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АКАДЕМІЧНА СВОБОДА І ДУХ ВІЛЬНОДУМСТВА  

В КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКІЙ АКАДЕМІЇ 

 

Викладачі Київської духовної академії у своїх релігійно-

філософських розвідках приділяли особливу увагу з’ясуванню основних 

положень вчення про людину. Відбувається перенесення центру уваги на 

пізнання природи і людини, зближення поняття бога і природи. Нами 

знайдено ряд академічних інструкцій до питання освіти, які складено було 

чисто теоретично та бюрократично, а також в них не враховувалися 

інтелектуальні сили академії. Саме з цих причин викладачі КМА при 

складанні наукових курсів враховували сучасний розвиток науки та реалії 

життя. 

Однією з вимог за якою перевіряли студента у навчанні була графа 

«остроумен ли есть». Тому можна зробити висновок, що відбувалась зміна 

стереотипу поведінки і розвитку, яка формувалась завдяки продуманій 

системі освіти в Києво-Могилянській Академії, завданням якої, 

першочергово, було розвиток інтелекту вільного від догматів православної 

ойкумени. Адже саме синтез феноменального православно-західного 

культурного синтезу запропонувала в даний  період Академія. Створення 

нових поглядів, законів, які відміняли звичні норми взаємовідношень, 

відбувалися в період зміни стереотипу поведінки, тобто при переродженні 

етносу, як результат – зміна етнічної підсистеми, пассіонарне напруження  

якої різко зростає. 

Визначаючи ідеологічні, культурні параметри в історичному 

контексті розвитку Академії, визначимо, що на монолітному масиві 

православно-славянської культури виникає таксономічна одиниця, яка 

покликана відобразити внутрішню диференціацію соціокультурної 

системи. КМА стає сегментом культури, який врешті решт протистав-

ляється домінуючій культурі. 

Покликанням Академії повинно було стати навчання фахівців в 

богословській освіті. Звернемося до фактів: понад 60 відсотків студентів 

колегії не проходили богословської підготовки, отже не готувалися бути 

служителями релігійного культу. Кількість студентів колегії-академії 

коливалось від 500–1000 і більше осіб, в залежності від періодів існування. 

Про академічну свободу в Академії і дух вільнодумства говорить 

утворення студентських конгрегацій, тобто об’єднання братства, які були 

відновлені в кінці XVII століття ректором І. Краковським. Створюючи 

«младенческое Кіево-Могилянское» братство, студентські конгрегації, в 

свою чергу , поділялися на «большую» імені Благовіщення і «меньшую» 

імені Зачаття, із котрих кожна мала своїх особистих керівних осіб: 



Вісник українсько-туркменського культурно-освітнього центру, 2019 

 

 - 27 - 

префектів, асистентів, секретарів, нотаріїв. Основною задачею всіх членів 

конгрегації являвся самостійний захист інтересів києво-могилянців в 

адміністративних і судових осередках. Досить солідна матеріальна база 

являлась основною підтримкою для бідних студентів та сиріт. В основному 

кошти надходили від: 1) продажу пива та меду в конгрегаційні свята, 

2) збору невеликої частки провізії, 3) благодійних митців, грошові вклади 

яких записували в особову книгу «Album» [6]. Підґрунтя для боротьби чи 

покорення було підготовлення для України, бо тут зіткнулися інтереси 

двох церков – католицької та православної. Зрозуміло, що католицизм 

виступає ідеологією панівних класів, тому назріває боротьба під прапором 

захисту православ’я. Ф. Енгельс неодноразово підкреслював, що це 

«пояснюється не властивостями людського серця і не релігійною потребою 

людини..., але всією попередньою історією середніх віків, що знали одну 

форму ідеології: релігію і теологію» [4]. 
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ЗНАЧИМІСТЬ ПОЛІТИЧНОЇ ТА  

СУСПІЛЬНОЇ ОПОЗИЦІЙ 

 

Говорячи про визначення поняття політична опозиція ми не можемо 

уникнути поширеного розрізнення двох трактувань самого цього поняття – 

широкого та вузького, на чому наголошують більшість вітчизняних 

дослідників. Якщо вбачати в опозиції політичну силу, що протистоїть 

офіційній владі, то її слід визнати універсальним політичним явищем, яке 

можна віднайти в будь-якій державі [5, с. 121], навіть в тоталітарній, у 


