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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 
Актуальність теми дисертації обумовлена тими викликами, які постають сьо-

годні перед Україною. Питання віри і церкви, мови і носія цієї мови, українця етніч-
ного і українства політичного знову і знову повертають нас до нашого минулого, а 
особливо – до років, коли в Україні ці питання постали вперше у всій їхній повноті і 
відчутності. Мова йде про другу половину ХІХ ст. – першу чверть ХХ ст., коли були 
здійснені перші серйозні, засновані на наукових принципах дослідження історії 
української літератури; коли царатом були здійснені спроби обмежити функціону-
вання української мови і кращі представники інтелігенції виступили на її захист; ко-
ли погляди суспільства у пошуках своєї ідентичності звернулися до старовини і ста-
рожитностей, а особливо – до церковної старовини і церковних старожитностей; ко-
ли у боротьбі за українську державу і українську церкву актуалізувалася ще більше 
історія цієї церкви; коли, зрештою, у роки потрясінь і цивілізаційних зламів започа-
тковувалася Українська академія наук; коли з’явилися і потужно проявили себе іс-
торичні особистості, які позначилися кожний у кожному із згаданих вище процесів. 

Серед таких постатей виділяється М. І. Петров, який був задіяний до всіх цих 
процесів водночас. Росіянин за походженням, він став автором першої наукової іс-
торії української літератури (як би то її не оцінювали критики). Учений, що зріс і 
уславився в межах академічної науки в Російській імперії, він виявився у числі пер-
ших академіків заснованої у буремному 1918-му Української академії наук. Тому не 
дивно, що по смерті його творчість, його постать вивчалися та оцінювалися з різних 
позицій. У статтях енциклопедичного характеру за часів царату і в сьогоднішній ро-
сійській історіографії М. І. Петров постає як «російський учений, церковний істо-
рик»; у радянські часи – як «український літературознавець, член-кореспондент Пе-
тербурзької АН, академік УАН, професор Київської духовної академії»; за часів 
першого і другого набуття Україною незалежності – як «історик української літера-
тури і української науки, етнограф, церковний історик, літературознавець, мистецт-
вознавець, археолог, краєзнавець, громадський діяч; зберігач музею Київської духо-
вної академії». Просте ж ознайомлення з переліком опублікованих праць Миколи 
Івановича засвідчує очевидний факт: переважна більшість його робіт, а отже і сфера 
інтересів, так чи інакше, але пов’язані з церковно-історичною проблематикою. Ви-
сновок же наступний: для того, щоб зрозуміти і вірно оцінити творчість 
М. І. Петрова, його особистість в історії, слід продовжити дослідження його біогра-
фії, в основі якої має стати сформування М. І. Петрова як особистості і науковця, 
його роль у започаткуванні та організації роботи Церковно-археологічного (з 
1901 р. – Церковно-історичного та археологічного) товариства (ЦАТ/ЦІАТ) і Церко-
вно-археологічного музею (ЦАМ) при Київській духовній академії (КДА). Цьому і 
присвячена наша дисертація. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 
виконано у межах програми науково-дослідницьких робіт «Україна в загальноєвро-
пейських історичних процесах: пошуки цивілізаційного вибору», затвердженої вче-
ною радою історичного факультету Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка (державний реєстраційний номер 16БФ046-01). 
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Об’єктом дослідження є наукові структури КДА як осередки й головні 

центри історіографічного процесу в ділянці церковної історії, що вивчаються нами 
через призму пошукової, музейної та науково-організаційної діяльності 
М. І. Петрова в ЦАТ і ЦАМ при КДА. 

Предметом дослідження є сукупність основних напрямів, форм і методів до-
слідницької та науково-організаційної діяльності М. І. Петрова в наукових структу-
рах КДА, проявлена в його опублікованих і невиданих працях, спогадах, листах та 
документах особистого архіву й архівів відповідних установ, закладів та організацій, 
а також в матеріалах сучасників вченого та дослідників його творчості. 

Мета дисертації полягає у комплексному дослідженні діяльності 
М. І. Петрова щодо започаткування та організації роботи наукових структур КДА.  

Досягнення визначеної мети передбачає розв’язання дослідницьких завдань: 
1. Визначити стан наукової розробки і джерельну базу дослідження. 
2. З’ясувати роль виховних, навчальних і наукових структур у світоглядному 

та професійному становленні М. І. Петрова, задля чого дослідити: 
– початковий етап формування світогляду М. І. Петрова; 
– роки навчання і початків наукової діяльності М. І. Петрова в КДА; 
– перебування М. І. Петрова у Волинській духовній семінарії і обставини по-

вернення його до Києва; 
– задіяність М. І. Петрова у навчальній та наукових структурах КДА. 
3. З’ясувати роль М. І. Петрова в започаткуванні та організації роботи 

ЦАТ/ЦІАТ, задля чого вивчити: 
– діяльність М. І. Петрова по заснуванню і розбудові ЦАТ на першому етапі; 
– еволюцію форм і напрямів діяльності товариства на другому і третьому ета-

пах його існування; 
– його зусилля щодо організації і координації роботи в товаристві. 
4. Дослідити роль М. І. Петрова у заснуванні і розвиткові Церковно-

археологічного музею при КДА, з’ясувавши: 
– загальний контекст, у якому розгортається діяльність ініціаторів створення 

ЦАМ при КДА; 
– роль М. І. Петрова у заснуванні та подальшій розбудові ЦАМ; 
– музейницькі ідеї М. І. Петрова та боротьба за втілення їх у життя; 
– роль М. І. Петрова у зібранні головних колекцій Музею; 
– діяльність М. І. Петрова щодо опрацювання фондів ЦАМ. 
Методологічною основою роботи стали загальнонаукові принципи історизму, 

моделювання, системності. Дослідження ґрунтується на міждисциплінарному синте-
зі історичних знань із залученням методів і положень соціології, психології, культу-
рології. Під час виконання роботи застосовано теоретико-методологічні принципи 
інтелектуальної історії. Теоретичні засади роботи збагачені загальнонауковими 
(аналіз, синтез) та загальноісторичними (історико-генетичний, проблемно-
хронологічний, історико-порівняльний) методами. 

Хронологічні межі дослідження визначаються роками життя М. І. Петрова 
(1840-1921 рр.). З метою кращого дослідження проблеми ми виходимо за встановле-
ні межі і залучаємо до аналізу джерела з інших, наближених до цих років періодів. 

Географічні межі дисертації обумовлені фактами біографії М. І. Петрова. 
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Наукова новизна визначена метою і дослідницькими завданнями дисертації. 

Вона полягає в тому, що вперше: 
– в українській та зарубіжній науці детально досліджено історіографію та 

джерельну базу, що пов’язана з темою дисертації; 
– здійснено аналіз біографії М. І. Петрова з точки зору сходження його до цер-

ковно-історичних студій; 
– з’ясовано ідейні впливи, під якими він перебував у колі сім’ї, духовному 

училищі та Костромській семінарії, під час навчання в КДА і викладацької діяльнос-
ті в Кременці і, після повернення до Києва, у КДА; 

– акцентовано потужну українофільську тенденцію, яка, зрештою, привела 
М. І. Петрова до складу Української академії наук. 

Уточнено та систематизовано: 
– вияви громадської активності на тлі політичних процесів у Російській імпе-

рії назагал і на українських землях в особливості; 
– наукову діяльність вченого в ЦАТ/ЦІАТ; 
– діяльність вченого по започаткуванню і організації роботи ЦАМ; 
– окремі факти науково-педагогічної діяльності та особистого життя 

М. І. Петрова. 
Набули подальшого розвитку: 
– методи дослідження біографії вченого у зв’язку з його науковою діяльністю. 
Практичне значення отриманих результатів дисертації полягає в системати-

зації та узагальненні накопиченого матеріалу стосовно біографії, творчого та науко-
вого доробку М. І. Петрова. Результати дослідження можуть бути використані для 
загальних і спеціальних курсів з історіографії та інтелектуальної історії України, 
створенні узагальнюючих праць про життя і творчість М. І. Петрова. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною і завершеною науко-
вою працею. Винесені на захист результати дисертаційного дослідження, що стано-
влять новизну роботи, отримані здобувачем самостійно. 

