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Народився 10 грудня 1856 р. м. Павловський Посад Богородського повіту 
Московської губернії у родині відомого протоієрея, законовчителя жіночої гімназії. 
Брат професора медицини В. П. Доброклонського, дядько М. В. Доброклонського – 
історика мистецтва, директора Ермітажу, член-кор. АН СРСР.

Випускник Московської духовної академії (нині – Московська православ-
на духовна академія і семінарія) (1880). Учень професорів Є. Є. Голубинського 
та О. П. Лєбєдєва. Магістр богослов’я за дисертацію «Твори Факунда, єписко-
па Герміанського» (1880), доктор церковної історії за дисертацію «Преподобний 
Феодор, сповідник та ігумен Студійський» (1916). Обидві дисертації захистив у 
Московській духовній академії. 

У 1880–1892 рр. викладав історію церкви у Пензенській та Рязанській духовній 
семінарії, Рязанському єпархіальному жіночому училищі. У 1892–1899 рр. викладав 
на посаді приват-доцента кафедри церковної історії історико-філологічного факуль-
тету (Імп.) Московського університету (нині – Московський державний університет 
імені М. В. Ломоносова), з кінця 1899 р. до початку 1920 р. (з перервою на декілька 
місяців у 1919 р. у період комуністичної влади) – викладав на посадах екстраорди-
нарного, ординарного та заслуженого (з 1917 р.) професора кафедри церковної іс-
торії історико-філологічного факультету (Імп.) Новоросійського університету (ІНУ). 
23 червня 1919 р. Рада ІНУ одноголосно обрала його професором кафедри візантій-
ської філології, що була перейменована на кафедру історії Візантійської культури. 
Завідувач музею витончених мистецтв історико-філологічного факультету (1919 – 
поч. 1920 рр.)

У 1907–1917 рр. читав на Одеських вищих жіночих курсах (ОВЖК) загальні кур-
си історіографії та історії християнської церкви, спеціальні – історія руської церкві, 
законодавство й управління в руській церкві, пам’ятки руського церковного права, 
візантійського мистецтва.

Секретар (1903–1909) та декан (1910–1919) історико-філологічного факультету. 
У жовтні 1917 р. подав у відставку з посади декана, але після одноголосного рішен-
ня членів факультету, які просили його залишитися на посаді, відкликав свою заяву. 
Член комісії при історико-філологічному факультеті щодо заснування Центрального 
архіву, редактор журнал «Записки Новоросійського університету» (1912–1920). 
Очолював державні випробувальні історико-філологічні комісії при ІНУ. Гласний 
Одеської міської думи (1913–1920). 

Виконував обов’язки ректора у лютому 1913 р., 9 червня – 4 липня 1915 р., 17–
25 серпня 1916 р., 5 травня – 8 листопада 1917 р., 12 жовтня – 4 листопада 1918 р., 
наприкінці 1919 р. 21 лютого 1913 р. як в. о. ректора очолював важливий для то-



77Ректори (1865-2020)

гочасної професорської корпорації акт: святкування 300-річчя династії Романових. 
У 1915 р. очолював комісію для укладання нового статуту Опікунства про нужден-
них студентів ІНУ. 1914–1920 рр. були періодом кризи, нестабільності, ІНУ в умовах 
політичних потрясінь. Заслугою ректорів цього періоду була підтримка життєдіяль-
ності закладу. Як і інші ректори, виконував функцію організатора комунікацій ІНУ 
з іншими установами та закладами. У жовтні 1917 р. сприяв відкриттю в Одесі у 
тісному зв’язку з ІНУ Народного університету, в якому фахівці читали популяр-
ні курси з різних наук для населення, та виступив на його урочистому відкритті. 
У жовтні 1918 р. ІНУ надіслав привітання нововідкритому за наказом гетьмана 
П. Скоропадського Кам’янець-Подільському Українському державному університе-
ту (нині – Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка). 
Ректор вдавався до численних заходів, спрямованих на покращення матеріального 
стану службовців, викладачів та студентів університету. Особливо актуальною була 
справа допомоги родинам вояків, або тим воякам, які повернулися з фронту та ба-
жали поновити чи розпочати навчання. Були впроваджені додаткові заходи щодо 
охорони університетської каси. Проведено цілу низку ремонтних робіт у клініках 
та інших приміщеннях університету, захищено геологічний музей. У ІНУ запрова-
джено кафедри румунознавства, історії мусульманського Сходу, ухвалено рішення 
про поглиблення зв’язків зі Сполученим королівством Великої Британії, проведення 
свята на честь 100-річчя з дня народження І. С. Тургенєва. 

У другій половині 1917 р. у ІНУ виникали численні студентські товариства, зем-
ляцтва, корпоративні організації. Зокрема, в університеті діяв шаховий студентський 
гурток. У жовтні 1917 р. Одеська Українська Рада висловила вдячність керівництву 
університету за надання приміщення для проведення просвітницьких курсів для 
українських вояків (гайдамаків) та запропонувала свою допомогу у забезпеченні за-
хисту прав університету як вільної автономної школи. У жовтні – листопаді 1917 р. 
ректор забезпечив організацію у приміщеннях університету проведення виборів до 
Установчих зборів. 

