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Пастушенко Л. А.
Архієпископ Канівський 
Василій (Дмитро Іванович 
Богдашевський) : 
матеріали до життєпису

Постать архієпископа Канівського Василія (в миру Дмитра Іва-
новича Богдашевського, 1861–1933), видатного богослова 
і церковного діяча, історика філософії, професора та ректо-

ра дореволюційної Київської духовної академії, ще й досі залишається 
на периферії науково-дослідницької уваги. Незважаючи на певні кроки, 
здійснені у публікаціях сучасних дослідників, щодо вивчення життя1 та 
творчості2 архієпископа Василія, існує нагальна потреба як у написанні 
його детальної біографії3, так і у цілісному фаховому аналізі його твор-
чої спадщини. Задля реалізації цих завдань зусилля науковців у першу 
чергу мають бути спрямовані на опрацювання рукописного фонду Бог-
дашевського, що зберігається в Інституті рукопису Національної біблі-

1 Див., зокрема: Заев Василий, прот. Епископ Каневский Василий (Д. И.  Богдашевский), 
последний ректор КДА (нач. ХХ ст.) // ТКДА. № 4. К., 2002. С. 73–107; Петрушко  В.  Свя-
щенноисповедник Василий (Богдашевский), архиепископ Каневский, и  Киевская духовная 
академия в годы послереволюционной смуты на Украине. URL: http://mgarsky-monastery.org/
kolokol.php?id=765; Бойко А. Професор Дмитро Богдашевський // Пам’ять століть. 2006. № 2. 
С.  216–217. Біографічні відомості про  архієп. Василія представлені у  працях А. В.  Стародуба. 
Див. зокрема: Стародуб А. Академія в останні роки свого існування (1919–1923) // Національ-
ний Університет «Києво-Могилянська академія». Наукові записки. Т. 35: Київська Академія. 
К., 2005. С. 66–78; Його ж. Статут Київської Православної Богословської Академії (1920–1924) 
// ТКДА. № 12. К., 2010. С. 253–258. 

2 Головащенко  С. І.  Київська духовно-академічна традиція ХІХ  — поч. ХХ ст. в  історії 
вітчизняного біблієзнавства // Наукові записки НаУКМА. Т. 19: Філософія та релігієзнав-
ство. К., 2001. С.87–96; Його ж. Апологетичний дискурс у київській біблеїстиці початку ХХ ст. 
(Дмитро Богдашевський та Олександр Глаголєв) // Київська Академія. Вип. 9. К., 2011. С. 47–
57; Козловський В. Кантова критика раціональної психології в оцінці Дмитра Богдашевського 
// Наукові записки НаУКМА. Т. 102: Філософія та релігієзнавство. К., 2010. С. 50–54; Лев-
чук М. А. Дмитро Богдашевський — публіцист, журналіст і редактор // Журналістика: Наук. зб. 
2007. Вип. 6. С. 93–99; Ткачук М. Л. Кантознавчі студії в київській академічній філософії ХІХ — 
поч. ХХ ст. // Collegium. 2001. № 11. С. 103–119. 

3 Про що справедливо писав А. В. Стародуб. Див. його статтю: Академія в останні роки свого 
існування (1919–1923). С. 72, 78.
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отеки України імені В. І. Вернадського (фонд 191). Фонд вміщує архівні 
документи та матеріали до біографії архієпископа Василія, які допомо-
жуть відтворити основні віхи його церковної, педагогічної, наукової, ад-
міністративної діяльності кінця ХІХ — першої третини ХХ ст. У фон-
ді Богдашевського знаходимо рукописні варіанти деяких з друкованих 
його праць, а також низку неопублікованих нарисів4. Надзвичайно цін-
ним джерелом для дослідника є збережене у фонді листування архієпис-
копа з відомими російськими та українськими церковними діячами, на-
уковцями, педагогами, богословами тощо.

У нашій розвідці спробуємо виокремити та проаналізувати ті архівні 
матеріали з фонду Богдашевського, які висвітлюють маловідомі сторін-
ки з його біографії, пов’язані із Київською духовною академією. При ви-
вченні цих матеріалів ми ще раз переконуємося у тому, що Академія ста-
ла для архієпископа Василія справжньою alma mater, любов та повагу 
до найкращих традицій якої він проніс крізь усе своє життя, починаю-
чи з часів студентства, продовжуючи в якості професора і завершуючи 
як ректор. Архієпископ Василій не втомлювався повторювати (і протя-
гом життя це дійсно доводив), що всі його зусилля, в якій би царині ді-
яльності вони не реалізовувалися, були спрямовані лише на благо рідної 
йому КДА5.

