся до Києва, оче
видно, на виклик Петра Могили, бо В)Ке у
лютому- березні 1640 р. у складі посольства
від київського духовенства виїхав до Москви
просити кошти у чаря Михайла Федоровича
на відбудову православних храмів і з пропо
зичією Петра Могили відкрити в Москві
учительний монастир, де б могилянські вчені
навчали російську молодь.
Після повернення з Москви того ж року Оксе
нович-Старушич став ректором Київського
колеrіуму після Леонтія Бронкевича й ігуме
ном Київського Братського Богоявленського
В.ласuоручuий підпис
св. Петра Mozu.лu.

•
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ІГ НАТ І Й

ОКСЕ НОВИЧ -С ТАР У ШИЧ
монастиря. На посаді ректора він залишався

до травня

1642

р. У травні

1642

р. разом з

Ісайєю Трофимовичем-Козловським та Йоси
фом КононовичемаГорбаgьким брав участь у
Помісиому православному соборі в Яссах
(15.09.1642-30.10.1642), де вони представили
<<Православне сповідання віри» (Катехізис)
твір митрополита Петра Могили та Ісайї
Трофимовича-Козловського, який називався
спершу <<Виклад віри черкви Малої Росії>>

й попередньо розглядався і був схвалений
на Київському православному соборі
(8.09.1640-18.09.1640). Існує припущення, що
Оксенович-Старушич тел< брав участь у під
готовчі gього Катехізису. Песланчі від Петра
Могили як <<муя<е истинно чудніи и всякою
мудростію и ві;ді; ніем украшенніи>> удостоє
ні були на Ясському соборі ступенів докторів

богослов'я. <<Православне сповідання віри>>
було затвердя<ене 11.03.1643 р. чотирма

.

..

вселенськими патр1архами православно1

черкви: Партенієм Константинопольським,

Йоаникієм Александрійським, Макарієм
Титу.л:ьн.а сторінка рукопису (латинс-ька частина)
«ПраВославного споВідання Віри>>

'* 63 Ф

ІГНАТІЙ

ОКСЕНОВИЧ - СТАРУШИЧ

Антіохійським і Паїсієм Єрусалимським.
1645 р. Петро Могила видав твір україн
ською мовою під назвою <<Собрание корот
кои науки о артикулах в<Прьr nравославной
кафолической христианской...>> . Видавався
тВІр тако)к польською, rреgькою, латинською

(Мстиславського, Оршанського і Могильов
ського), після того як його попередник Силь
вестр Косов став митрополитом Київським,
Галиgьким і всієї Руси. Проте Оксеновичу
Старушичу не довелось нале)кним чином
зайнятися справами єпархії, бо незабаром

мовами й став основою віровчення всього

п1сля висвячення ВІН помер, тому у списках

.

білоруських архієреїв про нього не згаду
ється. Точна дата смерті невідома. Поховано
Оксеновича-Старушича біля Михайлівської
gеркви Видубичького монастиря, недалеко

православного сВІту.

Після повернення з Ясського собору

(11.1642)

Оксенович-Старушич посів ігуменство у Київ
ському Видубичькому монастирі. 12.07.1650 р.
був висвячений на єпископа Білоруського

•

.
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І< О Н О Н О В И Ч - Г О Р Б А IJ Ь І< И Й
(ГОР Б А 1J Ь І< И Й) О С ИП І< ОН О Н О В ИЧ
черн ече ім'я Й о си ф
(р. н. невід.- лют .

1653)

Ректор
Ки єво - Могилянського
колегіуму

(11.1642-1646)
Ось з'яВилися мої [України] сини, які підніма
ють мою забуту та поховану долю, зміцню
ють їі нечуВаними чеснотами і найчеснішими
мистецтвами, й ВідноВилася нарешті сама

мудрість .
Йосиф Кононович-Горбацький

Пiдp)rtt1-luк .лozixu

(1639-1640

рр.).

Студентський запис

ЙОС И Ф

К ОНОНОВИЧ - ГОРБАІJЬКИЙ

ародився в

-~-'"""' міщанській

родині. Освіту здобув у Замой

ській академії.

1635

р.

запрошений до Києво
~огилянського коле

rіуму. У

1635- 1642 рр.

прачює професором
риторики й філософії.
Входив до найбли)КЧО
го оточення митропо

лита св. Петра Могили.
Був високоосвіченою
людиною: чудово знав
мови, твори античних

і сучасних йому авто-

Тайна c8яrrwzo хрещен.н.я.
ВеАикий Требник

*

св. Петра Могили.
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ЙО С ИФ

К О НОНОВИЧ - ГОРБАІJЬ К И Й

рів - письменників, філософів, богословів. Ра
зом з Ісайєю Трофимовичем-Козловським та
Ігнатієм Оксеновичем-Старушичем брав
участь у написанні <<Православного сповідан
ня віри>> Петра Могили, що його представля
ли на Помісиому православному соборі в Яс

н. р. Професор навчав: промовчеві,
щоб досягти досконалості, необхідно мати
різнобічну освіту, найперше - історичну й
філософську. Трактат Кононовича- орбачь

сах

доби бароко з її вимогами пишності й
урочистості. Кононович-Горбачький, як по
тім і його послідовники, робить значний

1635/36

r

кого <<Оратор МогилянськиЙ>> визначив

.

.

..

.

змІст, стиль творчостІ укрюнських поетІв

(15.09.1 642-30.10.1642), де прачя здобула

високу очіику вчених-богословів усього пра
вославного світу. Самі Я< професори-могилян
ІJі, як <<му)ке істинно чудни и всякою мудріс
тю и В'tд.-tніем украшеніи>>, дістали звання
докторів богослов'я.
Після повернення з Ясського собору Коно
нович-Горбачький у листопаді 1642 р. був
обраний ректором Колеrіуму й ігуменом
Братського Богоявленського монастиря.
Дбав про його розвиток і поширення осві

крок на шляху поєднання теоретичних

проблем риторик із суспільно-політичним
)Киттям. Красномовство в Академії- про

мови, панегірики, диспути

.

.

набуває ідео-

-

логІчного змІсту, спрямовується на вихо-

.

.

..

ВаННЯ у МОЛОДІ НаІJІОНаЛЬНОl

.

СВІДОМОСТІ,

патріотизму. Так, в <<Ораторі Могилян
ськім» Кононович-Горбачький, описуючи
<<розбиту й зранену долю України>>, звер
тається до умів і сердечь вихованgів: <<Хто

ти в Україні. Свої погляди з чього приво
ду він виклав у прачі <<Ученіє о школах>>.
З ім'ям Кононовича-Горбачького пов'яза
ний розквіт риторики в Києво-Могилян

.

ВИЛІКУЄ

....

11

ран и, ХТО ВИСУШИТЬ СЛЬОЗИ, ХТО

прийде їй на допомогу?>> І висловлює впев

ській академії. Йому нале)кить найстаріший

неність, що такі сини в Україні вя<е є.

в Україні риторичний курс <<Оратор

З іменем Кононовича-Горбачького пов'язу
ється утвердл<ення в У країні рачіоналістичної філософії. У <<Підручнику з лоrіки>>
(1639 /40), який входив до курсу філософії,

v

V

Mo-

V

'

гилянськии, прикр атен и и наидосконаАІ-

шими ор аторськими розділами Марка

Тулія І.Jичер она>>, п рочитаний ним у

•
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Кононович-Горбачький стверд)кує силу
ро з уму, завдяки якому людина, ПІДНІмаю

чись, <<наче по щаблях>>, пізнає дійсність,

формує культуру мислення. Його курси від
значаються вишуканим стилем та мовною

вправністю. Вони вчать точності в оволодін
НІ мовою та правилами

11

використання.

Послідовниками Кононовича-Горбачького

стали Інокентій rізель, Йоасаф Кроков

ський, Стефан Яворський, Теофан Прокопо

вич,

r еорrій Кониський.

)Кив Кононович-Горбачький на Подолі, мав
двір недалеко від Академії, поряд з двором
київського воєводи Адама Киселя.

р. Кононовича-Горбачького обрано ігуме
ном Михайлівського Золотоверхого монасти
ря в Києві, 2.05.1650 р. затверД>кено королів
ським привілеєм на єпископа Білоруського
(Мстиславського, Оршанського, Могильов
ського). У gьому сані він і помер. Похований
у Могильовському Спасо-Пресбрюкенському
соборі.

1646

r
ч ернече

І

з

ім'я

І нокент і й
(б л.

1 600 - 18 . 11 . 168 3 )
Рек т ор

Ки є в о - Мо гилянсь к ого

к олеrі ум у

(1646 -

поч. 1 650)

Ім 'я йоzо і в 1-lаступн.і віки жити буде, бо
мудрість йоzо й добрі справи всіма устами
восхваляються, і ти, часе, своїми зубами
забуття йоzо

1-le

згризеш: у пам'яті віч1-lо

ві1-l буде правед1-lик.
Св. Амитро Ростовський

Е

л

ь

ІН О КЕНТІЙ
оходив з нІме:gькоІ

протестант

ської сім'ї Пруссп, деякІ Історики

дотримуються думки, що Гі-

зель- латишзоване слово

r&~:FA]~~
/V
•

11lf!lLfl.,{·'t

"'( _

<<Кисіль>>, ОТ)Ке, він україЛЯНСЬКОМУ колеrіумі часів

св. Петра Могили, який
1 642р.
..,
вІдправив на власнии кошт

кІлькох <<вправних у знаннях

.

вих>> ВИХОВан:gш, у ТОМУ ЧИСЛІ

й Гізеля, за кордон <<ради наук>>. Навчався Гізель у Замай-

ській академії, у Пруссії і,

нарешті, в Англії. Окрім фі-

"' '-' богослов 'я,
лосо ф п и

вивчав

там історію й право. Повер-

ського монастиря. Трудився на

ректорській посаді до 1650 р.
Гізель був останнім ректором
при )КИтті митрополита Петра

Могили, який на смертному

-· !ft:p · одрі передав йому свій титул

(l1 ~ tt.L~~ <<благодійника і покровителя

не:gь. Учився у Києво-Маги-

вільних наук і . благочести-

f І ЗЕАЬ

·
../'

"'"11··:il..ft.tr- A'ЛliiL~·;
· Київських шкіл>> і доручив збеr._, ~ #~ J

.и ·

f1•>-+

~ ~"":'"":;.

І~-

рігати й підтримувати закладе-

~"
U>~Т:~т ~- &~~
· .!~· ні ним тради:gії.
Могила не по~ ""'- ~ f; "'j.......,_.. ~---. ІС
т"

'": ~ ІJІ1Л~. ~ ~ , ~ ....c~·f ~~

милився

~ ...~. 7f . .ttj t~.,~ -4- ;~-~~":1

виконував заповіт Петра Маги-

~

ЛИ, СПрИЯВ рОЗКВІту не ЛИШе

-

1 ізель

з честю носив

~ r-; ~r~ ~ ·"~ ~ ~...:. ~ :gей титул до кін:gя )КИ ТТЯ й
"..; ~ t!- ~ U'.-i...J J.ji'І .;_IL..... .v J1/k'
f:tr·~ r ?. ~~ 7·~ 'f'h
1
;.р. ,. .!. ~"- .q....:.: Уі ~~.;zi-1 -/&.

"':о

u

1

!"J "!"/ ;)?~:::.~ ~··

f1:1'!:~ ·

4~ .""Q-11.~~ i j ~Z~ вання Гізеля в Академії навча

'k~t"'i! Т ~ f"~ ~~

./1
vt..''f

Колеrіуму, а й освіти та культури в Україні. В часи ректору

J

r-

~
~ 7г
~ 7/с~ f,c... /..cf'~~...to!t
·(Ї

Траюпат з філософії І. 1ізеля.

нувшись до Києва, обіймав
послідовно в Колеrіумі посади вчителя граматичних класів, професора філософії й богослов'я. 1646 р.
обраний ректором Києво-Могилянського
колеrіуму й ігуменом Братського Богоявлен-

•

1646

лись, а потім і пра:gювали такі
.

.

.

ВІДОМІ згодом учею, письмея-

ники, :gерковні ієрархи, як ЙоГ

аникій алятовський, Єпифаній
Славине:gький, Лазар Баранович, Мелетій Азик, Симеон
Поло:gький, вімані справі науки, просвітНИІJЬКИМ ідеалам, Українській православній
:gеркВІ .
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На початку 1650 р. tізеля обрано ігуменом
Київського Кирилівського монастиря, проте

ГІ З ЕЛЬ

прав українgів rізель ввюкав найвюкливішою
справою, що здавалося найбільш мол<Ливим за

деякий час він зберігав за собою посаду ректора. 1652 р. переведений ігуменом Пустинно-Микільського монастиря. 1656 р. за згодою Богдана Хмельниgького, від якого він

підтримки російського монарха Тому він не визнав Гадяgької угоди (1658), не підтримав гетьмана Петра Дорошенка. Але й виступив проти
російсько-польського Андрусівського перемир'я

заюкди мав підтримку й найкращі рекомен-

й проти передачі Києва польській стороні.

даgії, rізеля обрано архімандритом Києво-

rізелю нале)КИТЬ помітне місgе у науковому й

Печерської лаври. Був ним 27 років, до дня
кончини. Після смерті Сильвестра Косова
(1 657) київське духовенство розглядало кан-

духовному )КИТТЇ України. У своєму підручнику <<Твір про всю філософію>> (1646/47)
юн високо підносить роль знань і пізнаваль-

дидатуру rізеля як МО)!<ЛИВОГО митрополита.
rізель аКТИВНО долучався ДО rромадСЬКО-ПОЛіТИЧ-

ної діяльності людини. Значну частину твору
присвячено натурфілософіЇ, недостаТНЬО роз-

НОГО )КИТТЯ. Очолював дипломатичні посольства до російського gаря після уr<Аадення ук-

робленій його попередниками. rізель проводив ідею єдності матерії землі й неба, ії не-

раїнсько-московськоrо доrовору

знищеннасті й колообігу, а тако/І< універсаль-

стоював незале)кний стан

ності руху у всесвіті та різноманітності його

1654 р. ВідУ країнської gep-

кви, захищав імі історичні корені й правовий

форм. Широко використовував спадщину фі-

статус, права й привілеї монастирів, виборність митрополитів та інших ієрархів <<по
вольному ізбранію духовних му)кеЙ>>, невтручання московської влади у судочинство Київської митрополії, збере)кення імі підпорядко-

лософів, істориків від античності до раннього
Просвітниgтва- Арістотеля, Платона, Пталомея, Аемокріта, Орігена, Ареопагіта, Августина, Томи Аквінського, вперше в Україні ознайомив студентів з ім'ям Коперніка, його геліо-

ваності Константинопольському патріарху,
що було, як говорив rізель, <<коренем усіх на-

gентричним ученням. Філософією rізеля
покладений перший етап професійної філо-

ших вольностей і прав>>. Захист конфесійних

софії в Академії та Україні.

•
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ІНОКЕНТІЙ
Твір Гізеля <<Мир з Богом людині>>
виданий

1671)

(1669, пере

закладені П~ом Могилою. Саме тут друку

валися твори Иоаникія Галятовського, Лазаря

спрямований на утверд)l<ення

моралі в тогочасному суспільстві. Його вчен

Барановича, Антонія Радивиловеького та ін
ших відомих українських письменників. 1661 р.

ня про матерію та її форми, про таїну спо
кути, пости і т. ін. суперечили традиgійним
поглядам російського духовенства. На Мос

ковському православному соборі
було засуД)кено на спалення.

1690

за сприяння Гізеля видано відомий <<Патерик
ПечерськиЙ>> (перевидано

1678).

Дмитро Ро

стовський писав про Гізеля як про доброго

р. твір

пастиря: <<Плодовитий був... сей благодійний
му)к, від котрого ніхто тщима не відійшов

Писав Гізель і полемічні твори, спрямовані на
захист православ'я. Свою праgю <<Правдива

руками>>.

віра>> присвятив полеміgі з є-.rуїтом Павлом
Баймою про похоД)кення Святого Ауха, міс
gе папи римського в християнському св1n.

18.11.1683 р. <<Нарочитий і знаменитий Інокентій
!ізель... муя< премудрий, столп благочестія свя.
.
того, св1тило gерковное, через наиТІє смерrное

Багато років Гізель керував Лаврською друкар-

. .

ГІ З ЕЛЬ

...

нею, ГІдно продОВ)l<уючи п осютн1 традиgп,

Ф 12 Ф

згаснуло>> (Самійло Величко). Поховали Гізеля
в Успенському соборі Києво-Печерської лаври.
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ім'я Лазар

(1620 - 3.09.1693)
Ректор
К иєво -Могил.ян сько го
колеrіуму

(1650-02.1657)

Єдин.е моє бажан.н.я- залишити по собі
труди мої

ua

о

н

користь церкВи Божої

й заслужити Від людей добру пам'ять.
Лазар Баранович

І<

А

в

и

ч
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ародився в Білорусі Навчався у
Києво-Могилянському колеrіумі,
поnм на кошти св. митрополита

вод, доводив gареві, що взагалі краще ліквідувати їх представниgтво в містах України і
відновити вольності козаgькі Захищав інтере-

Петра Могили- в Калуській і Віденській академіях. З 1642 р.- викладач Колеrіуму у класах фари, інфими, граматики,
синтаксими, згодом- професор поетики, ри-

торики, філософії й богослов'я. З

си України, домагався участі і"і представників
в Андрусівських переговорах (1667), наполя-

гав не вімавати Польщі Києва. Засудив підпорядкування Української gеркви Московському патріархатові (1686). Вва)І<ав gей

1650 р.-

ректор Києво-Могилянського колеrіуму й од-

ночасно ігумен Київського Братського Бого-

явленеького монастиря.

крок фатальним для України.

Велику увагу приділяв освіті, зокрема Києво-

8.03.1 657 р. за під-

Могилянському колеrіуму. У роки Наgіональ-

тримки Богдана Хмельниgького висвячений
на єпископа Чернігівського та Новгорода-Сіверського. З 1666 р .- архієпископ. Водночас

но-визвольної війни українського народу
1648-1658 рр. докладав чимало зусиль, щоб
захистити Колеrіум від розорення, забезпечити

упродОВ)К маЙ)Ке 20 років (1657, 1659-1661,
1670-1685) управляв Київською митрополичою кафедрою, був фактично першою духов-

матеріально, піднести авторитет. ПродОВ)І<ував gю справу будучи єпископом й архієпископом Чернігівським. Залучав на допомогу

ною особою в Гетьманщині. Постійно перебував у gентрі політичного й культурного
)КИТТЯ України, впливав на поліТИІ<у гетьма-

гетьманів, зокрема Богдана Хмельниgького,
Івана Виговського та Дем'яна Многогрішного,
впливових світських і gерковних діячів. Аав-

нів. 27.05.1657 р. у Братському Богоявленському монастирі освятив гетьманські клейноди й подав їх новообраному гетьманові

рентій Крщонович, автор панегірика

<<Redivivus
phoenix, illustrissimus et reverendissimus Lаzаrus Baranowicz. .. >> (<<Воскреслий фенікс, найясніший і прессвященний Лазар Баранович... >>),

Івану Виговському. Був шанований серед козаgтва, брав участь у козаgьких радах. Виправдовував повстання проти gарських воє-

*

зазначав, що Баранович як <<спраюкній Аполлон>> <<заквітчав гори Могилянського П арнасу>>.
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Грабюра

І. Щирського
до панеzірик.а
Л. Барано8шtу
«Відроджений
фенікс>>
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Опікувався Баранович тако)К Чернігівською
школою, яку перевів 1689 р. з Новгорода-Сі
верського, облаштував їі на зразок Києво-Мо
гилянського колеrіуму. Стараннями наступни
ка Бара1ювича єпископа Іоана Максимовича
за підтримки Івана Мазепи школу перетворе

но на колеrіум (1700 р.). 1674 р. в Новго
роді-Сіверському Баранович заснував друкар
ню, 1679 р. переніс їі до Чернігова. За )КИТТЯ
Барановича чернігівською друкарнею було
видано понад 50 книг: букварів, богослуя<еб
ників, світських і релігійних творів. Серед
них - праgі самого Барановича, його одно

r

думgів: Йоаникія алятовського, підтримува

ти якого Баранович вва)кав <<за честь для на

уки>>, Данила Туптала, котрий певний час був
на посаді проповідника при Чернігівській ка

федрі, Стефана Яворського та ін. Ао освітньо
культурного гуртка Барановича, який склався

.

навколо друкарн1, нале)кали такая< поети:

Іван Величковський, Стефан Ялинський, Лав
рентій Крщонович. Були тісно пов'язані з
ним гравери Іван Щирський та Леонтій Та
расевич. Співробітничав Баранович із культур
ними діячами Києва, зокрема з архімандри
том Києво-Печерської лаври Інокентієм

Троїцький l.їt.Лін.ський собор у Чeprtizo6i

ЛАЗАР

БАРАНОВИЧ

(ізелем, ректором Києво-Могилянської ака

чимало земель та монастирів, відібраних ка
толиками. У порядкував у Чернігові Єле:gький
Успенський, Троїgький !мінський, у Новго
роді-Сіверському - Спасо-Пресбрюкенський
та в Батурині - Крупиgький Миколаївський
монастирі. Реставрував своїм коштом Новго
род-Сіверську Спаську :gеркву, Чернігівський
Борисоглібський собор. Сподви)кник Барано

демії й ігуменом Богоявленського Братського
монастиря Варлаамом Ясинським, професо
ром-казнадієм (проповідникам) Антонієм
Радивиловським, поетом і друкарем Іваном
Армашенком.