Було створено комісію у складі професорів та студентів для налагодження більш 
конструктивної співпраці. О. П. Доброклонський неодноразово виступав у пресі, за-
кликаючи допомогти нужденним студентам та засуджував радикалізм, що йшов з 
ліворадикальних кіл, сприяв діяль ності студентського союзу академістів. За це на-
ражався на цькування з боку радикальних, антидержавних кіл. У 1919 р. був однією 
з жертв комуністичного режиму в Одесі, провів декілька місяців в ув’язненні у ка-
тівнях ЧК під загрозою розстрілу.
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Емігрував у січні 1920 р. з Одеси до Болгарії. У 1920–1937 рр. працював у 
Белградському університеті на посаді професора церковної історії богословського 
факультету, очолював Російський нау ковий інститут (1936–1937). Вчитель видатного 
богослова та історика церкви М. М. Афанасьєва. Виконував доручення Сербського 
Архієрейського Синоду та Патріарха, розглядав підручники з історії церкви та па-
трології для середніх шкіл. 

Продовжую чи ідеї своїх вчителів, О. П. Доброклонський намагався надати історії 
церкви максимально нау кових рис. Наполягав на тому, що історія церкви є части-
ною історії людського суспільства, відповідає загальним законам історії, багатьом 
чинникам, а праця церковного історика підлягає тим самим принципам, що і праця 
інших істориків. У позитивістському дусі твердив, що історія церкви має вивчати 
всі сторони церковного життя на максимально широкій джерельній базі. Запевняв, 
що історія може бути об’єктивною, дзеркалом, що відображає дійсне життя з пози-
цій історизму. Подальший прогрес церковно-історичних досліджень, на його думку, 
полягав у подальшому відході від схоластики та догматики, перенесення наголо-
су з зовнішньої історії церкви на еволюцію релігійних уявлень народу. На основі 
цих принципів досяг успіхів у дослідженні історії християнської церкви. Одним з 
перших проаналізував розвиток церковно-історичних досліджень в Європі від ран-
нього середньовіччя до кінця ХІХ ст. На його думку, нау кові студії з історії церк-
ви розпочались в Європі з ХVI ст. Найбільш передовою історіографією він вважав 
протестантську, а католицьку критикував за брак широких концепцій, свободи до-
слідження, різноманітності у прий омах. Відзначив успіхи російсько-імперської іс-
торіографії, намітивши її проблемні місця. Найбільшу відомість у науці здобув як 
автор великої узагальнювальної праці з історії російської церкви (Руководство по 
истории русской церкви. Рязань; М., 1889–1893). Науковцю вдалося не лише вдало 
систематизувати досягнення тодішньої науки про історію церкви, але й доповнити 
попередніх істориків на основі джерел. Це дозволило йому більш докладно висвіт-
лити історію московської церкви наприкінці ХVI–XVII ст. Четвертий том видання, 
присвячений новітній історії російської церкви, був цілковито оригінальним дослі-
дженням. «Руководство по истории русской церкви» (Рязань. М., 1889–1893) отри-
мало позитивні відгуки від видатних істориків церкви А. Харнака та А. Карташева.

Ще більш оригінальним та фундаментальним дослідженням була праця про жит-
тя одного з найвидатніших візантійських церковних діячів Феодора Студійського 
(Преподобный Феодор, исповедник и игумен Студийский. Ч. 1-2. Одесса, 1913–
1914). На основі численних архівних джерел, порівняль ного аналізу списків цер-
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ковних пам’яток, деякі з яких (один зі списків «Житія» Феодора) вперше залучались 
до історіографії, висвітлив не лише життєвий шлях Феодора, але відтворив широку 
панораму суспільного та церковного розвитку Візантії у ранньому середньовіччі. 
Велику кількість невідомого архівного матеріалу О. П. Доброклонський використав 
також у дослідженні з історії одного з російських монастирів, Солотчинського на 
Рязанщині. Більшість джерел з історії цього монастиря він видав в окремому архео-
графічному виданні (М., 1888).

Член Рязанської вченої архівної комісії, Московського товариства любите-
лів духовного просвітництва, Одеського товариства історії та старожитностей, 
Історико-філологічного товариства при ІНУ (у 1907–1910 рр. – голова), один з чле-
нів-засновників Одеського Бібліографічного товариства при ІНУ. Учасник 15-го 
археологічного з’їзду. Делегат від ІНУ на київських з’їздах діячів вищої школи та 
Церковному Соборі 1918 р. Учасник російських академічних з’їздів у Празі (1921), 
Белграді (1928), у Белградському візантологічному конгресі (1927), з’їзді російських 
педагогів у Белграді (1923). Очолював Товариство російських нау ковців в Югославії 
(1924–1937), член Російського Археологічного товариства та голова Російського пе-
дагогічного товариства (1924–1937).

Почесний член Петроградської Духовної Академії (1917). Лауреат премії Синода 
імені митрополита Макарія (1887, 1892), премії імені М. Н. Ахматова СПб АН (1915). 
Нагороджений орденами Св. Анни 2 та 3 ст.; Св. Володимира 3, 4 ст.; Св. Станіслава 
1–3 ст., Св. Сави Сербського (1929) 3 ст.

Помер 4 грудня 1937 р. у Белграді.
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