Об’єктом дослідницького інтересу мають стати насамперед рукописи 
Д. Богдашевського та архівні документи, які стосуються його фахової ді-
яльності в КДА6. Так, в Інституті рукопису зберігаються лекції Д. Богда-
шевського з давньої філософії7, програми та конспекти лекцій, екзамена-
ційні білети з курсу Святого Письма Нового Завіту8, програми лекцій та 

4 Детальніше про це див. у вказаній статті прот. Василія Заєва. 
5 Див.: Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (далі — 

ІР НБУВ). Ф. 191. Спр. 69. Арк. 1. 
6 Після навчання у  КДА (1882–1886), Д.  Богдашевський був залишений при  Академії 

для  підготовки до  професорського звання. З  1887 р. виконував обов’язки доцента кафедри 
історії давньої та нової філософії, у 1897 р. за власним бажанням був переведений на кафедру 
Святого Письма Нового Завіту. В 1904 р. за працю «Послання св. Апостола Павла до Ефесян. 
Ісагогіко-історичне дослідження» отримав ступінь доктора богослов’я. З 1902 — екстраорди-
нарний, з 1905 — ординарний професор. Див.: ІР НБУВ. Ф. 191. Спр. 176.

7 ІР НБУВ. Ф. 191. Спр.178. 
8 ІР НБУВ. Ф. 191. Спр. 50 (Программа чтений по Святому Писанию Нового Завета студен-

там ІІІ курса КДА в 1910/11 уч. г.), Спр. 58 (Обозрение чтений Нового Завета в 1898/99 уч. г.), 
Спр. 63 (Конспекты лекций по Новому Завету, прочитанных профессором КДА Богдашевским 
Дмитрием Ивановичем 1907/08 уч. г. Стеклограф), Спр. 64 (Программа лекций по Священно-
му Писанию, прочитанных ординарным профессором КДА Богдашевским Дмитрием Ивано-
вичем в 1908 / 09 уч. г. Стеклограф), Спр. 76 (Программы чтения лекций и билеты по Священ-
ному Писанию Нового Завета 1899, 1903–1904 уч. г.), Спр. 106 (Конспект лекций о Евангелии 
от  Иоанна и  о  Книге Деяний Апостольских. 1910–11 уч. г.), Спр. 110 (Программы и  билеты 
по курсу Святаго Писания Нового Завета. 1904–1905 уч.г.), Спр. 128 (Конспект лекций по Свя-
щенному Писанию Нового Завета, прочитанных студентам КДА профессором Богдашевским 
в 1909/10 уч. г. Стеклограф), Спр. 129 (Конспект лекций по Священному Писанию Нового За-
вета, прочитанных студентам КДА профессором Богдашевским в  1916/17 уч. г. Стеклограф), 
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білети з курсів догматичного богослов’я9, морального богослов’я10, теми 
рефератів та курсових творів11 тощо.

У листуванні архієпископа Василія віднаходимо високу оцінку сучас-
никами, насамперед, колегами по Київській академії, його викладацької 
та наукової діяльності. Зокрема, професор КДА, відомий богослов-па-
тролог Сергій Єпіфанович у листі від 10 серпня 1917 р., вітаючи єпис-
копа12 Василія з тридцятирічним ювілеєм професорської діяльності, від-
значає його вагому заслугу в становленні богословської науки в Росії: 
«богословська екзегетична думка в нашій вітчизні виховалася на Ваших 
працях. Добре і широко знані Ваші праці усюди. Скрізь доносять вони 
світло християнської науки і добру славу про нашу Академію»13. Відо-
мий російський історик, вихованець і викладач КДА Микола Пальмов 
у листі до єпископа Василія від 24 березня 1917 р., висловлюючи споді-
вання щодо повернення Київській академії колишньої слави як центру 
християнської просвіти, пов’язує свої надії з особою єпископа Василія14: 
«Мені здається, Академія незабаром би видалась здатною стати на гідну 
неї наукову висоту, очолювана таким як Ви, першокласним (по суду всіх) 
богословом і при тому вірним хранителем найкращих традицій старої 
Києво-Могилянської колегії. “Лише для науки” і “все для науки” — ці 
Ваші священні лозунги добре відомі щирим поборникам світла Христо-
вого просвітництва, і за відданість науці не на словах тільки, а насправді, 
усі високо цінують Вас, тому що нікому не вдається так уміло і так легко 
вивести Академію на істинний шлях, як Вам, владико. Це — моє най-
глибше переконання та, напевне, не лише моє!..»15.

З великою повагою про професорську діяльність Д. Богдашевсько-
го відгукувались його вихованці, що пронесли крізь усе життя добру 
пам’ять про свого учителя. Про це, зокрема, говорить С. Єпіфанович: 
«Ваші вихованці з гордістю згадують Вас, як професора. Ті, кого мені до-
водилось бачити в нашій глушині, з пристрастю віддаючись академічним 
споминам, завжди згадували про вас багато доброго, світлого, відрадно-

Спр. 111 (Программа лекций по Священному Писанию Нового Завета 1913–14 уч. г. Стекло-
граф), Спр. 112 (Курс лекций по Священному Писанию Нового Завета, читанных профессором 
Дм. Ив. Богдашевским в 1908/09 уч. г. Стеклограф). 

