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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. 

Ключові слова: культурно-просвітницькі осередки, українські православні ієрархи, консолідаційний чинник, Київська Акаде-
мія, колегіуми, навчальні і видавничі центри. 

 
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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чи на становищі архімандрита Києво-Печерської лаври, 
він у 1629 р. перевидав Номоканон, а згодом опубліку-
вав Требник, Служебник і Катехізис, які супроводжува-
лися розгорнутими передмовами. Як зазначала у цьому 
контексті В. Нічик, "це був єдиний задум, ланки цілісної 
масштабної праці щодо уніфікації, систематизації й 
осмислення канону, літургії й догматики, які твердою 
рукою митрополита вводилися в практику української 
православної церкви" [15, c. 153]. 

Створення Петром Могилою польсько-латинського 
відділу Печерської друкарні мало задовольнити потреби 
Православної Церкви в умовах наростаючого впливу 
католицизму та унії і протидіяти тенденції переходу міс-
цевої шляхти в інше віросповідання, водночас надати 
друкарні міжнародного авторитету і сприяти широкому 
поширенню лаврських видань далеко поза межами Укра-
їни, а також серед представників інших віросповідань. 

Наступники Петра Могили на Київській кафедрі роз-
винули богословську та догматичну проблематику укра-
їнського православ'я. Так, Печерський архімандрит, 
згодом Київський митрополит Варлаам Ясинський від-
новив польсько-латинський відділ Печерської друкарні. 
За Іоасафа Кроковського продовжилася започаткована 
Петром Могилою традиція написання передмов до фу-
ндаментальних богослужбових видань, які виходили 
друком у Києво-Печерській лаврі. Про це, зокрема, сві-
дчать передмови до Тріоді Пісної 1702 р., Нового Завіту 
1703 р., Служебника і Псалтиря 1708 р.  

На значенні діяльності обох осередків, яке завдяки 
діяльності Київських митрополитів виходило далеко 
поза межі України, наголошував Франко Богдан Корч-
марик: "… відроджений Київ з його Києво-Печерською 
Лаврою та високошкільною інституцією – Києво-
Могилянською Академією стає головною опорою Украї-
нської Православної Церкви, і водночас головним руші-
єм культурно-релігійного відродження майже серед усіх 
народів Православного Сходу…" [9, c. 131–132], а та-
кож митрополит Іларіон (Огієнко): "Києво - Печерський 
монастир зо своєю Могилянською колегією та найсиль-
нішою в Україні друкарнею стали правдивим культурно 
– освітнім центром для всього православного слов'янс-
тва" [16, c. 176]. 

За прикладом київських ієрархів діяли і очільники 
Чернігівської, Харківської та Переяславської єпархій. 
Здобутий в Київській Академії й інших навчальних за-
кладах високий рівень освіти разом із очолюванням 
православних кафедр послужили вагомим чинником 
активної просвітницької діяльності православних ієрар-
хів на українських землях. Вона виявилася, зокрема, в 
започаткуванні, становленні та налагодженні успішної 
діяльності академічних філій – шкіл і колегіумів у Черні-
гові, Харкові, Переяславі, та творенні на їх базі культу-
рно-просвітницьких осередків. 

Чернігівський осередок. На початку XVIII ст. 
центром культурно-просвітницького життя Чернігівщини 
став колегіум, реорганізований на базі школи Лазаря 
Барановича архієпископом Іоанном Максимовичем за 
підтримки гетьмана Івана Мазепи. Як вважають сучасні 
дослідники, правління Амвросія Дубневича було часом 
другого піднесення в історії Чернігівського осередку 
після часів Іоанна Максимовича, яке перегукувалося з 
розквітом Київської Академії за часів Рафаїла Заборов-
ського (1731–1747). Зокрема, М. Андрущенко пов'язує 
це з тим, що колишній київський ректор Амвросій Дуб-
невич доклав зусиль, щоб залучити до викладання та 
культурно-просвітницької діяльності в Чернігові своїх 
вихованців із Київської Академії [1, c. 141]. За єпископа 
Феофіла Ігнатовича (1770–1788) колегіум був реоргані-
зований в духовну семінарію. 