Апробація теми та результатів дослідження здійснена при обговоренні на ка-
федрі етнології та краєзнавства історичного факультету Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, а також у виступах дисертантки на міжнарод-
них та всеукраїнських наукових конференціях, зокрема: Міжнародна наукова кон-
ференція «Україна шляхами віків» (До 175-річчя з дня народження Георгія Андру-
зького. Київ, 2002; Міжнародна наукова конференція «Політична, громадська та на-
укова діяльність М. Грушевського» (До 140-річчя від для народження М. Грушевсь-
кого)», Київ, 2006); Конференція, присвячена дню науки історичного факультету 18 
квітня 2007 р; Міжнародна науково-практична конференція «Києвознавчі читання: 
історичні та етнокультурні аспекти» 27 березня 2014 р.; Міжнародна науково-
практична конференція «Історико-культурний туризм: український та світовий до-
свід» 5 квітня 2019 р. 

Публікації. Основні положення дисертації висвітлено в 6-ти статтях, видру-
куваних у наукових фахових виданнях (дві з них індексуються міжнародною науко-
метричною базою Index Copernicus) та 3-х публікаціях, які додатково розкривають 
тему дослідження. 
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Структура і обсяг дисертації обумовлена її метою та завданнями. Дисертація 

складається з анотації українською та англійською мовами, списку публікацій здо-
бувача, переліку умовних скорочень, вступу, чотирьох розділів (14 підрозділів), ви-
сновків, списку використаних джерел та літератури (39 сторінок, 606 позицій), дода-
тку. Загальний обсяг дисертаційного дослідження становить 258 сторінок, з них 216 
сторінок основного тексту. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 
У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначено об’єкт і пред-

мет, мету і завдання, методологічну основу, хронологічні і географічні межі дослі-
дження, визначено наукову новизну, практичне значення отриманих результатів. 

У першому розділі «Історіографія і джерельна база дослідження» з’ясовано 
ступінь наукової розробки теми, визначено джерельну базу дисертації. 

У підрозділі 1.1 «Стан наукової розробки проблеми» розглянуто тенденції і 
особливості висвітлення діяльності М. І. Петрова в наукових структурах КДА.  

Перший етап історіографії проблеми розпочинається ще в 90-і роки XIX ст. 
кількома газетними статтями. Вони стисло викладали віхи біографії вченого, пере-
раховували його праці – головним чином, з церковно-історичної проблематики. Ви-
няток становить ювілейна стаття у львівській газеті «Діло», в якій підкреслювалося 
значення досліджень М. І. Петрова з історії української літератури. Ця стаття різко 
дисонувала з рецензією М. П. Дашкевича на нарис історії української літератури 
М. Петрова, котра виглядала як альтернативне дослідження заявленої ним теми. 
Стаття Є. К. Редіна, натомість, рішуче наголошує на історичній проблематиці у тво-
рчості М. І. Петрова, позначаючи, таким чином, її головне спрямування. Інші публі-
кації мають характер ювілейних і ґрунтуються на інформації, яку представляє сам 
М. І. Петров в роботах автобіографічного характеру. Завершує перший етап історіо-
графії публікація у відповідь на поширений у пресі звіт архієпископа Волинського 
Антонія (Храповицького) за результатами ревізії КДА у 1908 р., в якому ревізор 
пропонував звільнити з Академії 6 «устаревших» професорів, у тому числі 
М. І. Петрова. Саме тоді в пресі з’явилася публікації про гоніння на професора-
демократа. Невеличка стаття виявилася знаковою: у подальшому, у роки революцій-
них потрясінь і утвердження нового суспільства, М. І. Петрова часто будуть прира-
ховувати до числа ліберальних, демократичних і навіть революційно налаштованих 
професорів. 

Другий етап історіографії стосується нової доби в історії України – революції, 
діяльності перших українських урядів та початків Української академії наук. У цей 
час розвою українського політичного та національного життя, зокрема й у науковій 
та культурній сферах, М. І. Петров проголошується одним із символів боротьби за 
«українство» в науці та об’єктів гонінь царату. Дуже влучно зауважив це один із уч-
нів і колег вченого по КДА проф. В. П. Рибинський у своїх споминах про Академію 
та її діячів: «Зірка його знову засяяла з утворенням в 1918 р. Української Академії 
Наук. Микола Іванович, який чимало потрудився для українознавства, був, цілком 
заслужено і навіть природно, обраний академіком нової академії і зайняв у ній поче-
сне становище ветерана українознавства». Саме до цих часів належать кілька його 
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розлогих життєписів та розширений список праць. І саме з цього часу надовго вко-
рінюється оцінка М. І. Петрова як історика української літератури в першу чергу. 
Немало таким оцінкам сприяло те, що цю ідею блискуче розвивали визначні вчені-
філологи О. Єфремов та В. Дурдуківський у присвяченому М. І. Петрову томі істо-
ричної і філологічної секції Українського наукового товариства в Києві. Це видання 
потрапило згодом до спецхрану, але значною мірою визначило всю подальшу лінію 
оцінок М. Петрова, як і джерельну базу щодо цього. Зауважимо, що дискусії щодо 
оцінок М. І. Петровим української літератури і їх значення для україністики трива-
ють ще й сьогодні, як то показала у своєму дослідженні Г. Александрова. 

У тому ж томі «Записок УНТ» була вміщена і стаття відомого історика мисте-
цтва та музейника І. Свєнціцького про діяльність М. І. Петрова як організатора Цер-
ковно-археологічного музею при КДА. І хоч ця замітка залишилася практично не-
поміченою, вона позначила інший напрямок у дослідженнях діяльності 
М. І. Петрова. Об’єктом подальших студій у межах цього напряму могла б стати 
(але не стала) активність ученого в наукових структурах КДА. 

Третій етап історіографії щодо життя й діяльності М. І. Петрова розпочинаєть-
ся відразу ж після смерті вченого, присвяченими йому некрологами. Короткий і за-
гальний некролог (в числі спільного некрологу діячів української науки й культури) 
належить М. С. Грушевському і С. О. Єфремову і носить мемуарний характер. У 
ньому наводяться дуже короткі біографічні відомості та оцінка праць М. І. Петрова, 
з огляду на їх значення для українознавства. Ґрунтовніші оцінки творчого доробку 
вченого змалював Д. Щербаківський. У підготовленому ним некролозі він особливо 
наголосив значення праць М. І. Петрова з церковного мистецтва, були названі й інші 
сфери наукових інтересів та здобутків: археологія, зокрема стародавнього Києва; 
архівістика; нумізматика; музеєзнавство. Д. М. Щербаківський стверджував, що в 
усі ці галузі історичної науки вчений «зробив остільки великий вклад, що тепер іс-
торик цих галузів не може обійтися без знайомства з працями Миколи Йвановича».  

У 1926 році, до п’ятої річниці смерті М. І. Петрова, у Києві готувалося наукове 
зібрання пам’яті вченого. З цією метою були записані спомини про нього професора 
КДА П. П. Кудрявцева. Їх готували співробітники Всенародної бібліотеки України 
С. І. Маслов та П. М. Попов, у фондах яких і збереглися рукописи згаданих споми-
нів. На додаток, С. Маслов і сам склав біографічну довідку про вченого, а П. Попов 
додав до спогадів Кудрявцева свої коментарі. Зауважимо, однак, що п’ята річниця 
смерті М. І. Петрова в 1926 році відзначена науковим зібранням не була, зібрані ру-
кописи до збірника про вченого так і залишалися не виданими аж до наших днів. 

Останньою працею про М. І. Петрова, у якій ще зберігалися оцінки 
М. І. Петрова не тільки як українознавця, але й як фахівця з церковно-історичної 
проблематики, стала стаття для біографічного словника діячів України, що його го-
тувала спеціальна комісія ВУАН. Словник у цій редакції готувався М. Биковцем. 
М. І. Петров був представлений як «українсько-російський історик літератури, архе-
олог», знавець українських старожитностей і архівів (особливо – церковних).  

Після погромів української науки та інтелігенції кінця 1920-х – 1930-х років 
М. І. Петров майже повністю «випав» з поля зору дослідників. За доби сталінізму 
з’явилася лише невеличка стаття О. Дорошкевича, в якій діяльність М. І. Петрова 
оцінюється в літературознавчому контексті. 
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Новий етап в історіографії щодо М. І. Петрова складають статті в енциклопе-

діях та довідниках 1950-х – 1980-х років. Вони характеризуються оцінками вченого 
теж як, головним чином, літературознавця. Подібні оцінки характерні і для статей 
більш спеціальних, за авторством О. І. Білецького та М. П. Комишанченка. Тоді ж 
з’явилася також невеличка довідка про вченого як бібліографа. Перед черговим по-
громом українознавства ювілейну статтю з особливим акцентом на літературознавс-
тві ще встигла вмістити в «Літературній Україні» К. Зотова. Однак доба шестидеся-
тників, які плекали українство, минула 1972 року. Таким чином, цей етап в історіо-
графії щодо особистості і творчості М. І. Петрова був малопродуктивним, слабким 
відблиском ідей, оцінок та фактографічних оглядів, які склалися у 1918-1920-х ро-
ках. У той же час, на цьому етапі до постаті М. І. Петрова звертаються науковці, які 
продовжать свої студії і після нового здобуття Україною незалежності. 

