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УДК: 281.9 «19» 
Іценко Олександр 

ФЕНОМЕН «ОБНОВЛЕНСТВА» В УКРАЇНСЬКОМУ ПРАВОСЛАВ’Ї 20-Х РР. ХХ СТ. 

У статті проаналізовано феномен обновленського руху в Україні, його зародження та розвиток у 20-х роках ХХ століття. 
Ключові слова: обновленство, Руська православна церква, автокефалія, «Жива Церква», єпископат, біле духовенство, ієрархія. 
В статье проанализирован феномен обновленческого движения в Украине, его зарождение и развитие в 20-х годах ХХ века. 
Ключевые слова: обновленчество, Русская православная церковь, автокефалия, «Живая Церковь», епископат, белое духовенство, иерархия. 
The article analyzes the phenomenon renovative movement in Ukraine, its conceiving and development in 20 years of XX century. 
Kay words: obnovlenstvo, Ruthenian Orthodox Church, autocephaly, «Living Church», Bishopric, white clergy, hierarchy. 

Постановка наукової проблеми. На даний момент в українському православ’ї між різними його гілками існує гостре напруження, яке з часів 
незалежності України, з періодичністю від загострення до латентності, не вщухає й понині. Такий стан справ стимулює дослідників занурюватися в історичну 
ретроспективу, з метою викриття причин цього антагонізму. В цьому контексті, особливу увагу слід приділити дослідженню українського обновленського 
руху як специфічного релігійного феномену в українському православ’ї 20-х рр. ХХ ст., що рішуче протиставив себе як патріаршій церкві, так і 
автокефалістській інституції В. Липківського. 

Мета роботи – дати максимально вичерпний аналіз процесу інституційного становлення та розвитку обновленського руху всередині українського 
православ’я у 20-х рр. ХХ ст.  

Аналіз джерел та літератури. Проблемі обновленського руху загалом і українського зокрема присвячено немало наукових праць. Відносно 
джерельної бази, слід відмітити виданий збірник Г. Штріккера, окремі документи пустили в науковий обіг А. Киридон, С. Жилюк та ін. Як джерела можна 
розглядати й праці самих діячів обновленства – О. Введенського, Б. Тітлінова, публікації в обновленській періодиці. Серед загальних праць, що розглядають 
дану проблематику, слід зазначити дослідження Д. Поспеловського, М. Шкаровського, Г. Митрофанова, О. Ігнатуші, В. Пащенка та ін. Більш детально 
зупинялись на дослідженні обновленства Г. Білан, С. Жилюк, Д. Головушкін, А. Левітін та В. Шавров та ін. Канонічно-екклесіологічному аналізу 
обновленський рух піддавали О. Шмеман, Д. Сафонов, С. Троїцький, А. Кураєв. Однак, ситуація постійно змінюється: розсекречуються архіви, вводяться в 
обіг нові документи, з’являються нові ідеї, що потребує нового осмислення та більш ґрунтовної систематизації. 

Виклад основного матеріалу. З метою більш точної оцінки діяльності «обновленців» в Україні в 1920-х рр. потрібно детальніше зупинитися на 
зародженні та розвитку цього руху в Росії. 

Ще за часів Тимчасового Уряду 1917 р. в Петербурзі було засновано «Всеросійський союз демократичного православного духовенства і мирян» [26, с. 38], 
на чолі зі священиками О. Введенським, О. Боярським, І. Єгоровим. В своїх виданнях «обновленці» нарікають на традиційні форми обрядовості, канонічний 
устрій церковного управління, консерватизм у церкві [22, с. 7]. Свої філії «Союз» відкриває у Москві, Києві, Одесі, Новгороді, Харкові та в інших містах [26, с. 39]. 

Дискусійним залишається питання щодо витоків обновленського руху. Типовою є позиція, коли народження обновленства ведуть від 1905 р., з 
публікації записок групи «32-х священиків». Цю концепцію почали ще самі «обновленці» [3; 21], яким було вигідним таке їх становище. 

Хоча вже Д. Поспеловським [17, с. 234] досить різко критикує такий підхід у поясненні зародження «обновленства», а прот. Г. Митрофанов вказує, що 
учасники «групи 32-х» переслідували зовсім інші цілі [11, с. 240]. Найбільш об’єктивна тут думка О. Кравецького, який вважає, що «Саме Собор, а не 
маргінальні церковні групи 20-х років слід вважати прямим спадкоємцем цих дискусій» [8, с. 313]. 