Важливим фактом Чернігівського осередку від почат-
ку його заснування був розвиток друкарства та поширен-
ня просвітництва через книговидавничу справу. Архієпи-
скоп Лазар Баранович започаткував у Новгород-
Сіверську друкарню, яку пізніше перевів до Чернігова. 
Особливістю її діяльності було те, що вона передусім 
була спрямована на видання авторських творів, голо-
вним чином її власника, які становили не менше двох 
третин усієї продукції (так, з 21 новгород-сіверського ви-
дання 14 були авторськими літературними творами: сім 
належали перу самого Лазаря Барановича, п'ять Іоаникія 
Галятовського, по одному – Олександра Бучинського та 
Димитрія Туптала). Ця специфіка збереглася і з перемі-
щенням 1679 р. друкарні Лазаря Барановича до Черніго-
ва. Так, за життя Лазаря Барановича (†1693) у Чернігові 
було надруковано не менше як 33 книги, з яких 19 – тво-
ри тогочасних українських авторів, зокрема, п'ять самого 
Барановича, вісім – Іоаникія Ґалятовського, три – Димит-
рія Туптала. За тематикою це були панегірики, релігійно-
моралізаторські вірші та проповіді. Іншою характерною 
рисою чернігівського друкарства була багатомовність. 
Так, Лазар Баранович писав твори церковнослов'янсь-
кою та польською мовами, Димитрій Туптало – українсь-
кою й церковнослов'янською. 

Архієпископ Іоанн Максимович за допомогою пре-
фекта колегіуму Антонія Стаховського також провадив 
активну літературно-видавничу діяльність. Відома низ-
ка видань Чернігівської друкарні, яка була результатом 
колективної співпраці письменників – викладачів колегі-
уму. Так, збірник "Зерцало от писанія Божественного" 
1705 р., піднесений Івану Мазепі (чи не останній, як 
вважає М. Андрущенко, присвячений гетьману твір) від 
засновника колегіуму архієпископа Іоанна Максимовича 
та викладачів закладу містив присвяту, яку підписав 
"іеромонах Антоній, наместник кафедры  Черниговской 
и префект коллегиуму Архиепископии Черниговской с 
труждающимися". Крім історичних відомостей про за-
снування колегіуму до збірника ввійшли декілька про-
повідей Іоанна Максимовича, виголошених ним ще як 
проповідник Києво-Печерської лаври, та вірші про 
страждання Ісуса Христа за ймовірним авторством 
префекта Антонія Стаховського.  

Аналізуючи літературну діяльність митців чернігівсь-
кого осередку, зокрема в порівнянні твору цього кола "Зе-
рцало" з панегіриком Софронія Почаського "Евхаристирі-
он", М. Андрущенко прийшла до висновку, що "певною 
мірою в чернігівській літературі можемо бачити консерва-
цію формальних здобутків, освоєних та розроблених на 
київському ґрунті, які там уже відживали" [1, c. 132]. 