Заключний етап у дослідженні життя і творчості М. І. Петрова є найбільш плі-
дним. Він триває ще й досі, а розпочався часами перебудови і розпаду СРСР. У 
1990-ті роки знову актуалізується постать і творчий спадок ученого. Зважаючи на 
характер усіх попередніх досліджень, цілком закономірно, що увагу до нього приве-
ртає саме літературознавець В. Л. Микитась. Характерно, однак, що публікації до-
слідника виокремлюють, поряд із традиційним літературознавством, ще й історію, 
археологію та києвознавство. Бібліографія праць вченого виразно засвідчила актуа-
льність досліджень з усіх згаданих вище розділів. Засвідчила вона, зокрема, і майже 
цілковите ігнорування в історіографії радянської доби зусиль М. І. Петрова щодо 
розгортання церковно-історичних студій і розбудови відповідних інституцій. Пода-
льше вивчення життя і творчості вченого розгортатиметься вже саме в цьому руслі. 
Зусилля науковців будуть спрямовані на дослідження життєвого шляху 
М. І. Петрова, упродовж якого він виявлятиме свої таланти і як літературознавець у 
широкому розумінні цього напрямку, і як українознавець, краєзнавець, києвозна-
вець, археолог, історик у царині матеріальної і духовної культури.  

На цьому етапі, отже, життєвий шлях і наукова діяльність Миколи Петрова 
розглядається комплексно. Навіть тоді, коли дослідники (упорядники тощо) ще про-
довжують говорити про нього як про літературознавця (дається взнаки академічний 
статус і вся попередня традиція радянської історіографії), фактично обговорюється 
вся його багатогранна творчість, а сам учений визначається як: літературознавець, 
бібліограф, архівознавець, археограф, етнограф, фахівець з проблем археології, об-
разотворчого мистецтва, історії церкви; секретар Церковно-історичного та археоло-
гічного товариства, куратор Церковно-археологічного музею при Академії 
(І. В. Клименко); літературознавець, історик, археолог, етнограф, краєзнавець, му-
зейний і громадський діяч, організатор пошуків, збирання й вивчення пам'яток істо-
рії та культури України, завідувач Церковно-археологічного музею при Київській 
духовній академії, історик церкви (В. О. Горбик); історик української літератури і 
української науки, етнограф, церковний історик, літературознавець, мистецтвозна-
вець, археолог, краєзнавець, громадський діяч, академік, автор праць з історії украї-
нської літератури і досліджень з археології, етнографії, музеєзнавства, образотвор-
чого мистецтва, ґрунтовних публікацій джерел з історії церкви, підготовки та ви-
дання перших описів рукописних книг та документів (Н. О. Бевз). 
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Такі зміни у сприйнятті і постаті М. І. Петрова стали результатом його «пове-

рнення» після певного часу забуття, і повернення це здійснилося у численних дослі-
дженнях пострадянської доби, які можна умовно розділити на кілька груп. 

До першої групи віднесено праці узагальнюючого характеру. Розпочати їх 
огляд варто з праць В. І. Ульяновського, який одним із перших в Україні долучився 
до комплексного дослідження церковно-історичної проблематики. Логіка цих дослі-
джень привела його до постаті М. І. Петрова, а його праці, виконані на багатому ар-
хівному матеріалі із сховищ Києва, Москви, Санкт-Петербургу, архівосховищ інших 
міст, стали основою для ледь не всіх подальших подібних досліджень. До цієї ж 
групи належать і дослідження К. К. Крайнього, в якому обставини життя і творчість 
М. І. Петрова розглядаються у контексті життя і діяльності його колег на терені цер-
ковної історії, а всі вони разом об’єднані дослідженням історії Києво-Печерської 
Лаври. Подібна ситуація щодо біографії М. Петрова склалася і в працях інших нау-
ковців, які займалися і займаються дослідженнями проблем, до яких був дотичний 
Микола Іванович. Особливо помітно це у працях М. Бухальської, увагу якої привер-
тали віхи біографії вченого, пов’язані з його перебуванням у КДА, наукова діяль-
ність його. Дисертація дослідниці стала і логічним результатом її досліджень, і, вод-
ночас, початком її майбутніх, пов’язаних із творчим шляхом М. Петрова, студій. 

У тому ж напрямку і в ті ж часи розгортаються і наукові пошуки С. В. Сохань. 
Вона зосередилася на дослідженні біографії Петрова на основі, спеціально, епісто-
лярної його спадщини, із залученням згаданих вище праць В. Ульяновського і 
В. Дурдуківського. Особлива ж її увага у цих статтях приділена бібліографічно-
археографічній діяльності вченого, систематичне вивчення якої стало метою успіш-
но захищеної кандидатської дисертації. Певним узагальненням отриманих результа-
тів усіх попередніх досліджень стала нещодавня монографія С. В. Сохань. Доповне-
на новими дослідженнями у галузі науково-організаційної діяльності М. Петрова 
(ЦАТ і ЦАМ, участь в роботі археологічних з’їздів, наукових, різного спрямування, 
товариств та комісій), вона цілком очевидно стала важливим історіографічним фак-
том у вивченні особистості М. І. Петрова. 

Дослідженню сімейного кола М. І. Петрова присвячена праця О. Шевчук сто-
совно Іоанна Вознесенського, а спогади М. І. Петрова щодо його навчання у духов-
ному училищі і семінарії доповнюються в результаті залучення до дослідження спе-
ціальних праць І. Корсунського, довідкового видання Всеросійського синоду, юві-
лейного альбому до 150-ліття Костромської духовної семінарії, праці одного з ви-
кладачів семінарії з історії релігії і, відповідно, аналіз поглядів цього викладача, 
здійснений вже сучасним російським дослідником А. Фурсовим.  

З огляду на важливість для становлення М. І. Петрова як особистості і науко-
вця його навчання в КДА, в окрему підгрупу виокремлено праці з цієї тематики. Се-
ред них добре відомі роботи з історії КДА Ф. Титова і самого М. І. Петрова, хоча ці 
роботи можуть розглядатися і як джерела з досліджуваної проблеми. Низка дослі-
джень присвячена умовам, які склалися в КДА часів навчання в ній М. І. Петрова. 
О. Білецький у нарисі, присвяченому теж академісту І. Нечую-Левицькому, розгля-
дає достовірність виведених у повісті «Хмари» персонажів і екстраполює зроблені 
висновки на середовище київської професури; подібні ж характеристики (щодо Па-
мфіла Юркевича) представлені у Д. Чижевського і прокоментовані С. Ярмусем. 
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Перебування М. І. Петрова у Кременці і повернення до Києва, обставини його 

життя і продовження формування наукових поглядів та переконань вивчаються на-
ми із залученням праць В. А. Денисенка і Т. В. Кузнець. 

Дослідження кола тем з церковно-історичної проблематики, пропонованих 
М. І. Петровим для курсових і дисертаційних робіт, його науково-педагогічні підхо-
ди представлено у низці спогадів колег і учнів, випускників КДА а також у спеціа-
льних працях сучасних дослідників. Так, В. М. Даниленко, А. Стародуб і В. І. Улья-
новський зауважують впливи М. І. Петрова на В. Біднова у роки його навчання в 
КДА і навіть після її закінчення. С. Ю. Акішин звертається до взаємин М. І. Петрова 
з О. Дмитрієвським. Такого ж характеру є й дослідження Л. А. Пастушенко і 
М. Л. Ткачук та В. В. Буреги стосовно П. Кудрявцева. У дослідженні О. А. Дмитрі-
євського знайшли своє відображення взаємини М. І. Петрова з єпископом Порфирі-
єм; С. І. Головащенка – з В. Рибінським; О. Гермайзе, М. Довнар-Запольского, 
С. І. Михальченко, В. І. Ульяновського – з В. Антоновичем; Г. Ільїнського – з О. Со-
болевським; М. Ю. Костриці – з Модестом Стрельбицьким; з Дмитром Богдашевсь-
ким – праці Л. А. Пастушенко і Н. Ю. Сухової; зі Степаном Голубєвим – В. І. Улья-
новського; Є. Рєдіним – Р. І. Філіпенко; з В. І. Гошкевичем – Н. Кармазінової; з 
П. Лашкарьовим і А. Олесницьким – Р. Снігірьова; з єпископом Феодосієм Олтар-
жевським –Т. В. Кузнець. Зауважимо також, що наведені вище праці важливі ще й з 
огляду на дослідження суспільно-політичних уподобань викладачів КДА та універ-
ситету Св. Володимира і, відповідно, атмосфери, в якій складалися переконання са-
мого Миколи Івановича; додамо до них використані нами праці Г. Д. Казьмирчука, 
уже згадуваної М. Л. Ткачук та російського дослідника І. В. Воробйова. 