9 ІР НБУВ. Спр. 109 (Программа чтения лекций по догматическому богословию. 1903/04 
уч. г.). 

10 ІР НБУВ. Спр. 75 (Программа чтения лекций по  нравственному богословию и  билеты 
1899–1900 уч.г.), Спр. 77 (Программы и билеты по нравственному богословию. 1903/04 уч. г.). 

11 ІР НБУВ. Ф. 191 Спр. 49 (Темы для рефератов студентов ІІІ курса КДА в 1910/11 уч. г.), 
Спр. 51 (Темы курсовых сочинений для студентов IV курса КДА за 1913/14 уч. г. Машинопись.). 

12 У статті іменування ми прив’язуємо до дат хіротоній: до 1910 — Дмитро Богдашевський, 
з вересня 1910 — протоієрей Димитрій, з серпня 1914 — єпископ Василій, з 1925 р. — архієпи-
скоп Василій.

13 ІР НБУВ. Ф. 191. Спр. 690.
14 На той час він вже був ректором КДА (з липня 1914 р.). 
15 ІР НБУВ. Ф. 191. Спр. 820.
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го, на превелику мою втіху. Пам’ятаю, між іншим, як підкреслювали, що 
і сам тон промови у Вас на кафедрі був завжди інакшим, ніж під час зви-
чайної бесіди, що входячи на кафедру, Ви одразу нібито преображались, 
самою інтонацією даючи зрозуміти всю висоту постави професора, що 
здійснює свою велику справу»16.

У фонді містяться документи, які висвітлюють адміністративну сферу 
діяльності Д. Богдашевського, пов’язану з його перебуванням з 1909 р. 
на  посаді інспектора та виконуючого обов’язки ректора Академії. 
В. П. Рибинський, вихованець (1887–1891) і професор КДА, у своїх 
спогадах про київську академічну професуру17 характеризує Дмитра 
Богдашевського як досить непослідовну та суперечливу особистість. Ці 
риси його вдачі проявилися, зокрема, у тому, що спочатку він усіляко 
відхрещувався від посади інспектора через необхідність в подальшому 
«одягнути рясу» та згодом задля академічної кар’єри все ж таки 
обійняв і цю посаду, і прийняв чернецтво. Однак з особистих записів 
Д.  Богдашевського дізнаємося, наскільки непростим виявилося 
для нього рішення погодитись із призначенням на посаду інспектора. 
Збереглися його «Роздуми»18, датовані 22 червня 1909 р., у  яких 
занотовані основні мотиви здійсненого ним вибору. «Відмовлятися від 
інспекторства безмірно нерозумно», розмірковував Д. Богдашевський, 
через те, що цим він би образив тодішнього митрополита Київського 
і Галицького Флавіана (Городецького), який його просував по сходинках 
академічної кар’єри19. По-друге, відмова від інспекторства позначала 
би демонстрацію власної слабкості перед «лівою професурою»20 

16 ІР НБУВ. Ф. 191. Спр. 609. 
17 Див.: Шльонський Д., Шльонська О. Останній мемуарист Київської духовної академії // 

Хроніка 2000. 1997. № 17–18. С. 158–160.
18 ІР НБУВ. Спр. 72. Арк. 5–6.
19 Як зазначав в інших особистих нотатках Д. Богдашевський, митрополит став однією з тих 

осіб, які кардинально вплинули на напрям його життя. Там само. Арк. 3.
20 До  «лівої професури», кола професорів-лібералів належали, зокрема, М.  Петров, 

В.  Завітневич, В.  Рибинський, П.  Кудрявцев, В.  Екземплярський, чиї зусилля були спрямо-
вані на  докорінну зміну духовно-академічного статуту, надання КДА більшої автономії у  її 
внутрішньому житті. Прогресивні започаткування лівого крила духовно-академічної професури 
увиразнились у  створенні «Проекту найнеобхідніших тимчасових змін статуту православних 
духовних академій (жовтень 1905) та «Проекту статуту православних богословських академій» 
(лютий 1906). Однак сміливі задуми ліберальної професури не втілились у життя через шалений 
спротив представників вищої церковної влади, які виступали проти так званої «академічної ав-
тономії» (ця позиція була озвучена, зокрема, архієпископом Волинським Антонієм (Храповиць-
ким), який після проведеної ним ревізії Київської академії у своєму «Звіті» звинуватив «про-
фесорів-автономістів» у співчутливому ставленні до революції, проповідуванні атеїзму, нігілізму 
та ворожості до  Церкви. Див.: Антоний, архиеп. Отчет по  Высочайше назначенной ревизии 
Киевской Духовной Академии в марте и апреле 1908 г. Почаев: Типография Почаево-Успенской 
Лавры, 1909.) Консервативна позиція перемогла: новий статут духовних академій, затверджений 
1910 р., повністю знівелював усі попередні здобутки у справі реформування академічного життя. 
Детальніше про це див.: Ткачук М. Л. Трансформационные процессы в духовной школе начала 
ХХ века: опыт Киевской духовной академии // ТКДА. № 14. К., 2011. С. 109–121.
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(сам Д. І. Богдашевський належав до правого, консервативного крила 
академічної корпорації). Мудрим рішенням тут було не  допустити 
поразки своєї партії, не  створити ситуації, при  якій «возрадуются 
и возликуют кадеты» (так представники консервативного кола КДА 
називали своїх опонентів-лібералів). Наступними аргументами «за» 
посаду були такі: від інспекторства можна позбавитися через рік, 
а від прийняття чернецтва відмовитися, якщо запропонують. Із цих 
нотаток стає зрозумілим справжнє джерело такої непослідовності та 
невизначеності київського професора у цьому питанні. Інспекторство 
відривало його від «чистої професури», наукових занять і занурювало 
у  вирій практичного бування адміністратора. Однак зі скорботами, 
сподівається у роздумах Д. Богдашевський, можливо, інспекторство 
принесе і радісні плоди. У цій справі21 збереглася чернетка промови 
Д. Богдашевського перед студентами, в якій виокремлено основні сфери 
духовно-академічного життя, варті першочергової інспекторської уваги. 
Перші слова новообраного інспектора є доволі показовими з огляду 
на вищесказане: хоча немає нічого кращого аніж чисте професорство, 
однак і при такій адміністративній посаді він спробує зробити все, аби 
бути корисним студентству.

