
Н а сучасному етапі розвитку історичної науки 
вивчення проблем церковної історії є одним з 

головних напрямків регіональних досліджень. 
Серед різних аспектів діяльності церкви на Півдні 
України в зазначений період безсумнівний інтерес 
викликає її реальний внесок в розвиток культури 
регіону, що й зумовлює актуальність дослідження 
цього питання в історіографії. Слід зазначити, що 
окремої праці з історіографії місця та ролі РПЦ у 
духовній культурі Півдня України немає, як 
виняток можна назвати статтю О.П.Тригуба [1], у 
якій дослідник зробив історіографічний огляд як 
дореволюційних так і радянських та сучасних 
праць з історії Херсонської єпархії в кінці ХVІІІ – 
на початку ХХ ст., де аналізувались також 
дослідження з освітньої й краєзнавчої діяльності 
православного духовенства. 

Автор ставить перед собою завдання 
комплексно дослідити дореволюційний період 
вивчення місця та ролі РПЦ у становленні духовної 
культури Півдня України, бо саме ці перші 
дослідження лягли в основу сучасних робіт з даної 

проблематики. 
Багатство і досягнення церковної історії 

зумовлені, перш за все, підйомом і розвитком 
наукової думки в Російській імперії в 
дореволюційний період (друга половина XIX – 
початок XX століття). Саме з цього часу почали 
з’являтися праці загального характеру, в яких 
висвітлювалась історія духовної освіти в 
Російській імперії [2]. Ці роботи містять важливий 
фактичний матеріал, в них аналізується ставлення 
духовенства до народної освіти, дається оцінка 
заходам, які вживало церковне керівництво для 
поширення мережі початкових церковних шкіл.  

Характеризуючи праці з історії духовної 
освіти в Російській імперії у ХІХ – на початку ХХ 
століття, в першу чергу необхідно звернути увагу 
на ґрунтовне дослідження професора Київської 
духовної академії Б.В.Тітлінова “Духовные школы 
в России в ХІХ ст.”, яке вийшло друком в 1908-
1909 рр. Воно складається з двох випусків і являє 
собою всебічний опис системи духовної освіти 
Російської імперії, починаючи з її реформ у 1808-
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1814 рр. Проблеми історії церкви та освіти 
порушував у своїй змістовній праці “Очерки по 
истории русской культуры” П.Мілюков [3]. Другий 
том цієї монографії майже повністю присвячений 
ролі православної церкви в розповсюдженні 
народної освіти і становленні духовних навчальних 
закладів. 

Якщо говорити про дореволюційні праці, 
присвячені проблемам освіти на Півдні України, то 
єдиною з них можна вважати нарис професора 
історії Новоросійського університету 
В.Мочульського [4], в якому висвітлені освітні 
реформи Катерини ІІ і загальний стан просвіти в краї 
як передісторія розвитку освіти в Одесі. 

На початку ХХ століття (особливо після 
революції 1905-1907 років) почали виходити праці, 
автори яких критично ставилися до духовно-
освітніх навчальних закладів (особливо семінарій), 
намагалися висвітлити всі реалії освітньої 
діяльності духовенства без прикрас. Такі видання 
являють собою дуже цікавий матеріал для 
дослідника, адже саме в них можна знайти 
правдиві свідчення, які допомагають адекватно 
оцінити діяльність церкви у царині освіти [5].  

Особливу підгрупу загально-історичних праць 
складають довідкові видання, значну частину яких 
складають енциклопедії та словники, де 
висвітлювались біографії окремих духовних осіб та 
публікувались статті з історії освіти та діяльності 
церковних братств [6]. Велике значення для 
дослідника мають спогади священнослужителів, 
учнів та викладачів семінарій, що жили у ХІХ – на 
початку ХХ століття. Вони містять цікавий 
матеріал, що складається з їхніх особистих вражень 
як очевидців подій. В цих працях не відчувається 
впливу цензури. Хоча спогади мають суб’єктивний 
характер, але при критично-порівняльному аналізі 
з іншими матеріалами вони можуть стати 
джерелом для всебічного висвітлення проблеми. 
Цікаві спогади залишив А.Лебединцев, 
І.Палімпсестов, а також Юрій Галабутський та Іван 
Пічета, які навчалися в Одеській духовній семінарії 
(далі – ОДС) [7].  

 З дореволюційних праць, присвячених 
діяльності ОДС, слід насамперед назвати статтю її 
викладача Л.Мацеєвича, опубліковану в 
“Херсонских епархиальных ведомостях” [8], де він 
висвітлив її внутрішнє життя в першій половині 
ХІХ століття, торкаючись питань 
адміністративного устрою, навчання та виховання 
студентів.  

