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ЗАСНОВНИК МАЛОРОСІЙСЬКОЇ СЕМІНАРІЇ
(до 265-рiччя вiд дня смертi єпископа Переяславського
i Бориспiльського Арсенiя Берла)
В когортi українських архiєреїв з вихованцiв
Київської Академiї особливе мiсце належить тим
дiячам, якi, за прикладом свого знаменитого попередника Петра Могили, ставали засновниками i фундаторами шкiл-семiнарiй на зразок своєї alma-mater i ширили просвiтницьку справу по
всiх українських землях. У перелiку цих визначних постатей – єпископ Бiлгородський i Обоянський Єпифанiй Тихорський – засновник Харкiвського колегiуму, архiєпископ Чернiгiвський i
Новгород-Сiверський Йоан Максимович – фундатор Чернiгiвського колегiуму, а також єпископ Переяславський i Бориспiльський Арсенiй
Берло, який дав початок Переяславському колегiуму або, як iнодi значилося в тогочасних документах, – Малоросiйськiй семiнарiї. Саме вони вивели на свiтовий освiтньо-науковий олiмп
славу київських Могилянських Афiн.
Єпископ Арсенiй, в миру Андрiй Іванович
Берло, народився (точної дати народження не
встановлено) у с. Панфилах, тепер Яготинського
району Київської областi в сiм’ї сотника Воронькiвської сотнi Переяславського полку, згодом
переяславського полкового суддi й значкового
товариша Івана Івановича Берла, який походив
iз Волощини. Навчався у Києво-Могилянськiй
академiї, а завершував освiту у Львовi. Вiдчувши
потяг до чернечого життя, поступив у КиєвоПечерську лавру, де прийняв чернечий постриг
пiд iменем Арсенiя. Деякий час був трапезним.
1709/1710 навч. року – за ректорства Феофана Прокоповича – викладав граматику у КиєвоМогилянському колегiумi. 1717 р. Арсенiй став
архiдияконом Київського митрополичого дому.
1722 р. перебував у Москвi на хiротонiї архiєпископа Київського, Галицького i всiєї Малої
Росiї Варлаама Ванатовича. Того ж року Берло
поставлений архiмандритом в Києво-Межигiрський Спасо-Преображенський монастир i отримав вiд Синоду грамоту на пiдтвердження
права його ставропiгiї – незалежностi вiд влади
київського архiєрея.
На початку 1729 р. Берло висвячений на
єпископа Мстиславського, Оршанського i Могильовського при активному сприяннi Феофана
Прокоповича, який рекомендував його Могильовському братству. При керiвництвi єпархiєю

Арсенiю довелося протистояти могильовському
духовенству, яке вороже поставилося до вихiдця з схiдноукраїнських земель, пiдвладних Росiйськiй державi. Польський уряд вiдмовився затвердити Берла в новому санi i його призначення залишилося, фактично, номiнальним. З цього
приводу велися тривалi переговори мiж представниками росiйського i польського урядiв i у
1732 р. на Могильовську єпископську кафедру
висвятили iгумена Києво-Пустинно-Миколаївського монастиря Йосипа Волчанського, який був
«уроженец польскiй, породы шляхетской», а Берла перемiстили в Переяславську єпархiю. На
клопотання єпископа Арсенiя вiд 31 серпня
1733 р. Синод вивiв Переяславську єпархiю зi
складу Київської митрополiї i надав її першоiєрарху грамоту як першому самостiйному єпископу Переяславському та Бориспiльському.
Одним iз найважливiших заходiв єпископа на
теренi рiдних українських земель стало заснування освiтнього закладу на зразок уже iснуючих в Чернiговi i Харковi колегiумiв. Вiдкриття у
Переяславi училища архiєреєм було задумане
давно. Починаючи з 1737 р., вiн почав збирати
у своїй єпархiї данi щодо кiлькостi дiтей священикiв i причетникiв, якi б могли навчатися у майбутнiй школi1. Водночас вирiшувалася проблема з примiщенням, у чому значну допомогу Переяславу надав архiмандрит Києво-Печерської
лаври Іларiон Негребецький. В листi до Золотоноського протопопа з проханням видiлити 15
пiдвод для влаштування навчального закладу,
Арсенiй Берло писав: «…намерены мы сего лета,
при доме нашем (тобто в Переяславському Вознесенському монастирi – С. К.) устроить училище, на которое,… о. Иларiон Негребецкiй, Кiево-Печерскiя лавры архимандрит, с братiею соблаговолил подарити четыре хаты, за рекою
(Трубежем) стоячiя, якiя хаты к катедре нашей в
скорости были б перевезены, со всея епархiи
нашей определили мы выстачить подвод 50…
В тех же училищах як даст Бог устроить, священническiя и церковно – причетническiя дети
святаго ученiя имеют обучатися, что будет к
большей славе и прославленiю имени Божiя, к
пользе же отечества (виділення наше – С. К.)»2.
Водночас єпископ Арсенiй передбачив i матерi-

Єпископ Переяславський і Бориспільський Арсеній Берло.
З портрета невідомого художника др. пол. XVIII ст.