На цьому «подолання власного я» у Д. Богдашевського не закінчи-
лися — його чекала посада ректора Київської духовної академії. Задля 
цієї посади йому все ж таки довелося прийняти постриг22, перед тим, 
щоправда, довго опираючись митрополичій волі та найближчому духов-
но-академічному оточенню. Наскільки нелегким для Дмитра Івановича 
виявився і цей крок, можна дізнатися з листів Київського митрополита 
Флавіана до нього, написаних у 1910 р.23. Так, у листі від 22 серпня 1910 
р. митрополит висловлює свою радість тим фактом, що у такий важли-
вий для КДА час (переходу до нового статуту), Академію очолює його 
довірена особа (Д. І. Богдашевський), яка стоїть на сторожі духовно-ака-
демічних устоїв та не допустить до керування Академією «шкідливих та 

До лівого крила київської духовно-академічної професури, як згадує В. Рибинський, спочат-
ку належав і  Д.  Богдашевський, «наляканий бурхливими сценами, він тимчасово і  випадково 
опинився в лавах ліберальних професорів, так що потрапив навіть до числа делегатів від академії, 
обраних до створеної при Синоді комісії для вироблення академічної автономії. Але невдовзі 
після 1905 р. його прибрали до своїх рук К. Д. Попов і С. Т. Голубєв, і він приєднався до чорно-
сотенців, які й висунули його на посаду ректора, готуючи для цього відповідний ґрунт у митро-
полита та у Св. Синоді». Шльонський Д., Шльонська О. Вказ. праця. С. 159.

21 ІР НБУВ. Спр. 72. Арк. 7–9.
22 Згідно із Статутом православних духовних академій, затвердженим 3 квітня 1910 р., рек-

тором Київської академії могла бути призначена лише особа, що прийняла чернецтво (Гл. 3. 
Про ректора. § 32. Примітка 3). Див.: Устав православных духовных Академий // Приложение 
к «Извлечению из журналов Совета КДА за 1909/10 уч. г.». Оттиск из журнала «Труды Киев-
ской Духовной Академии». 1910. С.4.

23 ІР НБУВ. Ф 191. Спр. 881–882.



Архієпископ Канівський Василій (Дмитро Іванович Богдашевський) 161

неблагонадійних осіб»24. Прагнучи бачити Д. Богдашевського не тимча-
совим, а постійним ректором Київської академії і помічаючи вже певні 
передумови для цього (його бажання прийняти священство25), митропо-
лит ставить перед київським професором певний ультиматум: «Але що 
робити: якщо Ви не можете зважитись на важливий для Вас крок [при-
йняття чернецтва], тоді і я не смію силувати Вашу волю і буду змушений 
призначити Ректора зовні»26. Якщо з першого листа митрополита ви-
дно нерішучість Д. Богдашевського щодо постригу, тоді з другого лис-
та, датованого 6 жовтня 1910 р., нам стає відомо про «рішучу відмову» 
київського професора «прийняти зараз чернецтво». Саме через спро-
тив Богдашевського у питанні постригу ректором КДА Св. Синод при-
значив вікарного єпископа Канівського Інокентія (Ястребова)27. Однак 
ненадовго — у липні 1914 р. єпископ Інокентій був переведений на По-
лоцько-Вітебську кафедру і Д. І. Богдашевський (на той час уже архіман-
дрит Василій) стає ректором Київської духовної академії. При посвяті 
в єпископа Канівського 5 серпня 1914 р. архімандрит Василій виголо-
шує досить знаменну промову, в якій він підсумовує основні сфери своєї 
діяльності, спрямовані, на його думку, лише в одному напрямі — на бла-
го рідної Київської духовної академії: «Скажу лише, що я готовий від-
дати дорогій Академії усі свої сили, як віддав до цього часу, не відволі-
каючись нічим стороннім. Спочатку багато років моя діяльність була 
чисто професорською, потім приєдналася діяльність адміністративна, 
віднині моя діяльність набуває виключно практично-адміністративно-
го характеру»28.

