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"ГІБРИДНА ВІЙНА": ІСТОРІЯ І СУТНІСТЬ. ДО ПОСТАНОВКИ ПИТАННЯ 

 
Автор аналізує феномен "гібридної війни" в його основних рисах. У статті показані перші та наступні етапи розгортання 

"гібридної війни" як одного з важливих інструментів політики більшовиків і їхніх нинішніх спадкоємців. Автор наголошує, що 
вивчення технологій ведення "гібридної війни" у ХХ столітті дає можливість ефективної протидії нинішнім намаганням Кремля 
вести таку війну проти України. 
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Поняття "гібридна війна" з 2014 року є одним із най-

більш уживаних в українських мас-медіа. Постійно фігу-
рує воно і в західних виданнях, і в Інтернет-ресурсах 
російської позасистемної опозиції. Можливо, воно на 
рівні термінологічного оформлення виглядає не най-
більш вдалим, але є вже майже загальновизнаним. Ра-
зом із тим на рівні концептуально-теоретичному щодо 
цього поняття існує серйозний різнобій. Скажімо, Вікі-
педія відзначає, що переважне число авторів вважає, 
що це новий етап в історії воєн і "типовими компонен-
тами гібридної війни є використання: класичних прийо-
мів ведення війни (з військовослужбовцями в уніфор-
мах, військовою технікою та ін.); нерегулярних збройних 
формувань (повстанців, терористів, партизан та ін.); та 
таких типів війни і прийомів як інформаційна і кібервій-
на". У цій же статті цитуються слова генерала Франка 
ван Каппена: "Держава, яка веде гібридну війну, укла-
дає оборудку з недержавними виконавцями – бойови-
ками, групами місцевого населення, організаціями, 
зв'язок із якими формально повністю заперечується. Ці 
виконавці можуть робити такі речі, які сама держава 
робити не може, тому що будь-яка держава зобов'язана 
дотримуватися Женевської конвенції та Гаазької конве-
нції про закони сухопутної війни, домовленості з іншими 
країнами" [1]. З іншого боку, існує й бачення "гібридної 
війни" як перманентного явища російської політики. 
Воно знайшло відображення й у виступах президента 
Петра Порошенка, який наголосив, зокрема: 
"…Голодомор – це ніщо інше, як прояв багатовікової 
"гібридної війни", яку Росія веде проти України" [5]. 

Видається, що перше розуміння "гібридної війни" є 
надто звуженим, а друге – надто розширеним; автор цієї 
статті дивиться на проблему дещо інакше, вважаючи 
"гібридну війну" винаходом більшовиків, а водночас – і 
продовженням та складовою колоніальної політики Ро-
сійської імперії (що, як справедливо зазначив президент 
Порошенко, за останнє століття "існувала під 5 назвами, 
і над нею майоріли, як мінімум, 7 різних прапорів") [5]. 
Справді, Російська імперія щодо українців завжди вела 
агресивну політику, яка переростала у збройне насильс-
тво й колоніальні війни, і на це – в усіх його проявах – не 
можна не зважати. Проте колоніальну війну на "гібридну" 
перетворили саме більшовики у 1917 році, лідери яких 
найкраще на ті часи розуміли значення масово-
пропагандистської компоненти агресивної політики, роз-
кладання зсередини тилу противника та ролі у цьому 
засобів масової комунікації. Так само на "гібридні війни" 
вони намагалися перетворити і свої вторгнення на тери-
торію європейських й азіатських держав, які не були ра-
ніше колоніями Російської імперії чи кілька десятиліть 
уже перебували у незалежному стані. 