Баранович любив і пропагував музику. Будучи
ректором Києво-Могилянського колеrіуму,
створив при Братському монастирі великий
хор І хорову школу, в якій могли навчатись
і студенти. У Чернігові при своєму дворі
мав хорову капелу, якою керував Семен Пе
калиgький, утримував черковний хор. Бара
нович- автор музичних творів. В одному з
рукописних ірмолегіонів (після 1700) вміще
но його <<Херувимську>> (зберігається у Львів
ському історичному музеї). Канти і псалми,
створені Барановичем, поширювалися в Ук
раїні. При ньому Чернігів став другим після
Києва культурним gентром Гетьманщини.
Баранович вірив, що саме культура, якій він
<<слу)кив ревносно, як і Богові>>, є ознакою
найgивілізованіших країн Європи.
Баранович доклав багато зусиль для зміgнення
Української православної gеркви. З допомо
гою гетьманів повернув Чернігівській кафедрі

•

вича ЙоаникіЙ ( аАЯТОВСЬКИЙ ПИсаВ, ЩО В ІJЇЙ
справі Баранович наслідував <<гетьмана Мой

сея», тобто Богдана Хмельничького, з яким
був свого часу тісно пов'язаний громадсько
політичними справами. Залучав до будівни
:gтва й реставраgії храмів багатьох благочести
вих )Кертводавgів. Серед них - гетьмани Іван
Самойлович та Іван Мазепа, браgлавський і
київський воєвода Адам Кисіль, чернігівський
полковник Василь Аунін-Борковський. Пол
ковники Ааміан та Василій Многогрішні за
40 верст від Кролевgя на високому пагорбі
серед лісу звели Пустинне-Рихлівський Ми
колаївський монастир, стареgь Іона Волхов
ський на правому березі р. Снов збудував
Кам'янський монастир. При храмах Баране-

.

.

вич створював школи, реМІСНИЧІ gехи, яю на-

. .

.

.

.

вчали сирІт І неМІчних та пІклувалися про них
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Лазар Баранович був одним з найвідоміших
письменників і проповідників 2-ї пол. XVII ст.
Вва)кав, що література не менше сприяє са
моутверД)кенню наgії, ні)к козачька зброя.
Літературну спадщину Барановича становлять
різні за обсягом та )r<анром твори: проповіді,
полемічно-богословські трактати, листи, вір
ші тощо. Про свої твори Баранович говорив
як про земні й суєтні, просякнуті духом що
денного )І<Итrя Писав польською, сrароукраїн
ською, слов'янською мовами. Більшість про
повідей вміщено у збірниках <<Меч духовниЙ>>
(К., 1666; 2-ге вид. К., 1679), <<Трубьr словес
проповедньrх...>> (К., 1674; 2-ге вид. К, 1686).
Вагома частина творчої спадщини Баранови

ча- польськомовні вірші (бл.

1500), вміщені
(1671), <<Книга

у збірках <<Лютня Аполлона>>
смерті>> (167 6), <<У вінок матері Бо)КОЇ>>,
<<П'ять нот>> (обидві 1680) та ін. Баранович
та його учні, поети й худо)кники, були зачи
нателями нового мистечького оформлення

книг, названого згодом бароко, що rрунтува
лося на естетичності, образності, символах.
У своїх праgях, особливо віршах, Баранович
виявив себе як справ)Іаrій патріот, що лю
бить Вітчизну і і-і народ. Він палко молив
Бога, щоб Той відтворив в Україні мир та
спокій.
Похований Лазар Баранович у Чернігівському
Борисоглібському соборі. Того )І< року в кур
сі риторики, що читався в Києво-Могилян

ській академії, було вміщено вірші на його
смерть. Високоерудований невідомий автор
писав, що за Барановичем плаче вся Русь, бо
доброчинствами своїми ще за )КИТТЯ він за
слуговував більшої поваги, ні)І< карійський
цар Мавсол. Той уславлений був лише гроб
ницею (мавзолеєм), прирівняною до семи
чудес світу, а преосвященний Лазар відро
диться, як Фенікс, у споминах не лише в сті
нах Києво-Могилянської академії, а й серед
народу.

~
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(МЕІІJЕР ИН, МЕІІJЕРИНІВ) ІВАН

чернече

....
ім'я Иосиф

(р. н. невід.- р. см. невід.)
Ректор
Ки єво -Могилянської
академії

(серпень

1657 - серпень 1658)

Щасливий ти... що живеш між .людьми,

з Я'К:Ими х.ліб мудрості ділити можеш.
Симеон П оло:gький
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ОХОДИВ З украІНСЬКОГО КНЯЗІВСЬКО-

ГО роду Мещерських. Мав родинні
стосунки з гетьманом Іваном Ви

говським, брат якого Костянтин
Виговський був одру)кений з сестрою Ме
щерського. Слу)кив дипломатом короля Речі

Азиком). Ректорував до серпня

1658 р. Ще

ректором отримав привілей короля Яна ІІ
Казимира на архімандрію Чернігівську. Був
одним із кандидатів на Київську митрополію

після смерті Сильвестра Косова.

18.10.1657 р.

військ проти Франgії, слу)кив капітаном пі

був присутній на виборах митрополита Київ
ського Аіонисія Балабана у Софійському со
борі. Того )К року їздив до Московського
.gарства, де в Смоленську клопотався про
звільнення із в'язни.gі свого родича Стефана

хоти війська Речі Посполитої під прапором

Гурка.

Посполитої Владислава IV, представляв його
інтереси при дворі баварського князя Філіп
па-Вільгельма, воював у складі баварських

коронного маршалка Є)КИ Любомирського.

На прохання короля займався дипломатичними

Брав участь у військових діях проти Тран
сільванії, зокрема в облозі під Мед)кибо)кем

трансільванського князя Аьєрдя (Юрія) ІІ
Ракоgі (літо 16 57), після чого виїхав до Льво
ва. З отриманням Іваном Виговським геть

манської булави на початку серпня

р.

справами.

25.08.1657

р. зустрічався в Києві з

московським послом до Трансільванії Іваном
)Келябузьким, консультував його з питань,
що стосувалися ситуа.gії в Речі Посполитій
та умов капітуля.gії під МеД>кибо)кем князя

ригу Братському Богоявленському монасти

Аьєрдя ІІ Ракоgі. Ян ІІ Казимир неодноразо
во звертався до Мещерського по допомогу
в дипломатичних справах. У зв'язку з .gим

рі.

Мещерський

1657

прибув до Києва й прийняв чернечий пост

11.10.1657

р. був присутній на похороні

р. у Варшаві подав

прохання про звільнення його з Чернігівської
архімандрії, яке було затверД>кене універса

сестри Івана Виговського. Незабаром за спри

яння гетьмана обійняв посаду ректора Киє
во-Могилянської академії (після залишення
ректорства Лазарем Барановичем і Мелетієм

7.07.1659

лом короля, і був залучений до участі у дип
ломатичних місіях Речі Посполитої.
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1620- 12.01.1688)
Ки є во - Могилянської

академії

(1658-1663)

Треба читати mши про різГlі краЇГlи, про
те, що в rtиx діялося й діється ... [також]

-

про зВіріВ, птахів, zадіВ, риб, дерева, зілля,
каміrtн.я і розмаїті Води, котрі в морі, ріках,
студнях й irtшux місцях зrtаходяться, й ува

жати їх иатуру, властивості й користь ...

r
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ГАЛЯТОВСЬКИЙ

ЙОАНИКІЙ

>

ду, тобто- академії на рівні Краківського

оходив з Волині. Освіту здобув у
Києво-Могилянському колеrіумі
(1640-ві рр.). По завершенні на-

університету. Проте 1658-1659 рр. Академія
була маЙ)Ке ПОВНЇСТЮ ЗНИІІJеНа ВОГНеМ. f аля
ТОВСЬКИЙ самовімано береться за відбудову

вчання повернувся на Волинь,
близько 1650 р. прийняв чернечий постриг,
слу)кив у Куп'ятиІJькому монастирі (біля
Пінська). НаприкінІJі 16 55 р. на запрошення
v-t•

приміщень монастиря й Академії, поновлює

.

документи на земельнІ

ського колеrіуму Лазаря Барановича та київ
ського полковника Василя ДвореІJького, який
уболівав за відрод)кення Колеrіуму, повернув
ся до Києва. Деякий час був учителем моло
дого Юрія Хмельниgького у Чигирині та Су

ВІдновилися заняття у граматичних класах,

1665

р.- у класах поетики й риторики.

Проте через невідомий конфлікт з єпископом

Мефодієм Филимоновичем Галятовський
1665 р. мусив залишити Київ і понад 3 ро
ки, за його власними словами, <<скитався на
Подолі, Волині, Литві й в інших місgях, не
маючи своєї обителі>>. У липні 1668 р. на
запрошення архієпископа Чернігівського і

ботові.

1657/ 58 навч. р. викладав у Академії ритори
ку. 1658 р. обраний ректором та ігуменом
Київського Братського Богоявленського мо

[ алятовського розпоча

Новгорода-Сіверського Лазаря Барановича

[ алятовський прибув до Новгорода-Сівер
ського, де 166 9 р. отримав архієпископську

лося у знаменний для Києво-Могилянської

академії рік:

.

Ксаверов і Мухоїди, поселень Плесеgьке,
Чорногородка, Рильське та ін. У)Ке 1662 р.

свого вчителя, професора Києво-Могилян

настиря. Ректорство

.

володІння: мІстечка

6.09.1658 р. гетьман Іван Ви-

'
говськии nІдnисав з представниками поль-

грамоту на архімандрію в Єлеgькому Успен

ського короля Яна ІІ Казимира Гадяgький
договір (ратифікований Польським сеймом

ському монастирі.

.,;

rалятовський

виявив себе

Києво-Моrилянському колеrіуму офіgійно

дбайливим <<строїтелем, правителем і госпо
дарем>>, і незабаром <<місgе тоє святоє яко
красен крин во честь Господу Богу проквіт

надавалися права вищого навчального закла-

нуло>>.

у квітні

1659).

Однією зі статей договору

*
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Як письменник, освітній та gерковний діяч
•

v

V

1a-

•

лятовськии залишив пом1тнии сл1д у духов-

ному >китті У країни 2-ї половини XVII ст.
Праgюючи в Києво-Могилянській академії,

підготував і 1659 р. видав у Лаврській дру
карні збірку ораторських промов на різні те
ми- <<Ключ разум.-&нію> (перевидана у Львові

1663

р. і в Києві

1665

р.). Ао збірки

1алятов

ський додав перший вітчизняний курс ора
торської науки під назвою <<Наука, албо спо
соб зло>кеня казаня>>, де виклав теоретичні
•

•

•••

•

V

засади проповІДІ и практичнІ рекомендаgп

до побудови їх >канрових різновидів. Одна
з основних вимог до пропоВ1дника полягає

в тому, що казання його має буги доступним
і gікавим. Щоб пробуркувати думку й роз-

.

.

ширювати уявлення слухаЧІв про свІт, не

мо>кна обмел<уватися переказом одного ли
ше Святого Письма та книг отgів Святої
І.Jеркви, а треба залучати приклади зі світу

.

.

природи, 1еторн, народю перекази тощо.

Перу [ алятовського налея<ить близько 20 тво
рів полемічного характеру: збірка оповідань
> (тричі видана), збірка
чудес <<Небо новоє... >
оповідань-легенд <<Скарбниgа потребная>>
(1676); теологічний трактат <<Аушіі людей

+ sз +

<<Месія правдивий>>

r

Йоан.икія алятовськоzо

ЙОАНИКІЙ

ГАЛЯТ ОВ С ЬКИЙ

умерльrю> (1687); полемічно-богословські
трактати <<Месіа правдивьrЙ>> (1659), <<Alko-

полол<ень прикладами з різних галузей )КИТ
тя, літератури, історії, мистечтва, міфології.

ran>> (1663), <<Rozmowa bialocerkiewska>>
(1676), <<Stary kosci6l>> (1678), <<Labydz>> (1679),
<<Fundamenta>> (1683), <<Боги поганскіи>>
(1686) та ін. Твори Ї алятовського антикато

Ї алятовський писав українською й поль
ською мовами. Вагомий його внесок у ста-

..

..

.

.

..

новлення укрюнсько1 АІтературноІ мови.

Їрунтуючись на українській книл<ній, він

личького спрямування репрезентують дру

широко залучав народну мову, використову

гий, пізній період полеміки, предста.вники
якого, перева)КНО вихованgі Києво-Могилян

вав не тільки й окремі слова, а й gілі фрази,

речення. Твори Їалятовського поширювалися

ської академії, були людьми освіченими

в Україні, Білорусії, у Молдові, Румунії, Мос

й ерудованими. З іменем Ї алятовського, як

ковії. Наукова й літературна діяльність Ї аля

і його послідовників, професорів Академії,

товського розкриває його як людину широ
кого світогляду, глибоких і різноманітних
знань, основи яких він набув у Києво-Моги
лянській академії.

f

V

V

• •

пов яз ании новии етап теоретично1 думки,

наукової, худо)кньої, публіgистичної творчос

ті. Їхнім творам притаманний високий ху•v

v

•

ДО)КНІИ стиль, науковии ршень викладу, ен-

.

.

.

gиклопедичн1 з нання, 1люстраg1я окремих

Поховано Йоаникія Їалятовського у Чернігів
ському Єлеgькому У сп енському монастирі.

А

МИ ХАЙЛО
чер нече

ім'я

з

и

І(

МИ І<ОААЙОВИЧ

Мелетій

(р. н. невід .-7 .02.1682)
Р ектор (виконував обов ' язки)
Ки є в о-Могилянської академії

( 1655-1657, 1662- 11.1665)

Впра8н.ий про8ідн.ик слова Божого й учитель.
Макарій Булгаков

Ки~всьха церква
КШбсьхоzо Кирилібсьхоzо моиастиря

МЕЛЕТІЙ
оходив з укрюнеького шляхетського роду з БраgлавІІJини. У родині Азиків велику увагу приділя-

ДЗИК
ський й Аанило Туптало (Аимитрій Ростовський). Мелетій Азик нале)кав до тієї частини українського духовенства, яка рішуче

~~=§~ ли освіті дітей. Молодший брат

виступала проти підпорядкування україн-

Азика Данилонавчався в Падуанському університеті. Прибувши до університету 1660 р.,

ської gеркви Московському патріархатові.
4.03.1666 р. їздив до Москви на чолі посоль-

нальність- українеgь>>.

непорушними права і старовинні вольності

він записався: <<Йозеф Аанило Дзик, наgіо-

(IJe

найдавніша назва

<<українеgь>>, яка зустрічається в списках студентів Падуанського університету.) Мелетій
Азик здобув освіту у Києво-Могилянському
колегіумі (2-га пол. 1640-х рр.), по закінченні
якого разом із Теодосієм Баєвським і Теодосієм Софоновичем залишився там на запрошення ректора Лазаря Барановича вчителю-

вати.

ства шд духовенства, яке вимагало залишити

української черкви, серед яких- <<вольньгй
на митрополію Київску сотворяти вибір>>.
Дзик підтримував стосунки з родиною Тупталів.
Саме київський сотник Сава Туптало сrав ктитором Київського Кирилівського монастиря,
а його син Данило Туптало (у майбугньому Димитрій Ростовський) по закінченні Києво-Моги-

1655-1657 рр.- намісник Барановича

лянської академії пішов послутником доДзика

у Братському Богоявленському монастирі.

і прийняв від нього чернечий посrриг. ПіСАЯ то-

Тоді )К, за традиgією, виконував обов І ЯЗКИ

го як Йоаникій алятовський залишив Акаде-

ректора Колегіуму. З 1657 (1660?) р.- ігумен
Київського Кирилівського монастиря.
На ректорській посаді його замістив 1658 р.

мію (1662), на думку деяких дослідників, Дзик
був ії ректором до 1Шщя 1665 р. 1677 р. Дзика
переведено ігуменом до Київського Михайлів-

r

Йоаникій іалятовський.

ського Золотоверхого монасrиря, де він був ви-

Як професор риторики й поетики, Азик передавав мистеgтво говорити й писати україн-

свячений у схиму Димитрієм Ростовським.
Похований у соборі Київського Михайлівського

ською мовою своїм виховаНІJЯМ. Серед його

Золотоверхого монастиря. Поховання, як і со-

учнів і послідовників були Йоаникій іалятов-

бор, зниІІJено 1935 р.

•
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В арлаам

(р. н. невід.- 22.08 .1707)
Ректор

Ки є в о-Могилянської академії

(13.11.1665- 08.1673)

Я в захfЗаті бід одн.остайн.оzо обраиня [реюпо
ром] пречесиоzо отця Ясипськ.оzо

-

п.лодо

посиої ZUX:U MOZO 8uuozpaдy.
Лазар Баранович

ь

І<

и

й

ЯСИНСЬКИЙ

ВАРЛААМ
авчався в Києво-Могилянській

академії в часи ректорства Лазаря
Барановича (1650-1657), по закін

!Ші!~=~Зl~ ченю якої слухав лекgії в університетах Польщі й Чехії (Краків, Оломоуg,

Ельбінг ), отримав ступінь доктора філософії
(<<увінчаний філософським ковпаком>>). Після
повернення (1661) запрошений на посаду
професора Києво-Могилянської академії.
Викладав піїтику, риторику, філософію й бо
гослов'я. 13.11.1665 р. обраний, 6.01.1666 р.

стирі Братськім>>. Ясинського підтримували
вихованgі Академії: архімандрит Києво-Пе

черської лаври Інокентій !ізель, Аанило Туп
тало, гетьмани Дем'ян Многогрішний, Іван
Брюховеgький, Іван Самойлович, Іван Мазе

па. Митрополит Йосиф Нелюбович-Тукаль
ський ПО)Кертвував Академії своє село Стай
ки (тепер Кагарлиgького р-ну Київської об

ласті), полковник Василь Авореgький - кіль
ка садиб у Києві на Подолі, гетьман Іван
Брюховеgький клопотався перед gарем про

затверд)кений ректором Академії та ігуме

<<школи київські>> та обі:gяв оголосити <<всена

ном Братського Богоявленського монастиря.

родний збір>> на їх відновлення. 1670 р.
Ясинський виклопатав грамоту польського
короля Михайла-Корибута Вишневеgького,

Був тако)!< ігуменом Київського Пустинно
Миколаївського монастиря.

Обрання Ясинського на ректуру викликало
схвалення в українських наукових та релігій-

.

..

них колах, а таКО)К серед д1лово1 частини

суспільства. У лютому 1666 р. полковник ки
ївський Василь Авореgький, великий при
хильник Києво-Могилянської академії, писав
до гетьмана Івана Брюховеgького: <<Щоб іск
ра Бо)І<а не погаслай сім'я не було викоріне

якою підтверркувалися всі володіння Брат
ського Богоявленського монастиря, й грамоту

від 10.10.1670 р., якою дозволялось <<Києво
Могилянську академію на і"і місgі, rрунтах
і фундаgіях відновити і в ній викладати всім,

.

.

хто приходить, уСІ началью предмети, мис-

ство ... шановного о. Варлаама Ясинського, кот

теgтва, науки й знання через професорів>>.
Ясинський звертався по допомогу й до мос
ковського gаря Олексія Михайловича. В ли
стах-чолобитних повідомляв, що gерква Бого

рий

явленська й при ній Благовіщенська повністю

не до навчання дітей... обрали на правитель

y)J<e

велике почав будівничrво в мона-

* вв +

ВАРЛААМ

ЯСИНСЬКИЙ

згоріли, так що й чудотворної ікони Пресвя
тої Богородиgі Вишгородської поставити ні
де, що gарський воєвода Юрій Борятинський
забрав 600 колод, припасених на відбудову
Академії, а в маєтності монастиря Новосіл
ки - понад 1ООО четвертей )Кита, всякої
скотини, коней та інших рухомих речей по
забирав.
Зібравши деякі кошти, Ясинський 1670 р. від
будував <<учбові училищні зданія», келії, а та
КО)!< звів нові дерев'яні Богоявленську й Бла
гоющенську gеркви.

поета, якому Ясинський був за вчителя й nо
кровителя.

р. під час чергового набігу татар у Ново
сілках було вбито трьох слу)кителів Братсько

1673

го монастиря. Його ченgі подали митрополи
тові <<Аяментаgію>>, сповнену докорів ректо

ру, хоча ім'я його прямо не називалось. Беру
чи на себе провину в смерті ченgів, Ясия
ський подав прохання про звільнення його
з посади ректора й ігумена Братського мо

настиря. Спочатку був на посаді проповідни
ка Києво-Печерської лаври, а по смерті Іно

кентія (ізеля обраний їі архімандритом

У)ке на другий рік його ректорування в грама

тичних класах відновилися заняття, 1672 р.
запраgювали класи поетики, риторики й фі
лософії. На виклада:gькі посади були запро-

.

.

.

.

шею учител1, ЯІG зюанчили навчання за кордоном.

Ясинський користувався повагою вихован:gів.
Вони присвячували йому панегірики й про
мови. IJe, зокрема, хвалебна промова Михай
ла Онихимовського (1696), промова в ано
німному курсі риторики за 1699 р., вірші

<<Млеко од овgі пастору нале)кноє>> (1691) та
<<Зеrар з полузеrарком>> (1690) Івана Велич
ковського, відомого українського барокового

(1684-1690).
Великою турботою Ясинського стала Лаврська
друкарня. Незвюкаючи на заборону росій
ського патріархату Києво-Печерській лаврі
друкувати самостійно, без московських вка
зівок і :gензури, книги, видав <<Четьї МінеЇ>>
(<<Книги )l<Итія святих>>) Амитра Ростовського
з власною передмовою (1689). Відредагував
і видав анонімний <<Аітописеgь>>, у якому

..

.

ОПИсаНО ПОДП В1ТЧИЗНЯНО1 та СВ1ТОВО1 1СТОр11.