Завдяки зосередженню інтелектуальних сил навко-
ло друкарні Чернігівська архієрейська кафедра стала 
провідним культурно-просвітницьким осередком Ліво-
бережної України. За часів Лазаря Барановича навколо 
нього гуртувалися такі визначні письменники, як Іван 
Величковський, Іоаникій Галятовський, Лаврентій 
Крщонович, Іван Орновський, Димитрій Туптало, Сте-
фан Яворський. На думку А. Макарова, саме серед ми-
тців кола Лазаря Барановича було створено перший 
український посібник із проблем поетичної формалістики 
– "Млеко" І. Величковського, а в його друкарні вийшов 
відомий твір "Воскреслий Фенікс" Л. Крщоновича – пане-
гірик, присвячений Лазарю Барановичу [13, c. 32]. Іван 
Орновський у 1688 р. видав у Чернігові "Музу Роксолан-
ську", а наступна його книга – "Багата дорогого каміння 
скарбниця" – вийшла 1693 р., в рік смерті преосвященно-
го. Димитрій Туптало, який із 26 років свого чернечого 
життя в Україні 19 провів на Чернігівщині, з ініціативи 
Лазаря Барановича написав у Чернігові свою першу кни-
гу "Руно орошене" – опис чудес Іллінської ікони Богоро-
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диці, на яку Баранович відгукнувся спеціальними вір-
шами. Стефан Яворський видав у Чернігові панегірик 
на честь Варлаама Ясинського – "Геркулес – наступник 
Атланта". І пізніше, в сані місцеблюстителя Московсь-
кого патріаршого престолу, він постійно підтримував 
зв'язки з Ніжином, зокрема, заповів місцевому Благо-
віщенському монастиреві свою бібліотеку. Щодо твор-
чості І. Величковського в Чернігові, то, як вказали у 
передмові до видання творів поета (К., 1972) сучасні 
дослідники В. Колосова та В. Крекотень, "…його літе-
ратурна діяльність тісно зливається з діяльністю 
Д. Туптала і С. Яворського, тобто молодших сучасни-
ків Л. Барановича" [29, c. 47]. Опублікований корпус 
епістолярії архієпископа, який листувався з більшістю з 
названих осіб, засвідчує його тісні контакти з діячами як 
київського, так і чернігівського кола [21; 29, c. 58–173].  

Харківський осередок. До заснування Харківського 
університету роль провідного культурно-просвітниць- 
кого осередку й центру формування світської та церко-
вної еліти Слобожанщини виконував Харківський коле-
гіум – навчальний заклад вищого типу.  

Засновник просвітницького центру Слобожанщини, 
єпископ з вихованців Київської Академії Єпифаній Ти-
хорський (1722–1731), започаткував 1722 р. у м. Бєлго-
роді архієрейську школу замість цифірної, яка існувала 
з 1716 р. За сприяння відомого мецената, правителя 
Бєлгородської провінції князя М. Голіцина, школу 1726 р. 
було переміщено в м. Харків і реформовано в колегіум 
з повним курсом наук. 

Харківський колегіум від початку свого заснування 
став центром гуртування духовної й інтелектуальної 
еліти. Це, зокрема, відбувалося завдяки тісним зв'язкам 
керівництва колегіуму та його протекторів з іншими 
просвітницькими центрами України-Гетьманщини, пе-
редусім із Київською Академією. Як видно з устрою та 
програми Харківського колегіуму, він багато в чому ко-
піював провідний український навчальний заклад. За 
аналогією Києво-Братського монастиря отримав назву 
училищного і Харківський Покровський монастир, де 
розміщувався колегіум. Окрім того, Київська Академія 
постійно постачала свою філію викладачами та студен-
тами. Окрім Академії кадри для колегіуму значною мі-
рою постачала й Києво-Печерська лавра. 

Особлива турбота про колегіум була характерною й 
для бєлгородського архіпастиря Іоасафа Горленка 
(1748–1754). Він часто любив бувати у ньому, неодно-
разово служив літургію, відвідував студентські диспути. 
Про це, зокрема, повідомляв у своїх записках племінник 
Іоасафа Горленка – І. І. Квітка". Ось декілька його свід-
чень у цьому зв'язку; ""В 1751 г. февр[аля] 16 чис[ла] 
преосв[ященный] Іоасаф погребал в харьковском Успе-
нском соборе полковника Ивана Григорьевича Кветку, и 
квартировал на Основе"; в другой раз "прибыл на шес-
той неделе велик[ого] поста и отправлял в четверток 
свящ[енный] обряд умовенія ног в соборной церкви; а в 
Пасху литургисал в коллегіумской церкви". "В іюне 
опять был в Харькове, по случаю экзамена в Коллегіу-
ме и прибытія матери своей, Маріи Даниловны Апосто-
ловой-Горленковой." "1752 г. "Его Преосвященство 
прибыл в Харьков к Троицкому дню, и в Троицын день 
служил в коллегіумской Покровской Церкви, посвятил 
брата, монаха Наркиса, в іеродіакона"". "1753 г. к ново-
му году прибыл в Харьков, квартировалъ в Коллегіуме. 
К новому году прибыли в Харьков губернатор Воронеж-
скій Мусин-Пушкин, генерал майор кн. Кантемир, граф 
Девьер, Петр Семенович Салтыков "для некотораго 
консиліума". 6 января Преосвященный "служил в Кол-
легіуме, и нарочитая церемонія была на Іордане". "Іюня 
29, во второй раз, был в Харькове, "отправляемы были 
диспуты философскіе генеральные"" [26, c. 11–12].  