Вивчаючи архівні матеріали з фонду Д. І. Богдашевського, важко 
оминути увагою документ, важливий з огляду на ті суперечки, що відбу-
валися в стінах духовних академій на початку ХХ ст., навколо назрілого 
на той час питання реформування духовно-академічного життя. Стра-
тегії у вирішенні цього питання обирались залежно від поглядів на сут-
ність та призначення духовно-академічної освіти — Академія є нау-
ково-богословським чи становим закладом для церковно-пастирської 
підготовки священників? Різниця позицій щодо мети діяльності акаде-
мій посилила розкол всередині духовно-академічної корпорації на ліву 
та праву партії. Д. Богдашевський висловлює свій погляд на це питання 
у «Записці про курс наук, що викладаються у православних Духовних 
Академіях і про характер їх викладання», датованій 15 квітня 1909 р.29 

24 Митрополит має на увазі представників лівого крила духовно-академічної професури.
25 Д. Богдашевський прийняв сан священика 5 вересня 1910 р., невдовзі 26 вересня став про-

тоієреєм. Див.: ІР НБУВ Ф. 191. Спр. 78. Арк. 5. Ф. 191. Спр. 177, Арк. 1. 
26 Див.: ІР НБУВ Ф. 191. Спр. 881. Арк 1.
27 Там само. 
28 Там само. Спр. 69. Арк. 1.
29 Там само. Спр. 105. Арк. 2–7.
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Записка розпочинається тезою про те, що при визначенні кола наук 
для викладання в духовних академіях принципового значення набуває 
питання визначення сутності та мети Академії. Згідно з формулюванням 
Д. Богдашевського, «духовна Академія є науково-учбовим закладом, 
метою якого є: а) сприяння розвитку богословської науки і б) надання 
вищої богословської освіти в дусі православ’я для просвітницького слу-
жіння Церкві на пастирському, духовно-навчальному, місіонерському 
та інших теренах діяльності»30. Він застерігає від хибної ідеї перетво-
рення академій на вищі пастирські школи, чи вдосконалені духовні се-
мінарії, адже за призначенням академії є науково-учбовими закладами, 
метою яких є розробка православної богословської науки. Викладан-
ня в Академії має бути строго православним і водночас науковим, — 
у тексті на цій позиції зроблено наголос: «Саме науковим, а не попу-
лярно-науковим. Академічний викладач має ввести слухачів у самий 
орієнтир науки…»31. Виходячи із просвітницького призначення акаде-
мій, як «світильників богословського знання», основними вимогами 
для отриманих у духовних академіях богословських знань є їхня всебіч-
ність, цілісність та практична застосовність. Богослов повинен адекват-
но висвітлювати й давати відповіді на різноманітні питання, поставлені 
сучасним життям. Ці вимоги зумовлюють, по-перше, нагальну потре-
бу введення циклу світських наук у систему духовної освіти, по-друге, 
проведення «спеціалізації знання». Д. І. Богдашевський підтримує іні-
ціативу, закріплену в проектах академічних уставів у 1905–1906 рр., 
щодо доречності розмежування загальнообов’язкових і групових пред-
метів академічного курсу. Якщо на перших двох курсах вивчаються 
загальнообов’язкові дисципліни, на третьому — загальнообов’язкові та 
групові, на четвертому, поруч з написанням кандидатського твору, від-
бувається спеціалізація отриманих знань відповідно до наукових заці-
кавлень студентів. Професор Богдашевський пропонує створити спеці-
альні групи: з екзегетичного, систематичного, практичного богослов’я, 
дві історичні (з загальної і церковної історії), філософську та словесно-
філологічну. Усе це сприятиме, на думку київського професора, форму-
ванню у студентів власних наукових уподобань та методів. Така навчаль-
на спеціалізація долає викладацький дилетантизм і надає цілісності та 
продуктивності знанням, засвоєним у стінах академії. Духовна просвіта, 
переконує Д. Богдашевський, у семінаріях та академіях має вирізнятися 
своєю методикою, розробкою матеріалу, що уможливлюється лише спе-
ціалізацією знання.