Сам Ясинський- автор багатьох віршів,
послань, полемічних трактатів, проповідей,
ЛИСТlВ.
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р. Варлаама Ясинського возведено в
сан митрополита Київського, Галичького і
всієї Малої Росії. Окрім того, гетьман Іван

в чального корпусу (Мазепиного), Богоявлен
ського собору, поповнення ним бібліотеки,
надання стипендій студентам тощо. З пастир

Мазепа виклспотав йому титул екзарха Мос

ською прихильmстю величав гетьмана <<про

ковського патріарха. В)ке як найвищий ду

мислителем та благодіятелем>> Академії. Саме

ховний правитель України Ясинський не по
лишав турбот про Академію, трудився ради
<<Обителі сея святоЇ>>. Залучив до викладання

в чей час Академія досягла свого найвищого
розквіту й отримала титул Моrилянсько-Ма

31.08.1690

зепинська. Заручившись підтримкою своїх
вихованчів, - гетьмана Івана Мазепи та мит
рополита Рязанського й Муромського Сте
фана Яворського, Ясинський виклспотав у

Стефана Яворського, Йоасафа Кроковського,
Христофора Чарнучького, Теофана Прокопо
вича. За розпоряД)кенням Ясинського в Ака
демії було поновлено математичний клас, де

Петра І грамоту від 26.09.1701 р., яка під
тверд)l<увала поло)кення грамоти 1694 р.
і визнавала право Києво-Могилянської ака
демії на власний суд і самоврядування, тоб
то підтверД)кувала її давній статус вищої
школи. Поховано Варлаама Ясинського в
усипальни!JЇ У сп енського собору Києво-Пе
черської лаври поряд з архімандритом Іно
кентієм rізелем.

р. Теофан Прокопович започаткував
перші студії з вищої математики. При ньому
набули подальшого розвитку тако)К мово
знавство, література, історія. Ясинський нама
гався обме)КИТИ виклики могилянІJів на ви
кладачькі та вищі ієрархічні посади у Росію.
Підтримував розгорнуте гетьманом Іваном
Мазепою в Академії будівничтво нового на-
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Сильвестр

(р. н. н е від.-1684)
Р ектор

Ки є во - Могилян с ь к ої
а к адемії

(25.11 . 167 3- 10.03.1683)
[Аар]

.. .в озн.амеrюван.іе любови

за восприятіе премудрости на том
м1; ст1; святом киевомоzи.лянском.
Порфирій Зеркальников.
З дарчої свого будию<у ректору Головчичу

на Академію.

1680

Богоя8.лен.сь1СUй собор
Братського монастиря й Академії

в

ч

и

ч

СИЛЬВЕСТ Р
П

охоД)кення

.

.

1 сштське

.

'

rоловчич

.

дора Олексійовича дозвіл посланgям Брат

1м я нешдо-

мі. Освіту здобув у Києво-Моги-

ського монастиря при1здити через КО)кних

~~~~~~ лянській академії. Певний час був
е?<

3 роки

до Москви, із зазначенням умов їхньо
го утримання, ДАЯ збору коштів на монастир
і Академію. Клопотаннями Головчича думний
дяк Московського Посольського приказу
Порфирій Зеркальніков (Семенніков) подару
вав Академії великий двір з будинком, який
придбав ще в 50-ті рр., коли навчався в Мо
гилянському колеrіумі. У дарчій він зазначив:
<<В ознаменованіе любви своей за восприятіе

ректором Гайського (Гощанського) колеrіуму (Гоща- тепер рай:gентр Рів
ненської області) й ігуменом Гойського Ми

хайлівського монастиря, приписаного до Ки
ївського Братського монастиря ще за часів
Петра Могили.

Після розорення Гойського монастиря тата
рами (1 673) за рекоменда:gією архієписко
па Чернігівського і Новгорода-Сіверського
Лазаря Барановича дістав посаду ректора
Києво-Могилянської академії та ігумена
Братського Богоявленського монастиря

премудрости на том м"h c'I"'h святом киевомо

гилянском>>. Стан справ Академії налагоД)І<у
вався.

Вихован:gями Академії часів ректорування Го

(25.11.1673-10.03.1684). Матеріальний стан

ловчича були Йоасаф Кроковський, Іван Мак

Академії на той час був досить ТЯ)ККИЙ. Го
ловчич докАав чимало зусИАЬ (<<приніс у )Кер
тву свої труди>>) ДАЯ його поліпшення. Роз

симович, Лаврентій Крщонович, Іустин Бази

ширив маєтності Братського монастиря за
рахунок подарованих 1679 р. нЬкинським

протопопом Мефодієм Филимоновичем угідь
з лісом і сіно)катями біля Івангорода НЬкин
ського полку. 1681 р. виклспотав у :gаря Фе-

•

левич, Яким Горленко, Афанасій Ми слав

ський, Захарія Корнилович та інші в майбутньому відомі світські й gерковні діЯЧ1.
1683 р. Головчич дістав міс:gе настоятеля Ки
ївського МихайЛівського Золотоверхого мо
настиря, де через рік помер і, ймовірно, похований.
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( р. н. невід.-

25.12.1690)

Ректор

Ки єво -Могилянської

...

академ1 1

(04.1683-1684)

М. Карн.о(Jськuй.

Титул. «Арифметикu>>.

Москва.
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авчався в Києво-Могилянському колегіумі в

дентом, писав згодом, що Братський
монастир був тоді <<)!щд-t н и хлад-tн».

часи ректорування Аа-

Очевидно, rуrуревич не впорався з

заря Барановича.

управЛІННЯМ таким високим закладом,

Якийсь час був у ній викладачем.
Разом з Барановичем, висвяченим
на архієпископа Чернігівського,

як Академія. Влітку 1684 р. він полишив ректорську посаду. Невідомо,
де перебував до 1688 р.

покинув Київ. Був духовним от-

1688- 1689 рр. rуrуревич- ігумен

чем рукополо)l<енчів при кафедрі
архієпископа, тобто наставником
тих, хто готувався до священства.

Максаківського монастиря Чернігівської єпархії (на території Борзенської сотні). За рангом цей монастир

Виконував різні доручення Бара-

був незначний, тобто

новича. Зокрема,

пони>кений на щаблях ієрархічного

1671

р. їздив до

r уrуревич був

Москви домовлятися про продюк

просування. Падіння

його книг. Близько п'яти років

доюкувалося і в Максаківському мо-

(1677-1682) був ігуменом вели-

м. Карновський.

кого й славетного Батуринського
Крупицького монастиря. 1682 р.
переведений ігуменом Київського
Михайлівського Золотоверхого мо-

Компас. «Ариф.мепшка».
Москва. 1703

r уtуревича про-

настирі. Слідча комісія, споряД>кена
архієпископом Лазарем Барановичем,
яку очолював ігумен Чернігівського
Іллінського монастиря Лаврентій
Крщонович, констатувала провини

настиря, але був ним лише рік. 1683 р. обраний ректором Києво-Могилянської академії

r уrуревича. Він був позбавлений ігуменства
і 16 90 р. як простий чернець попросився

й ігуменом Братського Богоявленського монастиря. Відомостей про його діяльність рек-

до Батуринського монастиря, де його прийняв добросердий архімандрит Дмитро Туп-

тором немає, хіба що Теофан Прокопович,

тало. За рік <<в б-tдах и скорбех» rуrуревич

який у час ректорування

помер.

r уtуревича

був сту-
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!єзекіїль
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(рр. н. і см. невід.)
Ректор
К и є во -Могилянської
академії

(26.07.1684 -

о

9.1687)

Студенти Академії.
Фрагмент грашори І. Мигури.
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ародився в сім'ї нЬкинського
протопопа, згодом єпископа

<

1.!

v

Мстиславського, Оршанського і
v1.!J Могильовського Мефодія Филимоновича. Закінчив Києво-Могилянську акаде
мію. Обраний на ректора Києво-Могилян
ської академії й ігумена Київського Брат
ського Богоявленського монастиря після
Сильвестра Головчича 26.07.1684 р. за река
мендачією архієпископа Чернігівського і
Новгорода-Сіверського Лазаря Барановича й
затверд)l<ений універсалом гетьмана Івана
Самойловича. За деякими даними, на чей
час Филимонович у)ке був відомий як про
фесор Академії, де викладав філософію, але
підручники, укладені ним, не збереглися. За

Патерик. Печерський. Київ.

1661

лишились документи про його господарську

тися походить>>. За Филимоновича у Києво

діяльність, турботу і благодійничтво щодо
Києво-Могилянської академії. На прохання

Могилянській академії з 'явилися нові науко

Филимоновича гетьман Іван Мазепа видав
універсал, за яким передавав с. Бельмачівку
з гетьманських володінь на Академію і

ві сили, зокрема професори Силуян Озер
ський, Сте~ан Яворський, Прокопій Кала
чинський, Иоасаф Краковський. Восени

Братський монастир, <<всій Малой Россіи
потребньrй для того, що в нім чвіченіе вся

р. обрано нового ректора- Теофана
Прокоповича (І). Ае після Академії перебу
вав Филимонович, коли помер і де похова-

кому с малороссійскіх дітей хотячому учи-

НИЙ, неВІДОМО.

Ф 96 Ф
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Прокопович

(І)

(р. н. невід.-3.04.1689)
О браний

ректором

Ки є во - М огилянської

академії

16.09.1687

Храми, збудобан.і Ібан.ом. Мазепою,
та йоzо портрет.
Фрагмент гравюри І. Мигури поч.
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ОХОДИВ З рОДИНИ КИІВСЬКИХ МІ-

кладач Академії.

щан. Навчався в Києво-Могилян-

~~~~ ській академії. Доводився рідним

ром й іrуменом Братського Богоявленського мо
насrиря. Але відмовився від обох посад. За Д)Ке

~

релами, <<юке смирею.я ради своего ректорсrва

дядьком вІДомому вченому,

16.09.1 687

обраний їі ректо

ректору Академії Теофану Прокоповичу

и )І<адной годносrи иrуменской не восхотеЛ>>.

(1677-1736). З 1675 р. Прокопович - ви-

Ао кончини своєї викладав в Академії богослов'я.

Братський Боzоя8лен.ськ:ий собор з КиєfJо-Моzи.ля:нс?Jкою академією. Середина ХІХ ст.

п

ІДАУЗЬІ<И
(П

чернече

О А А У

І

•

ІМ я

Пахомі й
(рр . н . і см. невід.)
Ректор

Києво-Могилянської

...

академ11

(09.1690- 12.1692)

Академі1tні тези.

Фрагмент гравюри Г. Левиgькоrо.
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ПІДАУ З ЬКИЙ
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ОХОД)КеННЯ Та СВІТСЬКе 1М Я НеВІ-

на Мазепи й митрополита Київського, Га

домі. Освіту здобув у Києво-Моги

лиgького і всієї Малої Росії Варлаама Ясин

лянській академії у 1660-х рр.

ського посилав у 2-й половині

Був ігуменом Київського Виду
бичького монастиря. 09.1690 р. обраний
ректором й ігуменом Братського Богоявлен

ського монастиря. Був ним

2

роки. Але ви

кладав богослов'я у чей час Йоасаф Кроков
ський. Залишилися відомості про господарську
діяльність Підлузького, що сприяла змічнен
ню монастиря й Академії. Мав добрі стосун
ки з гетьманом Іваном Мазепою, покровите
лем Академії. Універсалом від 4.08.1691 р.
гетьман, на прохання Підлузького, затвердив
за Братським монастирем усі дворові місчя
в Києві, придбані ним протягом тривалого
часу, а такол< села в Остерській сотні: Позня

1691

р. до

Москви депутаgію. Ао її складу входили: не

бЬк Івана Мазепи студент філософії Іван
Обидовський, його учитель Микола Дорого
миреgький, учитель філософії Іполит Зару

бечький, ієромонах Парфеній (віроrідно,
учитель поетики Родович), учителі Захарія
Корнилович, Митрофан Орловський, ще два
студенти і <<христовий піп>> Василь Філія
ський. Очолив депутачію префект Академії
Силуян Озерський. Депутачія склала чарям
Івану та Петру Олексійовичам <<достодОЛ)К
ное )І<елательство и благоприв"hтства>> й під
несла прекрасний панегірик з богословськи
ми й філософськими тезами та гравюрами

ки, Карпиліnку з присілками Косачівкою й
Аутавою, сільче Виповзів, остерську греблю з
млинами, а таКО)К наданий Братському мо
настирю від )Кителя Івангорода Ніл<инського

на знак високих досягнень Академії в чих
науках, а до Малоросійського приказу був

полку Данила Чернечя двір з городом, по
лем, гаєм, сінокосом, пасікою й озером.

старанну підготовку, прекрасні промови й

з метою отримання чарських грамот на
придбані маєтності Підлузький з відома Іва-

Д)кення маєтностей. Коли помер і де похова

v

V

подании на затвердл<ення реєстр маєтностеи

Братського монастиря. Але, незва)І<аючи на

.

.

.

панеnрик, депута!J1Я не отримала mдтвер-

ф 100 ф

ний Підлузький- невідомо.

І< РОІ<ОВСЬІ<ИЙ
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ім 'я И о асаф

(р. н. невід.-1.07.1718)
Р ектор

Ки є во - Могилянської
академії

(1689 / 90,
20.01.1693- 25.03.1697)

... Людина

досконало вчена, богобоязлива,

зело розумиа і статечна і краще від інших

управляти [Академією] зможе.
Іван Мазеnа

ЙОАСАФ
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КРОКОВСЬКИЙ

ОХОД)КеННЯ

невІдоме.

Навчався
у Києво
Могилянській академії
ДО 1670 р. З 1673 р.
багато мандрував по
Європі, слухав лекgії
у зарубЬкних універ
L.:;

[!] ~ [!]

ситетах, зокрема

курси філософії та боІ

'v

гослов я у славетн1и

на той час Римській
католиgькій академії,
...,

прииняв для gього
тимчасово ун1атство.

З 1683 р. Кроковський
на батьківщині,
21.11.1683 р. прийняв
чернечий nостриг як
православний у Київ
ському Пустинно-Ми-

Мазепин корпус. 70-ті роки ХІХ ст.

кола1вському монасти-

рі. 16.12.1688 р. обраний його ігуменом.
З 1683 р. в Академії викладав мови, поетику
й риторику, з 1686 по 1689 р.- професор

філософії та префект, 1689/90 н. р.- ректор
і професор богослов'я. 20.01.1693-

25.03.1697

р. знову ректор Києво-Могилян-

ЙОАСАФ

КРОКОВСЬКИЙ

ської академії, професор богослов 'я й водночас ігумен Братського Богоявленського монастиря, але не полишив ігуменства і в Пустинно-Миколаївському монастирі.
Користувався підтримкою гетьмана Івана Мазепи. У ставленій грамоті митрополита Київського, Галиgького і всієї Малої Росії Варлаама Ясинського від 20.01.1693 р. на ректорство сказано: затверд)кується << ... пречесний ігу-

р. Кроковського призначено архімандритом Києво-Печерської лаври.
15.08.1708 р. в Московському Успенському
соборі висвячений моrилянчем Стефаном
Яворським, митрополитом Рязанським і Муромським, блюстителем патріаршого престолу, на митрополита Київського, Галиgького
і всієї Малої Росії.
Опікувався Кроковський своєю Alma Mater, бу-

25.03.1697

мен монастиря Пустинно-Микільського Йоа-

дучи ректором, архімандритом і митрополи-

саф Кроковський з благовоління Бо)кого та
нашого пастирського благословіння та повеління ясновельмол<Ного його милости пана
Івана Мазепи, гетьмана військ... запорозьких...>>.
З приводу ІJЇєЇ події Іван Мазепа писав мит-

том. Під його покровом значно зріс в Академії рівень викладання гуманітарних наук, філософії, богослов'я. Живий струмінь у навчальному проgесі, втілення досягнень європейської наукової думки (чому сприяли та-

рополиту Варлааму Ясинському: <<Як заюкди
я всією душею бюкаю того, щоб у школах
братських київських було нале)l<Не правління,
щоб на по)киток всій Малоросійській Україні
від них добрі виростали плоди, так і тепер...
щоб Йоасаф Кроковський при своїм ігумен-

КО)К Стефан Яворський та Прокопій Калачинський, які були викладачами після повернення із закордонних університетів) піднесли
Академію на високий щабель розвитку. Започатковані регулярні чотирирічні курси богослов 'я (перший такий курс прочитав Кроков-

стві Микільськім був і ректором Братським,

ський у 1693-1697 рр.) сприяли прославленню

поНЄ)Ке знаю, що він, пречесний отеgь Кроковський, ігумен Микільський, людина досконало вчена, богобоязлива, зело розумна і ста-

Академії як gентру православного богослов 'я.
Кількість сrудентів невпинно зростає. Ао Ак.адемії йдуть і йдуть юнаки з усіх куточків

течна і краще від інших управляти змоя<е>>.

України, з-за кордону.

* *
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Залишилося кілька курсів лекчій Кроковсько
го. lJe, зокрема, риторика під назвою <<Pena-

Кроковський відомий і як історик. На основі
літописів Київської Русі, <<Аітописgя>>, редаго
ваного Варлаамом Ясинським, <<Кройніки>>
Теодосія Софоновича, <<Синопсису» та <<Хро
ніки>> Миколая Стрийкевеького уклав <<Аіто

rium Tullianae eloquentiae... anno 1683»
(<<Комора Ту лліанського красномовства до
постійного юкивання укрюнською моломю ...

представлена і відкрита

.
вІдзначається

1683

року>>). Вона

високим теоретичним

писечь>>

.
рІвнем.

.

дить власні приклади. Традичійна черковна
проповідь у риторичі відсутня. Збереглися
ТаІ<О)К курси філософії (1686) та теології

Курс філософії <<Диспути логі

українські книги друкувати заборонялося).

ки... викладені в колеrіумі Києво-Могилян

(1686)

Дозвіл надійшов, але з умовою: <<АкафісТ>> пе
рекласти <<на великороссійское наречіе>>.

має чіл

За Гадяgькою угодою Академія ще з

ком світський характер. Кроковський відме)Ковується в ній від середньовічних схоластів

1658

р.

мала права вищого навчального закладу, але

у трактуванні філософії Арістотеля. Величез-

.

.

сів. Ао <<Аітописgя>> увійшли й нотатки авто
біографічного характеру. Кроковський - ав
тор передмов до <<Тріодіону>> (К, 1702), <<Ака
фіста св. Варварі>> (І(, 1728) та інших праІJЬ.
У)ке по смерті Кроковського Києво-Печерська
лавра клопоталася перед Москвою про дозвіл
на друкування <<Акафіста>> (оскільки в Україні

Інокентія rізеля та інших могилянчів, наво

ськім роксоланській молоді>>

де висвітлювалися події

ютчизняноІ та всесвІтньо1 ІСторп з давюх ча-

Окрім того, Кроковський надав риторичі
вітчизняного спрямування. Він посилається
на прачі Петра Могили, Сильвестра Косова,

(1693-1697).

(1685-1712),
..
.

в нових політичних умовах Кроковський зро
бив крок на підтверД)кення чих прав Мос
квою. За згодою і підтримкою митрополита
Варлаама Ясинського й гетьмана Івана Мазепи

.

ного значення надає розуму, пІзнанню Істи

ни: <<Ми не боїмося темноти незнання, кот
ре В)Ке своїм ім'ям суперечить логічі. Тем-

він на чолі посольства прибув до Москви
й подав чолобитну. 11.01.1694 р. отримав дві
чарські грамоти - про закріплення за Акаде-

нота швидше властива нерозумним, Ю)К нам,

обдарованим розумом- шукачам пізнання
реqеЙ>>.
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мІєю всІх
ня

· -·

11

11

.

....

маєтностеи та про пІдтверркен-

І

І

••

давнІх приВІлеш
V

-

о

V

самоврядування и
t

V

t

t

права приимати І навчати дІтеи усІх стаюв з

України, Росії <<и иньrх стран приходящих>>.
Окрім того, Академії було призначено <<)Ка

лованіє>>

- 50 руб. і 50 чвертей )КИТа на рік.
Кроковський - і як ректор, і як митрополит

вімана слу)кив Академії. Абаючи про вихо-

.

.

.

вання студенТІв, ВІН ВІдновив студентсью

конrреrа:gії (братства), засновані свого часу
ще Петром Могилою. Заповів Києво-Моги

лянській академії усю свою бібліотеку і вели
кі кошти на бурсу, яку кияни назвали <<сту
дентським домом>>. Кількість студентів завдя
ки старанням Кроковського та Мазепи швид
ко збільшилась і сягнула на початку XVIII ст.
маЙ)ке 2000 чоловік. Кроковський опікувався
викАадачами й випускниками Академії, зок
рема Стефаном Яворським та Христофором
Чарну:gьким. Професори й студенти любили

й повюкали Кроковського й присвятили йо
му численні панегірики та промови. Серед

них - хвалебні вірші й промови Йосифа
Валявського, Йосифа Туробойського, Івана
Академінн.і тези, присвячені Йоасафу Кроковському.
Гравюра І . Мюури.

1713

Миштальського. Останній вва)кав засади
діяльності Кроковського у вихованні молоді
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<<чудотворними й бо)кественними>>. У своєму
філософському курсі Христофор ЧарнуІ:JЬкий

раїні ті, що були невдоволені політикою
Петра І. На допитах gаревич показав, що
листувався з Кроковським, nосвячував йоrо
у свої плани. Того )І< року до ІJаря дійшли
вісті, що Собор українських ієрархів, зібра
ний Кроковським, постановив не приймати

серед <<felicissin1is... lun1iпatibus>> ( <<Незрівнян
них світочів>>) називає Варлаама Ясинського та
Кроковського - <<thaumaturgi caeli Peczarieпsis
magno abbatum patre>> (<<великого отgя серед
архімандритів чудотворного неба печерсько
го>>). На знаменитих тезах Івана Миrури в ото

ряду російських реформ, які стосувалися
gеркви. Кроковський був викликаний до gа
ря. По дорозі, у Твері, був узятий під варту
й ув'язнений в Архангельському монастирі,
де й помер. Похований у Тверському Пресб
рюкенському соборі.

ченні алегоричних фігур та студентів у повний
зріст зобрюкено митрополита Кроковського.
1718 р. в Москві почався проgес gаревича
Олексія Петровича, якому співчували в Ук-

* *
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Прокопій
(рр. н. і см . невід . )
Рек тор

Ки є во-Могилянської

...