Проте, мабуть, найпоказовішим прикладом активно-
го спілкування між українською церковною та світською 
елітою в Харківському колегіумі у 50-х рр. XVIII ст. є 
постать видатного філософа та просвітника Григорія 
Сковороди. Відоме його тісне особисте й письмове спі-
лкування з багатьма духовними особами: бєлгородсь-
ким архімандритом Гервасієм Якубовичем, який запро-
сив його викладачем до Харкова, ректором Харківсько-
го колегіуму Іовом Базилевичем, префектом Лаврентієм 
Кордетом, який водночас був ігуменом Святогорського 
монастиря, а особливо – із самим бєлгородським пре-
освященним Іоасафом Миткевичем. На честь дня на-
родження єпископа Г. Сковорода написав окремий 
вірш, присвятив йому 27 пісню із "Саду божественних 
пісень", казку про музиканта Вовка [25, Т.1. – С. 84–85, 
390, 391, 463, 478; Т.2. – С. 446–449, 543]. З другого 
боку, відомо вплив Г. Сковороди на єпископа Іоасафа, 
який після знайомства з твором поета "Басня Есопова" 
виключив із Харківського колегіуму 40 "недорослей", які 
не могли й не хотіли навчатися [14, c. 194]. 

Різнобічність навчальних предметів в колегіумі по-
требувала відповідної кількості підручників. Очевидно, 
тому колектив колегіуму висловив Слобідсько-
Українському губернатору Є. Щербініну думку про не-
обхідність заснування в Харкові друкарні. Той, у свою 
чергу, звернувся до бєлгородського преосвященного 
Самуїла Миславського: "Для всякаго публичнаго учи-
лища сколь необходимая есть вещь типография и ка-
кая из того и всему обществу следует польза, о том 
вашему преосвященству более, нежели мне, известно. 
Я в самое то время, когда во исполненіе всемилости-
вейшаго Ея Императорскаго Величества соизволенія, 
старался основать при здешнем Харьковском Коллегі-
уме новые классы наук, не мог упустить сего важнаго 
пункта, для чего и вошел с представленіем о сей мате-
ріи в Правительствующій Сенат"[8, c. 107–108]. Друкар-
ню з невідомих обставин так і не було відкрито, хоча 
преосвященний був особисто зацікавлений у цьому і, 
зокрема, активно сприяв вивченню в колегіумі інозем-
них мов [22, c. 78]. 

У тогочасних документах Харківський колегіум не-
одноразово називався академією. Ще Єпифаній Тихо-
рський, реорганізовуючи архієрейську школу в навча-
льний заклад вищого рівня, видав 1726 р. указ "об отк-
рытии новой академіи и отдаче детей для обученія лю-
дям всякого звания" [27, арк. 1], а 1740 р. зустрічається 
навіть назва Тихоріанської академії – за іменем її за-
сновника [18, c. 12]. 