А народження обновленського руху слід датувати публікацією від 14 травня 1922 р. «Листа десятьох» і до заснування 29 травня 1922 ВЦУ собором. 
Хоча перші кроки церковної реформації були зроблені вже на Помісному соборі РПЦ (1917-1918 рр.), проте вони здійснювались в руслі православної 

Традиції. Велике значення мало відновлення інституту Патріаршества. Нажаль, Помісний собор за обставинами, які склалися в державі, не розглянув 
багатьох питань, внесених на обговорення [26, с. 26].  

Обновленство виникло паралельно з розгортанням революційних подій 1917 р. Сподівання на радикальні реформи церковного життя, які начебто 
повернули б Церкву до часів апостольських і про очищення Церкви від усілякого сміття. Обновленці «вважали, що православну церкву слід негайно 
перевести на позицію лояльності по ставленню до радянської влади і розпочати цей процес необхідно із усунення від керівництва церквою патріарха 
Тихона, реорганізації церковного управління та модернізації всієї релігійно-церковної структури» [14, с. 104]. 

Ще в 1919 р. О. Введенський пропонував голові Петроради Зинов'єву, радикалу у релігійній політиці, контакт, щоб «за допомогою радянської влади з 
числа обновленськи налаштованих священиків створити своєрідну «п'яту колону», мовляв, буде угруповання, яке буде в Церкві підтримувати владу, влада 
повинна підтримувати її, і це угрупування, прийшовши до церковної влади, змінить політичний курс Церкви» [11, с. 147]. Але Зинов'єв відкину ці пропозиції. 
Та згодом «на одній з останніх зустрічей з Введенським Зінов'єв висловився в тому сенсі, що його, Введенського, група цілком може розглядатися як 
можлива основа для майбутньої угоди між державою і Церквою» [18, с. 67]. Вже через деякий час Радянська влада повністю бере «обновленців» під свою 
опіку: «В листопаді 1924 р. обновленцям було виділено близько 3000 церков в Україні. У 1925 р. 16540 священників-обновленців і 192 ієрархи служили у 
12593 приходах, що становило більше половини складу РПЦ» [6, с. 124]. 

В. Пащенко, серед причин виникнення обновленського руху в РПЦ прямо бачить «бажання державного керівництва Радянської Росії бачити на чолі 
православної церкви духовенство, абсолютно лояльне до радянської влади та уряду» [14, с. 105]. 

Основним державним органом у церковних справах був спеціальний 4-й відділ ДПУ, який очолював Є. Тучков, один з перших осіб в Управлінні [18, с. 
67]. Так Левітін та Шавров характеризують його «видатним дипломатом», що «легко знаходив «ключ до архієрейським сердець»... Одних вмів налякати, з 
іншими розмовляв по-дружньому, з грубуватою фамільярністю, з третіми був витончено ввічливий» [9, с. 33]. 

У травні 1922 р. патр. Тихона садять під домашній арешт звинувачуючи його у контрреволюційних діях. Священники О. Введенський, В. Красницький 
та С. Калиновський сприймають це як сигнал до церковного заколоту. 18 травня 1922 р. до арештованого патріарха на Троїцьке подвор'я, з'явились 
вищезгадані священнослужителі і подали патріарху письмову заяву, в якій, у лестивій формі скаржились на те, що внаслідок складних умов церковні справи 
залишились без догляду. Вони «синовньо» просили патріарха ввірити їм канцелярію для впорядкування церковних документів. З огляду на це, патр. Тихон, 
поступившись на їхні вимоги, завізував заяву, але владу передавав не прохачам, а митр. Агафангелу (Преображенському), коли той прибуде до Москви [24, 
с. 220]. Пізніше патр. підтвердить це: «Я їм передав управління Канцелярією і справами до приїзду митрополита Агафангела. Вони ж самозванно об’явили 
себе керуючими Церквою» [27, с. 90-91]. 

Як зазначає Г. Білан: «Вірогідно, вони вважали себе революціонерами, але при цьому захоплення церковної влади відбулося шляхом обману 
Патріарха Тихона і усього конфесійного світу, у чому не вбачалося відкритої боротьби» [2, с. 8]. 

В разі, коли владика Агафангел не зможе приїхати до Москви, то патріарх зовсім не намагався передавати повноваження, пов'язані з саном єпископа 
пресвітерам, щоб очолити церковне Управління. Але цю резолюцію священики-обновленці оголосили актом про передачу їм церковної влади [22, с. 6-7]. 