академ11

(1697-03.1701)

Rector emeritissimus...
З гравюри, піднесеної
Калачинському студентами

Аt<.аоем.ічuі тези, присвячені
Про1<.0nію Калачин.сьt<.ом.у.
Гравюра І . Щирського.

1697-1701

І<

и

й
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вітське ім'я і похоркення невідомі.

ректора Кроковського порушив перед Мое-

Навчався у Києво-Могилянській академії та в зарубuкних університетах.
Повернувшись в Україну, викла-

квою питання про підтверркення прав Академп як вищого навчального закладу, зокрема права самоврядування й власного суду.

дав у 1691 / 92 навч. р. в Академії риторику,
у 1693-1695 рр.- професор філософії. Розроблені
ним курси риторики <<Promptuarium artis orato-

Студенти любили свого ректора. На день нароркення подарували йому панеrіричну гравюру з
філософськими та богословськими тезами дис-

rіае. .. >> (<<Комора ораторського мисrеgтва. ..>>,

1691)

rryry,

виконану знаменитим гравером, колиш-

та <<Subsidium rhetoricum... >> (<<Підручник риторики
для українського ритора. .. на трибуну Києво-Моrилянську предсгавлений року 1692>>) побудовані на

нім учнем Калачинського Іваном Щирським.
На першому плані гравюри- спудеї, яких веде
богиня мудрості, науки та мисrеgтв Афіна Пал-

класичних зразках теорії красномовсrва і мають
світське спрямування. Вони були прекрасними по-

лада. У qентрі - rерб Калачинського, з боків
уміщено напис латинською мовою, який услав-

сібниками для підrотовки могилянських ораторів.
Короткий час (1696-1697) Калачинський був iryменем ПрилУІJЬкОго Гусгинеького монасrиря. Весною 1697 р. його обирають ректором Академії,
професором богослов'я й насгоятелем Братського

АЮ€ Києво-МоrилянсЬІ<у академію та ії ректора.
За спудеями зобрюкено Мазепин корпус (проект). IJe красива двоповерхова споруда з відкритими галереями, численними колонами й
трьома ве)ками на двосхилому даху. Таким мав

Богоявленського монасrиря. Маючи підтрИМІ<у
гетьмана Івана Мазепи та митрополита Варлаама
Ясинського, зміІJНЮвав матеріальний сrан Академії,

бути корпус за задумом його творgів, але через
низІ<у обставин збудований 1706 р. лише як
одноповерховий.

купував землі, млини, збільшив продюк монасrирського вина тor.go. Поліпшив умови утримання
професорів і сrудентів. На вимогу академічної корпораgії та за підтрИМІ<И Івана Мазепи й митрополита Варлаама Ясинського 1700 р. вдруге після

•
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У березні 1701 р. Прокопій Калачинський полишає
Академію. Відомо, r.go до 1706 р. він - ігумен
Пустинне-Миколаївського монастиря в Києві,
згодом - Густинеького Свято-Троїчького під
Прилуками, де й помер, <<маючи 70 чи 80 ліТ>>.

+

о

А

чер нече

о

с

р

ім'я rедеон
- після 1715)

(1660-ті
Р ектор Ки є во - Могилянської
академії

(05 . 1701-05.1704)

Оное святеє місце блажити і завжди про
н:ьоzо пам.ятствовати ...
З дарчої колишніх студентів
і викладачіn Академії

на Блаrоnіщенську ІJеркву

1704

року

Миколаївський собор
Батуринськ.оzо Крупицького монастиря

ь

І(

и

й

оходив

31

шляхетського

православно

@Л!~=~~ го білорусь-

кого роду. Народився у

Вітебському воєводстві

.

. ,..

у СІМ 1 стольника 1 город-

ничого Данила Довман
та Одорського, який пе

ребрався до Києва і став
на слу>кбу до гетьмана
Мазепи. Навчався Одор
ський у Польщі та Мо
равії (Оломоуg), де
nрийняв греко-като
лиgьку ВІру.

16 років був архімандри
том уніатського Ону
фріївського Михайлів
ського монастиря (те
nер Могильовська об
ласть Ресnубліки Біло

русь). Король Ян ІІІ Со
бєський надав Одор•

V

ському приВІлеи на пра-

вославну Білоруську

Ахаде.м.ічн.і тези,
прис8яч.ен.і

(едеон.у
Одорсьхом.у.

Гравюра
І. Мигури.

1704
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єпископіюта на архімандрію Новгород-Сіверську й Чернігівську. Одорський 1690 р.
виїхав до Києва, отримав благословення митропалита Варлаама Ясинського й прийняв
православ'я. Але Москва не дала дозволу на

ському монастиреві втрачені за часи Руїни
маєтності- с. Плесечьке біля Фастова, надане Академії ще Богданом Хмельниgьким,
і володіння нар. Котор із млинами й прилеглими землями, а тако)!< на о. Влуків біля

че призначення. )Кив рядовим ченчем серед

Вишгорода з озерами й сіНО)l<атями. Геть-

братії Києво-Печерського монастиря під наглядом, з 1691 р. став його казнадієм (проповідником). 1693 р. отримав сан ієромонаха.
З чього року по 1697 р. )КИВ у Москві, де

ман тако)к заборонив остерським міщанам
спустошувати насад)l<ення Карпилівеького
маєтку Братського монастиря (містечко
Карпиліnка з присілками Косачівкою і Лу-

клопотався про відновлення своїх прав на

тав ою). Окрім того, надав на Братський

спадкові маєтності.

монастир колишній двір Йосипа Скородки,

р. запрошується на ректорство в КиєвоМогилянській академії. Випадок рідкісний:

що ле)кав неподалік київської Іллінської
черкви, і закріпив за Академією всі двори

не вихованечь і не професор Академії, ко-

<<в НИ)l<нім городі Києві, надані по древнім

лишній уніат - й ректор. Сталося че з інічіативи гетьмана Івана Мазепи, який добре
знав Одореького й видав на ректорство універсал. Підтримав гетьмана й митрополит
Варлаам Ясинський. Обидва печінували
його освіченість і чесність. Був ректором
з кінчя травня 1701 по травень 1704 р.
й одночасно ігу мен ом Братського Бо гоя вленського монастиря. Уві йшов в історію
Академії як її талановитий керівник. За
допомогою Івана Мазепи повернув Брат-

крепостям>>. Одорський подбав про їх юридичне оформлення. За підтримки колишніх
студентів Академії викладача Московської
академії Антонія Сгрешовського та митрополита Рязанського Стефана Яворського
вик.лопотав gарський указ від 11.03.1703 р.,
за яким Одорському була видана грамота
на всі володіння Братського Богоявленського монастиря відповідно до універсалів
гетьмана Мазепи й документів Київського
маrістрату.

1701
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Г ЕДЕ ОН

ОДОР С ЬКИЙ
й Пилипа Орлика rедеона Одореького за

При Одорському закладений і почав будуватися
на кошти і під наглядом гетьмана Мазепи
V

V

••

•

слано до Соловеgького монастиря.
За рішенням архангельського віgе-губернатора
Олексія Курбатова його разом із мазепинgем

•

новии навчальнии корпус, що стоІть І дониm, -

Мазепин корпус. Одорський допомагав вихо
ванІрІМ Академії, які )КИЛИ в різних містах

України й Росії
V

(114

лохвиgьким протопопом Іваном Рогачев
ським, таКО)К вихованgем Академії, залиши
ли на материку. 1713 р. вони заснували
в Архангельську слов'яно-латинську школу,

чоловік), підготувати
•

• V

,...,

дорогоІJІннии дар академ1чюи студентсьrаи

gеркві Благовіщення- Євангеліє в коштовній

оправі, потир, дискос, срібний позолочений

згодом перетворену на семінарію. Одорський
був у ній ректором. Написав для учнів <<Ка
техізис>> (зберігався у бібліотеgі Флорищев
ської У сп енської пустині Владимирської
губернії, МО)І<Аиво, тепер,- у Владимиро
Суздальському музеї-заповіднику). Помер

хрест тощо.

У квітні

р. Одорський отримав архіман
дрію в Батуринському Крупиgькому мо
настирі гетьманської столиgі. На спомин

1704

.

.

студенти пІднесли ректору гравюру-панеnрик,

і похований r ед еон Одорський, вірогідно,

виготовлену Іларіоном Мигурою. 1712 р.
як прихильника й однодумgя Івана Мазепи

в Архангельську.

* *
112

п

о

п

чернече

о

с

в

ім'я

І ноІ<ент і й
(рр. н. і см. невід.)

Ре ктор Києво-Могилянської
академії

(05.1704 -

о

8.1706)

Взяти ... Іuок.еuтія Поповськ.оzо з училищ
м.оuастиря Братського Київського ... по указу

Государєву ... і,

uем.отчав

ue

протиблячись, в Москву

( uezaйrta) вислати.
ІJарський указ

Декор

npum8opa

1703

р.

Боzоя8.лен.ськ.оzо собору

Братського монастиря (J КиєВі

ь

І(

и

й

ІНО КЕ НТІЙ

ПОПОВСЬКИЙ
~~~ ?ХОДИ~. З укра
ІНСЬКОІ ШЛЯХетСЬКО! родини,
ДОВОДИВСЯ не

бО)КеМ ректору
Академії, опіс
ля митрополиту Київському, Га
лиgькому і всієї Малої Росії

Варлааму Ясинському. Навчався
в Празькому університеті й Ки
єво-Могилянській академії. Піс

ля закінчення Академії зали
шився в ній викладачем, зго
дом обраний професором.

1698/ 99 навч. р. викладав рито
рику, 1699-1701 рр . - філосо
фію та богослов'я.

З 1699 по 1703 р. займав поса
ду префекта, з травня 1704 до
початку 1707 р. - ректор Акаде
мії й ігумен Братського Богояв
ленського монастиря. Опікував

ся Академією, оберігав її права
як незале)кного вищого навчаль

Є8аиzеліє. Киїn.

ного закладу.

1707

~Ее 114

*

IlJe

префектом

ІНОКЕНТІЙ

ПОПОВ С Ь К ИЙ

1701 р. підтримав і першим поставив свій

него своего основания будучая равньrми
привелеями, как обьrкновенно иньrе Ока
демии иноземческие, право свободности
иметь подтвер)кдено>>. За Поповського
в Академії сталася пам'ятна подія: 114 ко
лишніх вихованgів Академії, поважних та
іменитих на той час в У країні й Росії,
згуртованих ще 1702 р. професором Мое-

підпис у петиgії студентів і викладачів Ака
демії до їі покровителя митрополита Варлаа
ма Ясинського, в якій усі одностайно, in corpore, вимагали добитися від gарського уряду
підтверД)кення старовинних прав Академії,
а саме

-

v

•

самоврядування и власного суду, яrа

час від часу порушувалися міською владою:
<<Академія наша Києво-Могилянська,- го ворилося в петиgії,- від самого заснування ма-

ковськоІ

••

І

слов яно-rреко-латинськоІ

академп

Антонієм Стрешовським, за підтримки по-

rедеона

ла привілеrії, як ІНШі академії в усіх дер)Ка-

передника Поповського ректора

вах іноземчеських... нині неевободна єсть>>.
ІJя петичія послу)кила підставою для митрополита Варлаама Ясинського

Одорського, подарували студентській Конrреrачійній Благовіщенській черкві розкішне, у коштовній оправі Євангеліє, срібні

й ректора 1едеона Одореького за сприяння

з позолотою потир, дискос та інші речі в па-

гетьмана Івана Мазепи звернутися до мое-

м'ять свого навчання в

кевеького чаря з проханням ПІдтвердити ста-

<<оноє святоє мєсто бла)кити и всегда о нем

ровинні привілеї Академії. Відповімю була
схвальна грамота чаря від 26.09.1701 р.: <<По)Каловать велели никаких ректору и префекту, и учителям, и ученикам в школах
будучих, обид и утеснений не чинить ... Ис-

Alma Mater.

І щоб

памятствовати>>.
Відомий Поповський як професор Академії.
Залишилося кілька розроблених ним курсів,
зокрема риторики, філософії, полемічного і
догматичного богослов'я й математики. Рито-

кать управьr в надле)кащем суде и праве
у школ Братеких Киевских ректора и префекта, яко)ке и пре)кде бьrло изначала.

ричний курс

Окадемии их Киево-Могилянской, от пре)к-

Бористена нароД)кені і для прикраси голів

~~ 115 .

<<Concha novas... ad litus Вотуsthenis... anno 1698>> (<<Мушля, що містить...
перли ораторського мистечтва. .. біля берегів

,

ІНОК Е НТІЙ

ПОПОВСЬКИЙ

талановитих Києво-Могилянських риторів пі
дібрані року 1698>>), прочитаний ним у

та ін. ІJікавий gей курс риторики тако)К
тим, що містить у собі <<Трактат про перший
преславний фундамент універсальних матема
тичних знань ...>>. Трактат, як вва)І<ають фахів

навч. р., вигідно відрізнявся від ри
торичних курсів попередників обсягом і різ
номанітністю матеріалів. Побудований за пра

1698/99

ІJІ, є неспростовним доказом того, що вища

математика читалася в Академії ще до Тео

вилами античного ораторського мисте:gтва,

.
м1стив

чимало

.

.
зразкш

.

.
панеnриrав,
.

фана Прокоповича. Аекgії Поповського з ри

промов

.

торики, філософії й богослов' я використову
валися в різних навчальних заr<Аадах Росії.

І ютальних слш на честь вІтчизняних ІСторич-

них діячів, зокрема гетьмана Івана Мазепи,

Наприкін:gі

митрополита Варлаама Ясинського, київсько
го воєводи Петра Шереметьєва та ін. В одно
f

•

1

І

р. Поnовського наставлено

ігуменом Батуринського Крупи:gького Ми
колаївського монастиря. Подальша доля
його невІдома.

му з рукописних варіантів є додаток <<Про
п яни:gь

1706

••

про п янство>> укрюнською мовою

* *
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І

ІМ я

Христ оф ор
(р . н. невід. - 28.06.1726)
Ви конувач обов'язків ректора
Ки єво-Могилянської академії

09.1706 до 07.1708;
19.07.1708 до 14.08.1709

в ід
від

ректор

Киє8о-Моzилянська академія да.Jtд блискучу
плеяду філософів, учен.их, письмен.н.икіб,
діячіВ мистецтва, ієрархів, держабн.их
мужіВ Україн.и й Росії.
Олександр Оглоблин

Hazipua

пропоВідь.

Фреска з gеркви Благовіщення
Києво-Могилянської академії

IJ

ь

І(

и

й

ХРИСТОФОР

ЧАРНУІJЬКИЙ

е здобув вищу освіту, невідомо.
1700 р. прийняв чернечий по 
стриг у Києво-Печерській лаврі
У 1702-1704 рр. викладав в Ака
демії логіку, від 1704-ro до середини 1706 р.
філософію й був префектом. Від початку
1706/ 07 навч. р. до середини 1708 читав бо
гослов'я і виконував обов'язки ректора Ака
демії, залишаючись на посаді префекта (до
06.1707). 19.07.1708 р. затверД)кений у рек
торському званні, був ним до 14.08.1709 р.
Ще 1704 р., вірогідно у жовтні, <<префект
школ могилянських о. ЧарнуgькиЙ>> виголо..,

. .

шує промову на честь <<наисВ1тА1шого гетьмана запорО)КІJlВ, преславного покровителя

Академії Івана Мазепи>> - так записано
в курсі риторики професора Іларіона Яроше
виgького. На посаді префекта й ректора Чар
нуgький виявив себе неабияким правником.
1707 р. підготував на ім'я гетьмана Івана
Мазепи низку документів, на підставі яких
гетьман, маючи <<повагу до Братського мо
настиря, всій православній gеркві благо
потребному>>, затвердив за ним універсалом
Ун.і(Jерсал zетьмана Мазепи. Глухів.

1690

~:Ео 118
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ХРИСТОФОР

ЧАРНУІJЬКИЙ
від 15.07.170 5 р. с. Стайки
з присілком Стріrівкою,
з усіма угімями й перево
зом через Дніпро. Чар
нучький залагодив таКО)К

.

.

.

давю непорозум1ння М1)К

Братським та Михайлів

ським Золотоверхим мо
настирями за ме)К1 М1)К

<<пущами>> Плисеgькою

й Аанилівською.
Підтримував високий рі
вень навчання в Академії.
Випускниками Чарнуgько
го були такі відомі згодом
учені й діячі, як Гавриїл
Б~кинський, Рафаїл Забо
ровський, Теофілакт Ло
патинський, Амвросій Юш
кевич, Ієрофей Прил уgький та інші. Як уче
ний Чарнуgький нале)І<ав
до проrресивно1 частини

КиєВо- Печерсьха .ла(Jра

професорів Академії пере
хідного періоду до Нового
часу, таких як Інокентій

,

Х РИ СТ ОФОР

ЧАРНУІJЬКИЙ

Поповський, Стефан Яворський, іедеон Виш

' '

HOl

•

t

...."

•

СПІЛЬСТВа ТІСНО ПОВ ЯЗаНИИ З рОЗВИТКОМ ОСВІТИ

й науки, проте всяке втручання розуму в
справи віри відкидав. На gій підставі запере-

.

.

.

..

чував зале)l<mсть gеркви ВІД сютсько1

•

V

'

• •

МаНТИКИ. Філософські r<урси Чарнуgького, як
і декотрих інших професорів Академії, підго

невський. П ереконаний був, що поступ су•

'

ЛОГІКИ, З ОКрема СеМІОТИКИ И ЛОГІЧНО! се-

тували rрунт для подальшого розвитку прог

ресивної суспільно-політичної, філософської

й мовознавчої думки в Україні.
У серпні 1709 р. Чарнучького переведено в ігу
мени Пустинно-Миколаївського монастиря,
де він і помер. Згідно із заповітом його у ве

влади.

При складанні курсу натурфілософії (11.1704)
Чарнуgький використав спадщину класичних
філософів, зокрема Оригена, Августина, Аунса
Скота, Авіgенни. Знайомий був з геліоgен
тричним ученням Миколая Коперніка, деяки
ми поло)кеннями Галілео Галілея і його по
слідовників. Природу він розумів як творчя,
тобто Бога, називав <<творящою>> (natura naturans) і створеною природою (natura naturata). На відміну від інших учених Академії,
які дотримувалися думки про бо)кественне

ресні 1726 р. перезахоронено у Києво-Печер
ській лаврі, <<где воспріял монашескій образ
и обещался )КИТЬ до кончиньr своеЙ>>. Києво
Печерській лаврі заповів Чарнучький і свою

бібліотеку

- 119

друкованих книг і багато

похоД)кення мови, стверД)r<ував, що мова є
....,
ДІИСНІСТЮ думки, ЩО ПОЗа ЄДНІСТЮ З МИСЛеН-

рукописів. Гроші розділив мЬк Печерською
лаврою та київськими монастирями: Пустин
но-Миколаївським, Софійським, Михайлів
ським Золотоверхим, Видубиgьким, Кирилів
ським, Ме)киrірським, П етропавлівським,

НЯМ мова була б лише поро)кнім і беззміс

Флорівським, Богословським, Йорданським,

товним комплексом звуків та систем. У лоrі

Миколаївським та Братським Богоявлен

чі Чарнуgького помітні паростки математич-

ським.

.

.

.
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Теофан

(7.06.1677-8.09. 1736)
Ре кт ор
Ки є в о - Могилянської

академії

(1711-1716)

У uауці, філософії і тео.лоzії иасті.льки

бчеиий, що

ua

Русі рі6иого йому 1іЄ бу.ло.

За природою гострим розумом і

ua

дибо

тВердою пам'яттю був обдаробаиий.
В. Татищеn

п

о

в

и

(Є А И С І Й)

ч

ТЕОФАН

п

ПРОКОПОВИЧ

сходив, ймовірно, з київської мі

математики в Академії

щанської родини. Осиротівши, ви
ховувався дядьком по матері, профе
сором Києво-Могилянської акаде
мії Теофаном Прокоповичем, прізвище й ім'я
якого він успадкував. З 1687-го по 1696 р.
навчався в Києво-Могилянській академії.
Не скінчивши повного курсу навчання, вирушив
<<у пергринаgію>>- освітню мандрівку за кор
дон. Навчався у кількох університетах Європи,

найбільше (три роки)- в Collegium Gгaecum
Колеrії св. Атанасія в Римі, де був записаний
під прізвищем lJерейський. Відзначився як

був пер

ший на теренах усієї Російської імперії.

У

1711-1716 рр. він - ректор Академії.

Прокопович був найяскравішим представником
академічних учених Нового часу. У своїх лек•

v

g1ях першим почав знаиомити студенТІв ІЗ

ученнями Рене Декарта, д>кона Локка, Френ
сіса Бекона. Дав пояснення системи Миколая

Коперніка і вчення Галілео Галілея. Неодно
разово висловлював думку про безліч світів,
подібно до д>кордано Бруно. Прагнув дати
природним явищам наукове пояснення, звІЛЬ

нити філософію й інші науки від панування
теології. Виховав в Академії пле-

студент <<великих здібностей,

.

що досягнув найвищих ре
зультатів>>. На зворотному

.

яду П()СЛ]ДОВНИІGВ, серед ЯКИХ-

Гавриїл Б]')кинський, Теофіл
Кролик, Лаврентій Горка, Іоан
Максимович, Симон Тодорський,

шляху слухав найкращих про
фесорів в університетах Лей
пgига, Галле, Єни, Альтдорфа.
Повернувся до Києва 1704 р.
Прийняв чернечий постриг.

У

(1707-1708)

Сильвестр Кулябка, Михайло
Козачинський та ін.
Наукова і літературна спадщина

1705-1716 рр. викладав

натурфілософію (фізику й

Будинок школи, яку noбyдy(Ja(J

Прокоповича велика і різнома
нітна. Він автор курсів поетики,
риторики, логіки, натурфілософії,

астрономію), g>ілософію, логі

і ympuм.y(Ja(J Теофан Прокопович

математики, численних <<Слів>>

ку, теологію. Иого курс вищої

у Петерzофі

поетику, риторику,

.
.
1стор1ю,

* *
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і проповідей. Його віршована

ТЕОФАН

ПРОКОПОВИЧ

драма <<Владимер>> (1705), присвячена гетьма
ну І ванові Мазепі, є одним із найвизначні
ших зразків шкільної драми. Численні вірші

бурсаків. А;lлася взнаки втрата підтримки,

- <<Laus Borystheni>>
(<<Похвала Дніпрові>>), <<Ad pontificum>> (Про
ти папи Урбана VII, на захист Галілея).

яку надавав Академії гетьман Мазепа, 1711 р.
чума спустошила Україну й Київ. На прохан
ня Прокоповича гетьман Іван Скоропадський,
окрім допомоги <<кормом>>, 1714 р. записує на
Академію с. Ядлівку, що в Бершадській сотні
Переяславського полку. Допомагали Прокопо

За <<Букварем>> і <<Первьrм ученіем отроком>>

вичу управляти господарчими справами при

писав латинською, польською, російською

мовами, серед них

(1721)

Прокоповича учились не лише україн

gі й росіяни, а й грузини, серби, греки,
болгари. У Сербії gя праgя витримала сім
видань і була популярною ще в ХІХ ст.
Прокопович першим розробив методологію писання й викладання історії, яку виклав у кур

сі риторики за

навч. р. <<De meth odo
(<<Про метод писання іс

1706/07

scribendi historiae...>>
торії. .. >>). Головним для

історика ввюкав прин

gип <<Користь, що витікає з істини ... >>. Йому

нале)І<ать історичні праgі <<Собраніе от л-t то
писателей... >> та <<Реєстр государей россійских
от самого Рюрика. .. >>. Книги Прокоповича пе
рекладалися німеgькою, франgузькою, англійською, шведською мовами.

Як ректор, удосконалив навчальний проgес і
•

V

•

V

ЗМ1ІJНИВ ДОСИТЬ ТЯЯ<КИИ матерІалЬНИИ СТаН

Академії, викладачів і студентів, особливо

значені економами вихованgі Академії Єпіфа
ній Тихорський, потім Партеній Родович. Вони в1дкрили скляний завод, розширили тор
гівлю монастирським вином тощо. Матеріаль
ні справи Академії значно поліпшилися.
Мав Прокопович далекося)кні плани, узявся
до створення наукового gентру в Києві.
Але 1716 р. Петро І забрав Прокоповича
до Петербурга, де спочатку він був возведе
ний у сан єпископа Псковського, Нарв
ського та І зборського (7.04.1718), а

10.07.1725

р.- архієпископа Великоновго

родського й Великолуgького. Був таКО)К віgе

президентом Синоду. З приводу своїх титулів
Прокспович писав: <<ІJей гонор притягує
й вабить мене не більше, ні)К кліть з хия<и
ми звірами... >>. Незвюкаючи на свої високі по
сади у gерковній ієрархії Росії, Прокопович

+ 123 +
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.

залиш ався вІрним просютниgьким Ідеалам,
•

t

•

всІМа справами

V

пІдтримував з в я зки з ВІдомими європеиськи-

російської gер

ми вченими й просвітниками. Серед них:
А.-Г. Фраm<е, Ю.-С. Шаршміт, Г.-3. Байєр,

кви, була най

Ф. Бумеус та ін. Відкривав школи, запрошував

найактивнішим

енергійнішим і

закордонних учених. Його власна школа на

апологетом свІт

Карповgі (Петергоф) була найкращою в Росії.
Прокопович підтримував дер)кавні реформи
Петра І. Він - автор <<Духовного регламеffГУ>>
(1721). Розробляв теорію проевіченого абсолю
тизму. Навколо Прокоповича гуртувалися при
хильники суспільних перетворень, учені. Свій
гурток він іменував ~<Ученою др)Окиною>>, до
неї входили найосвічеmШl люди того часу В. Татиr.gев, А. Кантемир, моІ'ИЛ.ЯНІJЇ Теофіл Кро
лик, Гавриїл Бу)lmнський та ін. Головною ме
тою <<Ученої дру)кини>> було поширення про

ськоІ І<ультури

при самому п за
роД>кенm на ро

сійському Грунті>>.
Наукові праgі
Прокоповича,
епІстолярна
спадщина, педа

гогічна й громад-

.

.

СЬКа ДІЯЛЬНІСТЬ
засюдчують,

світниgьких ідей, наукових знань. За участю

r.go

юн нале)кав до

-- ~

~ ---

Перша сторінха траzікомедії
Т. Про1СОnо8ича <<Владимер»

<<Ученої дру)кини>> створено Російську акаде
мію наук та Академію мистеgтв. Тривалий час

найвидатніших

Прокопович був протектором Академії наук,

ПросвітниІJтва. Помер у Петербурзі. Похова

сприяв розвитку в ній різних наук, особливо

ний в ризничній палаті Новгородського Со

математики.

фійського собору. Останніми його словами
були: <<0 голово, голово! Розуму впившись, І<у

ДІЯЧІВ раннього

Український учений М К. Гудзій писав: <<ІJя люди
на,

r.go

ди ся прихилиш?>>

носила чернечу рясу і фактично керувала

*
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п
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чернече

•

с

в

С

В

О

І

tмя

Сильвестр
( р. н. невід. - перша пол.
Ре ктор

1721)

Ки є во - Могилянської

...

академ11

(осінь

1716-

перша пол.

1721)

,/Jіячі -науки завжди повиииі служити
студе-нтам Високими Взірцями Віри в Бога

й .любоВі особливо, окрім того, скром-ності,
ввічливості, доброго вихова-ння й освіче-ності,

а також бути прикладом

ue лише Виутріш

иьої чистоти душі, а й зоВиішиьої охай-ності
тіла й одяzу.
З Академічної інс1рукqії

1734

р.

Oc8flttertн.я. Успенського собору Киє8о-Пеttерсь-к.ої лаври.
Гравюра О. Тарасевича.

1702

ь
Ь

І<

І<
И

и
Й)

й

С ИЛЬВ ЕСТ Р

@) rJ.ffШdffiU @)

~ с

-

І~

І

.

.

'

В1ТСЬКе 1М Я

1' ПОХОД}КеННЯ

ПОМОВСЬКИЙ

.

.

НеВІДО-

мі. Вихованеgь Києво-Могилян

&:::;;
"=
ської академії. З
@) ~ ~

до 1716 р.
був професором філософії й пре
фектом Академії. Восени 1716 р. його обрано
ректором й ігуменом Братського Богоявлен

отримав

митрополита (якого після кончини Йоасафа

f ~ 't

с" му м A' l n у-ф ~к ХОО'р<ф"t А.
tcA ,н'tІм,~х<ULЬ ~~ СЛО..!!!!.Ш!.І•

.!{,. .

1&.

•• · - ~'f\!"!"-8
tJ.r. --л
.... . .,.~..;. ......",,....., " " ~· ........... t.

р. наказ Синоду, який

н аречием>> .

У часи ректорства Помавського ПО)Ке)ка на

Подолі

1718

р. завдала серйозних пошко

Помавського складе
но за системою Те

Д)Кень будівлям та іншому майну Братського
Богоявленського монастиря й Академії. По

офана Прокоповича,

мавський докладає чималих зусиль до відбу
дови Академії. Аопомагає гетьман Іван Ско

ПОСЛІДОВНИКОМ ЯКОГО

'!t• •"

28.05.1721

був наступним кроком до русифікаgії Ака
демії: викладати в Академії латинську мову
<<по толкованию и переводу российским

торські обов 'язки до 1721 р., хоча ввюкався
незатверД}кеним, бо не мав благословення

.-> 11,. :>:"І ' ~)?t•p

.

1

В останній рік ректорства Помовський

ського монастиря. Сумлінно виконував рек

E~p.QD..~I1,s;;~~ю

..

його підпис- <<Свято-Богоявленского Брат
ского монастьrря Кіевского виgе-ректор
Сильвестр ПомовскиЙ>> (25.01.1821).

1711

Кроковського Москва певний час Україні
обирати не дозволяла). Богословськи й курс

.

НИМ варІаНТОМ ЯКОГО серед 1НШИХ СТОІТЬ

він був. Як досвідче
вий богослов запро
шувався до Петер
бурга на обговорен
ня Ауховного регла

ропадський. 1.11.1720 р. надає на Академію
і Братський Богоявленський монастир
містечко Мотовилівку .
Поховано Помавського у Богоявленській gер
кві Братського Богоявленського монастиря
й Академії.

менту, п1д остаточ-

ТВір ні.м.ецькоzо пpoc8irrmuкa Самуїла Пуфендорфа,
популярний серед 8ик.ладачі8 і студентіВ Ахадемй

•
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А

черн ече

А

ч

н

~

Ио си ф

ім'я

(р. н. невід.-10.06.1745)
Ре ктор

Ки є во - Могилянської
о

оо

академ11

(08.17 21 - 02.172 7)

Муж, відомий високістю З'Нд1-f:Ь

і вишуканістю доброчин.ства.
Василь Григорович-Барський

с

ь

І(

и

й

ЙО С ИФ

БОАЧАН С ЬКИЙ

аІ<ІНчив

го, Стефана Яворського та інших видатних
учених Академії початку XVIII ст. Розроблені

повний

Валчанським курси

<<Philosophia universa. .. >>
(<<Загальна філософія... >>, 1717/ 18 навч. р.),
<<Logica minor Dialectica>> (<<Мала логіка, або
діалектика>>, 1717/18 навч. р.) і <<Theologia
Christiana ortodoxa. .. >> (<<Православна християнська теологія ... >>, 1721/ 22 навч. р.) свідчать