З розкладу занять Харківського колегіуму, складено-
го 1769 р., видно, що у ньому, крім традиційних латин-
ської та грецької мов, поезії, риторики і філософії, існу-
вали додаткові класи для вивчення французької, німе-
цької, італійської мов, а також геометрії, архітектури, 
живопису, історії та географії [11, c. 11]. Ці класи мали 
бути започатковані ще 1765 р., згідно з указом Катери-
ни ІІ на клопотання сенаторів із місцевого дворянства – 
М. Шаховського, А. Олсуф'єва і М. Паніна, однак тогоча-
сний преосвященний Порфирій Крайський (1763–1768) 
не виявив щодо цього особливого ентузіазму, розцінюю-
чи їх "инородным придатком" [24, л. 430]. Проте наступ-
ник Крайського на Бєлгородській кафедрі Самуїл Мис-
лавський (1768–1771), ревний і високоосвічений просвіт-
ник, виявив значно більше ініціативи. Вважаючи "приба-
вочные классы" корисними для розвитку колегіуму, він 
увів їх до загального розкладу навчальних предметів із 
максимальною зручністю для студентів. Понад те, приді-
ляючи найбільше уваги саме вивченню іноземних мов, 
за власні кошти відправив двох найбільш здібних студе-
нтів богослов'я для навчання у провідних університетах 
Німеччини. 1771 р. єпископ Самуїл викликав із Московсь-
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кого університету студента Петра Аттона як учителя 
французької мови для додаткових класів Харківського 
колегіуму (детальніше про Харківський культурно-
просвітницький осередок у контексті діяльності українсь-
ких архієреїв див. [7]). 

Переяславський осередок. Відкриття Переяславсь-
кого колегіуму (1738 р.) та його успіхи, як провідного 
культурно-просвітницького осередку в регіоні Переяс-
лавського краю, значною мірою завдячують активності 
єпископа Переяславського і Бориспільського Арсенія 
Берла (1733–1744), який відшуковував різні засоби для  
матеріального й кадрового забезпечення навчального 
закладу. Показово, що в тогочасних документах влашто-
ване Арсенієм Берло училище називали його іменем – в 
одному з підручників за 1743 р. значилася назва Берлі-
анського колегіуму – на честь його засновника [25, с. 49]. 

Для подальшого розвитку навчального закладу осо-
бливо позначилося  правління єпископа Іоанна Козло-
вича (1753–1757), який побудував для нього новий ка-
м'яний корпус із чотирма кімнатами. За його ж розпоря-
дженнями з монастирських і власних коштів архієрея 
було побудовано два кам'яних флігелі, у яких розміщу-
валися від 30 до 40 бурсаків. На утримання бідних уч-
нів, опалення й ремонт приміщень додатково влашто-
вувалися єпархіальні збори, зокрема, з новопоставле-
них священиків. Викладачам навчального закладу по-
чинаючи з 1753 р., уперше було призначено сталу за-
робітну плату [4, c. 742]. 

Єпископ Переяславський і Бориспільський Гервасій 
Лінцевський (1757–1769) відправляв кращих учнів Пе-
реяславського колегіуму по закінченні класу риторики 
на навчання у вищих класах в Київську Академію та 
Чернігівський колегіум, за потреби підтримуючи їх ма-
теріально [22, c. 77]. Цікавими видаються заходи архі-
єрея щодо розвитку в колегіумі іконопису й інших реме-
сел. У серпні 1764 р. він видав розпорядження, щоби ті 
семінаристи, які "к ученію схоластическому латинсько-
му покажуться неспособны", навчалися "честного и по-
литичного ремесла живопиства, аптекарства, столярст-
ва и других подобных", причому вправних в іконописній 
майстерності учнів висвячували на священиків незале-
жно від рівня отриманої ними освіти [22, c. 77]. 

За єпископа Іова Базилевича (1771–1776) викладачі 
колегіуму отримували додаткову платню з архієрейсь-
кої скарбниці, за її кошт фінансувалися й окремі витра-
ти на учнів колегіуму" [12, c. 63]. Існують дані про спри-
яння єпископа у придбанні книг для навчального закла-
ду в Москві [28]. 

У розвитку Переяславського колегіуму особливо 
відзначився хіротонований 1776 р. на єпископа Пере-
яславського і Бориспільського Іларіон Кондратковський 
(1776–1785). Його зусиллями в Переяславському коле-
гіумі було відкрито у 1781 р. вищий клас – богослов'я 
[24, л. 1–4; 12, с. 64]. 

