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Майбутній видатний педагог, церков-
ний та громадський діяч, філософ, психо-
лог, протопресвітер Василь Васильович 
Зеньковський народився 4 липня  
1881 року в місті Проскурові Подільської 
губернії (нині місто Хмельницький), в ро-
дині вчителя, який також був і церков-
ним старостою. 

Необхідно сказати, що онук священи-
ка, син активного діяча Руської Право-
славної Церкви пройшов суперечливий 
шлях багатьох молодих православних 
християн початку XX століття: від віри в 
Бога, вірності Церкві до невіри, духовно-
го спустошення та бунту проти Творця. 
Проте, набагато пізніше Зеньковський 
сам напише: “Боротьба віри та невірства 
проходить через усю історію християн-
ства. Так було вже тоді, коли сам Господь 
був на землі та всім Своїм життям та осо-
бистістю світив світові, але як раз це світ-
ло, що походило від Христа, і викликало в 
людей, які злюбили темряву більше від 
світла, спротив, критику. Адже трапля- 
лося, що ті, хто наближався до Христа, 
потім покидали Його, йшли від Нього. 
Шлях віри і тоді вимагав і чистоти серця, 
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і готовності йти за Господом в усьому, – й 
ті, хто подібно до Пілата, не жили для іс-
тини та були до неї байдужі, – і ще багато 
й багато хто, наблизившись до Христа, 
потім відходили від Нього. Шлях віри був 
і лишається шляхом всецілого віддання 
себе Богу, як найвищій Правді; інакше 
кажучи, шлях віри важкий для тих, у 
кому немає внутрішньої цілісності”1.

Мислитель, пройшовши пустелю атеїз-
му, вивчаючи літературу та філософію, 
розчарувавшись у марксизмі, натуралізмі 
та нігілізмі, повернеться знову до право-
славної віри. Після закінчення гімназії 
Зеньковський вступає на фізико-матема-
тичний факультет Київського університе-
ту святого Володимира. 

1905 року Зеньковський бере участь у 
роботі Київського товариства з вивчення 
релігії та філософії, а 1910 року стає його 
головою. У ці роки наукової та публіцис-
тичної діяльності він зближується з ви-
датним філософом та майбутнім богосло-
вом С. М. Булгаковим, який до 1906 року 
теж жив і працював у Києві. У період з 
1913 по 1914 рік філософ навчається в 
Німеччині, Австрії та Італії. 
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протопресвiтер  василь  Зеньковський  
(1881–1962)
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мiсто  проскурiв  подiльськоi  губернii 

(украiна)

..

..

...
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види  Австрii   
(початок  XX  ст.)

...
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мiсто  рим
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У 1915 році Зеньковський повертаєть-
ся до Києва і після захисту докторської 
дисертації з теми “Проблема психічної 
причинності” стає екстраординарним 
професором кафедри філософії Київсько-
го університету. Зазначимо, що мисли-
тель, як і численні відомі представники 
Православної Церкви та науки, наочно 
побачить жахи революції, громадянської 
війни, хаосу, розрухи й трагедію росій-
ського народу. 1918 року В. В. Зеньков-
ський протягом п’яти місяців обіймав по-
саду міністра віросповідань в уряді геть-
мана П. П. Скоропадського, про що з 
часом та з глибоким жалем він напише у 
своїй книзі спогадів “П’ять місяців при 
владі”2.

Після падіння уряду гетьмана Скоро-
падського Зеньковський емігрував до 
Югославії. Тут він с 1920 по 1923 рік  
обіймав посаду професора філософії Бел-
градського університету і паралельно бере 
активну участь у роботі Белградського 
православного гуртка. Перебравшись до 
Чехословаччини, Зеньковський очолює 
кафедру експериментальної та дитячої 
психології Вищого педагогічного інститу-
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ту. 1923 року у Пшерові (Чехословаччина) 
з ініціативи Зеньковського відбувається 
вельми важлива подія в історії релігійного 
руху Європи – з’їзд російської православ-
ної молоді та заснування Російського сту-
дентського християнського руху (РСХР), 
головою якого він залишався до самої 
смерті.

Важливо зауважити, що Зеньковський 
був не лише талановитим педагогом, 
блискучим керівником Російського сту-
дентського християнського руху, але й 
визначним християнським філософом. 
1926 року Зеньковський переїздить до 
Парижа, де бере активну участь разом з 
протоієреєм Сергієм Булгаковим у від-
критті Православного богословського ін-
ституту імені преподобного Сергія Радо-
нежського3. В інституті мислитель довгі 
роки очолював кафедру філософії, вів 
Вищі богословські курси, керував Релігій-
но-педагогічним кабінетом, а також ре-
дагував “Релігійно-педагогічний бюле-
тень”. Зеньковський писав: “Догматика є 
філософією віри, а християнська філосо-
фія є філософією, що випливає з віри. 
Пізнання світу й людини, систематичне 
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гетьман  павло  скоропадський 
(1873–1945)
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види  Чехословаччини