Іще йдучи до влади, більшовики використали над-
потужний як на той час медіа-ресурс: багатотиражні 
безплатні газети, загальноросійські та місцеві (в тому 
числі й видання солдатських комітетів на фронті й у 
тилу). При цьому газети-летючки, своєрідні "бойові лис-
тки" більшовики намагалися друкувати буквально у ко-
жному повіті. Згадаймо і встановлення повного контро-

лю за комунікативно-інформативною сферою, здійсне-
не більшовиками після приходу до влади – спочатку 
ленінське "пошта, телеграф, телефон", а за півроку – 
монополізація газетно-журнальної царини. До цього 
слід додати й уміле використання одразу ж після жов-
тневого перевороту найпотужніших на той час на те-
риторії Росії "іскрових" радіостанцій: Царськосельської 
під Петроградом і Ходинської у Москві. Це був перший 
в історії приклад використання радіо для пропаганди-
стської обробки закордону і провінцій. З 1922 року за-
собом комуністичної пропаганди і підривної діяльності 
стала московська радіостанція імені Комінтерну (з 
1927 року – найпотужніша в Європі, з 1933 року – най-
потужніша у світі). 

Невдовзі після здобуття влади у Петрограді та Мос-
кві більшовики розв'язали першу у своїй практиці "гіб-
ридну війну" – проти Української Народної Республіки. 
Не зумівши силою захопити владу майже ніде в україн-
ських губерніях і програвши у них вибори до Всеросій-
ських Установчих Зборів, більшовики та їхні союзники з 
числа анархістів і лівих есерів зробили ставку на Всеук-
раїнський з'їзд рад у Києві, але і там опинилися в мен-
шості. Тоді їхні делегати – за підтримки групи українсь-
ких лівих соціалістів – привласнили собі право виступа-
ти від імені всіх трудящих України і провели свій з'їзд у 
Харкові, створивши на ньому маріонетковий "уряд" - 
Народний секретаріат, в якому не було навіть прем'єра, 
бо всі директиви йшли з Петрограду. Це була імпрові-
зація (бо у планах керівництва більшовиків ніякої "само-
стійної України" ще за кілька місяців перед цим не було), 
але імпровізація вдала, яка стала стандартним елемен-
том "гібридної війни". Отже, до тотальної пропаганди й 
розкладання органів влади та силових структур против-
ника, випробуваних на території власне Росії, додалося 
створення паралельних із легітимними управлінських 
структур, які насправді були лише ретрансляторами 
директив, одержуваних з російської столиці. Ці структу-
ри одержували гучні популістські назви, у яких найчас-
тіше використовувався прикметник "народний". Впадає в 
око, що більшовики у внутрішньому вжитку нечасто ви-
користовували для своєї квазідержави назву "УНР", але 
на міжнародній арені, зокрема, на переговорах у Бресті, 
намагалися виступати від імені "справжнього уряду" 
Української Народної Республіки. Скажімо, у написаній 
Левом Троцьким декларації Народного секретаріату на 
цих переговорах говорилося: "Тут, у Брест-Литовську, 
від імені Народної Української Республіки виступала до 
цього часу делегація київської Ради. Українські Совєти, 
єдина влада, яку визнає трудящий народ нашої країни, 
не були тут представлені" [3]. 

Після України цей прийом випробували на собі, зок-
рема, Хіва та Бухара, перетворені на "народні совєтські 
республіки" на початку 1920-х, а потім ліквідовані та 
поділені на шматки у складі СССР; "народна Монголія", 
де також на початку 1920-х був створений маріонетко-
вий уряд; "народна Тува", створена тоді ж і ліквідована 
у 1944 році шляхом включення до СССР як автономної 
області; Фінляндія, де совєтська агресія у 1939 році 
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прикривалася "угодою" з "народним урядом", створе-
ним із працівників Комінтерну та НКВД; Литва, де оку-
пація Червоною армією вилилася в 1940 році у форму-
вання "народного уряду" та "вибори" до "народного 
сейму" (з одним-єдиним кандидатом у кожному окрузі". 
Вже після Другої світової війни у Європі й Азії з'явилися 
"країни народної демократії", які контролював СССР; 
згодом "народна демократія" в особі повністю залежних 
від Кремля тоталітарних режимів з'явилася і в Африці. 
При цьому "народні" органи влади нерідко якийсь час 
існували поряд із легітимними; останні або знищували-
ся, або примушувалися до еміграції. А останнім (поки 
що) за часом прикладом з цього ряду стала поява "на-
родних мерів" і "народних губернаторів" навесні 2014 
року під час окупації Росією Криму та інспірованої ззов-
ні "русской весны" на сході України. 