Творчість і наукова діяльність М. І. Петрова в галузі іконографії, як і участь 
його у виставках та археологічних з’їздах з доповідями на цю тему і з питань церко-
вної археології, обговорюється у згаданій вище статті Р. І. Філіпенко, у досліджен-
нях Д. Гордієнко та М. Домановської, І. А. Карсим, Л. В. Ананасової і в захищеній у 
Іжевську кандидатській дисертації Д. В. Сєрих. Ширше ця ж тематика, але вже з 
огляду на краєзнавчий і, спеціально, києвознавчий аспекти, розглядається у працях 
М. К. Каргера, С. В. Гаврилюк, О. Попельницької, С. В. Трубчанінова, а ще раніше 
вона проявилася у дискусії М. І. Петрова з С. Голубєвим, у переписках з різними ко-
респондентами із різних наукових інституцій, краєзнавцями-аматорами тощо. 

Останнім рокам життя М. І. Петрова присвячені дослідження листування 
Д. Богдашевського і М. Глубоковського, здійснене російськими істориками 
Т. А. Богдановою та А. К. Клементьевим. 

Окрему групу історіографічної бази нашої дисертації становлять праці, в яких 
обговорюються питання заснування і функціонування ЦАТ/ЦІАТ при КДА. Витоки 
ЦАТ обговорюються в уже згаданих працях В. І. Ульяновського, М. А. Бухальської, 
Л. В. Ананасової. Додамо до цього переліку і праці російських дослідників – 
А. В. Шаманаєва, Л. С. Алексєєвої і О. В. Горбатова, О. О. Полякової, Т. М. Задніп-
ровської, Є. М. Мусіна, які спеціально вивчають питання про сформулювання ідеї 
церковної археології і саму цю ідею, що сходить до праці І. Д. Мансвєтова, відпові-
дних товариств і музеїв. Спеціально ця тема обговорюється і в наших статтях. Зна-
чення «збиральництва» для створення джерельної бази майбутніх досліджень як за-
гальний тренд європейської науки ХІХ ст. підкреслюється у працях І. В. Тункіної, 
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Д. О. Антипіної і Л. В. Мар’ян, але поставлене як завдання ще керівництвом для 
збирання старожитностей, укладеним ще в середині ХІХ ст. І. П. Сахаровим. Конк-
ретні прояви цього «збиральництва» представлені у працях Г. І. Вздорнова. 

У межах цієї групи в нашій дисертації використана низка праць С. З. Заремби, 
О. Гейди, в яких досліджується окремі питання історії ЦАТ/ЦІАТ, та дослідження І. 
О. Демуз, в якому здійснено аналіз актуальної на час його публікації наукової літе-
ратури з теми ЦАТ/ЦІАТ, але також і ЦАМ. 

Окремою групою виокремлено праці з історії ЦАМ. Усі дослідження в її ме-
жах найтіснішим чином пов’язані з групою попередньою, що й зрозуміло – ЦАМ і 
ЦАТ/ЦІАТ нерозривно поєднані між собою. Це добре помітно вже з тематики статей 
архієпископа Антонія (Паканича), протоієрея В. Савельєва та К. К. Крайнього у 
ювілейному виданні, присвяченому 140-ї річниці заснування ЦАМ при КДА. Про 
загальний контекст, у якому розгортається діяльність ініціаторів створення ЦАМ 
при КДА, йдеться у багатьох із згаданих вище праць узагальнюючого характеру, по-
чинаючи, принаймні з праці І. Д. Мансвєтова. Конкретний же вияв цього контексту 
представлений у спеціальних роботах (спогадах) засновника Церковно-
археологічного музею Санкт-Петербурзької Духовної Академії М. В. Покровського, 
професора Московської духовної академії О. П. Голубцова, К. Я. Здравомислова, 
доповіді члена ЦІАТ при КДА Ф. А. Терновського (які, звичайно, можуть розгляда-
тися і в розділі джерел до нашої дисертації). Оскільки ж ідея подібних музеїв, як і 
ідея церковних старожитностей в цілому, прийшла із Заходу, то нами були викорис-
тані праці з цієї конкретної теми, біографічний нарис А. Шварце про автора самого 
поняття «монументальної теології (богослов’я)» професора Піпера в їх числі. 

В окрему підгрупу в межах цієї групи виокремлено дослідження ініціатив 
М. І. Петрова щодо організації збиральництва і, ширше, давньосховищ по всіх куто-
чках сучасної України. Роль М. І. Петрова у започаткуванню і подальшій розбудові 
ЦАМ розглядається у низці праць, починаючи вже з оцінок його сучасників. Юві-
лейна стаття М. Біляшівського тому чи найяскравіший приклад. До цієї ж підгрупи 
можуть бути віднесені і наведені вище праці з краєзнавчої тематики С. В. Гаврилюк, 
О. Попельницької, С. В. Трубчанінова, дослідження окремих пам’яток місцевих му-
зеїв, архівів та давньосховищ, до яких долучився М. І. Петров В. С. Прокопчука, І. 
С. Винокура та В. В. Корнілова, В. С. Прокопчука, О. В. Коваль і А. Шкраб’юка; 
І. О. Пістоленка, М. Косіва, Л. Федорової, В. Гребенник, Т. Ананьєвої. 

Серед старожитностей, з якими працював у давньосховищах М. І. Петров, 
особливого розголосу отримала історія з трактатом «Secretum Secretorum», довкола 
якого зосередилася робота відомих особистостей тієї доби: архієпископа Модеста 
Стрельбицького, О. І. Соболевського, М. Сперанського. Ми користувалися і новіт-
німи дослідженнями цього трактату, які тривають ще й сьогодні в національних іс-
торіографія різних країн: в Білорусі – Станкевич Л. І, у Литві – С. Темчінас, у Вели-
кій Британії – В. Ф. Райян і Ч. Б. Шмітт, в Італії – С. Тоскано. 

Важливою складовою частиною музейницької діяльності М. І. Петрова була 
його активність щодо впорядкування колекцій ЦАМ. Її, у різних аспектах і з різними 
оцінками, так само як і історію самих цих колекцій (Леопардова, Капустіна, Мурав-
йова, Порфирія, колекція портретів та інших артефактів з Митрополичого дому, ко-
лекція рукописів) відбито у публікаціях О. М. Друг, І. А. Карсим, М. А. Салміної, 
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Л. А. Герд, В. В. Німчука, Є. К. Чернухіна, Н. Зуб і випускника КДА, сучасник 
М. І. Петрова та продовжувача його справи по опису колекції рукописів О. О. Лебе-
дєва. Низка праць Б. Тураєва (стосовно колекції артефактів Давнього Єгипту і 
М. П. Кондакова (стосовно Порфиріївської і Муравйовської колекції) – сучасників і, 
до певної міри, колег М. І. Петрова, дозволяє краще зрозуміти інформативний і цін-
нісний потенціал зібраних і впорядкованих колекцій. Доля цих колекцій, як і доля 
самого ЦАМ при КДА, почасти відбита у дослідженні О. Нестулі, Л. В. Шаріпової, 
згаданих вище працях К. К. Крайнього та І. А. Карсим. 

Таким чином, аналіз використаної літератури дозволяє дійти висновку, що ді-
яльність М. І. Петрова на перших етапах становлення присвяченої йому історіогра-
фії вивчалася, більшою мірою, в руслі біографічної, життєписної традиції, в якій 
особливо наголошувався літературознавчий аспект. На етапі ж сучасному його осо-
бистість привертає увагу дослідників майже з усіх проблем гуманітаристики, у т. ч. і 
в зв’язку з дослідженням наукових інституцій КДА. Проте спеціального досліджен-
ня діяльності М. І. Петрова у межах цих інституцій, етапності цієї діяльності, її ха-
рактеру і змісту станом на сьогодні ще немає. Аналіз історіографії проблеми, напра-
цьований в результаті цього аналізу матеріал потребує узагальнення, а цілий ряд ас-
пектів проблеми – додаткового дослідження. 