~~~31tm курс
Києво-Могилянсько1 академп 1
залишився в ній
викладачем.
1710/ 11 навч. р.

про глибокі знання автора з античної філосо-

викладав rрамати-

ку, згодом

-

фії, патристики й філософії Нового часу. Його

пп-

власна філософська конgепgія становить
своєрідний синтез gих учень. Виконував та-

тику й риторику.

З 1715 р. Помовський- професор
філософії й префект. 08.1721 р.
обраний ректором і професором
богослов'я, а таКО)К арюмандри-

том Братського

Богоявленського

КО)К адміністративні обов'язки. 02.1727 р.
призначається архімандритом Київського
Пустинне-Миколаївського монастиря й залишає Академію. 30.12.1735 р. посвячений на
єпископа Могильовського, а з 1.09.1742 р. на архієпископа Московського. Валчанський
ЄлизаfJетинськ.а біблія,
У виправленні і підzото(Jці

був першим архієпископом Московським.
Обіймав gю посаду до кінgя своїх днів.

як.ої до друку брав ytacm'Ь

Як учений-богослов, знавеgь багатьох мов

Й. Волчанс1:Jк.иЙ. Москва. 1751

брав участь у виправленні слов' янського перекладу Біблії. ІJю складну праgю в Москві
виконували лише вихованgі Києво-Могилян-

монастиря. Був
учнем і послідовником Теофана Прокоповича, продоВ)І<ував новітній.., напрямок в Академії, започаткований від Иоасафа Кроковська-

ської академії. Похований у Московському

Чудовому монастирі.

* *
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А

Е

черне че

ім'я

(р. н. невід
Рек тор

в

и

IJ

Іларіон

.-14.06.1731)

Ки є во - Могилянської
академії

(23.02.172 7- 14.06.1731)
Ретельuий пропо8ідгtик, премудрий боzо
сло8ський учитель і ректор по8ажн.ий,
ділом і елобом тихосuий, тихомирuий,

uезлоби8ий, 8сім зерцало життя irtoчozo .
Сучасник про Левицького

Студенти Академії сл.ухають лекцію реюпора.
Гравюра поча11<у

XVIII

ст.

ь

І(

и

й

ІЛАРІОН

>

акінчив повний курс Києво-Моги
лянської академії. Був рекомендо-

з
\

Гі

'l

v

А Е ВИІJЬКИЙ

v

V

юнаgтва... висгавлений року 1716>> ). І егорико-фі
лософськими Д)керелами курсу були античні та

ваний і обраний її викладачем.

!J З 1715/16 навч. р. викладав пое-

ренесансm риторики, але, наводячи зразки про-

..

ти ку, з

1716 до 1719 р.- риторику, у
1719-1721 рр. і після перерви (був казно

курсу філософії та кілька курсів богослов'я. Се

ред них <<Olimpia philosophica. .. >> (<<Філософська
олімпія. .. запропонована в Києво
Могилянській академії. .. прихиль

никам мудрості 15 вересня в 1721
po!Ji...>> ), в якому найбільша ува
га приділяється проблемам пізнан
ня та етики. Помер Аеви.gький у
званні ректора. Похований у Бого
явленській gеркві Братського мо
настиря й Академії. На одному з
gерковних дзвонів, що зберігався
юк до зруйнування Богоявленсько

р. АевиІJЬкого настановлено ігу
меном Аубенського Мгарського

1729

монасrиря, але ВlН продоюкував

виконувати реrсrорські обов'язки
до 1731 р. Відомий курс риторики
АевИІJЬкого <<Classis oratoria inter
Tulliana flumina. .. >> (<<Риторичний
корабель серед Туміанавих річок. ..

го собору (1935), був напис <<Сей

плодами красномовсrва наповне

ний. .. і в колеrіумі Києво-Могилян-

.

.

тичної тематики. Відомі таКО)К вісім записів

монастиря.

..

.

мов, автор звертався до сучасн01 сусmльно-поЛJ-

дієм Київського Софійського монастиря) у
1724-1727 рр.- професор філософії. З 1724 р.
префект Академії. 23.02.1727 р.
обирається ректором Академії,
професором богослов'я й ігуме
ном Братського Богоявленського

ському для загальнеІ корисТІ

••

руського краю и до му)кання укрюнеького

А;з8ін із с. Рос.л.а8ичі.

*
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~Ео

1649

дзвон есть Кіево-Могилянскій еде
лан за преподобного отgа префек
та Іларіона Аевиgкого. Anno MD
ес XXVII [1727]>>.

д

черне че
( к і н.
Ректо р

у

ім ' я

XVII

Б

н

Амв р ос і й

с т . - 15.02.1750)

Ки є во - Моги л янсько ї
академі ї

(о 8 . 1 7 3 1- о

6.1 7 3 7)

...Пон.єже поВідомити Всім., що Всяке блаzо
потребн.оє учен.іе всім. і кожному є вельми
корисн.е, як і в он.их киє8ом.оzилян.ських учи
лищах м.н.оzії, доскон.альн.о н.авчен.і до поши
рен.н.я н.ашої христuягtСьхої Віри й до служ

би ... приzодн.і, Вийшли й Виходять.
З універсалу гетьмана Данила Апостола
на nідтримку ректора Амвросія Дубневича.

19

травня

1732

р.

Е

в

и

ч

АМВРОС ІЙ

п

.

..

..

ДУБ НЕВИЧ

. 1. ВИДаВ

..

.

..

.