А от другим об'єктом "гібридної війни" – на кілька 
тижнів пізніше за УНР – стала Фінляндія. Там у другій 
половині січня 1918 року місцеві ліві радикали здійсни-
ли переворот, скинувши легітимний парламент й уряд. 
Натомість був створений Совєт народних уповноваже-
них – Suomen kansanvaltuuskunta, який спирався на 
місцеві робітничі загони і на десятитисячний загін ро-
сійської Червоної гвардії. Про це на переговорах у Бе-
ресті голова російської делегації Троцький говорив так: 
"Фінляндія визнана цілим рядом урядів, як незалежна 
республіка, але, за останніми відомостями, уряд неза-
лежної Фінляндської Республіки, який отримав визнан-
ня держав, змінився новим урядом фінляндських робіт-
ників і селян… Само собою зрозуміло, що зміна уряду в 
Фінляндії нічого не змінює у міжнародно-правовому 
статусі Фінляндської Республіки" [6]. Це ще одна пито-
ма риса "гібридної війни": спершу завойована під при-
криттям "народної влади" країна чи частина країни но-
мінально продовжує залишатися незалежною, потім – 
залежно від тих чи інших геополітичних розкладів – або 
входить до складу Росії/СССР, або продовжує більший 
чи менший час бути юридично незалежною, стаючи 
членом "совєтського блоку". 

Наприкінці 1917 року метою більшовицького уряду 
була легалізація шляхом утворення Народного секре-
таріату територіального "коридору" для проходу Черво-
ної гвардії через Харків і Донбас на Дон для боротьби з 
"білокозаками". Потім цілі стали масштабнішими – кон-
троль за всією Україною і її ресурсами та представниц-
тво від імені УНР на міжнародній арені. Це неможливо 
було досягнути, не створивши ще одну структуру, яка б 
грала на руку більшовикам як у зовнішній, так й у внут-
рішній політиці – збройні сили Народного секретаріату 
УНР. Вони одержали назву Червоного козацтва, але так 
і не стали масовими: спершу був створений курінь, який 
перетворився на полк, а в 1919 році – на бригаду. При-
кметним є те, що в наступні роки до складу Червоного 
козацтва, яке перетворилося на дивізію, а потім на кор-
пус, постійно вливали неукраїнські частини; і якщо ку-
банські кавалерійські бригади ще можна вважати до 
певної міри українськими, то литовський, московський і 
башкирський полки – ні. Не менш прикметним є і те, що 
Червоне козацтво так і залишилося передусім демон-
стративно-показовою військовою силою, покликаною 
засвідчити незалежний статус Української соціалістич-
ної радянської республіки. 

Схожий прийом після цього застосовувався неодно-
разово; скажімо, коли у 1920 році Червона армія готува-
лася "через труп білої Польщі" нести на багнетах "щастя 
і мир трудящому людству" та "напоїти червоних коней 
водою Вісли та Рейну", у складі Західного фронту була 
створена німецька стрілецька бригада. Вона мислилася 
як зародок Червоної армії Німеччини, що мала допомог-
ти "повсталому пролетаріату" та російській Червоній ар-

мії встановити новий лад у Західній Європі. Тобто до 
Берліну ще сотні й сотні кілометрів, але німецькі червоні 
стрільці для вступу у місто вже підготовлені. 