Вищенаведене підтверджує, що українські архієреї, 
які стояли на чолі Чернігівської, Бєлгородської і Переяс-
лавської єпархій, не лише виконували роль засновників 
місцевих навчальних закладів, а й задавали напрям їх 
діяльності, забезпечували матеріальне становище та 
кадровий викладацький склад. Діяльність колегіумів у 
Харкові, Чернігові та Переяславі переконливо засвідчила 
вагому роль їх покровителів-ієрархів у поширенні освіти 
на українських землях. Порівняно з іншими осередками 
Чернігівський колегіум був найзначнішим після Київської 
Академії культурно-просвітницьким центром на Східній 
Україні, чому сприяло відносно раннє, започаткування 
навчального закладу в місті з багатими історичними та 
культурними традиціями та наявність друкарні, яка за-
безпечувала освітні й духовні потреби місцевого насе-
лення. Водночас Харківський осередок мав свої перева-

ги – завдяки суттєвій підтримці місцевої світської еліти 
він отримав найкраще матеріальне забезпечення.  

Завдяки своїм ктиторам-архієреям навчальні центри 
служили провідними культурно-освітніми осередками, 
навколо яких гуртувалася вся українська церковна і світ-
ська еліта. Саме тому діяльність українських архієреїв 
відігравала велику роль в консолідації українського наро-
ду, яка набирала особливої ваги за недієздатності світсь-
кої еліти в умовах російського централізованого режиму. 
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CULTURAL-EDUCATIVE CENTRES OF UKRAINIAN ORTHODOX HIERARCHS OF EARLY-MODERN TIME  
AS A FACTOR OF CONSOLIDATION OF UKRAINIAN PEOPLE 

Cultural-educative centres in Kyiv, Chernihiv, Kharkiv and Pеrеjaslav, which were created under the patronage of Ukrainian Orthodox hierarchs of Early-Modern 
time, are researched in the article. It was concluded that Ukrainian bishops, who stood at the head of Kyiv metropole and Chernihiv, Belgorod and Perejaslav dioceses, 
not only carried out the role of founders of Kyiv Academy and local collegiums, but also directed their activity, provided there material positions and skilled teaching body. 
Due to their patrons these educational and publishing centres served as leading cultural and educational institutions, which united all Ukrainian church and society elite. 
For this reason the activity of Ukrainian bishops played an important role in consolidation of Ukrainian people which had special meaning by incompetence of society elite 
under conditions of Russian policy of centralization. 
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УКРАЇНСЬКИЙ ТЕХНІЧНО-ГОСПОДАРСЬКИЙ ІНСТИТУТ У РЕГЕНСБУРЗІ-МЮНХЕНІ:  

ДО ІСТОРІЇ ТВОРЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТЕХНІКИ В ЕМІГРАЦІЇ 
 

Український технічно-господарський інститут, відкритий у 1945 р. у Регенсбурзі та пізніше перенесений до Мюнхена, 
Німеччина, став продовжувачем традицій Української господарської академії міжвоєнного періоду в Подебрадах, 
Чехословаччина. На прикладі цієї єдиної в українському зарубіжжі навчально-наукової установи політехнічного профілю показано 
значення навчальних закладів діаспори не лише для підготовки фахових кадрів української, але також для національної 
консолідації українства за межами України. 

Ключові слова: українська еміграція, переміщені особи (Ді-Пі), діаспора, вища освіта, політехнічна освіта, Німеччина, 
Український технічно-господарський інститут, національна консолідація. 

 
Важливою складовою історії науки та освіти в Украї-

ні є діяльність науково-освітніх установ, створених 
представниками української еміграції як міжвоєнного 
періоду, так і у часи після Другої світової війни. Їм на-
лежить визначна роль у збереженні української інтелек-
туальної традиції у транснаціональному вимірі, у сере-
довищі діаспори, а також і поширення знань про Украї-
ну в Західному світі. 