ОХОДИВ ІЗ ШЛЯХеТСЬКОl украІНСЬКОl

КІВ

родини. Освіту здобув у КиєвоМогилянській академії. Після

до підтримки Академії. 1733 р. Аубневич
очолив кодифікаІJійну <<Комісію по пе-

~~~~~~ закІнчення навчання викладав

уюверсал, заохочуючи украІНІJlВ

рекладу і зводу книг правничих, інакше

у граматичних класах та класах поетики
й риторики Академії від 1723-го до 1726 р.
1727 р. обраний префектом Академії та професором філософії. Залишились розроблені
ним філософські курси: <<Philosophia peripathеtіса. .. anno 1727... » ( <<Перипатична філосо-

маrдебурзьких і саксенських статутів>>
(1728-1743), члени якої праІJЮвали над укладанням Кодексу українського права. Склад
Комісії неодноразово змінювався (всього праІJЮВС!АО понад 70 чоловік). Всі вони були виховаНІJЯМИ Києво-Могилянської академії,

фія, що викладає істинне Арістотелеве вчен-

добре володіли іноземними мовами, знали

ня шляхетному українському слухачеві...
1727 року>>) та <<Scientia naturalis sev Phisiса... 1728>> (<<Натуральна наука, або Фізика...
1728>>), які свідчать npo Грунтовні знання
Аубневича у галузі філософії античності, еередньовіччя, схоластики й філософії Нового
часу. 1731-1737 рр. Дубневич - ректор Ака-

українське і мЬкнародне право. Призначення
Аубневича на посаду голови Комісії свідчить
про його авторитет і високий професійний
рівень, зокрема як юриста. Академічне правАІННЯ неодноразово зверталося до гетьмана
з проханням звільнити Дубневича від роботи
в Комісії <<з огляду труднощів, що мають їх

демії й професор богослов'я. Першим увів
курс морального богослов'я. Наступного року
після обрання ректором їздив до гетьманської столиІJі Глухова й подав прохання гетьманові Аанилові Апостолу розпочати збір
коштів на будівельні роботи в Академії.
Гетьман надав Дубневичу спеІJіальну шнуровану книгу для внесення імен блаrодійни-

через відсутність ректора у викладанні богословія>>. Але він був потрібний у Комісії.
Наслідком роботи ~омісії був кодекс <<Права, за якими судиться малоросійський народ>> (1742).
1737 р. Дубневича першого з ігуменів Братського Богоявленського монастиря возведено
у сан архімандрита відомим покровителем
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АМВРОСІЙ
Універсал

rенерал'Ь1ЮЇ
Військової
канцелярії.

1748

АУБНЕВИЧ

АМВРОСІЙ
Академії, архієпископом Київським, Галиgь

ким і всієї Малої Росії Рафаїлом Заборов
ським. Того )Кроку переведений на ту саму
посаду до Михайлівського Золотоверхого мо

настиря, 1739 р.- до Московської Троїце
Сергієвої лаври. 8.09.1742 р. хіратонований
на єпископа Чернігівського і Новгорода-Сі
верського. Приділяв велику увагу Чернігів
ському колеrіуму. В усьому намагався вве

сти порядки і звичаї Києво-Могилянської
академії. Дбаючи про освіченість духовен
ства, зобов'язував священнослуя<ителів від
давати дітей до Колеrіуму. Для тих, хто
ухилявся, запровадив щомісячні штрафи.
1749 р. відкрив філософський клас. Роз
містив його, за браком приміщень, у тра-
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АУБНЕВИЧ
пезній монастиря, потіснивши ченців.
На утримання Колеrіуму запровадив збір
з монастирів та протопопій Чернігівської
єпархії, сума збору залея<ала від замол<нос-

.

.

.

ТІ МОНаСТИрІВ, КІЛЬКОСТІ

В НИХ МЛИНОВИХ

коліс і вишневих садів. Запрошував до Ко

леrіуму викладачів з Києво-Могилянської
академії. Чернігівський колеrіум завдяки
клопотам Аубневича досяг значного розкві
ту, другого з часів І оана Максимовича.

1745 р. в ньому навчалося 268 учнів. По
мер Аубневич несподівано у Глухові на
урочистостях з нагоди обрання в гетьмани
Кирила Розумовського. Похований у Черні
гівському Борисоглібському соборі право
руч

+

ВІД ВХОду.

А

у

м

чернече

н

и

ім ' я

Сильвестр
(р. н. невід.-1746)
Ректор

К ИЄ ВО - МОГИАЯНС Ь І< ОІ
академі1

(2.08.1737-2.09.1740)

Мазепин. корпус
з кон.rреrаційн.ою Благо8іщен.ською церкВою.

План реконструкції архітектора П.

Cnappo. 1858

IJ

ь

І<

и

й

С ИЛЬВЕ С ТР
ісля заt<інчення повного курсу

АУ МНИ ІJ ЬКИЙ
демії. В <<Екстракті>>, складеному ним за два
роки для покровителя Академії архієпископа

Академії займав у 1725 -1727 рр.
різні духовні посади, зокрема був
членом Київської духовної консисторії, намісником і екзаменатором Софій
ського монастиря. 1728 р. представляв інтере

Рафаїла Заборовського, зазначено, що прибу
ток за чей час становив 1148 руб. 70 коп.;
з губернської канчелярії- 238 руб. 30 коп.;
архієрейського л<алування за два роки отри
мано 200 руб.; з <<пля:gов куничних>> (обрач
них) у Києві- 68 руб.; із шинків
усіх маєтностей - 392 руб. 50 коп.;
з перевозу Карпилівеького- 32 руб.;

си митрополита Київського, Гали:gького і всієї

Малої Росії Варлаама Ванатовича
у Москві. 31.08.1737 р. обраний
на посаду ректора Академії й ар
хімандрита Братського Богоявлен

чиншових грошей з маєтностей мо

ського монастиря. Читав курс бо
гослов'я. Захищав права Україн
ської православної черкви й Киє
во-Моrилянської академії. Клопо
тався перед Москвою про повер

настирських - 104 руб.; мостових
rрошей з с. Мостище - 43 руб.; з гу
ти - 52 руб.; валющних (сукноваль
них) і з млинів- 15 руб. Видатки
за чей час склали 1098 руб. 70 коп.

нення українській черкві старо
винних привілеїв, більшість з яких
було втрачено з часів підпоряд
кування їі Московському патріар
хатові, згодом - Синоду, а тако)К

<<Екстракт>> :gікавий ще й тим, що

.

дає уявлення про господарство Брат

ського Богоявленського монастиря
того часу.

2.09.1740

.

настоятелем Михайлівського Золо

про ПІдтверД)кення академІчних

прав,

.
закрІплених

грамотами чарів

.

попередюми

(1694

і

1701).

Керував господарством Братського

р. Думничького обрано

Титу.л:ьн.а сторінка

рукописної поетики.

Богоявленського монастиря й Ака- 1693

* *
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товерхого монастиря, 1746 р. пере
ведено настоятелем Київського
Мел<иrірського монастиря, де він
І помер.

І<
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я

Сильвестр

(1704 - 17 .0401761)
Р ектор

Ки є во - Могилянської
академії

( 2 5 .о 9 . 1 7 4 0 - 2 о о 1 о о 1 7 4 5 )

Aureus

Ьenedicendus

magister

(З.латоб.лаzос.ловен:ний учитехь ).
Студенти й колеrи
про Сильnестра Кулябку
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СИЛЬВЕСТР

КУАЯБКА

~~::~::~:~~ ародився в місті Лубнах у сім'ї

бунчукового товариша Петра Ку
лябки та доньки гетьмана Данила
Апостола Анни. Близькими роди
чами Кулябек були Горленки.

~~:ж:ж::§~ З двоюрідним братом по матері

Якимом Горленком, у майбутньому святим

Йоасафом Білгородським, Куля бка був
І

V

•

V

пов язании друл<Н1МИ и духовними стосун-

ками. Разом навчалися у Києво-Могилян

ській академії (1714 -1726), обидва стали
послушниками Київського Ме)киrірського
монастиря.

На початку 1730-х рр. Кулябка запрошений
до Києво-Могилянської академії. Спочатку
викладав у граматичних класах та класах

іноземних мов, від 1732 до 1735. р.- у
класі риторики. Збереглися два його руко
писні риторичні курси:

<<Praeceptionis quaedam de eloquentia comparanda... anno ...
173 3>> (<<Деякі настанови про набуття красноТези диспуту студента Федора Ле8анто8ича,
захищені під к.ері8ницт8о.м Сш.:ь8естра Ку.лябк.и.

Худол<. Т. Явловський, гравер Йоган-Аавид Шлейєн. 1744

*

138 ~Ео

СИЛЬВЕСТР
мовства, українському юнаgтву Києво-Моги
лянської колеrії викладені й розтлумачені...

ючи прямих нащадків, турбувався про освіту
си.нів братів Гриrорія та Івана Кулябок. Готу
вав небо)ків до вступу в університети. Згодом
троє небо)ків Кулябки навчалися у Києво
Могилянській академії, ще троє - у Віттен
берзі та Римі.
У серпні 1737 р. Кулябка призначений префек
том, 5.09.1740 р. обраний ректором Киє8о
Могилянської академії й архімандритом
Братського Богоявленського монастиря. Добрі

року Бо)кого

1733>>) та <<Libri V de arte rhetorica. .. anno... 1734>> (<<П'ять книг про ри
торичне мистеgтво... року Бо)І<Ого 1734>> ).
ПідручниІ~и побудовані на кращих взірgях
античних

1

ренесансних риторик, але автор
•

v

•

додав до них g1кавии матерІал для практичного використання з сучасного )КИТТЯ та
при клади з ІСторп, а таКО)К власm промови

про хвалу наукам. З серпня 1735 до 1739 р.
Кулябка викладав філософію. Обидва його

Києво-Могилянської академії митрополитом
Київським, Галиgьким і всієї Малої Росії Ра
фаїлом Заборовським. Разом вони докладали

1739-1745 рр. Куляб

ка- професор богослов'я. Складений ним

чимало зусиль для полІпшення умов навчан

курс <<Theologicae sacrae summa>> (<<Виклад
священного богослов'я, року Бо)кого 1743>>)
вва)кався визначним досягненням богослов

ня й побуту студентів. Допомагав Рафаїлу За
боровському у завершенні будівниgтва двопо
верхового навчального корпусу й студентської
конrреrаgійної Благовіщенської gеркви
(1741). Кількість студентів за часів ректор

ськоІ думки.

Сучасники писали про Кулябку: <<Обдарований
•

вІД природи дивним розумом,

•

1

v

І

взаємини пов я зували иого з протектором

курси включали діалектику, логіку, фізику,

метафізику й етику.

КУЛЯ БКА

v

ства Кулябки зросла від 564 (1740/41) до
1100 (1744/ 45). Кулябка турбувався таКО)К

в gьому иому

не було подібних. Поєднував величезну вче
ність, педагогічний хист і красномовство>>.
Праgюючи у Києво-Могилянській академії, Ку
лябка не втрачав зв 'язків з родиною. Не ма-

про викладачів.

1743

р. він склав <<Звіт>>, з

якого випливало, що в середньому на одного

викладача (харчування й опалення) щорічно

* *
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КУЛЯ БКА

припадало 80 рублів. ІJього було явно недо
статньо, і Рафаїл Заборовський виділив додат-

відкрив у Костромі семінарію при Іпатіїв
ському монастирі Залучав на вчительські

КОВІ грОШІ На ОДЯГ, взуття, КНИГИ.

посади викладачів і випускників з Києва.

.

.

Талант і вченість Кулябки не залишились непо
міченими в столичJ. 1745 р. Кулябка В)Ке
вкотре запрошується до Санкт-Петербурга,
де на чей раз виголосив вітальну промову
на одру)кення Петра ІІІ. До Києва він у>ке
не повернувся. 1745 р. <<вЬІсочайше по велено
произвести>> Кулябку єпископом Костром
ським і Галичьким (10.1 1.1745-25.04.1750).
На кошти монастирів і черков єпархії 174 7 р.

•

25.04.1750 р. Кулябка призначений єписко
пом Санкт-Петербурзьким і Шліссельбур

зьким (з

4.07.1750- архієпископ), а таr<О)К

членом Синоду й настоятелем Олександро

Невської лаври.

1750 р. передав Олександро

Невській семінарії маЮке всю свою прекрас
ну бібліотеку.
Похований у БлаговіІІJенській черкві Олек
сандро-Невської лаври.
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АЯСІ<ОРОНСЬІ<И Й
(А Я IJ І< О Р О Н С Ь І< И Й)
чер нече

ім'я

Сильвестр

(р. н. невід.- 8.05.1754)
Р ектор Ки є во-Могилянської
академії

(23 .01.1746- 28.08.175 1 )

Человек состоянія

u

учепія доброго.
Рафаїл Заборовський

Будинок. Ак.адемП,

рек.он.струйо(Jан.ий Рафаїлом ЗабороВськ.им
у

1730-mi рок.и

СИЛЬВЕСТ Р

в

ихованеgь Києво-Могилянської

наслІдування руським православним рито

академії. По закінченні навчання

рам. .. року

1738>>) та <<lnstitutiones oratoriae
eloquentiae... anno 1739>> (<<Основи оратор

~~=~~ запрошений й викладачем.

~

А Я СК ОРОН С ЬКИЙ

1734/ 3 5 навч. р. викладав граматику, 1736/ 37- синтаксиму, 1737/38 - пії
тику, 1738/ 40- риторику. На якийсь час
залишив Академію : 1 740 р. він - член Київ
ської духовної консисторії, від 1741 до
1744 р.- іrумен Віленського Свято-Духів
ського монастиря, 1745 р.- архімандрит

ського мистечтва... для кандидатів колеrіуму
Могило-Заборовського... року 1739>>). Обидва

курси по будовані за зразками античної теорії
красномовства. Викладаючи поетику й рито
рику, написав <<Трагедокомедію>> (173 7-1738),
яка є зразком великодньої драми. У ній

...

'

.

.

'

змальовуються подп, пов язанІ з роз1п яттям

НЬкинського Благовіщенського монастиря.
1746 р. запрошений на посаду ректора Акаде

і воскресінням Ісуса Христа. ІJінність gьoro
драматичного твору полягає в тому, що, не

мії, професора богослов'я й архімандрита

звrокаючи на черковні канони, які забороняли

Братського Богоявленського монастиря

виводити Ісуса Христа й Матір Бо)ку як дійо

(23.01 .1 746-28.08.1751). У
23.01.1746 р. на ректорство

грамоті від
й архімандрит
ство митрополит Київський Рафаїл Заборов

вих осіб, Ляскоренський перший серед укра
їнських авторів порушує їх. Показує Ісуса
Христа, який молиться, й Бо)І<у Матір, що

ський писав:

плаче пІД хрестом.

<<... о

чем известясь Академии на

ши учители и братья оного монастьrря дол
)КНЬІ ему... Сильвестру, всякое при подобаю

Ляскоренський мав добрих учнів і послідовни
ків. Серед них- майбутній філолог, автор

щей чести отдавать песлушание без роптания
и все по благому его совету действовать>>.
Ляскоренський відомий як автор двох курсів

риторики <<Aerarium eloquentiae... anno 1738>
>
(<<Скарбниця красномовства... для юкитку і

словників і граматик Яків Блониgький, рек

тор Давид Нащинський, філософ і поет Гри
горій Сковорода, який слухав у Аяскорон
ського курс риторики

riae>> (1739-1740).
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<<lnstitutiones orato-
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АЯСКОРОНСЬКИЙ

Київський Видубицький монастир. Худож. Наnолеон Орда
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АЯСКОРОНСЬКИЙ

Ляскоренський плідно займався упорядкуван
ням внутрішнього )КИТТЯ Академії. Зокрема

і Клепач, які здавна нале)кали Академії.
Незвюкаючи на маrістратську заборону про

при ньому була складена <<Инструкgія нахо
дящимся по школам при gерквях Кіевопо

дольских студентам... >>

(02.1750)

пінаgій, Академія тримала шинок на Жит

ньому ринку юк до

для тих сту-

17 52

р., що значно збіль

дентш, котрІ )КИЛИ в приходських примІщен-

шувало і"і прибутки. Ім'я Ляскоранеького
пов'язане із завершенням будівниgтва Успен

нях gерков (Мала бурса). Від них вимагалося
відвідувати богослуясіння, особливо в дні, ко

ської gеркви в с. Стайки, приписаному на
той час до Братського монастиря, й початком

.

.

.

ли немає занять в Академії, просити благо

будівничrва gеркви в с. Борщаrів!JЇ.
Багато справ робив Алекоронський самочинно,

словення настоятелІв, а <<досюкдать и как

нибудь презирать их весьма не дерзали бьr>>,
<<не отнимали бьr и не переманивали бьr...
учащихся детей у дячков>>, хіба що за згодою
батьків або коли В)Ке їх пора <<заправляти ла
тиною>> й т. ін. З 1748 р. Ляскоренський ус
пішно веде боротьбу з Київським маrістра
том за rрунти й ліс в урочищі Берковеgь

~

не погоркуючи їх з протектором Академії

Рафаїлом Заборовським, який покладався на
ректора. Але наступнику останнього митро

r

политу еорrію Щербаgькому ge не подоба
лося. 1751 р. Алекоронський був звільнений
<<на спочиноК>> у Київський ВидубИІJЬКИЙ мо
настир, де й помер і похований.
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чер нече ім'я Георrій
(20.11.1717 - 13.02.1795)
Ректор
Києво - Мо гилянеької
академії

(08.1752-08.1755)
Ніжии- моя колиска, Київ- мій учитехь.

rеорrій

Кониський

Часто бачили ми Ваше Преосбящен.стбо
в Братській церкВі

ua

кафедрі .. всерадосно

иам віщаючоzо й захоnJtюючоzо ...
в змаzан.н.ях вчен.ості перемаzаючоzо.
Афанасій Лобисевич

ь

І<

ОСИП

и

й

ОВИЧ

Г Е ОРГІЙ

КОНИСЬКИЙ

оходив з родини
ЗНаТНОГО ПОАІ<ОВОГО

товариша Осипа

grs~~31~ Кониського (з 1 727р.ІО)кинський бургомістр). МаЮке
15 років (1728 -1743) навчався
у Києво-Могилянській академії,

.

.

..

ПІСЛЯ ЗаКІНЧеННЯ ЯІ<Оl ЯК ОДИН

із найздібніших випускників
поповнив 11 викладаgький склад.

1745/ 46 навч. р.- професор
поетики. Його курс <<Praecepta
de arte poetica... anno 1 746>>
(<<Правила поетичного мистеgт
ва.. .

на користь студенсько1

молоді, викладені у благодатній
Могило-Заборовській академії
року 1746>>) в gілому наслідував
теорію поезії Теофана Про
коповича, але був доповнений розділом про
силабічно-тонічну систему віршування та
інші худо)кні особливості українського вірша.
Арама Кониського <<Воскресеніє мертвих... >>,
поставлена 174 7 р. в Академії, стала зразком

Макет Академії.

За nроектом Ю. Нельrовськоrо та Є. Горбенко.

За структурою

один із найдосконаліших

•

•

І

творш того часу: має пролог, еmлог, пять

.

.

акТІв, ПІСЛЯ КО)кного з яких спшається кант

української драми-мораліте. Її присвячено
християнському постулату про злочин

ge

1966

і виставляється інтерлюдія. Кониський таКО)К

.

1 кару.

<~

.

.

автор численних ВІрШІв, епtrрам.
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У 1747-1 751 рр. читав дв~ курси філософії.

науках, что за способности, что за ревность
к своей профессорской ДОЛ)кности бьrли
у Георгия Конисекс го! Зто ясно показьхвают
оставленньхе им философские и богословские

<<Philosophia peripathetica juxta numerum
quatuor... » (<<Філософія парипатетиків, поділена на чотири віміли, що вміщує логіку,
фізику, метафізику й етику, викладена...
у благодатній православній Могило-Заборовськійакадемії в 174}, 1748 та 1749,
1750 рр.>>. У четвертій частині поряд з фі-

З

системьх>>.
1755 р. Кониського висвячено на єпископа
Мстиславського, Оршанського і Могильов-

ськоrо, тобто Білоруського. З 1783 р.- архі-

зикою викладалися основи космогонії,

єпископ. Відтак усе своє )КИТТЯ слу)КИВ

уранографії, психологія). lJим курсом Кониський задекларував перехід на позиІJії

білоруському народові, відстоюючи його наІJіональні та релігійні інтереси в умовах

раціоналістичної філософії і твердо став на

)Корстокого протистояння католицизму й

шлях досягнень науки Нового часу. Серед
українських філософів тих років Кониський
вва)кався найбільшим авторитетом.

православ 'я в Білорусі. Присвятив чій справі
історико-публіцистичні пра!JЇ <<Историческое
известие о епархии Могилевской, в Белой

1752

до

17 54

р. Кониський

-

ректор Ака-

России состоящей, и о епархиях в Польше

демії. Три роки читає богослов 'я. Був добрим
і дбайливим ректором, користувався високою
повагою й любов'ю студентів та колеr.

бьrвших благочестивьхх, т. е. греко-восточного
исповедания, кои римлянами обращеньх на
унию или соединеньх с римекою церковью>>

17 54

р. склав академічну ІнструкІJію <<Про
порядок викладання предметів. У якій школі... що саме, в якому обсязі і скільки учити>>.
Інструкція значно упорядкувала й поліпшила
навчальний процес. Асслідник Академії
митрополит Макарій Булгаков у захопленні

(177 6);

пиcaв: <<Что за ум, что за познания во всех

wskiego religii greckiey-orientalniey wyznawcom>>. Warszawa, 17 67 (<<Права й вольності

•

<<Записки Конисекс го о том, что
в России до конца 16 века не бьrло унии>>
(опубліковані преосв. Макарієм Булгаковим
1846 р.); <<Prawa у wolnosci obywatelom
Korony Polskiej у Wielkiego Ksiystwa Lіtе-
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мешканgям Корони Польської і Великого

й публіgистичні праgі зробили його ім'я

.

Князівства Литовського, вірним греко-східної
релігії>>) й інші.
1757 р. заснував у Могильові семінарію на

ВІдомим

.

.

.

.

у тому числі й <<Про поетичне мистеgтво>>

Теофана Прокоповича. Викладачів для се
мінарії запрошував з рідної Академії.
П раgювали вони в семінарії Кониського,
починаючи з року ії заснування юк до 90-х рр.
IJe Михайло Богуслав ський, Авксентій
Піючевський , Самсон ІJвітковський,
Віктор Черняєв т а інші . Могильовська

.

Збирав матеріали з історії У країни, ділився
ними з Григорієм Политикою. Деякі до
слідники ввал<ають його автором знамени
тої <<Історії Русів>>. Кілька разів просив

семІнарІя стала головни м освІТНІМ осеред-

ком й ідеологічним gентром православних
білорусів. Вона не раз зазнавала розорення

gариgю Катерину ІІ відпустити його

в У країну. Але марно. . . Помер у Могильові.
Похований у кафедральному Спасо-Преобра
)Кенському соборі Могильова. Собор
зруйновано в роки Аругої світової війни.
Проте зберігся будинок, у якому )КИВ

і погрому від фанатично налаштованої като
ликами юрби, що намагалася розправитись
f

f

•

.

новгород -сшерським патрІотичним гуртком.

. .

.

1

писав 1836 р. про Кониського Олександр
Пушкін.
Тlро)киваючи у Білорусі, Кониський під
тримував тісні стосунки з Україною, най
перше з Києво-Могилянською академією,

сав І видав для студенТІв кІлька пІдручникІВ,

.

шанованим серед сучасникІв

наступних поколінь. <<Георгий есть один из
достопамятньrх му)кей минувшего столетия.
Жиз нь его принадле)кит истории>>, 

зразок Києво-Могилянської академії, напи-

.

.

1

•

І З СеМІНарІЄЮ, І З самим арХІЄП И СКОПОМ.

Невтомна праgя Кониського на ниві освітньої

.

й духовнеІ дІяльності, його наукою, Історичні

арХІЄПИСКОП.
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МИХАЙЛО
чернече

ім'я

Манасія

(р. н. невід.-2.07.1758)
Ре ктор

Києво-Могилянської
академії

( 1 о. 09.17 5 5- 2. о 7.17 58)

І
... Краса

іпостасі й голосу людського, муж

двох світів і великої вченості.
Афанасій Лобисевич

Конrреrаційна зала Академії. ХІХ ст.

• •

в

и

ч

МАНАС ІЯ

Н

Булгакова і Євгенія Болховитінова. Бултакав зара
ховував Максимовича до добрих учнів, а потім і

ародивс.я на Мирrо}Х)ДІJJИНЇ. Навчався

у Києво-Могилянській академії близь
ко 1730-1741 рр., де.m<ИЙ час- за кор
доном. Оволодів кількома іноземни
ми мовами, поглибив знання з філософії та бо

гослов 'я. Після повернення до Києва

послідовників Теофана Прокоповича, які мали
досить сил, щоб продоюкити той рух в Акщемії,

який розпочав їхній обдарований учитель.

Був добрим господарем.

рр.

1745-48

викладав в Академії німечьку та давньоєврей
ську мови. Був послідовником видатних мово
знавgів Ак2демії Симона Тодорського, Варлаама
Лящевського, Сильвесгра Кулябr<И і не лише їх
ньої методики викладання іноземних мов, а й як
просвітник 1749 р. постригся у ченgі, отримав
почесну й відповідальну посаду архідиякона при
митрополиті Київському Тимофії Щербачькому.
На І:JЇЙ посаді розробляє так званий <<Училищ
ний проект. 6 правил: ... в якій школі, що саме, в

будівничим Степаном Ковніром на будівниg
тво нової кам'яної дзвіни!JЇ Братського Богояв
ленського монастиря (за браком коштів добу
дували дзвіниgю лише через 40 років).
Примно)І<ував маєтності монастиря. 1758 р.
одер)кав від спадкоємІJЇв київського бурми
стра ВасИАЯ Зимовича <<пля:g по Введенській
вулиgі>> за борги (300 талерів), взяті ним в
Академії ще 1704 р. Заклав gеркву у маєт
ності Братського монастиря - хуторі Стрітів
ка (близько 10 км від містечка Стайки).
Помер раптово. Під час відспівування <<Во бла
)Кенном усrгtніи вечньrй покоЙ>> блискавка
і грім потрясли Богоявленський собор. Вели
чезне срібне панікадило, що висіло посеред
gеркви, розтопилося і впало, сеньйора бурси
було вбито. Але похоронна відправа була за
вершена. Поховано Максимовича у склепі
Богоявленськото собору Братського монасти
ря й Академії.

римує в Ак2демії кафедру богослов 'я, обирається

25.11.1755

р.- архі

мандритом Братського Богоявленського мона
стиря. Писав духовні праgі, вірші, виступав з

проповідями. Иого <<Трактат про відмішrість

Римської й Греgької gерков>>, виданий

17. 56 р.. закупив 1..ОО тис.

штук gегли, уклав ДОГОВ1р З В1ДОМИМ КИ1ВСЬІ<ИМ

якому обсязі і скільr<И часу читати>> (18.02.1751).
<<Училищний проекТ>> літ в основу нової Акаде
мічної інсrрукgії 10.09.1755 р. Максимович от
ректором й іrуменом, а з

МАКС ИМОВИЧ

1754 р.

у Вроgлаві, дістав високу оgінку богословів та іс
ториків православної gеркви, зокрема Макарія

* *
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( 31. о 1 . 17 2 1- 5. о 5. 17 9 3)
Ректор

Ки є во - Могилянської
академії '

( 2. о 7 . 1 7 5 8 - 16 . о 1. 1 7 61)
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ІАМ ORЛTIO NES.
ІАМ РОЄМА.ТЛ, ІАМ EPIST OLA$
IN Sl CO Mrk. tiiNDVNT.
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Муж дарованій достойн.ьtх и добродетєлей
ревнитель ... Киевс1<д.Я Академія ... елавилась

IN VNVM CORPVS

....

COL L БCTAE

JN JVJLICAW LVCIII

~DlT AI.

учителем сім, боліє от н.еzо приняв
просвіщен.ія, н.ежели ему уділила ...
З епітафії Давиду Н ащинському

<<LucuЬrati.ones». ПраІрІ Т. Прокоповича, переКАа.Дена

латиною А Нащинським. 1745

Y~ATI S LA УІ АЕ

APVD 10. IA C OI VM KOaN.
WOCCJJ:XJtiiJ,

й

ДАВИД

..

.

НАІІJИНСЬКИЙ

оходив з козачько1 родини м1ста

Ак.адемічн.а

Полтави. Навчався в Києво-Моги
лянській академії. Як один із най

професорська
кафедра

Шffі~=~~ кращих студентів був направле-

ний на кошти протектора Академії архієпис
копа Київського, Галичького й усієї Малої
Росії Рафаїла Заборовського до всесвітньо ві
домого чентру орієнталістики - Маrдебур
зького університету (м. Галле, Німеччина)
та Кеніrсберзького університету. Вивчав там
rречьку, староєврейську, арабську й німечьку
мови, слухав лекgії відомого німеgького філо

софа, ректора Кеніrсберзького університету
Християна Баумейстера. Якийсь час праІJЮвав
у Бреслау (тепер Врочлав). Уславився як лін
гвіст. Широковідомими серед просвітників
Німеччини, а потім і в Росії були його пе
реклади панеnриків і богословських прачь
Теофана Прокоповича (видані у збірнику
<<Miscellanae sacra>> (<<Священне тисячоліття>>,
1643 р.) та <<Lucubrationes illustrissimi ас reverendissimi Тh. Procopovich>> ( «Пра:gі прео

священнішого Т. Прокоповича>>,
вернувшись

1745

р.). По

174 7

р. до Академії, відвідував
лекції з поетики, риторики, філософії й ні
мечької мови, останні - у професора Симона

.
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Тодорського. Став його послідовником як
учений і просвітник.
Запрошений викладати до Академії. Праgював
з 1747-го до 1755 р. в класах граматики, пії-

зовий богословський диспут. Значна увага надавалася ним <<Особим правилам для молодих
красномовgів>>. Студенти-філософи й богослови, з тих, які обирали шлях священства, зо-

тики, риторики, філософії, навчав іноземних
мов: німеgької, греgької, староєврейської та
нововведеної російської. Всіма gими мовами

бов'язані були учитися написанню проповідей і проголошенню їх для практики в недільні й святкові дні в конrреrаgійній залі

чудово володш.

перед студентами, префектом та ректором

Обіймав посаду конrреrаgійного префекта
й префекта Академії. З 2.07.1758 р. до
16.01.1761 р. Нащинський- ректор Академії, професор богослов 'я й архімандрит Братського Богоявленського монастиря. За його
ректорства відбулися зміни в навчальному