Відразу в травні 1922 р. «обновленці» скликали в Москві установчі збори своїх прибічників і проголосили утворення «Живої Церкви», а після утворили 
з себе т. з. Вище Церковне Управління (ВЦУ) [1, с. 369]. 

Для захоплення церковного управління на місцях Вище Церковне Управління направило до єпархій своїх уповноважених з дорученням вигнання 
монахів-архієреїв та захоплення православних храмів. Як вказував Б. Тітлінов: «Залишалося одне, взяти в свої руки церковну владу, хоча б шляхом 
революційним, і спробувати піти шляхом революційним, продовжити перервану Собором 1917-1918 рр. справу церковної революції» [21, с. 68]. 

На «Всеросійському з'їзд білого духовенства» у серпні 1922 р. в Москві відбувся розкол серед обновленських делегатів і з'являються нові організації: 
«Церковне відродження», «Союз общин древлєапостольської Церкви» (СОДАЦ), «Союз релігійних трудових комуністів» [26, с. 56-57]. 
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Загальна мета — боротьба з патріаршою церквою — все ж змусила «обновленців» шукати союзу і вже в кінці 1922 р. засновано нове ВЦУ, до якого 
увійшли керівники окремих фракцій [26, с. 57]. 

Обновленський рух поширюється й на Україну. В лютому 1923 р. після усунення з Харкова, за допомогою органів ДПУ, екзарха митр. Михаіла 
(Єрмакова) в Києві, собором єпископів, кліру і мирян, було утворено Тимчасове Всеукраїнське Вище Церковне Управління, де основною фігурою був прот. 
Й. Кречетович, а з архієреїв цю інституцію підтримали архієп. Пімен (Пєгов) та єп. Лолій (Юрьєвський) [26, с. 58]. Українські «обновленці» підтримували 
зв'язки з «обновленським» ВЦУ в Москві, з надією здобути автокефалію, в наданні якої їм відмовляв патр. Тихон [26, с. 58]. 

Була у «синодальних обновленців» і своя програма: «визнання потреби усамостійнення Церкви, створення умов для богослужіння рідною мовою, 
запровадження нового устрою Церкви в дусі первісного християнства» [5, с. 509].  

Одним зі способів знайти своє місце в радянському суспільстві було лояльне ставлення «обновленців» до влади та співпраця з НКВС та ДПУ [5, с. 
509]. 

2 травня 1923 р. в храмі Христа Спасителя розпочав роботу «обновленський» II Помісного Собору РПЦ [28, с. 100]. Собор ввів до рангу канонів 
постанови Вищого Церковного Управління про закриття монастирів, білий єпископат, дозвіл другого шлюбу для духовенства, а також новий календар [22, с. 
19]. 

Важливою акцією собору став суд над патр. Тихоном. Йому було винесено вирок за те, що він використовував свій церковний авторитет, з метою 
підриву громадського суспільного ладу, патріарха лишають сану [19, с. 126]. 

Собор хоч і розглядав питання надання автокефалії Православній церкві в Україні, але визнав її автокефалію недопустимою [22, с. 20]. Проте, рух за 
здобуття автокефалії продовжувався ще з більшою силою і активністю. 

25-27 жовтня 1923 р. в Харкові відбувся Помісний собор, на якому було створено незалежну Українську православну автокефальну церкву 
(«Всеукраїнська спілка релігійних громад православної автокефальної синодальної церкви»). З 1925 р. офіційна назва – Всеукраїнська православна 
автокефальна синодальна церква. Органом ВЦУ визнано Синод у складі митр. Пімена (Пєгова), архієп. Донецького Андрія, єп. Прилуцького Феодосія та 
протт. Б. Дікарьова. П. Фоміна. Предстоятелем обновленської церкви з титулом Митропалита всієї України став архієп. Пімен (Пєгов) [5, с. 509]. 

У посланні обновленського митр. Київського Інокентія «всім членам Помісної Київської Церкви», відносно постанов II Помісного Собору, зазначено: 
«Собор обґрунтував автокефалію Української Церкви і підготував її канонічне проголошення на Московському Соборі, дав Українській Церкві канонічно 
правильний і зареєстрований громадською владою устав для Священного Синоду, Єпархіальних Управлінь і Благочинницьких Рад, об'явив про відкриття в 
Києві Вищої Богословської Української Школи, яка з часом могла б замінити собою Духовну Академію, організував синодальне видавництво, переклад книг 
Св. Письма і богослужбових  українською мовою і взагалі українізацію церковного життя…» [25, с. 24]. Також цей Собор, беручи до уваги «передсмертне 
каяття» (?!) патр. Тихона призупинив дію в Україні постанов II Московського Собору 1923 року про білий єпископат, другий шлюб духовенства і новий 
календар, бажаючи таким шляхом наблизити до себе тих, хто був занепокоєний рішучо — радикальними діями Собору [25, с. 25]. 