Маємо вказати на той сумний факт, що хоча з березня 1909 р. Д. Бог-
дашевський і бере участь у Синодальній комісії для вироблення нового 

30 ІР НБУВ Ф. 191. Спр. 105. Арк. 2.
31 Там само. Арк. 6.
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статуту духовних академій32, однак жодна з ініціатив київського профе-
сора щодо навчального процесу, висловлених у «Записці», так і не зна-
йшла свого втілення у новому статуті33. Більше того, Статут православ-
них духовних академій, затверджений 3 квітня 1910 р., у питанні сутності 
та мети діяльності духовних академій був прямо протилежний проекту 
розвитку духовно-академічної освіти, викладеному Д. Богдашевським 
у «Записці». Якщо за проектом Богдашевського Академія є науково-
учбовим, науково-богословським закладом, з широкою сферою засто-
сування богословської освіти — «на пастирському, духовно-учбовому, 
місіонерському та інших теренах діяльності», за Статутом 1910 р. Ака-
демія фактично перетворювалася на становий заклад для церковно-пас-
тирської підготовки священиків34.

У цій же справі (№ 105) збережений надзвичайно важливий для іс-
торика КДА документ — рукопис Д. Богдашевського «Устав Киевской 
Православной Богословской Академии»35. На підставі порівняльного 
текстуального аналізу цього рукопису зі Статутом Київської православ-
ної богословської академії36 (цей статут регламентував існування КДА 
у 1920–1924 рр.37), можемо зробити висновок про майже дослівний збіг 
обох текстів, що уповноважує нас до певного припущення щодо автор-
ства Статуту КПБА — вірогідно, головним автором цього важливого 
документу став єпископ Канівський Василій38.

32 Див.: ІР НБУВ. Ф. 191. Спр. 9. Спр. 118.
33 Пропозиції  Д.  Богдашевського щодо духовно-академічного викладання частково були 

втілені значно пізніше — у Статуті КДА 1918 р. Такий висновок ми зробили на підставі порівнян-
ня формулювання мети діяльності духовної академії у «Записці» Д. Богдашевського та у Статуті 
КДА за 1918 р. Див., зокрема, у Статуті КДА за 1918 р.: КДА є «учено-учебным учреждени-
ем, имеющим задачею разработку богословской науки в  духе Православия и  приготовления 
христиански воспитанных и просвещенных деятелей для служения Св Церкви на пастырском, 
духовно-педагогическом, миссионерском и других поприщах». Цит. за.: Стародуб А. В. Статут 
Київської Православної Богословської Академії (1920–1924). С. 255. Пропозиція  Д.  Богда-
шевського щодо спеціалізації академічних знань на старших курсах втілилась у Статуті Київської 
православної богословської академії (затвердженому Синодом єпископів Православної Церкви 
на Україні 23 серпня (5 вересня) 1921 р.). Див.: ІР НБУВ. Ф. 160. Спр. 903.

34 За статутом 1910 р. православні духовні академії набували статусу закритих вищих церков-
них училищ (тобто ставали подібними до семінарій). Призначення академій полягало у підго-
товці кадрів для «церковно-пастирського служіння» та іншої церковної діяльності «переважно 
в священному сані». Устав православных духовных Академий. С. 1.

35 Рукопис без дати. Див.: ІР НБУВ. Ф.191. Спр. 105. Арк. 12–14. 
36 Статут Київської православної богословської академії зберігається у фонді «Київська Ду-

ховна Академія» (ІР НБУВ. Ф. 160. Спр. 903). Див.: Стародуб А. В. Статут Київської Право-
славної Богословської Академії (1920–1924). С. 253–265.

37 Детальніше про цей період існування КДА дивіться у вказаних працях А. В. Стародуба. 
38 Підтвердженням цьому є те, що рукопис Статуту КПБА, віднайдений нами у фонді Бог-

дашевського (Ф. 191. Спр. 105), являє собою чернетку з численними виправленнями, вставками, 
зробленими самим єпископом Василієм, а  отже перед нами не  копійований з  іншого джерела 
документ. Також на підставі аналізу тексту можна зробити висновок, що це була лише попередня 
редакція Статуту, повніший варіант якого зберігається у фонді 160, Спр. 903.
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У фонді Д. І. Богдашевського збережені численні матеріали, що висвіт-
люють останню, найтрагічнішу сторінку з історії КДА — її існування як 
приватного закладу, Київської православної богословської академії, — та 
роль у ній єпископа Василія, останнього ректора Академії. Ряд архівних 
документів (серед яких, зокрема, зошити для запису лекцій по предме-
там, прочитаних у 192039 та 192340 рр., списки студентів, що складали іс-
пити у 1923 р.41 тощо) підтверджують той факт, що Київська академія про-
довжувала своє функціонування після її офіційного закриття радянською 
владою на початку квітня 1919 р.42. Оскільки новоутворений заклад не фі-
нансувався державою, перед його ректором постало нелегке завдання від-
найти необхідні кошти на його існування. Як свідчать архівні докумен-
ти, одним із ініційованих єпископом Василієм заходів стало проведення 
у 1923 р. зборів пожертв в київських церквах та монастирях (Києво-Виду-
бицькому, Києво-Троїцькому монастирях, Деміївській церкві)43.