А 11 листопада 1939 року, тобто за 20 діб до почат-
ку агресії Совєтського Союзу проти Фінляндії і оголо-
шення про створення "народного уряду Фінляндії", роз-
почалося формування першого корпусу "Фінської на-
родної армії", у якому мали служити совєтські фіни, 
карели й вепси. Оскільки ж їх вочевидь не вистачало, 
то більшість особового складу корпусу становили росі-
яни. Командував корпусом Аксель Анттіла, комісаром 
був Філіп Єгоров, начальником штабу – Федір Романов. 
Головним завданням корпусу було стати опорою "народ-
ного уряду" (в якому були виключно громадяни СССР) 
після того, як на багнетах Червоної армії цей "уряд" не 
потрапить до Гельсінкі. Адже офіційно було оголошено, 
що СССР з Фінляндією не воює – він допомагає "закон-
ному уряду" боротися проти "білофінських банд". Але 
Кремль своїх цілей не досягнув, тому Фінляндська Демо-
кратична Республіка разом зі своїм "урядом" й "армією" в 
березні 1940 року непомітно зник з політичної арени – ця 
"гібридна війна", яка містила всі напрацьовані Кремлем 
компоненти такого роду агресивних дій, несподівано для 
Сталіна виявилася провальною. 

Натомість значно більш успішною стала анексія Со-
вєтським Союзом держав Балтії, під час якої використо-
вувалося чимало компонентів "гібридної війни"; до масш-
табних бойових дій справа не дійшла внаслідок капіту-
ляції легітимних урядів цих держав, але Червона армія 
була до таких дій готова, а "народні уряди" та "народні 
добровольчі формування" створені заздалегідь. 

Нарешті, 4 червня 1941 року було ухвалене рішення 
СНК СССР і Політбюро ЦК ВКП (б) про сформування на 
території Казахстану (тобто подалі від кордонів) строком 
на 1 липня 1941 року 238-ї стрілецької дивізії Червоної 
армії з поляків й осіб, які знають польську мову. Це було 
пряме порушення угод між Москвою та Берліном; на-
йшвидше, таємно формувався й "народний уряд" – на 
противагу очолюваному генералом Сікорським уряду 
Речі Посполитої у вигнанні. Вочевидь готувався ще один 
"визвольний похід" з елементами "гібридної війни", але 
Німеччина почала бойові дії дещо раніше. 

Відтак і "ввічливі зелені чоловічки" у Криму, й "опол-
ченці на Донбасі – це не новація та не імпровізація, а 
використання багато разів відпрацьованих Кремлем 
воєнно-політичних технологій. 

Варто звернути увагу і на те, що й "народний уряд" 
Фінляндії, і його армія, і 238 дивізія формувалися з гро-
мадян СССР, яким у разі потреби відповідним чином 
змінювали в документах імена й прізвища. Скажімо, 
згаданий уже начштабу "народної армії" Романов став 
Рейкасом, начальник політвідділу Терьошкін – Терво-
неном, а міністра "уряду" Павла Прокоф'єва перехрес-
тили на Пааво Прокконена. Ця технологія також була 
відпрацьована впродовж війни з УНР у 1917–18 роках. 
Спершу здавалося, що достатньо декорацій у вигляді 
полку Червоного козацтва та призначення сина услав-
леного письменника Юрія Коцюбинського номінальним 
головнокомандувачем збройних сил совєтської Україн-
ської Народної Республіки. Потім довелося вживати 
більш масштабних заходів. Скажімо, у квітні 1918 року 
Ленін писав у таємному посланні "надзвичайному комі-
сару району України" Серго Орджонікідзе, що потрібне 
"рішуче і беззастережне перелицювання наявних на 
Україні наших частин на український лад". Ленін нака-
зував: "Треба заборонити Антонову називати себе Ан-
тоновим-Овсієнком – він повинен називатися просто 
Овсієнком" [4, с. 50]. 