Після закриття собору Синод починає активно працювати в напрямку визнання проголошеної автокефалії, проводячи паралелі з проголошенням 
Польської автокефалії. 

На засіданні Синоду у червні 1925 р. постановили просити «обновленський» Синод РПЦ про звільнення Української Церкви від присяги 1685 р. митр. 
Гедеона Святополк-Четвертінського і благословити новоутворену автокефалію [12, с. 126]. А з червня взято прямий курс на українізацію, в цьому руслі 
працює синодська Комісія [12, с. 126]. 

Московський «обновленський» Синод, який все літо готувався до скликання нового собору (буде названий ІІІ Помісним Собором РПЦ) благословив 
13 липня 1925 р. «внутрішнє самоуправління Української Православної Церкви» [12, с. 126; 26, с. 75]. А Священний Синод українських єпископів у серпні 
1925 р. приймає постанову про оприлюднення автокефалії і пояснення віруючим її сутності [12, с. 126].  

14 вересня 1925 року Пленумом Синоду були обрані делегати на «III Всеросійський Собор», яким дано наказ брати участь в обговоренні і вирішенні 
питань тільки загально церковного значення [12, с. 127]. 

«III Помісний Собор РПЦ» відкрився 1 жовтня 1925 р. В ньому  брали участь 106 архієреїв різної висвяти, близько 100 «кліриків» та стільки ж мирян, 
був присутній представник Вселенського патріарха архім. Василій (Аімопуло) [26, с. 75]. На Соборі серед іншого зазначалось: «Собор констатує про 
продовження зв'язку тихонівщини з монархістами, який загрожує Церкві жахливими наслідками, і відмовляється від об'єднання і примирення з верхівкою 
тихонівщини» [20, с. 48]. 

Відносно «українського питання», собор видає «Грамоту», в якій зазначається: «ІІІ Всеросійський Помісний собор, заслухавши рішення 
Всеукраїнського Помісного Священного Собору від 8/21 травня 1925 року, що проголошувало автокефалію Української Православної Церкви, з братською 
любов’ю приймає і благословляє цей акт…» [24, с. 322].  

А вже у вересні 1926 р. «обновленський» український Синод вирішив послати митр. Київського Інокентія та Одеського Ювеналія до Вселенського 
патріарха, з метою отримання благословення автокефалії. Але візит було відкладено, направлено лише доповідну записку [13, с. 127]. Далі всім главам 
автокефальних церков надсилались святкові вітання з доповідною запискою про проголошення автокефалії Української Православної церкви. 

За повідомленням Харківського вікарного єп. Серафима, на «III Всеукраїнському Соборі» в Харкові до 1928 р. був встановлений і зв'язок зі 
Вселенською та Єрусалимською Патріархіями, Синайським архієпископом, Елладською церквою, Католікосом Грузії, Болгарською і Фінляндською церквами 
[13, с. 127]. 

Після II Всеукраїнського Собору в травні 1925 р., який припинив дію на території республіки постанов II Московського Собору «обновленців» 1923 р. 
про білий єпископат, другий шлюб для кліриків та ін., діяльність українських «обновленців» можна охарактеризувати як помірну. Оскільки протистояння 
«липківцям», які досить впевнено і рішуче ввели до розряду канонів постанови про шлюбний єпископат, двоєженство кліриків, змусило «обновленців» 
провадити продумані зміни і повернутись до традиційного устрою церковного життя. Та це не було їх внутрішнім переконанням, вони просто не хотіли бути 
схожими на «ликівців», і щоб не втрачати віруючий народ, за формою обрядового життя мімікріювали під «тихонівців». 

Наряду з цим «обновленці» різко критикували «тихоновців» і заявляли про свою різницю між ними, декларуючи свою лояльність до діючої влади: «Ми 
пам'ятаємо слова ап. Павла про покірність земній владі в справах громадських» [7, с. 7]. 