Одним з таких закладів, який заслуговує на спеціаль-
не дослідження його історії, є Технічно-господар- 
ський інститут (УТГІ), який діяв у Німеччині, спершу в 
Регенсбурзі, пізніше у Мюнхені, у період з 1945 по 2009 
роки, пройшовши за цей час кілька різних етапів навча-
льної та наукової діяльності. УТГІ був спадкоємцем та 
продовжувачем справи евакуйованої з чеських Подеб-
рад Української господарської академії (УГА), проте 
період власної історії інституту, складної і драматичної, 
заслуговує на спеціальну увагу. У статті зроблено огляд 
історії УТГІ періоду його діяльності як насамперед на-
вчальної установи. 

Це питання є недостатньо висвітленим в історії 
української освіти, проте минуле інституту є досить до-
бре задокументованим не лише в офіційних джерелах, 
але й у низці спогадів: збереження пам'яті про інститут 
є заслугою його викладачів та, особливо, випускників. 
Тому основу цього огляду складають документи влас-
ного архівного фонду УТГІ, який нині знаходиться в 
Україні [12], так і друковані джерела, пов'язані з його 
історією, насамперед видання інституту. 

Історія Українського технічно-господарського інсти-
туту є цікавою та важливою сторінкою потужної інтелек-
туальної традиції української емігрантської спільноти. Її 
початок припав на період таборового життя української 
повоєнного еміграції, коли після Другої Світової війни в 
таборах для переміщених осіб (ДіПі – Displaced 
Persons) в Німеччині та Австрії у 1945–1950 рр. опини-
лося бл. 250 тис. українців, які уникли примусової репа-
тріації до СРСР. Завдяки наявності серед повоєнних 
емігрантів значної кількості інтелектуалів – науковців, 
вчителів, письменників та журналістів (у таборах Ді–Пі в 
Німеччині та Австрії проживало понад 200 українських 
науковців) [8, с. 61], в умовах таборового життя "Захід-
на Німеччина стала центром української еміграції – 

осередком шкільництва, видавничої діяльності, різнома-
нітних інституцій та угруповань" [4, Арк. 6]. Хоча швидко 
стало очевидним, що повоєнна Німеччина, керована 
західними союзниками, – це місце тимчасового перебу-
вання українських переміщених осіб, яким незабаром 
довелося шукати інших місць проживання, насамперед у 
США та Канаді, проте короткий т.зв. "табірний" період 
став моментом згуртування наукових та інтелектуальних 
сил та їхньої високої культурної активності. 

Ось як завдання української еміграції та насамперед 
її інтелектуальної частини визначали організатори одні-
єї з українських вищих шкіл періоду Ді–Пі: "Завдання 
української еміграції, як еміграції політичної, полягає не 
тільки в ознайомленні чужинців з українською пробле-
матикою, але в організації політичної акції та в підгото-
вці кадрів для відбудови Української Держави і зруйно-
ваного господарства України" [13, с. 4]. 

Однією з таких інституцій став УТГІ, у якому поєдна-
лися досвід та здобутки інтелектуалів міжвоєнної УГА 
та інтелектуальна потуга нової, третьої хвилі політичної 
еміграції. Непростий час Ді–Пі, який позначився в житті 
української емігрантської громади непевним станови-
щем й матеріальними нестатками, водночас став пері-
одом її бурхливої наукової та культурної потуги. У по-
воєнній Німеччині зустрілися представники різних поко-
лінь еміграції, вихідці з різних регіонів (дві третини укра-
їнських Ді–Пі складали галичани, близько третини – 
уродженці радянської України), люди з різним досвідом 
Другої світової війни та відмінними політичними погля-
дами. У цій неоднорідній спільноті відбувалося згурту-
вання сил для розбудови національного життя, форму-
лювалися проекти консолідації закордонного українст-
ва, в яких національна освіта займала визначне місце. 

"Відродження України, її господарський розвиток та 
піднесення добробуту українського народу зумовлені не 
тільки політично-національними змаганнями української 
державно-визвольної боротьби, але й систематичним 
творенням українських фахових сил на всіх ділянках 
національно-суспільного життя. Зокрема виникає неми-
нуча потреба підготування українських високо-
кваліфікованих фахових кадрів в царині економіки й 
техніки та поширення серед українців практичних техні-
ко-господарських знань. Витворення таких фахових 
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