Надзвичайно цінним джерелом для відтворення цього періоду в істо-
рії КДА є листи до єпископа Василія від відомих церковних ієрархів, ду-
ховно-академічної професури, студентів, написані на початку 1920-х рр. 
Зокрема, з листів архімандрита Тихона (Шарапова)44, датованих 1922 р. 
і надісланих з Польщі45, стає відомо, що на той час православне духовен-
ство за кордоном було інформоване про відкриття богословських кур-
сів замість Київської академії. Дізнавшись про важку скруту, в якій пе-
ребувала київська духовно-академічна професура, архімандрит Тихон 
через Єпархіальне управління надсилав на ім’я єпископа Василія посил-
ки з матеріальною допомогою. Лист іншого церковного діяча митропо-
лита Варшавського і Холмського Георгія (Ярошевського)46 висвітлює не-

39 Див.: ІР НБУВ, Ф. 191. Спр. 53.
40 Див.: там само. Спр. 55.
41 Див.: там само. Спр. 56.
42 У  фонді зберігається копія листа єпископа Василія до  Московського Патріарха Тихона 

(Бєлавіна), в  якій він доносить до  Патріарха сумну звістку про  закриття академії, яке сталося 
3 квітня 1919 р. згідно з розпорядженням радянської влади. Див.: ІР НБУВ. Ф. 191. Спр. 26.

43 Збори пожертв були проведені у березні — квітні 1923 р.. Див.: ІР НБУВ. Ф. 191. Спр. 
42–44. Допомога надходила не лише з київських монастирів і церков. З листа від свящ. Мінке-
вича до єпископа Василія (від 28 лютого 1922 р.) дізнаємося, зокрема, про передачу останньому 
двох пудів борошна (як було зазначено у листі, через відсутність грошей). Див.: ІР НБУВ. Ф. 191. 
Спр. 761. 

44 Архімандрит (з  1925 р.  — єпископ) Тихон (Шарапов, 1886–1937)  — один з  визначних 
діячів Православної Церкви в Польщі 1920-х рр. У 1922 р. — намісник Жировицького мона-
стиря, благочинний монастирів Гродненської єпархії та Битєнського округу, член Варшавської 
церковної ради. 

45 Див.: ІР НБУВ, Ф. 191. Спр. 872–876. Листи архімандрита Тихона містять маловідомі фак-
ти з церковного життя за кордоном на початку 1920-х рр., про становище та діяльність Право-
славної Церкви в Польщі, місцеперебування та служіння православних ієрархів, внутрішні цер-
ковні конфлікти, становище духовно-академічної професури за кордоном тощо. 

46 Див.: ІР НБУВ, Ф. 191. Спр. 551. Георгій (Ярошевський), митрополит Варшавський 
і Холмський (1872–1923) — вихованець КДА, після закінчення якої у 1897 р. був залишений 
при  ній професорським стипендіатом. За  працю «Соборне послання Св. Апостола Іакова» 
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відомий факт з життя єпископа Василія — його спробу в 1922 р. виїхати 
за кордон у Польщу. Причин для цього було достатньо — насамперед, 
репресивна машина радянської влади набирала обертів, і православним 
ієрархам залишалося кожному чекати на свій вирок47. Далі — чисельні 
утиски в єпископському служінні як з боку радянської влади, так і з боку 
керованої владою обновленської церкви48, не кажучи вже про скрутне 
матеріальне становище духовенства та духовно-академічної професури. 
У цій ситуації єпископ Василій звертається до вихованця КДА митро-
полита Георгія з проханням надати йому місце для служіння. Митропо-
лит Георгій у відповідь пише у листі: «Знаючи Вас, як свого Професо-
ра, з кафедри якого я отримав магістерську ступінь, і шануючи Вас, як 
ученого, я із задоволенням готовий виконати Ваше прохання, оскільки 
я знаю, яке важке нині життя на Україні, де до різних бід приєднались 
також нечасті церковні служби. Тут Ви могли б очолити проектований 
богословський православний факультет49 чи отримати єпископа»50. Од-
нак за кордон за сприянням митрополита Георгія єпископу Василію так 
і не вдалося виїхати, ймовірно, перепоною цьому стала церковна полі-
тика митрополита Георгія, спрямована на утворення Польської Автоке-
фальної Церкви і розірвання відносин з Московським Патріархом та за-
кордонним єпископатом51.

отримав ступінь магістра богослов’я. Ректор Тульської духовної семінарії (1903), Санкт-Петер-
бурзької духовної академії (1910). Єпископ Калузький і Боровський (1913), Мінський і Туровсь-
кий (1916–1919). У 1918 р. виїхав за кордон. З 1921 р. — архієпископ Варшавський, тимчасовий 
екзарх РПЦ у  Польщі, голова Священного Синоду Православної Церкви в  Польщі. За  часів 
перебування митрополитом Варшавським і  Холмським (1922–1923) підтримав рух за  автоке-
фалію Православної Церкви в Польщі, за що у 1923 р. був застрелений архімандритом Смараг-
дом (Латишенком). За оцінкою архімандрита Тихона (Шарапова), який, до речі, був противним 
польської автокефалії, і тому захищав інтереси архімандрита Смарагда на судовому процесі, мит-
рополит Георгій став ініціатором «великої смути» в церковному житті Польщі, перериваючи 
відносини з  Московським Патріархом Тихоном та із закордонним єпископатом. ІР НБУВ. Ф. 
191. Спр. 873, 876.