Інакше кажучи, у нинішній "гібридній війні" Росії про-
ти України майже нічого принципово нового немає (крім 
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хіба що кібервійни) – у 1917–18 роках більшовицька 
Росія вже воювала проти Української Народної Респуб-
ліки з використанням тих самих методів, що і нинішня 
кремлівська влада. Були і нашестя агітаторів з Росії, й 
удари в спину озброєних більшовицьких бойовиків, і 
створення "народних урядів" (після того, як стало зро-
зуміло, що на переговорах у Бересті Центральні дер-
жави не визнають Народний секретаріат, були створені 
"Донецько-Криворізька" та "Одеська совєтська" респуб-
ліки на території УНР), і прислані з Петрограду комісари 
робили вигляд, що вони є питомими українськими дія-
чами, і військові формування, переважну частину яких 
становили прислані з Росії червоногвардійці та матро-
си, маскувалися під місцеві "народні" збройні сили, то-
що. І головне – основну увагу більшовики робили не так 
на самі воєнні дії, як на масову пропаганду і дезінфор-
мацію населення, на розкладання зсередини численних 
українізованих полків, дивізій і навіть корпусів, на бло-
кування діяльності урядових установ УНР за допомогою 
своєї агентури в них, яка утрудняла комунікацію між 
цими установами (сьогодні цим займаються хакери) і 
так далі. Ця складова тодішньої "гібридної війни", пере-
дусім дезінформаційна та пропагандистська кампанія 
(більшовики видавали друком в Україні десятки безпла-
тних повноформатних газет, сотні повітових "летючок" і 
незчисленну кількість листівок) зробила майже все вій-
сько УНР небоєздатним. 

До цього слід додати дезінформування суспільств 
західних держав і їхніх урядів – для одних країн опера-
тивно виробили твердження, що лідери УНР – "небез-
печні радикальні революціонери", для інших – що це 
поспіль "німецька агентура", і для всіх разом – що укра-
їнці чинять єврейські погроми (яких тоді взагалі не було 
і не могло бути в силу цілого комплексу причин). 

Варто відзначити, що нацисти у 1930-х роках запози-
чили у більшовиків, крім іншого, і прийоми ведення "гід-
ридної війни". Вперше вони були випробувані під час 
підготовки до аншлюсу Австрії у березні 1938 року; після 
цього, починаючи з травня 1938 року, Гітлер розгорнув 
повномасштабну "гібридну війну" проти Чехословаччини 
[2, c. 25–30]. Елементи такої війни були використані і при 
підготовці агресії проти Речі Посполитої, здійсненої 1 
вересня 1939 року. В цьому випадку "гібридна війна" пе-
реросла у війну між двома державами, а далі (несподі-
вано для її ініціаторів) – у Другу світову війну. 

Варто відзначити і те, що, з "гібридної війни" згодом 
виокремилася воєнно-політична технологія, яка могла 
використовуватися як початкова стадія великої війни 
або елемент примусу держав Заходу до капітуляції. У 
документах спецслужб ця технологія отримала назву 
"підготовчого періоду" або "увертюри". Її було розроб-
лено задовго до нападу Росії на Україну в 2014 році, і 
елементи її активно використовувалися і використову-
ються в "гібридній війні". Ось що писав про це Віктор 
Суворов у написаній у 1980-х спеціально для західних 
читачів книзі "Спецназ" (Suvorov V. Spetsnaz: the story 
behind the Soviet SAS), зазначаючи, що масштабний 
терор, покликаний створити обстановку нестабільності, 
маскуватиметься спецслужбами під природні катакліз-
ми та випадковості: "Увертюра" є серією великих і ма-
лих операцій, метою яких є, напередодні справжніх во-
єнних операцій, ослаблення морального духу против-
ника, створення атмосфери загальної підозрілості, 
страху і невпевненості, відволікання уваги армій і полі-
цейських сил противника на величезне число різних 
об'єктів, кожен з яких може стати об'єктом наступної 
атаки… Совєтські секретні служби не залишають на 
цьому етапі свої візитні картки чи візитні картки інших 
людей. Терор здійснюється від імені вже існуючих екст-