У підрозділі 1.2 «Джерельна база дослідження» здійснено аналіз стану дже-
рел та їхню класифікацію. Дисертація виконана на основі зображальних (частково) і 
писемних (головним чином) джерел: опублікованих і архівних, офіційних і приват-
них, а також цілісних джерельних комплексів структур і особистостей, з якими пе-
ретинається біографія М. І. Петрова. Найбільш інформативними, а отже і найбільш 
залученими до нашого дослідження, виявилися джерела писемні. За класифікацій-
ними ознаками, вибір яких обумовлений метою і дослідницькими завданнями дисе-
ртації, писемні джерела ми розділяємо на оповідні (наративні) і документальні. 

Джерела оповідні представлені у нашій класифікації матеріалами особистісно-
го походження. З-поміж них особливо важливими для дослідження виявилися нале-
жні М. І. Петрову «Спогади і листування з різними особами (1840-1882 рр.)», «Спо-
гади старого археолога», спогади про колег по КДА – архімандрита Філарета (Філа-
ретова), єпископів Сильвестра (Малеванського) та Димитрія (Ковальницького), пуб-
лікації М. І. Петрова з нагоди ювілеїв різних осіб, структур та інституцій (особли-
во – ЦАТ/ЦІАТ, ЦАМ, КДА). Ці джерела дозволяють не лише простежити життєвий 
шлях М. І. Петрова, виявити сфери науки, інституції та індивідів, з якими був 
пов’язаний Микола Іванович, а й структурувати джерельну базу в цілому: інші дже-
рела «накладаються» на спогади, розвивають і уточнюють, підтверджують, або ж 
спростовують наведену в них інформацію, а з іншого боку – стають зрозумілішими 
для наших сучасників. До групи наративних джерел особистісного походження ми 
відносимо і публікації сучасників Петрова: спогади колег (В. П. Рибінського, 
П. П. Кудрявцева), випускників (Гермогена, Гедеона, П. Руткевича, М. Пальмова), 
статті до ювілейних дат ЦАТ і ЦАМ Ф. І. Титова та І. Бродовича. 

Наступною групою наративних джерел при дослідженні теми нашої дисертації 
ми визначили листування М. І. Петрова з його родичами, друзями, колегами, учня-
ми, аматорами з різних розділів гуманітаристики, проблемами якої все своє життя 
займався Микола Іванович. Його листи були виокремлені у фонді ІІІ (листування) 
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Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (да-
лі – ІР НБУВ), нараховують сумарно 88 одиниць зберігання і опубліковані, голо-
вним чином, В. І. Ульяновським. Значна кількість листів М. І. Петрова знаходяться 
також в архівах І. В. Пом’яловського (60 листів за 1881-1900 рр.) та 
П. М. Батюшкова (11 із 52 листів за 1884-1891 рр. опубліковано С. В. Гаврилюк). 
Листи М. І. Петрова органічно доповнюються листуванням з архієписко-
пом Арсенієм (Стадницьким), згаданим вище П. Батюшковим, Д. Вишневським (пі-
зніше – архієпископом Агапітом), братом М. І. Петрова І. І. Вознесенським, 
М. І. Городецьким, з родиною Корчинських та з родиною Науменків, протоієреєм 
Ю. Січинським. У поєднанні з листуванням вченого з редакціями різних видань, з 
іншими структурами та інституціями вони складають важливий джерельний ком-
плекс, який дозволяє значно уточнити просопографічний портрет вченого, непрямо, 
але дуже виразно засвідчують роль, яку він відігравав в організації роботи цих стру-
ктур, демонструють методи до яких він при цьому вдавався. 

Документальні джерела ми також розділили на групи: листи офіційного харак-
теру; офіційні акти, юридичні документи різного змісту, статистичні матеріали. Всі 
вони, поряд з уже згаданим ІР НБУВ, знаходяться, головним чином, в архівосхови-
щах Києва, Санкт-Петербурга і Москви. 

Окремий вид писемних джерел становлять публікації М. І. Петрова та його 
колег по роботі у структурах КДА і в періодичних виданнях. Серед таких видань 
особливо слід виокремити друковані органи ЦАТ/ЦІАТ, періодичні видання тогоча-
сної Російської імперії, у яких друкувався М. І. Петров та подавалася інформація 
про діяльність ЦАТ/ЦІАТ і ЦАМ, київські газети різного спрямування, у яких помі-
тніша атмосфера, що характеризувала роки діяльності М. І. Петрова у КДА. 

Важливим джерелом для нашої дисертації слугують наукові праці 
М. І. Петрова. Насамперед ті, які були створені в рамках його діяльності в ЦАТ та на 
матеріалах ЦАМ. Повний їх опис наведено в бібліографії, складеній самим ученим 
для УАН за допомогою М. Ф. Оксіюка, її дві скорочені публікації, а також сучасні 
наукові бібліографії, укладені В. Л. і Н. Д. Микитасями, К. К. Крайнім, І. В. Климен-
ко, Н. О. Бевз; вельми інформативним є й «Путівник» по архівних фондах, укладе-
ний колективом науковців під головуванням Л. А. Дубровіної. 

Таким чином, джерельна база дисертаційного дослідження цілком репрезента-
тивна і представлена в опублікованих та архівних матеріалах усіх етапів життя, сфер 
діяльності та напрямків наукових студій М. І. Петрова. Опрацювання джерел вияви-
ло їх величезний потенціал, який дозволив вирішити визначні у дисертації завдання 
і досягти поставленої мети. 

У другому розділі «Виховні, навчальні і наукові структури у світоглядно-
му та професійному становленні М. І. Петрова» досліджуються основні етапи бі-
ографії вченого. У підрозділі 2.1 «Початковий етап формування світогляду 
М. І. Петрова» визначено обставини, за яких зростав, виховувався і навчався май-
бутній вчений до його зарахування в КДА, У спогадах та інших джерелах добре 
представлене «середовище дитинства» – світ потомственних священнослужителів та 
їхніх родин села Вознесенського при посаді Унжа Макаріївського повіту Костром-
ської губернії, в якому особливий вплив на дитину справляла його мати. Хвороблива 
і дуже релігійна, вона бачила своїх дітей у майбутньому священиками, і їхнє вихо-
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вання підпорядковувала досягненню цієї мети, із неухильним виконанням усталених 
ритуалів, щоденним читанням релігійних текстів тощо. Логічним розвитком такого 
виховання стали роки навчання у Макаріївському духовному училищі (1850-1856 
рр.) і в Костромської духовної семінарії (1856-1860 рр.), коли світоглядні орієнтири 
М. Петров значно розширилися. 

У підрозділі 2.2 «Навчання і початки наукової діяльності М. І. Петрова в 
КДА» досліджено роль КДА, її вченої і викладацької корпорації, а також міського 
середовища Києва у світоглядному та професійному становленні вченого. Універси-
тетське місто, національні проблеми, численні рухи молоді звернули Петрова до за-
цікавлення політикою, ліберально-демократичними ідеями. Все це вивело його із 
замкнутого духовного оточення, світу священнослужителів. Проте основним у сту-
дентські роки для Петрова було навчання. В КДА він отримав ґрунтовну освіту, яка 
розвивала ті начала, що були визначені в духовному училищі і семінарії. В академі-
чні роки М. І. Петров долучився і до наукового пошуку. Літературознавча тема кур-
сової і магістерської позначила зацікавлення М. І. Петрова не стільки літературо-
знавством, скільки історичними студіями. Це поєднання літературознавства і історії 
збережеться і в подальшому, під час його перебування на Волині. 

У підрозділі 2.3 «М. І. Петров у Волинській духовній семінарії» встановлено, 
що перебування на Волині стало, значною мірою, визначальним для світоглядного і 
професійного становлення вченого, а напрацювання, знання і уміння, набуті на цьо-
му етапі, продовжили, поглибили і скорегували ті напрямки, які були започатковані 
впродовж двох попередніх етапів, стали добрим підґрунтям для його роботи в нау-
кових структурах КДА, після повернення до Києва, на заключному, четвертому ета-
пі його світоглядного і професійного становлення. 