Звинувачували патріаршу церкву «обновленці» і за відновлення патріаршества, в якому вбачали порушення соборності [4, с. 15]. І взагалі роль мирян 
в управлінні церквою була досить значною: «Єпископ — наш отець, але не повелитель» [4, с. 7], — наголошували «обновленці». 

Особливим протиставленням «тихонівській» церкві було спрощення і українізація богослужіння: «Потрібно наблизити богослужбову мову до 
народного розуміння — ось ще одна найважливіша задача і ціль церковного обновлення» [4, с. 7]. 

Місцеблюститель митр. Петро (Полянський) зайняв однозначну позицію щодо контактів з обновленцями: мова повинна йти лише про приєднання до 
Православної Церкви тих, що відпали від неї, через покаяння. Невдовзі, за наклепом «обновленців», у грудні 1925 р. митр. Петро був заарештований, а 
згодом відправлений у заслання [15, с. 107]. 

У травні 1927 р. за митр. Сергія (Страгородського) на нараді єпископів у Москві утворено Тимчасовий Патріарший Священний Синод. До нього від 
України ввійшли екзарх митр. Михаїл (Єрмаков) та єп. Сумський Костянтин (Дьяков) [26, с. 85]. А в серпні 1927 р. ВЦУ митр. Сергія легалізовано. Східні 
патріархи, Єрусалимський та Антіохійський, надіслали митр. Сергію послання з благословенням його Синоду та визнанням його тимчасовим главою 
патріаршої церкви. До митр. Сергія звернувся Вселенський патр. Василій III із закликом примиритися з «обновленнями». Взагалі «позиція 
Константинопольської Патріархії щодо обновленського розколу визначалася в 1920-1940-ті роки не стільки церковно-канонічними принципами, скільки 
політичними факторами: в основному, Вселенські Патріархи схилялися на сторону тих, у кого були кращі стосунки з радянською владою» [10]. 

Нормалізація стосунків між Православною Церквою і державною владою призвела до того, що кількість парафій «обновленців» почала активно 
скорочуватись. З цього часу в Україні «обновленці» шукали шляхи до повернення в Православну церкву. Самі «обновленці» нарікають, що синодальне 
духовенство ідейно нестійке, через незначні натиски з боку пастви перекочовує в «тихонівщину» або «самосвятство», не маючи ідейного переконання в 
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своїй правоті [23, с. 9]. Сам Пімен (Пєгов) у 1935 р. повернувся до РПЦ і був відновлений в сані архієпископа[16, с. 68]. Ті, хто повертався в патріаршу 
церкву, приймались у сущому сані, якщо отримали сан до 1923 р., до заборони патр. Тихоном, і якщо не осквернили священство шлюбом після хіротонії. 

Неуспіх обновленців пояснювався тим, що віруючі не прийняли їх релігійно-церковного реформаторства, вбачали в ньому відмову від «віри батьків і 
дідів». Як стверджує Б Зальмон: «Обновленці не мали успіху, через свій спосіб життя та modus vivendi зі світською владою, що дійшло «до ідеологічного 
синкретизму, до нелегального змішування християнської віри з діалектичним матеріалізмом»« [6, с. 125]. Сюди ж додамо й думку Г. Білан, яка стверджує, 
що «обновленський розкол був самоліквідований, тому що вже при своєму зародженні він не ніс в собі ніякої творчої ідеї» [2, с. 9]. 

Висновки. Таким чином слід вказати, що український обновленський рух отримав свою інертність від аналогічного руху в Руській православній церкві. 
Проте, згодом він набув своїх специфічно українських рис, що були характерні для частини православної церкви в Україні. Після проведення декількох 
соборів українські обновленці принципово відстоюють ідеї автокефалії, собороправності, з активним втручанням у церковне управління мирян наряду з 
архієреями, українізацію та значне спрощення богослужіння, з метою зробити його більш доступним для простих прихожан. 

Однак компрометація себе тісними зв’язками з богоборчою владою, радикалізм реформаційних заходів були тими факторами, що не дозволили 
навернути до себе паству, яка в основній своїй масі залишилась в лоні патріаршої церкви, а частково відійшла до УАПЦ В. Липківського. Бачачи такий стан 
справ, владні структури в лиці ДПУ, зрозуміли безперспективність створених ними обновленських структур, спочатку відмовляються від підтримки 
«обновленців», а згодом беруть курс на їх ліквідацію. В результаті чого, більшість обновленських функціонерів, на чолі з предстоятелем Піменом (Пєговим), 
повертаються в патріаршу церкву. 
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