ремістських груп, жодним чином не пов'язаних із Совєт-
ським Союзом, або від імені фіктивних організацій. ҐРУ 
вважає, що в цей період його операції повинні бути 
схожим на природні катаклізми, на дію сил, непідвлад-
них людському контролю, на помилки людей або на 
терористичні акти організацій, не пов'язаних із Совєть-
ким Союзом". Дискредитація чесних і відповідальних 
політиків країн, до яких планується вторгнення, теж є 
складовою цих операцій. "КҐБ та ҐРУ можуть підняти і 
стерти пил з величезної кількості матеріалів і пустити їх 
в обіг. Головними жертвами тепер стають люди, яких 
Совєтський Союз спробував завербувати, але зазнав 
невдачі. Тепер ретельно відредаговані і забезпечені 
коментарями матеріали потрапляють до рук преси… 
Число скандалів зростає… Газети повні вимог про роз-
слідування та повідомлень про відставки, усунення з 
посад та самогубства… Відзначається значне зростан-
ня сили руху за мир. У багатьох державах висуваються 
постійні вимоги зробити цю країну нейтральною і не 
підтримувати американську зовнішню політику, яка всі-
ляко дискредитується" [7]. 

Як бачимо, чимало складових цієї воєнно-політичної 
технології ввійшли до новітнього варіанту "гібридної 
війни", що ведеться проти України. 

Підбиваючи підсумок цього короткого екскурсу до 
витоків "гібридної війни", слід зауважити, що для росій-
ських більшовиків і їхніх наступників – "кремлівських 
чекістів" – одним із головних інструментів (а разом із 
тим і цілей) такої війни в тому, що стосується України, 
завжди було намагання позбавити українців їхньої тож-
самості чи бодай розмити її. Соціокультурну, мовно-
лінгвістичну, ментальну, політичну – які йшли і йдуть у 
сув'язі. Тож знаходження засобів протидії "гібридній 
війні" та перемога в ній – це одна з умов виживання 
української нації та держави. 

При цьому методи "кремлівських чекістів" у головних 
своїх рисах посутньо ті самі, що і в минулому, починаю-
чи з 1917–18 років, коли агресія проти УНР й інших об'-
єктів нападу здійснювалася "народними арміями" від 
імені "народних урядів", коли ставка робилася на роз-
клад військ противників ізсередини, коли на підтримку 
Росії-СССР мобілізовувалися мільйони "корисних іді-
отів" у світі, тільки зараз технічне і технологічне осна-
щення таких дій незрівнянно більш потужне. А це дає 
можливість вивчити шаблони ведення такої війни й 
ефективно протидіяти їм. 
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КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКІ ОСЕРЕДКИ УКРАЇНСЬКИХ ПРАВОСЛАВНИХ ІЄРАРХІВ 

РАННЬОМОДЕРНОГО ЧАСУ ЯК ЧИННИК КОНСОЛІДАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ 
 

У статті досліджуються культурно-просвітницькі осередки в Києві, Чернігові, Харкові та Переяславі, які творилися під 
патронатом українських православних ієрархів ранньомодерного часу. Визначено, що українські архієреї, які стояли на чолі Ки-
ївської митрополії, Чернігівської, Бєлгородської та Переяславської єпархій, не лише виконували роль засновників Київської Ака-
демії й місцевих колегіумів, а й задавали напрям їх діяльності, забезпечували матеріальне становище та кадровий викладаць-
кий склад. Завдяки своїм ктиторам  ці навчальні і видавничі центри служили провідними культурно-освітніми осередками, на-
вколо яких гуртувалася вся українська церковна і світська еліта. Саме тому діяльність українських архієреїв відігравала велику 
роль в консолідації українського народу, яка набирала особливої ваги за недієздатності світської еліти в умовах російського 
централізованого режиму. 
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В ранньомодерну епоху історії України, коли Церква 

значною мірою переймала функції державної влади, а 
культура носила переважно релігійний характер, саме 
представники українського вищого духовенства були 
головним чином творцями вітчизняної духовності і 
культури, формували освітній процес, закладали куль-
турні інституції і постачали літературну продукцію, тоб-
то виконували роль релігійного, духовного, культурного 
й інтелектуального проводу суспільства. Це була спра-
вжня еліта, яка своїми літературними і мистецькими 
здобутками, освітнім і науковим рівнем  не лише не від-
ставала від передових країн Заходу, а й трансформу-
вала європейський спадок на терени православного 
східного слов'янства.  