У підрозділі 2.4 «М. І. Петров у навчальній та наукових структурах Ака-
демії» з’ясовано визначальні для теми дисертації моменти перебування 
М. І. Петрова в навчальній та наукових структурах КДА. Занурений у свої виклада-
цькі і наукові справи, він цілком належав до офіційних структур. Професор КДА, 
почесний член усіх духовних академій Російської імперії, член-кореспондент Пе-
тербурзької академії наук, дійсний статський радник, нагороджений державними 
орденами і медалями (повний кавалер ордена Святої Анни), він завжди залишався 
вірним своїм моральним принципам. Його ж справи, його праці, і дійсно, об’єктивно 
сприяли як утвердженню ідей лібералізму і демократії в суспільно-політичному 
житті країни, так і, бажав він того, чи не бажав, зміцненню національної самоіден-
тифікації української інтелігенції, українофільських ідей у суспільстві часів репре-
сивної дії Емського указу. Тож і обрання М. І. Петрова академіком заснованої в часи 
утвердження незалежності Української академії наук було достойним вшануванням 
заслуг Миколи Івановича перед Україною, українським народом, усім українством. 

Третій розділ «Роль М. І. Петрова в започаткуванні та організації роботи 
ЦАТ/ЦІАТ при КДА» присвячено аналізу діяльності вченого по створенню та ор-
ганізації роботи Церковно-археологічного (з 1901 р. – Церковно-історичного і архе-
ологічного) товариства (ЦАТ/ЦІАТ). З’ясовано, що одним з найважливіших для біо-
графії М. Петрова як науковця напрямків стала його діяльність по створенню та ор-
ганізації роботи цього товариства. У межах цієї діяльності органічно розгорталися 
його дослідження з найрізноманітніших проблем гуманітаристики: історії, краєзнав-
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ства (у сучасному його розумінні), археографії, української етнографії, книгознавст-
ва, літературознавства, музеєзнавства, мистецтвознавства тощо. Разом з тим, для 
цих інституцій постать Миколи Івановича теж знакова – від самого початку він, як 
секретар товариства і завідувач музеєм, фактично організував їхню роботу. 

У підрозділі 3.1 «Діяльність М. І. Петрова щодо заснування ЦАТ і його розбу-
дови на першому етапі» встановлено, що, попри свою очевидну роль у заснуванні 
ЦАТ, сам Петров завжди наголошував на вкладі своїх колег, особливо 
П. Лашкарьова. Але реально розбудова ЦАТ, організація його роботи від самого по-
чатку зосередилася в руках М. І. Петрова. Визначено, що в основу розбудови і всієї 
діяльності ЦАТ були покладені ідеї ректора КДА архімандрита Філарета і самого 
Петрова. «Філаретівсько-петровська» концепція ЦАТ, коротко, може буде зведена 
до визначення його основним завданням збирання, порятунок і зберігання пам’яток 
церковної старовини у заснованому при товаристві Церковно-археологічному музеї 
(ЦАМ). Ця концепція знайшла своє втілення у проекті першого статуту товариства, 
підтриманого і підписаного всіма його членами, визнаною експертами Синоду і за-
твердженого російським імператором 31 січня 1873 р. На її утвердження і розвиток 
були спрямовані організаційні зусилля М. І. Петрова. Як секретар товариства, він 
намагався координувати діяльність позакиївських членів ЦАТ, визначати тематику 
засідань, організовувати видання друкованого органу ЦАТ. 

У підрозділі 3.2 «М. І. Петров у діяльності товариства на другому і третьому 
етапах його існування» з’ясовано, що більшість приписів нового статуту 1881 р. 
була спрямована на відхід від «філаретівсько-петровської» концепції розбудови 
ЦАТ. На перший план мав виходити тепер не музейницький напрям, а суто теорети-
чний: читання рефератів за можливості ширшим колом викладачів КДА. Установле-
но в ході дослідження, що діяльність М. І. Петрова на цих етапах існування ЦАТ (з 
1901 р. – ЦІАТ) зосереджувалася на кількох напрямках. Перший з них полягав у під-
готовці наукових рефератів і обговоренні їх на засіданнях ЦАТ (з 1901 р. – ЦІАТ), 
другий – в організації наукової експертизи і вживанню заходів по збереженню 
пам’яток церковної старовини, третій –у зусиллях М. І. Петрова по укладанню, ре-
дагуванню і друку «Читань», «Звітів» ЦАТ і ЦІАТ, інших видань, в яких висвітлю-
валася діяльність товариства. Четвертим напрямком визначено комплекс організа-
ційних, адміністративних обов’язків, які взяв на себе М. І. Петров. 

У підрозділі 3.3 «Боротьба М. І. Петрова за збереження «філаретівсько-
петровської» концепції в товаристві на заключному етапі його існування» роз-
глянуто діяльність вченого в ЦІАТ після ухвалення 5 лютого 1901 р. на засіданні то-
вариства і затвердження 13 вересня 1901 р. Синодом нового статуту. З’ясовано, що у 
другій декаді ХХ ст. товариство входить у смугу кризи, з якої воно вже не вийде. За 
таких обставин М. І. Петров все більше переключався на проблеми Музею, намага-
ючись урятувати хоча би його. Установлено, що значна доля відповідальності за цю 
кризу лежить на ректорові КДА 1910-1814 рр. єпископові Інокентії (Ястребові). Ві-
домий своїми консервативними, ультрамонархічними поглядами голова Київського 
відділу «Союзу руського народу», він, чиї наукові інтереси стосувалися місіонерства 
серед калмицьких і монгольських народів, мало цікавився доповідями з київської і 
взагалі місцевої, українознавчої, із сучасного погляду, тематики, їх часто відміняли. 
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Четвертий розділ «Діяльність М. І. Петрова по заснуванню і розвитку Церко-

вно-археологічного музею при КДА» присвячений дослідженню широкого кола 
питань, пов’язаних з визначенням ролі вченого у започаткуванні та організації робо-
ти давньосховища церковних старожитностей. 

У підрозділі 4.1 «Загальний контекст, у якому розгортається діяльність ініці-
аторів створення ЦАМ при КДА» встановлено, що ідея заснування спеціальних 
музеїв церковної археології (християнських старожитностей), була сформульована 
під впливами загальноєвропейських процесів ще в публікаціях І. Мансвєтова, запо-
чаткована на рівні навчального кабінету для викладання церковної археології при 
Московській духовній академії і отримала подальший розвиток на Першому і, особ-
ливо, Другому Археологічних з'їздах. Установлено, що концептуальною основою 
для розбудови музеїв церковної археології при Московській і Санкт-Петербурзькій 
духовних академіях була орієнтація на потреби навчально-педагогічні, просвітниць-
кі. Що ж стосується ЦАМ при КДА, то, зусиллями в першу чергу М. І. Петрова, він 
став ледь не головним осередком для започаткування наукової школи в галузі цер-
ковної історії й музейництва. 

У підрозділі 4.2 «Роль М. І. Петрова у заснуванні та подальшій розбудові 
ЦАМ» з’ясовано, що він не був ні серед ініціаторів заснування музею (ініціатива 
належить Раді КДА у відповідь на лист Російського археологічного товариства), ні 
уповноваженим від КДА виступити на ІІ Археологічному з’їзді з узгодженими про-
позиціями (на з’їзд було делеговано П. Лашкарьова). Але саме М. І. Петров готував 
проект статуту ЦАТ від 1872 р., в якому задачі ЦАМ були, фактично, поставлені в 
основу всієї діяльності ЦАТ при КДА. Завдяки принциповій позиції М. І. Петрова 
ЦАМ наповнювався не лише предметами суто церковного вжитку. До нього потрап-
ляли, належним чином опрацьовувалися, описувалися та вводилися до наукового 
обігу пам’ятки старовини загалом, включно з пам'ятками письма, мови, мистецтва, – 
усе, що сприяло розумінню самої сутності побутування попередніх поколінь, а якщо 
говорити мовою сьогодення, то йдеться про розуміння їхнього менталітету: способу 
сприйняття попередніми поколіннями довколишнього світу і себе в цьому світі. 