проgесі. Зокрема, під тиском російського Синоду й протектора Тимофія 1.1Jербаgького в
Академії впровад>куються російська поетика,
риторика й граматика, які випало читати саме Нащинському. Він першим навчає росій-

Академії.
Нащинський був добрим господарем. При ньому значно зросли прибутки Братського Богеявленеького монастиря й Академії, зокрема
грошові: з сукновалень, шинків, з чумаgьких
валок, млинів, а тако)!< збільшилися надхоД)Кення <<з дач>> (сільських маєтностей) - масла, сиру, риби (особливо з сіл Стайки, Карпилівка, Позняки), городини й фруктів.
Через непорозуміння з викладачами змушений
був залишити Академію. 16.01.1761 р. висвя-

ського тонічного вірша. Написав німечьку

чений на архімандрита Гамаліївського Хар-

граматику, поклавши в 11 основу граматику
німеgького вченого Аангія. Викладаючи бо-

лампієвого, 1769 р.- Глухівського Петропавлівеького і 1772 р.- Смоленського Бізюків-

гослов'я, суворо дотримувався православних

ського монасrиря. Монастирське )КИТТЯ гнітило
)Киттєлюбного архімандрита. Творча енергія

догматів, але навчав студентів критично
сприймати богословське вчення, керуватися
першоД>керелами. Аля прикладу провів пока-

•

шукала виходу: писав, займався перекладами
з англійської та н1меgької перева)КНО
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просвітничьких творів. Найвідомішими його

<<зав)КДИ болів душею і невпинно поривався
в дорогий йому Київ>>. Але повернутися йому

праgями gього часу є переклад на латинську

й німеgьку мови твору <<0 неудобоносімом
игk >> Теофана Прокоповича (Лейпgиг, 1782)
• V

•

дозволено лише 1789 р. ДО)кивати віку у Ки
єво-Печерській лаврі. Похований на кладови
щі Дальніх печер біля Різдвобогородичької
gеркви. Збереглася чавунна надмогильна пли
та з написом: <<Здесь покоітся в храминt
своей архимандрит Давид Нащинскій, родив
шийся в 1721 году, скончавший дни свои
В 1793, ИСПОАНИВ )КИЗНИ л"hт 72, 3 месяgа

•

та з англ1исько1 на юме.gьку, а пОТІм на ро-

сійську <<Златьrй клейнод д-tтей Бо)кіих, то
есть правдивьrй шлях до християнства>> (1762).
Написав філософсько -моралістичну праgю
<<Сотниgа правил хрістианского )Китія>>
(1762) та ін. Будував. Зокрема звів прекрасну
gеркву Успіння Пресвятої Богородиgі в Бі
зюківському монастирі. Але ніщо не втішало

и

5 ДІ-Гf;й.

Му>к дарованій достойньrх и доб

редетелей ревнитель ... Киевская Академія...
елавилась учителем сім, бол-t е от него приняв
просwhщенія, не)кели ему уд-tлила...>>

й не розрад>кувало. За спогадами його осо
бистого біографа П. Строганова, архімандрит

* *
154

м
с

и
и

с
м

чер нече

о

А
н

А

r

в
Р

Самуїл

ім'я

(2 4 .05 . 1731-5.01.1796)
Ре ктор

Ки є во - Могилянської
академії

(21.01.176 1- 08.1768)

Не думайте, що Бранденбурзька академ:ія пана,
ziд1-l0zo Академії 7<:UЇ8сь1(1)Ї префекта Самуїла

Мисла8ськоzо, не знає. Я думаю, і в самому
Парижі Він Вшанований тим ім'ям, яким

прикрашене там.теш1lє Сорбоннське yrtu.лuщe.
Християн Ваумейстер
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ародився в сім'ї священика с. По
лотки Глухівської сотні НЬкин

Академії, професор богослов'я та архіман
дрит Братського Богоявленського монастиря.

ського полку,

r

тепер лухів
ського району Сумської
області. У Києво-Моги
лянсьrсій академії нази
вали його <<gвіт помЬк
іншими>>. Будучи студен
том богословського кла
су останнього року на
вчання, почав викладати

в Академії. З 17 54 до
1756 р.- учитель гра
матичних класш, поети

ки, риторики,

1757 р.

професор філософії і пре

фект Академії. З

1758 р.

професор богослов' я і
V

виконуючии о

б

І

ов язки

ректора. З 21.01.1761
до 08.1768 р.- ректор
Успен.ський собор
КиєІJо-Пеttерської л.а8ри.

Сучасний вигляд

* *
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1766 р. склав повнова>кення архімандрита на

холоrія, фізика (філософія натуральна), метафі-

ігумена Анастасія, лишився почесним настоятелем Братського Богоявленського монастиря.
Влітку 1768 р. призначений архімандритом
Київського Пустинно-Миколаївського манастиря, але юке через 2 місячі, 28 грудня, викликаний до Санкт-Петербурга і висвячений
на єпископа Бєлгородського. 1771 р.- переміщений єпископом Крутичьким і Мо)кайським Московської єпархії та обраний членом Синоду, з 1776 р.- єпископ, з 1777 р.архієпископ Ростовський; Ярославський.
22.09.1783 р. хіратонований на митрополита
Київського, Галичького і всієї Малої Росії.
Миславський-один із найдіяльніших ректорів
Києво-Могилянської академії, який і в сані
митрополита ввюкав 'й підтримку своєю найва)кливішою справою. Робив усе можливе,
щоб захистити Академію від запланованого
чарським урядом 1-і закриття. Реорганізував
навчальний прочее. Склав нову академічну
Інструкgію (1763--1764): курс навчання був
прирівняний до програм Московського університету (не читалися лише історія російська, старо)китносrі й геральдика). 1 7 84 р.
викладалися: богослов'я, філософія, логіка, пси-

.

зика (філософія бо)кественна), етика, естетика,
латинська й російська поезія та риторика, математика, чиста й змішана, історія, географія,
франgузька, німечька, латинська, староєврей-

ська мови, прачювали класи граматичm, музики, малювання. Студенти повністю були забезпечені підручниками. Сам Миславський написав <<Латинську граматику>> (17 65), яка вва>калась одним із кращих вітчизняних навчальних
посібників, запровадив підручник з філософії
німечького вченого, ректора Бранденбурзької
академії Християна Баумейстера. Сте)кив, щоб
закуповувалися нові книги для бібліотеки.
Постійно дбав про добробут Академії й Братського монастиря. При ньому складений детальний опис монастирського майна й маєтностей. Миславський брав ЯІа:ІаЙактивнішу
участь у написанні <<Пунктів київського духовенства>> для <<Нового УЛО)Кенія>> (17 67-17 68),
у яких захищалися старовинні привілеї,
традичійні права Української черкви й Академії. Коли 1786 р. Катерина 11 наказала перетворити Братський монастир на шпиталь і
перенести Академію на територію Печерської
лаври, Миславський відстояв їх попередній
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статус та історичне місІJе розташування. Того

рення, й часrина викладачів полишила Академію .
Відомий Миславський і як історик Києва.

)К року ВІДкрив <<rра>кданську друкарню>>

Академії на території Лаври. Викладачам за
безпечив високу зарплату. Старшим студен
там надав стипендію, молодшим наказав без

Опубліковані його праІjі <<Слово о истинном
преимуществе града Києва...>
> (М., 1786),

коштовно давати хліб, борщ і кашу, а ТаІ<О)К
пошити КО)кушки. БурсаІJька лікарня й лікар
при ній утримувалися за рахунок Мислав

рьr ... >> (К.,

<<Краткое описание Киево-Печерской Лав-

Ао

ки: <<Аостопамятнейш ие древности в Києве>>,
<<Краткое историческое известие о Києве>>,
<<Известие о поrребенньrх в Києве князьях и

ського.

Одночасно під тиском русифікаторської політи

ки, щоб зберегти Академію, змушений був

княгинях роду Рюрикова».
Мав велику бібліотеку, до якої входило чимало
рукописів та особистий архів.
Поховано Самуїла Миславського у південній
частині Київського Софійського собору.

маневрувати - ввів 1784 р. російську мову як
обов'язковий предмет, а всім викладачам нака
зав читати лекljії лише російською мовою й су

воро стел<ити за вимовою.

lJe

викликало обу-

*

1795, перевид. 1801, 1804, 1817).
видання 1801 р. ним були зроблені додат
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Тарасій

( р . н. невід. - 24 . 02.1790)
Ре к т о р

Києво-Могилянської
академії

( 2 5.08 . 1768-16.01.1774)

... Була

особлива при8'язан.ість н.е одиііі

лише Академії, а

й усіх киян. до ціЄі

достойн.ої людин.и.
Володимир Аскаченський

Киє8о-Моzи.лян.ська академія.
Фрагмент гравюри. Середина ХІХ ст.

Й

и

й

..

ТАРАСІЙ

ОХОДИВ З рОДИНИ КИІВСЬКИХ

.

)Калем, який вони виявили своїм багаточис
ленним зібранням, ба)каючи провести архі

MII.IJaH.

Закінчив повний курс Києво-Мо
гилянської академії. llJe студентом

мандрита й отримати від нього благословен
ня>>. Звання ректора Вербичький не складав
до 16.01.1774 р., бо в Києві сподівались на йо

@m~=~~ богословського кАасу прийняв чернечий постриг у Братському Богоявленському

монастирі. 1755 р. почав викладати в грама
тичних кАасах Академії, з 1758 р. <<Тлумачив>>

го повернення. Але з Росії Бербичького юке
не відпустили. У Петербурзі були надруковані
два <<Слова>>, виголошені Вербичьким: <<Слово
о бодрости... в тор)кественньrй день... великого
князя Александра Невского>> (СПб., 1774),
<<Слово в день апостола Андрея Первозванно
го>> (СПб., 1774). Доля його інших пра.gь, кот
рі не були надруковані, невідома.
З 1774 до 1778 р. почергово призначався архі

ще й <<Велику академічну інструкцію>>. Того )І<
року став проповідником Київського Софій
ського монастиря. КіАька разів указами Сино
ду викликали Вербиgького на посаду виклада
ча до Московської слов'яно-греко-латинської
академії й викладача Санкт-Петербурзького
сухопутного шляхетського кадетського корпу

мандритом монастирів Новгородської єпархії:
Новгородського Антоніївського, Хутинського

су, але ВІН ВІдмовлявся, посилаючись на <<ТЯ)К-

···

.

. .

ку в здеровп немІч, що в несІННІ

ВЕРБИІJЬКИЙ

..
таксІ посади

МО)Ке бути перешкодою і затримкою>>.
1764 р. Вербичькоrо призначено ігуменом Київ
ського Кирилівського монасrиря, а 7.10.1768 р.
обрано ректором Академії, професором бого
слов 'я та архімандритом Братського Богоявлен
ського монастиря. Слу>кив чесно й ревно. Але

Спасо-Варлааміївського, Тверського Валдай

ського Богородиgького. З 1774 р. Вербицького
призначено ректором Новгородської семіна
рії. У весь час перебування свого в Росії пода
вав прохання про повернення в Україну. На
решті 1778 р . отримує призначення на поса
ду архімандрита Київського Михайлівського

р. за указом Синоду ректора змушують
їхати на т. зв. <<чреду богослу>кенія и пропо
Іr&ди>> до Санкт-Петербурга. ПровоД>кала його
Академія <<з великим від усіх студентів і киян

1773

Золотоверхого монастиря. 1787 р. він <<віді
йшов на спочинок>> до Києво-Печерської лавv

•

V

ри, де и помер, МО)Кли во, там І поховании .
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(р. н. невід. - 25.11 . 1774)
Ки є во-Могилянської
академії

(13.02 . 1774 - 25.11.1774)
Настабиик

ue

суворим,

заиадто слабим, зобоб'язаиий

ui

побииеи бути

ui заиадто

триматися середиии, зzідио з прабилами
осбічеuості й ввічливості.
З Академічної інструкІJіЇ

1734

р.

АаніJшафтний пейзаж.

Київ.

т

ь

є

в

ФЕДОРОВИЧ

Никодим
Ре ктор

А

17 50-ті роки

никод им
Н

ародився на Слобо)канщині За
кінчив повний курс Києво-Моги
лянської академії, 12.08. 1759 р.
обраний викладачем Академії.
Викладав у класах аналогії ( 1759/60), син
таксими і гре:gької мови ( 1760--1764), пое
тики ( 1764/65), риторики (1765-1768).
Від 1768 по 1771 р.- професор філософії
і префект Академії.
З вересня 1773 р. Панкратьєв був призначе
ний ректором Тарасієм Верби:gьким викла
дати богослов'я, але захворів і попросив
звільнити його від :gього обов'язку.
16.01.1774 р. Панкратьєва за наказом Си
ноду все-таки обирають на посаду ректора
Академії й архімандрита Братського Богояв
ленського монастиря. 13.02.1774 р. присту
пив до виконання обов' язків, а В)К.е

25.11.1774 р.

помер <<від довготривалої хворо

би о восьмій годині після півночі, після на
путствованія його всіма християнськими об-

ПАНКРАТЬ Є В
рядами>> . Ректор не залишив по собі ніякого
заповіту. Тому за наказом митрополита було
створено спе:gіальну комісію для опису речей
померлого. У реєстрі комісії значаться біб
ліотека й скромні особисті речі: одяг, мідний п1дсючник, та:gя, тарілка, чайник з оло
ва і 2 пари пор:gелянових кухликів. Бібліо

тека складалася з 271 книги латинською,
польською, фран:gузькою, rре:gькою, єврей
ською , російською мовами вітчизняних і за

рубЬкних авторів. Усі речі померлого було
передано спадкоєм:gям: рідним братам Пан
кратьєва поміщикам Харківського повіту
Слобідської України - капралу Прокопу
Федоровичу й капітану Юрію Федоровичу
Панкратьєвим. Справами спадщини й похо
рону займався такоя< небЬк Панкратьєва Петро Прокопович П анкратьєв

-

підкан

gелярист Слобідської губернії, у майбут
ньому - генерал-губернатор м. Києва
( з 1802).
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( 17 3 4- 11. о 7. 17 8 4)
Ректор

Києво - Могилянської академії

( 1 7. о 5. 1 7 7 5-11. о 7. 1 7 8 4)
У бібліотеці Академzї було баzато
манускриптів... безліч творів древності,
де смак, вченість і філософія поклали
печать свою.
В. В. Ізмайлоn.

1792

р.

Ілюстрація І. Щирського до поdбн.ика з риторики.
Черніrіn.
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КАС ІЯН
ародився в сім'ї київського причетника .gеркви Різдва Христового

А Е ХНИІJЬКИЙ
видання граматики Кирила Лящевеького

<<Grammatica graeca in Academia Kijoviensi
adornata>> (Лейп.gиг, 1779). У часи ректорства

на Подолі Єрофея Аехни.gькоrо.

r;t!§~~~~ Світське ім'я невідоме. Закінчив

Лехни.gькому довелося відбудовувати студент-

повний курс Києво-Могилянської академії

ську бурсу, що згоріла

(початок 1750-х

ну .gеркву, частину якої разом з бібліотекою

-1762). В Академії навчали-

6.08.1775

р., та Трапез-

ся три рідні брати Лехни.gького: Євфимій,
Герасим та Павло. Ще студентом курсу богослов'я Аехни.gький викладав в Академії
гре.gьку мову. По закінченні навчання викладав почергово в усіх класах Академії, почина-

Академії було знищено пол<е)кею 9.03.1780 р.
Бурса була негайно відновлена, але В)Ке як
кам'яна одноповерхова, й знову зібрала й
прихистила <<рассеяное стадо свое>> (бурсаків). Кошти на їі побудову надав покрови-

ючи з граматичних.

тель Академії митрополит Київський, Га-

1765 р. відмовився від

посади намісника російської посольської
.gеркви у Лондоні й просив Київську консисторію залишити його в Україні. Продав)КИВ викладання в Академії в класах ритори-

ли.gький і всієї Малої Росії Гавриїл Кременеgький. Він )Ке ПО)кертвував гроші (34 тисячі рублів сріблом), проgенти з яких призначив на стипендії студентам богословам,

ки й філософії. У

філософам, риторам і поетам. На поновлення

1774

р. був префектом.

17.05.1775 р. обраний ректором Академії,

бібліотеки свої кошти надали, знову )К таки

архімандритом Братського Богоявленського
монастиря й професором теології. Аехниgь-

першим, Гавриїл Кремене.gький, за ним численні вихован.gі Академії й серед них

кий- найвідоміший вчений-богослов і зна-

ректор Касіян Аехниgький, а такол<: Казан-

веgь гре.gько1 мови серед тих, що пра.gювали

ський митрополит Веніамін Пуgек-Григоро-

в Академії у 1780-х рр. Написав популярне
серед студентів і викладачів <<Руководство о

вич, архієпископ Ростовський Самуїл Миславський та інші. 10.1781 р. Лехниgький ві-

догматах верьІ>> (К., 1779). Ймовірно, брав

тав <<изрядной речью>> великого князя Павла

участь у підготовgі до друку лейпgизького

Петровича з великою княгинею Марією

* *
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КАСІЯН

АЕХНИІJЬКИЙ

Кон.tреrаційна (диспутна) зала Ахадемії. Сучасний вигляд

* *
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КАС І ЯН

АЕХ НИІJЬКИЙ

Федорівною, які відвідали Академію (<<Речь
при встрече вЬІсочайших особ в Академии>>),

щеннослркенія и пропов-kди>> ), повернувся
влітку 1784 р. ТЯ)Ккохворим і невдовзі помер
у Кудрявському катедральному домі Київ
ського Софійського монастиря. По смерті
Аехниgького його бібліотека - книги україн
ською, латинською, rре:gькою, польською й

познайомив гостей з визначними академіч
ними пам'ятками й подарував власні <<Руко

писньrе одьr в тетрадях, обло)кенньrх пар
чою>>.

У )Ковтні 1782 р. АехниІJький відбув до Петер
бурга на тимчасову слркбу (<<на чреду свя-

*

російською мовами- переЙІІІАа у власність
Академії.
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Варлаам

невід.-30 . 07.1791)
Ки є во-Могилянської
академії

( 10.08.1784-30.07.1791)

Вииоzрад сей і zілля йоzо розлоzе з дн.я

ua

деиь примиожують сбої плоди.
Миславський Варлаам
про Академію

Ін.тер'єр Михайлі(Jського Золотоверхого собору.
Реставрачія
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ВАРЛААМ
Грабюра

до 300-річчя
КиєІJо-Моzиляuської
академії .

У центрі чудот8орuа
ікона Братської
Божої Матері

МИСЛАВСЬКИЙ

[!] ГrdJFШШdJ [!]

~

ВАРЛААМ

І~

одом з Києва. По закінченні пов
ного курсу навчання в Києво-Мо
Jo.::;j
&.:::;
гилянській академії прийняв чер
[!] ГrdrrШ:!m [!]
нечий постриг (177 5) і був запрошений до Харківського колеrіуму вчителем
риторики. Існує тако)К думка, що Мислав
ський Власій - рідний брат Самуїла Мислав
ського, по закінченні Києво-Могилянської
академії був протоієреєм у Глухові і черне
чий постриг прийняв у Харківському По

~

р

клас. Першим його учителем призначено
учителя історії й географії Максима Семи
гиновського. Він уклав одну з кращих гра

~

матик польської мови, що була надрукована
у Варшаві. Чудово було поставлене викла
дання інших іноземних мов, особливо
франgузької й німеgької. 1788 р. відкрито
......

.

..

......

окремии спеgtальнии клас вищо1 математи-

ки, де викладались алrебра й геометрія, та
клас зм1шано1 математики, де викладалися

.

кровському монастирІ.

.

.

механІка, оптика, архІтектура, nдростатика,

У Харківському колеrіумі Миславський обі

ймав ряд учительських посад. У

МИСЛАВСЬКИЙ

гідравліка, математична хронологія й інше.
Першим викладачем у класі вищої матема
тики був франgуз П'єр Брульон, а при ньо

1775-1779 рр.

ректор і архімандрит Харківського Покров
ського монастиря. З 1779 р. Миславського
призначено архімандритом Київськоrо Ми
хайлівського Золотоверхого монастиря,
невдовзі - Ростовського Борисоглібського
зі званням члена Ростовської консисторії.
10.08.1784 р. призначений митрополитом
Гавриїлом Кременеgьким на посаду ректо
ра Києво-Могилянської академії, обраний
професором боrослов'я й архімандритом
Братського Богоявленського монастиря. При
Миславському був поновлений польський

*

му ад'юнкт-професор із студентів-філософів
Іван Чернявський, який знав і франgузьку
мову, й математику. На ста)кування з мате

матичних наук студенти Академії були від
правлені до Московськоrо й Віленського
університетів. Блискучим викладачем мате
матики з 1789 р. став майбутній ректор

Академії Іриней Фальковський. Його та

лант, закоханІсть у математичну науку
заохотили до gього

студентів Академії.

169
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предмета численних

ВАРЛААМ

МИСЛАВСЬКИЙ

При Миславському значно поліпшилися госпо
дарські справи й матеріальний стан Академії:
збільшилася заробітна плата викладачів, було

відремонтовано всі академічні будинки й Бла-

.

.

гошщенську gеркву, знесено числент де-

рев'яні поварні й поставлено кам'яні, збудова-

.

.

... """

.

'

Своїм проgвітанням у часи ректора Власія
Миславського Академія завдячувала ще й
невсипущій енергії митрополита Київського
Самfіла Миславського, її колишнього учня,
ректора й щедрого благодійника.
Після ліквідаІJії Братського Богоявленського мо

но нош учительсьrа келп и кам яну огоро>І<у 1з

настиря

західного боr<у Академії. Окрім того, було лік
відовано соляні лавки, що їх набудували кра
марі на площі перед входом до Академії, від
ведено від дзвіниІJі в інше місgе прокладений
Маrістратом канал для стоку дощової води.

вдруге дістав настоятельство в Михайлівсько
му Золотоверхому монастирі, але залишався

.

(10.04.1786)

Власій Миславський

ректором Києво-Могилянської академії до
самої кончини. Похований у Михайлівському

Золотоверхому соборі.
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Ієронім

невід.-1798)

Ки є во - Могилянської
академії

(10.08.1791-07.1795)

Людьми н.айкращими, н.айздібн.ішими
й н.айм.оральн.ішими завжди виявлялися
студеuти Київської академії.
Петро Завадовський,

міністр освіти Росії.

1786

Фрагмент фасаду Аомініканського костелу
у м. Львові, де народився Елонський

ь
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І Є РОНІМ

БАОН С ЬКИЙ

оходив з родини священика м. Льво
ва. Вихованеgь Києво-Могилянської

ловного училища

академії. По закінченні повного
курсу Академії був домашнім учи

учителів 1786 р. направлено 45 студентів;
179 5 р. 30 студентів забрано на різні стат

телем на Харківщині. Повернувся до Києва

явленському монастирі, був якийсь час його
намісником та економом. З 1775 р. - кафед
ральний писар, намісник Київського Софій
ського монастиря й <<присутствующий>> Київ
ської консисторії. 8.09.1779 р. призначений
ігуменом Київського Петропавлівського мо
настиря, з 26.03.1783 р.- ігуменом Київсько
го Видубиgького монастиря. 10.08.1791 р.
обраний ректором Академії. Був ним до
07.179 5 р. З 1794 р. отримав сан архіман
дрита Михайлівського Золотоверхого мона
стиря. Дбав про вихованgів Академії. У кінчі
1780-х - у 1790-х рр. почастішали виклики

міністр Завадовський так характеризував Ки
ївських вихованgів: <<ПомЬк усіх, надісланих

.

.

1

.

з рІзних

училищ, людьми найкращими, найздібніши
ми й найморальнішими зав:жди виявлялися
студенти Київської академії>>. Бланський на
магався обме)КИТИ пограбування молодих ви

хованgів.

179 5 р. митрополит Самуіл Мислав

ський на його прохання писав президенту
Медичної колеrії Росії В. Зіновієву: <<Проти
волі й нахилів переконувати їх (студентів) не
МО)КНа>>. Аоклав Бланський турбот і до поліп
шення матеріального стану Академії. На від
сотки з ПО)кертвуваних ним 2 тис. руб. утри

на гро

мадську слу>кбу Росії. 1788 р. в Єлисаветград
ський госпіталь відправлено 22 студенти;

мувались неімущі здібні студенти.
Після звільнення з ректорської посади 07.179 5 р.
залишався архімандритом Михайлівського Золотоверхого монасrиря, де помер 1 похований .

1792 р. в різні медичні училища - 15,
179 5 р .- 30. На вимогу міністра освіти Росії
•

. .

на посади учительсЬІа в рІЗНІ часи

студентів Академії за наказами різних росій
1

ДЛЯ тepMlHOBOl ПІДГОТОВКИ

ські посади в Москву, Ізяславську й Браgлав
ську губернії. І заюкди студенти Могилян
ської академії мали найкращі відгуки. 1786 р.

1765 р., прийняв постригу Братському Бого

ських установ до медичних закладш

Петра Завадовеького до Петербурзького го
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( 1 7 3 8 І 1 7 44-13. о 8.18 2 7)
Ректор

Ки є во - Могилянської

...

а к адем11

( 17.08 . 179 5 - 26.04.1803)
Во и3'0я8.леuия бьtеот.шйшеzо 1ШШОZО благобо.л1иdя,
1<. peбuocmUblM трудам башuм. U усердuоЙ

службе, бсеми.лостибейше пожалобали Мьt бас
кабалером ордеuа uaшezo A.uuьt 8торой степени.
Павел, имnератор.

1799

Будинок друкарні Ки€8о-Печерської лаВри.

З гравюри на міді

IJ

17 58
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ВАСИЛЬОВИЧ

ТЕОФІААКТ

САОНЕqЬКИЙ

ин священика Василя
Слонеgького gеркви Різ
два Христового с. Прохо
ри Ні)кинського полку,
тепер Борзнянського району Черні
гівської області Початкову освіту

здобув у Чернігівському колегіумі.
З 1756 по 1766 р. навчався в класах
риторики, філософії, богослов'я Ки
єво-Могилянської академії. 1766 р.
прийняв чернечий постриг у Києво
Печерській лаврі, де прослу)l<Ив 30

.

.

рокш: коректором друкарю, пропо-

відникам, реrентом Лаврської кан

gелярії, соборним ієромонахом.
Згодом став ігуменом Лаврського
Троїgького Больничного монастиря
і блюстителем Дальніх печер. Від
17.08.1792 р.- намісник Києво-Пе
черської лаври, з 1793 р.- їі архі

КиєВо-Поділ з Браmсь'КИМ собором й Академією. ХІХ ст.

мандрит.

17.08.1795

р. обраний ректором Акаде

мії та архімандритом Михайлівського Золотоверхого монастиря, а 10.12.1798 р.
архімандритом Київського П устинно-Мико
лаївського монастиря. На ректорській посаді

був до 26.04.1803 р. Виявив себе як здібний,
дбайливий і благодійний керівник. При під
тримgі покровителя митрополита Київського

ТЕОФІААКТ

САОНЕЧ Ь КИЙ
Ієрофея Маличького в Академії 17.09.1798 р.
було засноване Академічне правління під
особистим головуванням ректора. Членами
його призначалися префект, скарбник, біб
ліотекар, комісар (постачальник), а тако)К
реєстратор і два писарі. Відтепер уся

. .

.

.

зютн1сть по академ1чному управАlнню

була в руках Академії й затверд)кувалась
не Консисторією, а безпосередньо митро
политом.

У червні 1799 р. відбулася знаменна подія для
Академії й Братського Богоявленського мо
настиря. Монастирю було повернуто його
статус другокласного монастиря. ·Разом з тим
указом Синоду до Братського Богоявленсько
го монастиря переводився штат л1Кв1дованого

Гамаліївського Харлампіївого монастиря з

ризничею і всім начинням. З огляду на збіль
шення штату Академії був призначений
оклад у 12 тис. руб., який використовувався
на )Калування ректору, префекту, викладачам,

Орден. св. Анни ІІ cmyneГlЯ

лікарю з одним учнем та членам Академічно
го правАlння.

Деякі зміни відбулися в навчальному прочесі.
1798 р. поновлено франчузький клас, від
крито окрем1 класи вищого красномовства,

* *
175

САОНЕІJЬКИЙ

ТЕОФІААКТ
сільської й домашньої економіки, а 1802 р.
клас <<Основи лікарської науки>>. Першим

Труди ректора Теофілакта Слонеgького були
нале)кно оgінені. 8.01.1799 р. його нагоро

учителем у ньому був доктор медиgини, на
двірний радник Афанасій Масловський. Но

Д)Кено Орденом св. Анни 11 ступеня. Сла
нецький став першим ректором серед усіх

вим )КИТТЯМ зюкив клас нотної музики й

ректорів Росії й єдиним архімандритом,

співу. Академія, як і раніше, вімавала своїх
вихованgів у різні навчальні заклади Росії для

удостеєним

Асслідник Академії В. Аскаченський писав:
<<Академія )КИла ще тією славою, яку надбала
з древюх л1т>>.

.

ВІдзнаки.

р. Слонеgький висвячений на єпис
копа Вологадеького і Великоустюзького, але

26.04.1803

налаrоД)кення в них навчання, в медичю закла

ди й на священичеські посади. Як і раніше,
до Академії йшла молодь з різних країн.

IJl€1

.

.

невд~вз1 подав прохання про ЗВІльнення.

р. прибув на спочинок до Києво
Печерської лаври, де й ДО)Кивав віку. Похова
ний біля правої стіни Великого Усп енського
собору Києво-Печерської лаври.

3.01.1808
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Ф ААЬІ<ОВСЬІ<ИЙ
І

В

чернече

А

Н

ім'я

ЯІ<ИМОВИЧ

Іриней

(28.05.1762 - 29 . 04.1823)
Ректор

Ки є во-Могилянської
а к адемії

(20.04.1803 - 25.02.1804)

Аарогій вітч.из'Н.і моїй nompi61-li 31-lан:ня
я завжди любив.
Іриней Фальковський

ІР И НЕЙ

Ф АЛ ЬКОВ С ЬКИЙ