Надзвичайно важливою була діяльність українських 
архієреїв, спрямована на розвиток освіти українського 
народу – згідно з стійкими просвітницькими установками, 
сформованими у Київській Академії. Водночас показово, 
що в контексті  своєї діяльності православні ієрархи тво-
рили культурно-просвітницькі осередки, які служили ва-
гомим консолідаційним чинником в умовах територіаль-
ного роз'єднання  етнічних українських земель.  

Київські осередки. За традицією, започаткованою 
Петром Могилою, очільники Київської митрополії висту-
пали патронами Київської Академії, опікувалися її на-
вчальним процесом, були її найпершими благодійника-
ми і жертводавцями. Функція Київських митрополитів як 
патронів Київської Академії була усвідомленим бажан-
ням українських ієрархів узяти під свій захист головний 
навчальний заклад, де формувалася церковна та світ-
ська еліта України.  

Традиція опікуватися Київською Академією постала 
для київських ієрархів ще з часів її засновника Петра 
Могили. Для забезпечення навчального процесу в Ака-
демії Петро Могила надав їй значну матеріальну під-
тримку – забезпечив матеріалами для будівництва 
приміщення для наставників, надав у трирічне володін-
ня дві лаврські вотчини – Вишеньки та Гнідин – на тій 
підставі, що викладачі закладу були з братії Лаври. У 
вотчині Печерського монастиря м. Вінниці розпочала 
діяльність школа для підготовки учнів для вступу в Ака-
демію. Вважаючи створення Академії своїм найбільшим 
здобутком, Петро Могила заповів їй усе своє майно, 

кошти й цінності, зокрема, 75 тис. золотих, бібліотеку, 
хутір Позняковщину [19, c. 149–153]. 

Надалі послідовники Петра Могили вважали своїм 
священним обов'язком опікуватися Київською Академі-
єю. Її часто так і називали – "школа Его Преосвященст-
ва" або "Академія його Преосвященства". Цьому сприя-
ла та обставина, що практично всі наступні зверхники 
Київської митрополії були не лише вихованцями, а й 
професорами та ректорами навчального закладу. У 
цьому контексті слід виокремити декілька сфер діяль-
ності Київських архієреїв як патронів Київської Академії: 
забезпечення правного статусу; опікування навчально-
виховним процесом; підтримка матеріального станови-
ща (детальніше див. [6]). 

Іншим важливим напрямком культурно-
просвітницької діяльності київських ієрархів була під-
тримка найпотужнішого в Україні видавничого осередку 
– Києво-Печерської друкарні, яка виконувала духовні 
запити населення всіх українських земель, та сприяння 
діяльності Печерського культурно-освітнього гуртка її 
авторів. Найбільша заслуга у цьому сенсі належала 
Петру Могилі, який, ставши Київським митрополитом, 
як екзарх святого апостольського Константинопольсь-
кого трону зміг зосередити в своїх руках три найважли-
віших позиції – Київську митрополію, Печерську лавру 
та Київське братство з Академією при ньому, для роз-
витку богословської освіти й науки. За визначенням 
М. Грушевського, Петру Могилі вдалося максимально 
сконцентрувати матеріальні і моральні засоби роботи 
Печерського гуртка – "літературні і наукові здібності  
київських літератів і послуги друкарського верстату" [3, 
c. 424]. Могилянський Атеней у складі Сильвестра Ко-
сова, Ісайї Трохимовича-Козловського, Афанасія Каль-
нофойського та інших діячів провадив важливу теологі-
чно-наукову діяльність. Зокрема, ними було підготовле-
но до друку праці, які мали впорядкувати православну 
догматику й обрядовість, а також продемонструвати 
світові житія святих Печерських отців і тим самим під-
нести духовний авторитет Києво-Печерської лаври. 
Особисто Петро Могила зініціював та безпосередньо 
підготував головні догматичні твори задля виведення 
Православної Церкви з кризового періоду і уніфікації 
богослужбової практики. Із цією метою, ще перебуваю-
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