У підрозділі 4.3 «Музейницькі ідеї М. І. Петрова та його боротьба за їх реалі-
зацію» досліджується історія розбудови Музею. Із джерел випливає, що від початку 
Микола Іванович як секретар ЦАТ і фактичний організатор ЦАМ прагнув до макси-
мального розширення концепції музею, але був обмежений статутом, розмірами 
приміщень, коштами тощо. Біля витоків ЦАМ знаходилося безсистемне накопичен-
ня артефактів. Схема розміщення речей за функціональним призначенням та видо-
вими категоріями від самого початку виявилася недосконалою, нові надходження 
потребували систематизації з інших позицій, які були запропоновані М. І. Петровим 
21 вересня 1875 р. і схвалені І. Малишевським та Ф. Смирновим. Реалізована впро-
довж 1875-1878 років, нова структура ЦАМ у подальшому вдосконалювалася, голо-
вним чином, М. І. Петровим, хоча й за постійних консультацій з іншими фахівцями. 
Ця структура у своїх основних принципах залишалася основоположною впродовж, 
як це засвідчують наявні джерела, аж до 1889 р., коли вона зазнала подальших змін, 
ЦАМ поставав усе цікавішим, а водночас і більш зрілим, більш науковим. Боротьба 
за збереження і розвиток «науково-колекційної» концепції М. І. Петрова тривала 
впродовж, фактично, всього подальшого існування ЦАМ. 
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У підрозділі 4.4 «Роль М. І. Петрова у зібранні головних колекцій Музею» до-

сліджуються зусилля вченого щодо поповнення фондів ЦАМ цілісними колекціями. 
Найбільш вагомими з них стали зібрання архімандрита Антоніна (Капустіна), мос-
ковського колекціонера А. Ю. Сорокіна, письменника, паломника, члена Синоду 
А. М. Муравйова, князя Сан-Донато П. Демидова, М. Леопардова, єпископа Порфи-
рія (Успенського), архієпископа Модеста (Стрельбицького), надходження з інших 
джерел. З’ясовано, що до цієї роботи він долучався спершу як неформальний, а зго-
дом і офіційний керівник Музею, як ентузіаст-подвижник, як літературознавець, 
іконознавець, краєзнавець тощо. 

У підрозділі 4.5 «Діяльність М. І. Петрова щодо опрацювання фондів ЦАМ» 
вивчається робота Миколи Івановича з фондами Музею. З’ясовано, що опрацювання 
надходжень розпочиналося з атрибуції музейних речей. Спочатку вона здійснювала-
ся за консультації з провідними фахівцями (В. Б. Антонович і П. О. Терновський, 
О. А. Спіцин, Ф. О. Смирнов, В. З. Завітневич, А. В. Прахов, Б. О. Тураєв, 
І. В. Пом’яловський, Н. П. Кондаков, Д. В. Айналов), але з набуттям досвіду атрибу-
ція здійснювалася М. І. Петровим, здебільшого, самостійно. Наступними етапами в 
опрацюванні фондів ЦАМ ми визначили опис і фіксацію надходжень, з подальшою 
їх публікацією, і роль Миколи Івановича тут від початку була визначальною. Сього-
дні, коли ЦАМ як цілісна структура давно перестав існувати, значна частина його 
експонатів загублена або розпорошена по різних музеях, каталоги М. І. Петрова ма-
ють значення важливого джерела для цілої низки історичних, історико-культурних, 
музеєзнавчих студій.  

У висновках підсумовано і викладено основні результати дисертаційного до-
слідження, що виносяться на захист: 

– В результаті з’ясування рівня наукової розробки проблеми і з’ясування стану 
джерельної бази дисертації встановлено, що діяльність М. І. Петрова на перших ета-
пах становлення присвяченої йому історіографії вивчалася, більшою мірою, в руслі 
біографічної традиції, в якій особливо наголошувався літературознавчий аспект. На 
етапі ж сучасному його особистість привертає увагу дослідників майже з усіх про-
блем гуманітаристики, у т. ч. і в зв’язку з дослідженням наукових інституцій КДА. 
Проте спеціального дослідження діяльності М. І. Петрова у межах цих інституцій, 
етапності цієї діяльності, її характеру і змісту станом на сьогодні ще немає. Аналіз 
історіографії проблеми, напрацьований в результаті цього аналізу матеріал потребує 
узагальнення, а цілий ряд аспектів проблеми – додаткового дослідження, що й здій-
снено в межах нашої дисертації. Джерельна база дисертаційного дослідження до-
сить репрезентативна завдяки достатній задокументованості в опублікованих та ар-
хівних матеріалах усіх стадій життя, сфер діяльності та напрямків наукових студій 
М. І. Петрова. Значною мірою збереглися також документи установ, в яких чи з 
якими він співпрацював (особливо наукових структур КДА), а також архіви його ко-
лег, знайомих, сучасників. Опрацювання джерел виявило їх значний потенціал, який 
дозволив вирішити визначені в дисертації завдання і досягти поставленої мети. 

– На основі аналізу джерел та спеціальної літератури з теми дисертації 
з’ясовано роль, яку відіграли виховні, навчальні і наукові структури у світоглядному 
та професійному становленні М. І. Петрова на різних етапах його творчої біографії. 
Визначено, що початковий етап формування світогляду М. І. Петрова припадає на 
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роки його перебування у домашньому колі, навчання у Макаріївському духовному 
училищі і в Костромській духовній семінарії. На цьому етапі виробилися важливі 
риси майбутнього науковця: працездатність; прагнення з’ясування подій, фактів і 
явищ до найменших дрібниць; аналітична система наукового мислення; розуміння 
потреби живого спілкування дослідників; демократизм у поведінці, поглядах, стосу-
нках; допитливість, пошуки шляхів для розширення знань. З’ясовано, що другим 
етапом формування світогляду М. І. Петрова стали роки його навчання і початків 
наукової діяльності в КДА. На цьому етапі отримали подальший розвиток особисті-
сні якості Петрова, які будуть характеризувати його впродовж всього подальшого 
життя. Тоді ж він цілковито адаптувався до українського середовища, до української 
мови, що уможливить в подальшому його дослідження історії української літерату-
ри. Разом з тим, дослідження джерел дозволяє дійти висновку, що, попри захоплен-
ня суспільно-політичними ідеями та рухами, основним в його житті після вступу до 
КДА було навчання, яке поєднувалося з елементами наукового пошуку, роботою в 
давньосховищах Києва. Третім етапом світоглядного і професійного становлення 
М. І. Петрова визначено роки його праці у Волинській духовній семінарії. Тут він 
набув досвіду життя в різнонаціональному середовищі, у розколотому на ворогуючі 
табори педагогічному колективі, у дуже особливому з точки зору історичного мину-
лого і тогочасної геополітики регіоні. Головне ж, тут він значно розвинув свої нау-
кові, професійні знання, навички і вміння: роботи в давньосховищах, розробки істо-
ричної проблематики (християнські ордени, релігійні пам’ятки, фольклорні та етно-
графічні джерела), професійного спілкування (краєзнавці, етнографи, священнослу-
жителі, колеги, аматори, студенти), видавничої діяльності. Усе це, як і одруження, 
все більше включало його до кола якщо не відверто українофільської, то принаймні 
співчутливо налаштованої стосовно всього українського інтелігенції. 

Проведене дослідження дозволило нам побачити завершальний етап світогля-
дного і професійного становлення М. І. Петрова у його діяльності в навчальних і на-
укових структурах КДА. Аналіз джерел дозволяєте цілком певно говорити про збе-
реження ним ліберальних і демократичних переконань. Разом з тим, не підтверджу-
ється визначення М. І. Петрова як свідомого і послідовного прибічника якоїсь полі-
тичної партії, ідейної чи філософської течії, руху тощо. Його лібералізм і демокра-
тизм мав біля своїх витоків утверджену ще в ранньому дитинстві і пронесену через 
все життя ненависть до кріпацтва і будь-якої іншої несвободи, залежності людини. 
Це й стало «напрямком його політичного credo». На таких позиціях М. І. Петров за-
лишався в усіх розділах своєї професійної діяльності: у редагуванні періодичних ви-
дань, виданні корпусів архівних документів, описів рукописних збірок Києва, напи-
санні книг-нарисів з історії окремих регіонів сучасної України, у зайнятті іконогра-
фією і загалом мистецтвознавством, музейним будівництвом, археологією тощо. За-
лишався він таким і на посту фактичного організатора роботи обох наукових струк-
тур КДА – ЦАТ/ЦІАТ і ЦАМ. 

– На підставі аналізу джерел та історіографії проблеми з’ясовано роль 
М. І. Петрова в започаткуванні та організації роботи Церковно-історичного і архео-
логічного товариства. Від початку він був долучений, фактично, до всіх важливих 
установчих і організаційних заходів, хоча й не був безпосереднім їх ініціатором. 
Встановлено, що на першому етапі існування ЦАТ діяльність М. І. Петрова була 
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спрямована на утвердження принципів «філаретівсько-петровської» концепції. Пе-
регляд у 1881 р. статуту ЦАТ передбачав і перегляд концепції його діяльності, яка 
відтепер мала на меті не стільки науково-дослідний, скільки «художньо-естетичний 
момент». Вивчення діяльності М. І. Петрова у ЦАТ на другому (1881-1901 рр.) і тре-
тьому (1901-1916 рр.) етапах його існування дозволяє дійти висновку, що саме за-
вдяки Миколі Івановичу реформоване не з його ініціативи і не за його ідеями това-
риство зуміло зберегти свою репутацію впродовж наступних років свого існування. 
Як незмінний секретар товариства, він продовжував орієнтувати діяльність ЦІАТ на 
збирання та наукове осмислення в формі рефератів і публікацій пам’яток, формаль-
но, церковної історії, а фактично – пам’яток духовної і матеріальної культури з 
українських теренів тодішньої Російської імперії. 