альне забезпечення свого закладу. Для цього
6 травня 1738 р. вiн видав єпархiальний указ,
який зобов’язував протопопiв скласти точнi описи церковних маєткiв, зазначивши прибутки духовенства, i визначити внесок кожного приходу
(в коштах i продуктах) на утримання училища3.
В червнi 1738 р. Арсенiй Берло доповiдав Синоду, що «при доме де архiерейском училища
уже заложены и ученики на россiйском языке
граммате и писать обучаются», а 9 листопада
1739 р. сповiщав про призначення викладачами в Переяславський колегiум трьох священикiв
з вихованцiв Київської академiї, якi «на особливом его Преосвященства трактаменте будучи
содержаны и консоляцiею удоволены (тобто,
утримання вчителiв єпископ Арсенiй взяв на
себе – С. К.), с охотою должность учительскую
исполняют»4. Докладаючи зусиль для матерiального забезпечення учнiв i викладачiв освiтнього
закладу, Арсенiй Берло пiдкреслював, що в цьому є «общая потреба, а не наша персональная
архiерейская» 5.
Заходами архiєрея на 1738 р. в колегiумi
вже навчалося 123 учнi. Оскiльки викладачiв
для такої кiлькостi учнiв явно не вистачало, єпископ у 1743 р. знову звертається до Печерського
архiмандрита – на цей раз Тимофiя Щербацького – з проханням вислати двох освiчених ченцiв
для викладання пiїтики i риторики в Переяславськiй школi6. Цiлком ймовiрно, що Лавра не
вiдмовила архiєрею з своїх постриженцiв у цьому проханнi, хоча певних свiдчень щодо викладацької дiяльностi лаврських дiячiв у Переяславi
не збереглося.

За зразком колишнього Києво-Могилянського колегiуму в Переяславському училищi було
вiдкрито шiсть класiв: молодшi – фара, iнфима,
граматика, синтаксима, i старшi – поетика i риторика. До складу учнiв старших класiв перейшла частина учнiв Києво-Могилянської академiї,
яка здобула вже початкову освiту. Для повного,
семiнарського, курсу закладу не вистачало лише
вищих класiв – фiлософського й богословського, якi були вiдкритi наступниками Арсенiя Берла пiзнiше.
Як видно з тогочасних документiв, Колегiум
носив рiзнi назви – латинськi школи, слов’янолатинське училище, Переяславська або Малоросiйська семiнарiя, а в одному з пiдручникiв за
1743 р. Колегiум на честь його засновника було
названо Берлiанським7.
Хоча Переяславський колегiум був заснований єпископом Арсенiєм для пiдготовки майбутнiх священикiв i там мали вчитися лише дiти
духовних осiб, проте вiд початкiв дiяльностi закладу в ньому здобували освiту дiти рiзного станового походження – козацької старшини i рядового козацтва, посполитих та iн. Прикметно,
що в колегiумi вчилися навiть представники вiддалених українських земель, що перебували пiд
владою Речi Посполитої. Так, у «в›домости объ
ученикахъ вс›хъ школъ коллегiи переяславской»
1767 р., яка значилася у складi Рум’янцевського опису Лiвобережної України, видно, що в
1766 р. в колегiї з 122 учнiв було 67 дiтей священикiв, 8 синiв дячкiв, 20 синiв козацької старшини, 9 дiтей козакiв, 11 учнiв iз посполитих
сiмей, а також 7 з шляхетського роду «Польской
области», зокрема з Подiлля. Тобто, на середину XVIII ст. заснований єпископом Арсенiєм Переяславський колегiум служив освiтнiм центром
не лише для своєї єпархiї, а й бiльшостi українських земель, що цiлком виправдовувало його
назву Малоросiйської семiнарiї.
Вкладаючи у створене училище всi свої особистi кошти, Берло не забував i Києво-Печерську лавру, з керiвництвом якої так тiсно спiвпрацював при влаштуваннi Колегiуму. 1741 р.
вiн пожертвував Лаврi тисячу червiнцiв на позолоту лаврської дзвiницi, а також великi срiбло –
позолоченi паникадила. В одному з документiв
лаврського фонду – в описi ризницi Успенського собору за 1751 р. – значаться також ризи i
стихарi, подарованi Лаврi її вiдомим постриженцем. У свою чергу, Лавра вшанувала пам’ять
свого благодiйника портретом, який довгий час
знаходився в монастирськiй бiблiотецi. Пiд портретом значився напис, який засвiдчує всi етапи життєвого шляху i духовного служiння Арсенiя Берла: «Се изображенный мирскимъ б›
Андрей Берло: постриженъ в монаха в сей стой
Кiево-печерской Лавр›: и нареченъ Арсенiемъ,
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былъ взванiи трапезнимъ; посл› в братскомъ
монастыр› граматицкимъ б› профессоромъ; по
моровой язв› в катедр› Стософ›йско митрополiи кiевской былъ архидiакономъ; посл›жди
произведенъ в црсвующемъ град› Москв› во архимандрита общежителной Кiево-Межигорской
обители. 1729 же года генваря ~аI дня посщенъ
во епископа в Могилевскую Б›лорускую епархiю; с оной епархiи Б›лоруской переведенъ в
переяславскую; утварми разними церковнимы,
особливiй же нашей стой Кiевопечерской Лавры укладчикъ: пан›кадила серебренiе болшiе
позлащеннiе дв› при правомъ и л›вомъ клиросахъ висящiе отъ его преосвященства устроени
собственнымъ коштомъ; и сего 1744 года iюня ~s
дня отъ сей временной жизни по воле Всемогущого Бга на в›чное житiе небесное преселися»8.
У фондi Лаври зберiгся заповiт Арсенiя Берла, який засвiдчує його глибокий духовний зв’язок з обителлю, де вiн прийняв обiтницю i пройшов школу чернечого життя. Свої останнi настанови єпископ Переяславський i Бориспiльський
Арсенiй висловив у листi на iм’я Печерського
архiмандрита Тимофiя Щербацького вiд 13 лютого 1744 р. «якiе мои денги шесть сот рублев в
обители святой им›ются в депозит, в отца Ілiодора еклезиарха, кром т›х двох тисячей рублев и