47 З листа протоієрея Івана Королькова, професора КДА (посідав кафедру грецької мови та 
словесності), датованому 24 липня 1920 р., стає відомо, що при обшуку радянською владою оселі 
єпископа Василія було конфісковано не  лише особисте майно, а  й  церковно-службовий одяг 
(ряси). З цього приводу І. Корольков висловлює своє обурення, оскільки при подібних обшуках 
у духовенства зазвичай ряси, як предмети релігійного культу, не підлягали конфіскації. Див.: ІР 
НБУВ. Ф. 191. Спр. 650.

48 Зокрема, у  фонді Богдашевського збережений указ Всеукраїнського вищого церковного 
управління (найвищого керівничого органу обновленської церкви), датований 5 квітня 1923 р., 
згідно з яким єпископ Василій «за невизнання ВУВЦУ, протидію руху церковних обновленців, 
церковну контреволюцію» мав бути звільнений з єпископського служіння. Див.: ІР НБУВ. Ф. 
191. Спр. 21.

49 З листа архімандрита Тихона (ІР НБУВ. Ф. 191. Спр. 873) дізнаємося, що у 1923 р. пла-
нувалося відкриття православного богословського факультету при  Варшавському університеті 
(за наявності у цьому університеті католицького і протестантського факультетів). 

50 ІР НБУВ. Ф. 191. Спр. 551.
51 У своєму листі митрополит Георгій одразу ставить умови, за яких уможливиться його «до-

помога» єпископу Василію. Йдеться про дотримання певних «правил поведінки» єпископа Ва-
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Задля справедливої оцінки ролі єпископа Василія у відновленні ро-
боти Київської духовної академії, після закриття її більшовиками, вар-
то звернутися серед інших також і до листів видатного російського бо-
гослова, історика Церкви, професора Петербурзької духовної академії 
Миколи Глубоковського52. У своїх листах Глубоковський завжди обсто-
ював ідею збереження «священного вогню істинного академічного зна-
ння», думку про те, що духовні академії не можна замінити ніякими су-
рогатами, на зразок новоутворених радянською владою Богословських 
інститутів. Тому й  закликав владику зберігати академічне надбання 
і охороняти навіть найслабші його початки, аби вони розвинулись зго-
дом у більш сприятливій атмосфері. І коли до Глубоковського надійшла 
звістка про відродження Київської духовної академії, заслугу у цій справі 
він приписує насамперед ректору академії: «Нам, втративши рішуче все 
у цій частині, сугубо дорогоцінними є збережені Вами паростки…»53

Отже, у нашій розвідці ми окреслили коло архівних матеріалів з фон-
ду Д. І. Богдашевського, вартих бути залученими до аналізу при дослі-
дженні життя та творчості архієпископа Канівського Василія. Намагаю-
чись поставитися до історичних джерел як до живого свідчення, голосу 
минулого, який може як висвітлювати, так і затьмарювати справжню сут-
ність подій минулого, будемо ж прагнути за допомогою копіткої пра-
ці уточнень і порівнянь перевіряти ступінь їх адекватності історичній 
правді.

силія у Польщі, що передбачало 1) відмову від русифікаторської політики, 2) приєднання до ав-
токефалії, 3) переривання зв’язку з «анархічними елементами» Православної Церкви в Польщі, 
які були опозиційно налаштовані щодо можливого проголошення автокефалії. 

52 Більшість листів до єпископа Василія написані в найтрагічніший період його життя (1918–
1921 рр.), коли Глубоковський розділив сумну долю російської духовно-академічної професури, 
яка після закриття духовних академій була залишена напризволяще без  можливості заробити 
бодай необхідні засоби для існування. Листування являє собою відчайдушну сповідь зневіреної 
та доведеної до відчаю людини, що опинилась у жалюгідному безвихідному становищі. Про це 
свідчать ці жахливі слова з  листів: «Ані виходу, ані спасіння немає і  не  передбачається. Голод 
зовсім душить і ставить у становище, що неможливо виправдати розумним чином право на таке 
існування як останньої собаки, що нишпорить за крихтою хліба… Чи варто заради цього жити, 
усвідомлюючи себе відповідальною розумною істотою? Ось у  цьому і  найжорстокіша колізія, 
яку ледь-ледь долаю останнім напруженням згасаючої енергії…» (ІР НБУВ. Ф. 191. Спр. 561. 
Арк. 8). У такі скрутні часи особливо цінним і відрадним стало спілкування з духовно близьки-
ми людьми, як зазначає Глубоковський, «з дорогими спільниками нашої праці», серед яких був 
і єпископ Василій. Див.: Там само. Спр. 563. Арк. 11. 

53 ІР НБУВ. Ф. 191. Спр. 581. Арк. 39.
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