– Дослідження ролі М. І. Петрова у заснуванні і розвитку ЦАМ при КДА до-
зволило дійти висновку про її першочерговість навіть у порівняні з роллю, яку він 
відіграв у започаткуванні і організації діяльності ЦАТ/ЦІАТ. З’ясовано загальний 
контекст, у якому розгортається діяльність ініціаторів створення ЦАМ при КДА. 
Установлено, що при вирішальній ролі М. І. Петрова ЦАМ став зразком і орієнти-
ром для створення музеїв та давньосховищ в українських єпархіях, для організації 
краєзнавства та пам’яткознавства (у сучасному розумінні цих термінів) в Україні. 
Вивчення обставин започаткування ЦАМ та історіографії проблеми дозволяє дійти 
висновку, що фактично свою роботу він розпочав із прийняттям статуту ЦАТ у 
1872 р., при незмінній і найактивнішій участі М. І. Петрова – секретаря ЦАТ, а з ча-
сом – незмінного завідувача ЦАМ. Установлено, що концептуально М. І. Петров 
прагнув утвердити ЦАМ як науковий осередок, на противагу подібним музеям при 
інших духовних академіях, з їх орієнтацією на потреби навчально-педагогічні, і що 
такі його прагнення будуть реалізовуватися на всіх етапах внутрішньої еволюції 
ЦАМ. Наявні джерела дозволяють дійти висновку про надзвичайну роль Петрова в 
розбудові ЦАМ, поповненні його окремими експонатами і цілісними колекціями. В 
результаті зусиль вченого ЦАМ перетворився на безцінне зібрання історичних 
пам’яток. Аналіз джерел та історіографії засвідчує величезну наукову і науково-
організаційну роботу М. І. Петрова, яку можна звести, генералізуючи, до: участі в 
започаткуванні та організації діяльності організації наукових структур КДА (ЦАТ, 
ЦАМ); організації мережі кореспондентів по збиранню інформації про історичні 
пам’ятки і самих цих пам’яток; організації системи вивчення матеріалів ЦАМ; ви-
дання каталогів, описів, окремих публікацій про фонди Музею;самостійного дослі-
дження рукописів, монет, медалей, ікон тощо з колекцій ЦАМ. 

Уже сучасники й колеги Петрова визнавали його визначальну роль в організа-
ції всієї роботи музею, у тім, що він виокремився з-поміж інших йому подібних ін-
ституцій, став надзвичайним явищем у духовному житті тогочасного суспільства, а з 
часом, і знову ж таки клопотаннями Петрова, – і першим публічним музеєм Києва. 
Сьогодні ж він продовжує існувати як історико-культурне явище, що продовжує 
впливати на розбудову гуманітаристики в Україні, а його спадок, представлений у 
збережених артефактах, описах, каталогах, інших пам’ятках, уможливлює і навіть 
робить необхідним подальші дослідження проблем, які визначені були ще у діяль-
ності М. І. Петрова. 
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На основі аналізу джерел та історіографії з’ясовано роль, яку відіграли вихов-
ні, навчальні і наукові структури у світоглядному та професійному становленні 
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Встановлено, що повною мірою науковий потенціал М. І. Петрова розкрився в 

його діяльності щодо започаткування і організації роботи Церковно-археологічного 
(з 1901 р. – Церковно-історичного та археологічного) товариства і Церковно-
археологічного музею при Київській духовній академії. 

Дослідження ролі М. І. Петрова у зібранні головних колекцій Музею дозволи-
ло визначити її як надзвичайну. Із наявних документів можна зробити висновок, що 
протягом всього першого періоду діяльності товариства і Музею (до прийняття Ста-
туту 1881 р.) процес комплектації фондами та їх опрацювання знаходився під по-
стійним контролем М. І. Петрова, і в подальшому цей контроль тільки посилювався. 

Ключові слова: Микола Іванович Петров, Київська духовна академія, Церко-
вно-археологічне товариство, Церковно-історичне та археологічне товариство, Цер-
ковно-археологічний музей, музейництво. 
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Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук по 

специальности 07.00.01 – история Украины. – Киевский национальный университет 
имени Тараса Шевченко МОН Украины. – Киев, 2019. 

На основе анализа источников и историографии выяснена роль, которую сыг-
рали воспитательные, учебные и научные структуры в мировоззренческом и про-
фессиональном становлении Н. И. Петрова на различных этапах его творческой био-
графии. 

Установлено, что в полной мере научный потенциал Н. И. Петрова раскрылся 
в его деятельности по учреждению и организации работы Церковно-
археологического (с 1901 г. – Церковно-исторического и археологического) общест-
ва и Церковно-археологического музея при Киевской духовной академии. 

Исследование роли Н. И. Петрова в собрании главных коллекций Музея по-
зволило определить ее как чрезвычайную. Из имеющихся источников вполне убеди-
тельно следует, что в течение всего первого периода деятельности Общества и Му-
зея (до принятия Устава 1881) процесс комплектации фондами и их обработки нахо-
дился под постоянным контролем Н. И. Петрова, и в дальнейшем этот контроль 
только усиливался. 

Ключевые слова: Николай Иванович Петров, Киевская духовная академия, 
Церковно-археологическое общество, Церковно-историческое и археологическое 
общество, Церковно-археологический музей, музейничество. 
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The urgency of the topic of this dissertation is conditioned by those challenges that 
confront Ukraine today. The questions of the faith and of the church, of the language and 
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of the native speaker of this language, of the ethnic Ukrainian and of the political Ukraini-
ans over and over again bring us back to our past. Especially, to the years when in Ukraine 
these issues were raised for the first time in their fullness and sensitivity. We are talking 
about the second half of the nineteenth century – the first quarter of the twentieth century, 
when the first serious and scientific-based studies of the history of Ukrainian literature 
were made; when the tsarist made attempts to limit the functioning of the Ukrainian lan-
guage and the best intellectuals spoke in defense of it; when the views of society in their 
search for their identity turned to antiquity and antiquities, and especially to the church an-
tiquity and to the church antiquities; when the history of this church was actualized in the 
struggle for the Ukrainian state and the Ukrainian church; when, finally, during the great 
upheaval and civilization breaks Ukrainian Academy of Sciences was being originated; 
when historical figures emerged and powerfully manifested themselves in each of the 
above processes. 

Among these figures was M. I. Petrov. But he was involved in all these processes at 
the same time. Russian by birth, he became the author of the first scientific history of 
Ukrainian literature (no matter how critical it was). 

A scientist who grew up and became famous within the framework of academic sci-
ence in the Russian Empire, he was among the first academicians of founded in the stormy 
1918 Ukrainian Academy of Sciences. 

Not surprisingly, after his death his creativity and his personality were studied from 
different positions. In the time of Tsarism and in today's Russian historiography – as “a 
Russian scholar, church historian”; in Soviet times – as “Ukrainian literary critic, corre-
sponding member of the St. Petersburg Academy of Sciences (1916) and academician of 
the Academy of Sciences of the Ukrainian SSR (1919). Since 1876 he has been a professor 
at the Kiev Theological Academy (so in “The Great Soviet Encyclopedia”); at the time of 
the first and second gaining of independence by Ukraine – as “historian of Ukrainian lit-
erature and Ukrainian science, ethnographer, church historian, literary critic, art historian, 
archeologist, local historian, public figure, a keeper of the museum of Kiev Theological 
Academy (so in the Ukrainian version of Wikipedia). But a simple acquaintance with the 
list of published works of M. I. Petrov proves the obvious fact: the vast majority of his 
work, and therefore the area of his interests, are one way or another, but are related to 
church and historical issues. The conclusion, however, is as follows: in order to understand 
and correctly evaluate the work of Petrov as well as his personality in history, we need to 
continue the study of his intellectual biography. The basis of this biography should be the 
formation of Petrov as a historian of the church and his role in the activities of the Church 
and Archeological Society and the Church and Archaeological Museum at the Kiev Theo-
logical Academy. Our dissertation is dedicated to this. 

Keywords: Mykola Ivanovych Petrov, Kyiv Theological Academy, Church and Ar-
chaeological Society, Church and Archaeological Museum, museum collections, museol-
ogy. 