чтирох сот данних от мене на колокол, по любв› своей отческой тiе шесть сот рублев на трое в
помяновенiе души моей роздать: дв›ст› в Обитель Святую на росход, дв›ст› в розд›л братiи
на молитви, а дв›ст› убогим в милостиню»9.
Пiдсумовуючи цей короткий бiографiчний
нарис, слiд вiдзначити, що на тлi духовної iсторiї
ранньомодерного часу особливо значимим виглядає виявлене єпископом Арсенiєм Берлом усвiдомлення «общих потреб» суспiльства, необхiдностi розвитку освiти i широких просвiтницьких
заходiв «во славу отечества». Цi якостi висувають Арсенiя Берла на рiвень найкращих представникiв України тогочасної доби.
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КУЛЬТУРНИЙ УНІВЕРСУМ НАЦІОНАЛЬНОГО БУТТЯ
УКРАЇНЦІВ В ОБРАЗОТВОРЧОСТІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
(до 195-рiччя вiд дня народження)
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Тарас Шевченко – художник, поет, великий
мислитель, автор понад тисячi творiв образотворчого мистецтва як станкового живопису, так
i монументально-декоративного розпису, графiки, скульптури; вiн майстер технiки акварелi,
олiї, офорту, рисунка олiвцем. Творчий шлях
митця довгий, тернистий, неоднозначний, проте – цiлiсний i послiдовний. «Феномен Шевченка вiдбиває нашу нацiональну природу, наше
свiтосприймання, наше минуле i нашу надiю на
майбутнє. Вiн символiзує душу українського народу, втiлює його гiднiсть, дух i пам’ять. Отже,
Шевченко в нас бiльше, нiж великий поет, – вiн
нацiональний пророк i мученик, розiп’ятий i
воскреслий»1.
Народився Тарас Григорович Шевченко 9 березня 1814 р. у селi Моринцi (тепер Черкаська
область) в сiм’ї селянина-крiпака. Нахил до малювання у малого Тараса виявився ще з дитинства. Однак, незважаючи на його нестримне бажання навчатися малярського мистецтва, Тараса
вiддали кухарчуком на панську кухню, а пiзнiше

вiн став козачком у П. Енгельгардта. Робота
була нескладна, але принизлива i безперспективна – Тарас годинами змушений був сидiти
бiля панських покоїв i чекати доручень Енгельгардта. Проте це дало змогу, хоч i потай, перемальовувати картини, якi були в будинку, що,
звичайно, давало певнi мистецькi навички. Разом з Енгельгардтом Шевченко переїхав у Вiльно (1829 р.), а потiм – у Петербург (1831 р.), що
стало новою вiхою в його життi. Тут Тарас потрапив до майстернi В. Ширяєва, де отримував
професiйну художню пiдготовку. Слiд зазначити, що останнiй був хорошим майстром декоративних робiт, адже користувався популярнiстю
в пiвнiчнiй столицi. Його майстерня виконувала
великi та вiдповiдальнi замовлення i в приватних будинках, i в громадських примiщеннях.
Шевченко, разом з iншими здiбними учнями Ширяєва, виконував розписи Великого театру в
Петербурзi. Саме за рисунками Тараса створенi
всi орнаменти й арабески, якi прикрашали плафон театру2.