~~~ оходив з родини священика с. Бі
лоgерківІJі Пирятинської сотні
Аубенського полку, тепер Пиря
тинського району Полтавської об

~~ ласті. Навчався в Києво-МоГИАЯн
ській академії, Братиславському ліgеї та Будапештському університеті. 1783 р.
повернувся до Києва, слухав в Академії
курс богослов' я, вивчав староєврейську й
греgьку мови. 1796 р. прийняв чернечий
постриг.

Праgював в Академії

21 рік (20.03.178325.02.1804). 3 20.04.1 803 ДО 25.02.1804 р.

іЇ ректор. На думку дослідників, Фальков
ський був найдорогоІJіннішим надбанням
Академії, найобдарованітим серед усіх ві
домих у Російській імперії вчених кінgя
XVIII- початку ХІХ ст. Викладав математи-

.

.

.

.

ку, астроноМІю, nдравАІку, оптику, арХ1тек-

туру, історію, географію, поезію, німеgьку
мову, філософію, теологію й ін. Був послі
довником німеgького астронома Кеплера,

Архітеюпурнізнарядд~
Гравюра Н . Зубриgькоrо.

*
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скоп, астролябія, барометр,
електрична машина

1 т.

1н.

А згодом при Михайлівсько

му Золотоверхому монастирі
відкрив навіть маленьку об
серваторію. Сприяв розвит
кові в Академії нотиого во
кального й хорового співу.
Заснував <<Вільне піїтичне то
вариство>> для <<повсякденно
го читання студентами хоро

ших книг>>.

Залишив величезну творчу

спадщину - 16 тисяч руко
писних аркушів (92 томи).
Писав гімни, псалми, елегії,
'

І

стихарІ слов янською, латин-

ською, німеgькою, фрющузь
кою й російською мовами.
Автор філософських, історичних та богослов-

Бурса Академії, реконструйован-а 1819 р. Сучасний вигляд

ських праgь, робіт з математики, астрономії,
фізики, статистики, хронології, укладач підручників, календарів. Серед них: <<Краткое

описав рух Сонgя та зале)кні від нього явища, писав про місячні затемнення, про комети, змінні зорі, рух і розміри Землі тощо.
Відкрив в Академії фізико-математичний кабінет, в якому були сфери Коперніка, теле-

геоrрафическое описание Венгрии>>, <<Записки
о Киево-Могилянекой академии>>, <<Описание
gерков Чигиринекой епархии>>, <<Описание

* *
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всех православньrх монастьrрей Киевщиньr>>,
<<Описание Златоверхого Михайловекого мо
настьrря>>. Редагував і видавав <<Киевские ме

сяgес.ловьr>>. З наукових праgь Фальковського
надруковано .лише дев'ять. Найвідомішою є

<<Compendium>> (1783) - підручник з догма
тико-полемічного богослов'я. ІJією праgею
нагороД)кува.ли кращих студентів Академії.
Великий інтерес для уявлення про особис
тість Фальковського становлять <<Размьrш.ле
ния е)l<едневньrе, писаньrе в 1787 году>>. Ок
рім того, Фальковський написав і проголосив
1300 проповідей. Писав і музичні твори.
Відомий як gерковний діяч. З 1799 р. він - ар
хімандрит Київського Братського й Гамаліїв
ського Різдвобогородиgького монастирів, з
1803 р.- Київського Миколаївського Пустин
ного. 1804 р. залишив Академію. 24.02.1807 р.

висвячений на єпископа Чигиринського та
коад'ютора Київської митрополії; з 1812 до
1813 р. - єпископ Смоленський і Дорого

бузький. 1812 р. брав участь в організачії смо
ленського народного опо.лчення для боротьби
з наполеонівським військом; з 1813 р. - на
стоятель Київського Михайлівського Золото
верхого монастиря. Намагався реорганізувати
чернече )КИТТЯ, зробити його більш доgі.ль
ним

.
IJIB

1

корисним для суст.льства- навчав чен-

.

.

пропоВІдниgтву, оргаmзував школу gер-

ковного співу, написав <<Правила для упоря

дочения )l<изни монахов>>. Мав багато задумів,
але помер, як мовиться в епітафії, стоячи над
розкритою Біблією <<на колінах у молитві. ..
Якщо час усе стирає, то справи )Кивуть у ві
ках>>. Похований у приділі св. Варвари Ми
хайлівського Золотоверхого собору.
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чернече

ім'я

V

Иоакинф

(176 3-1817)
Ректор

Ки є во - Могилянської

...

а к адем11

( 3 о. о 3. 18 о 4 - 2 8. 1 о. 1813)
Ім.ен.а її вихован.ціб, ревн.ителі8 православ'я,

сіяч.і8 н.ауки й зн.ан.ь завжди будуть яскраво
сяяти

ua

сторін.ках історії церкви й освіти,

стан.ов.ляч,и гордість

A1ma Мatris,

що їх биховала.

Дмитро Вишневський

Музей Київської духобної академії

8

старому

Мазепин.ому корпусі. Середина ХІ Х ст.

в
И

с
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оходив з Київського шляхетського
збіднілого роду. Батько займався

кравеgтвом, вбачав у синові поміч
ника і не відпускав учитися. 1792 р.
Лагановський закінчив повний курс Києво
Могилянської академії й був призначений
учителем граматики та грецької мови Пере
яславської семінарії. Наступного року повер

@] ~ @]

нувся до Києва,

20.06.179 5 р. прийняв черне

чий сан у Братському Богоявленському мо
настирі. Викладав в Академії граматику, пії

тику й риторику, математику. З 8.05.1800 р.
префект і професор філософії. 8.09.1803 р.
возведений у сан архімандрита Братського
монастиря. 30.03.1804 р. Логановського обра

но ректором Академії й професором бого
слов' я. У період його ректорства Академія
пере)киває не кращі часи. Посилюється

наступ з боку царського уряду й Синоду
на Академію з метою і~і закриття.

р. Академію відвідав Московський митро
полит Платон і зробив висновок: <<П росвеще

1804

ния слишком много, разумею мнимого, а на

Со'Н.Яltн.ий годин:ник у д8орі архімандрита Братського

чала премудрости- страх Госпеден уменьша

Боzоя8ленськоzо монастиря, збудований 8uxлaiJarteм.

ется и порча нравов усиливается

Академії П'єром Брульйон.ом.. Сучасний вигляд

по мере,

'*
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• v

розгорнув сюи контрпроект, з

якого випливало: Академія є першою

.

.

за часом,

1

за характером

вищою школою

1

такою мусить

1

залишатися, але митрополит ро

бив невелику поступку: учителі в
молодших класах мусять мати
духовне звання,

.

1

.

для студентlВ-

богословів планувалося відкрити
додатковий клас- закономисте

gтва. Але все ge залишилося на
папері. Академія продоюкувала
)КИТИ СВО1М ЗВИЧНИМ )КИТТЯМ.

Ректор Лагановський під покро

План. і фасад ліхарні Академії.

вом митрополита добудовував
академічні будівлі, 1805 р. звів
прибудову до бурсаgької їдальні
(число студентів у gей час збільшується за рахунок дітей духов

1819

ного похоД)кення, яким за накакак возрастает оное просвещение мнимое>>,

і пропонував протектору Академії митропо
литові Серапіону Александровському приєд
натися до задуманої ним реформи перетво
рення Московської слов'яно-греко-латинської
академії в духовну. Митрополит Серапіон

зами Консисторії обов 'язково
треба було здобувати вищу освіту в Акаде
мії). Був зроблений ретельний перелік казен
нокоштних студентів. Серед вихованgів під
тримують дух упевненості в гідності обраного
ними шляху- учитися в Могилянській ака-

~Е- 183 ~.Е-
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демії. З gією метою проводилися урочисті
диспути, студентів нагороД)кували за добрі

.

.

за

3

години вигорів весь Поділ. Від Мазепи-

.

.

ного корпусу залишилися ТІльки сТІни, зго-

.

ріла gерква, знищено було маЙ)ке всю біблі
отеку. Відбудова академічних приміщень від

успІхи в навчаннІ книгами та Іншими пода-

рунками, оновлено студентську Благовіщен
ську gеркву І т. Ін.

р. Академія отримує подвійне фінансуван
ня. Підтримують і"і благодійники. Серед них:
колезький асесор Павло Філіпов, Тамбов
ський єпископ Теофіл Раєв, а тако)К - Олек
сандр Якушкін, який подарував студентам те
лескоп Рамедена й два глобуси- земний і не
бесний. У навчальному плані Академія в gей
час готується до перебудови частини свого

1807

булася маЙ)І<е негайно за проектом архітек
тора Андрія Меленського. На поновлення
Академії й Братського монастиря надійшли
ПО)кертвування: від імператора Олександра І
162 тис. 602 руб., від архімандрита Варлаа
ма Барановича- 1320 руб., від уманського

протоієрея Семена Спешниgького-

500

руб.

Надходили книги від колишніх вихованgів
Академії <<на пользу совоспитанников Ака

навчального курсу за типом педагоnчного

демии, яко многое от онь1я приял неразсеяи

Інституту.

ное по дебрям мира сего>>. Академія відроди
лась. 28.10.1813 р. ректора Аогановського
після дев' ятирічного управління Академією

.

р. Аогановський нагороД)кується ор
деном св. Анни ІІ ступеня.
Здавалося, що справи йдуть добре. Але 8 лип

11.12.1806
ня

1811

було призначено архімандритом Курського Знаменського монастиря, де він помер

р. на Подолі спалахнула ПО)Ке)ка, і

•
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чернече ім'я Йоасаф
( 1779 -

р.

см.

Останній

невід.)

ректор

Києво - Могилянської

академії

( 1 7. о 1. 18 14-14. о 3. 18 1 7)

Україн:ці завжди пишалися своєю Академією.

Вона була останнім. бастіоном. науки.
Аркадій Жуковський

Киши з бібл.іотек:и Академії

о
Л

Я

в
Н

О

В

И

Ч

Й О АСАФ

мох о в

ародився в родинІ священика в

подальшІ намагання урядових структур зве

сотенному містечку )Ковнине Лу
бенського полку, тепер село Чор

сти Академію до рівня духовних училищ
Росії і т. ін. - були лише окремими видими

~~==~~~ нобаївського району Черкаської

області. Навчався в Києво-Могилянській ака
демії з 179 3 р., закінчив й повний курс. Як
здібний студент, був обраний кандидатом у
вчителі Катеринославської слов'янської семі

нарії у Полтаві, тому навчався казенним
коштом. З 1801 р. викладав у Катеринослав

ській слов 'янській семінарії (у Новомирrороді)
франщтзьку й німечьку мови, а від 1806 р.
поезію. 17.02.1809 р. прийняв чернечий сан
у Києво-Печерській лаврі. 8.03.1810 р. запро
шений до Києво-Могилянської академії на
посаду професора філософії й префекта.
Від 17.01.1814 р. до 14.03.1817 р.- ректор.
Відвідини Московського митрополита Платона
ще при ректорові Логановському, його зверх

ня пропозиІJЇя реформувати Академію в ду
ховну школу на зразок Московської академії,

ми юхами на шляху запланованого знищен-

..

..

..

.

..

ня старовинно1 укрюнсько1 нач1онально1 виЩОІ ШКОЛИ.

ТрадиІJЇЇ Києво-Могилянської академії, правда і
легенди про

11 Історичю подвиги часш насту

пу католичтва, згодом- русифікачії, той не

покірливий дух, який зберігала чя остання

.

.

..

..

. .

ІНСТИтуЦІЯ украІНСЬКОІ незале)КНОСТ1 ffіСЛЯ

знищення гетьманства, Запорозької Січі, ко
зацького війська, полкового устрою- турбува
ли урядові структури Російської імперії. Під
благовидним прикриттям реформування Ака
демії і"і вчителів було звільнено, учнів ро

зігнано. Останній ректор Йоасаф Мохов був
позбавлений звання й посад і відправлений
<<на спочинок>> (і це в 39 років!) до Києво
Печерської лаври, де й помер. 14.08.1817 р.
Києво-Моrилянську академію було закрито.
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