Єдиною фундаментальною дореволюційною 
працею, створеною на основі матеріалів 
семінарського архіву є книга її викладача прот. 
І.Стрель-бицького [9]. Її достоїнствами є літописна 
форма написання (за роками), залучення вже 
неіснуючих джерел, а недоліком – звичайна 
описовість та певна безсистемність у подачі 
матеріалу. Але незважаючи на це, дана праця є 

єдиною, де повно висвітлена історія ОДС за 
великий проміжок часу. В загальних працях, 
присвячених історії Одеси або освіті в краї, в 
основному, описувалось відкриття семінарії або 
навчання іноземців в ній. Такою, зокрема, є праця 
викладача філософії в Рішельєвському ліцеї І.Міх-
невича та фундаментальна праця з історії Одеси 
невідомого автора [10]. В “Херсонских 
епархиальных ведомостях” виходили статті 
присвячені окремим персоналіям – розбудовникам 
ОДС [11]. Ювілеї семінарії коротко висвітлювались 
в одеській пресі [12]. Питання діяльності 
Одеського болгарського настоятельства та надання 
ним грошової допомоги болгарським семінаристам 
висвітлив в своїй брошурі М.Барсов [13]. 

В зазначений період не було створено 
спеціального дослідження, яке б висвітлювало 
питання історико-краєзнавчої діяльності 
духовенства в регіоні, хоча й існують, в основному, 
періодичні видання ХІХ – початку ХХ століття, які 
торкаються окремих аспектів досліджуваної теми. 
Вони подають переважно біографічні відомості про 
тих представників духовенства, які відіграли 
найбільшу роль в становленні та розвитку 
церковного краєзнавства. Серед таких видань слід 
відмітити, перш за все, “Записки” Одеського 
товариства історії та старожитностей, в яких 
друкувались праці краєзнавців та істориків Одеси 
С.Серафімова, М.Мурзакевича, С.Петров-ського, 
В.Яковлєва, та “Херсонские епархиальные 
ведомости”, де надруковані статті переважно 
мемуарного характеру. Їх авторами були, як 
правило, священнослужителі. На окрему увагу 
заслуговує праця прот. С.Петровського, де автор 
подав біографії архієпископів Херсонських з 1837 
по 1890 рр., висвітлив головні віхи їхнього життя та 
діяльності, торкнувся питань їх внеску в розвиток 
православ’я Херсонської єпархії та РПЦ загалом. 
Зокрема, заслуговують на увагу нариси про 
архієпископів Гавриїла Розанова та Інокентія 
Борисова [14]. Першим, хто став предметом такої 
уваги, був архієпископ Гавриїл Розанов. Його 
вихованець та підопічний прот. С.Серафімов на знак 
вдячності до свого покровителя і заступника 
написав та видав працю, де виклав його біографію. 
Враховуючи, що автор був близьким до пастиря, 
його роботи варті уваги і довіри як джерело з життя 
та діяльності Гавриїла [15]. Наступним 
дослідником, який плідно працював над проблемою 
і не залишився байдужим до долі архіпастиря, був 
професор Рішельєвського ліцею, згодом віце-
президент Одеського товариства історії та 
старожитностей М.Н.Мурзакевич [16]. Найбільш 
повно в дореволюційній історіографії представлені 
життя і діяльність архієпископа Інокентія Борисова, 
в основному, це описи його біографії та оцінка його 
внеску в богословські науки та пастирської 
діяльності під час Кримської війни. За своїм 
характером ці праці можна віднести до жанру 
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історичної біографістики [17]. Науково-релігійна 
діяльність преосвященного знайшла відображення в 
журнальних статтях А.Г.Лебединцева і М.Востокова 
та ґрунтовній праці одеського історика 
О.Маркевича, де описуються причини відновлення 
кримських церковних старожитностей та ініціативи 
Інокентія в археологічних розкопках Херсонеса [18]. 
Діяльності інших церковних діячів на Півдні 
України присвячені праці некрологічного характеру, 
тому вони являють собою стислий виклад 
матеріалу, який має більш довідковий, ніж науковий 
характер [19]. Звертають на себе увагу праці, 
присвячені життю і пастирській діяльності 
(особливо під час Кримської війни) Арсенія 
Лебединцева [20]. 

Благодійно-просвітницька діяльність 
одеського Свято-Андріївського братства стала 

предметом єдиного дослідження професора 
богослов’я Новоросійського університету 
Олександра Миколайовича Кудрявцева. Дана праця 
складається з лекцій у вигляді окремих нарисів про 
розвиток благодійності в Російській державі, 
починаючи від часів Київської Русі до сучасності, 
де також опублікований нарис про благодійні 
заклади Одеси, в тому числі й духовного відомства, 
в ній автор вказує на діяльність Свято-
Андріївського братства як релігійно-просвітницьку 
і благодійну. Та сама праця опублікована в 
“Новороссийском телеграфе” [21].  

Загальна оцінка культурницької, зокрема 
освітньої, діяльності православного духовенства в 
Україні належить таким видатним українським 
історикам та діячам української культури як 
М.С.Грушевський, Д.І.Дорошенко, Н.Д.Полонська-
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