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Митрополит Іван Кедровський 
на «війні московських попів в Америці»

Розглядається церковно-політична діяльність Івана Кедровського в Америці через призму 
сприйняття періодики української діаспори. Визначено його роль у житті полковника 
Армії УНР Володимира Кедровського. 
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В 2003 році у англомовному часописі української 
діаспори «The Ukrainian Weekly» вийшла друком до-
кладна стаття про Володимира Івановича Кедровсько-
го (1890-1970), державного і політичного діяча, публі-
циста й мемуариста, полковника Армії УНР, очільника 
Державної Інспекції військ Армії УНР [1]. Напевне не 
буде перебільшенням сказати, що серед освічених хер-
сонців саме народжений у цьому місті Кедровський уосо-
блює крайовий вимір Перших Визвольних Змагань. 
Його життєпис серед містян популяризується з часу 
набуття Незалежності; у 2015 р. з’явилася вулиця Пол-
ковника Кедровського (раніше – Семена Будьоного). 

Авторами згаданої статті були Ігор (Інгерт) Кузич та 
син Володимира Івановича Георгій (Джордж) Кедров-
ський. Стаття досі є найповнішою біографією полков-
ника, вона спирається на родинний архів та родинну 
усну історію. Але у статті був один цікавий абзац, який 
більшість біографів полковника воліють ігнорувати, 
попри те, що описана там ситуація була однією з по-
воротних у його житті: «In December of 1923, he and 
Martha immigrated to the United States. Their sponsor 
was Volodymyr’s uncle, Bishop John Kedrovsky, who 
had lived in America since 1902. Bishop John became 
Metropolitan Archbishop John of the Russian Orthodox 
Church in 1924» [1, с. 13]. Отже, стверджується, що пе-
реїзд Володимира Кедровського до Сполучених Штатів 
став можливим завдяки його рідному дядькові Іванові, 
що мешкав там з 1902 р. та був єпископом Російської 
Православної Церкви, а в 1924 р. став її митрополитом.

Здавалося б, високий духовний сан, перебування в 
Америці (а відтак і неодмінні контакти з українською 
діаспорою), врешті належність до досить відомого 
українського роду Кедровських і допомога славетному 
небожеві мала б спонукати вітчизняних дослідників до 
вивчення життя цієї людини, але ми цього не спосте-
рігаємо. То ким же був «єпископ Джон» і чому пам'ять 
про нього занедбана?

Відомо, що Іван Савич Кедровський народився 
1879 р. в селі Висунськ Херсонського повіту. Рід Кедров-
ських був розгалуженим і чисельним, його представники 
пишалися походженням від козацької старшини. Пе-
реважно представники роду мешкали в селі Висунськ 
(воно ж Батурине; зараз це Березнегуватський район 
Херсонської області), але більш заможні, як-от батьки 
Володимира Кедровського, оселилися в Херсоні.

anthonyvkostenko@mail.ua

Тут слід зробити важливе зауваження. Батька Воло-
димира Кедровського теж звали Іваном, а відтак вкрай 
маловірогідно, щоб двох синів однієї родини назвали 
одним і тим самим іменем. Отже, можемо припусти-
ти, що Іван Савич Кедровський доводився батькові 
Володимира Івановича Кедровського все ж не рідним 
братом, а, вірогідно, кузеном. Отже, не дивно, що Воло-
димир Кедровський називав Івана Савича «дядьком», 
хоча він і не був ним у буквальному розумінні.

Як і багато його рідних Іван Кедровський теж мігру-
вав до міста з метою отримання освіти – і обрав освіту 
духовну. В 1895 р. він закінчив Одеське духовне учи-
лище і отримав призначення псаломником в містечко 
Богоявленськ Олександрійського повіту Херсонської 
губернії. З невідомих причин (хоча з урахуванням по-
дальшого можна припустити, що йому складно було 
ужитися з настоятелями церков) Кедровський кілька 
разів змінював місце служіння лишаючись псаломни-
ком – одним з найнижчих священнослужителів в пра-
вославній ієрархії.

В липні 1901 р., коли він служив псаломником у 
місті Григоріополь Тираспольського повіту Херсонської 
губернії, Кедровського звинуватили у систематичному 
зловживанні алкоголем, бешкетах і бійках, образах 
парафіяльного пресвітера й диякона. За це псаломник 
отримав суворе покарання – ув’язнення до монастиря 
на два місяці й позначку в особову справу про пияцтво 
і неблагочестиву поведінку.

Можна припустити, що ця поведінка була наслід-
ком кричущого незадоволення своїм соціальним ста-
новищем – адже як тільки кар’єра Кедровського пішла 
вгору він уже не був жодного разу звинувачений в по-
дібному.

Своєю ж подальшою кар’єрою Іван Кедровський 
зобов’язаний резолюції єпископа Алеутського Тихона 
Бєллавіна про призначення з 1 вересня 1902 р. пса-
ломником православної церкви в Кадьяку, що в штаті 
Аляска.
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Залишається невідомим хто допоміг неблагонадій-
ному псаломникові з Херсонської губернії отримати 
таке почесне і відповідальне призначення (зазвичай 
в закордонні місії потрапляли люди з формально не-
заплямованою репутацією). Не має жодних підстав 
вважати, що до призначення в Америку про Кедров-
ського знав правлячий там єпископ Тихон Бєллавін – 
відтак це не можна пояснити його ініціативою. Однак 
хто саме (і чому) допоміг провінційному псаломникові 
лишається поки невідомим.

Отримавши призначення закордон, Кедровський 
одружився (в нього незабаром народилося двійко 
синів), невдовзі його перевели з холодної Аляски до 
Чикаго, а 27 вересня 1905 р. від був рукопокладений 
на диякона Троїцької церкви в Чикаго – рукопокладен-
ня звершив все той же єпископ Тихон Бєллавін. За рік 
він уже пресвітер і надалі служить настоятелем право-
славних парафій у різних містах США.

Іван Кедровський лишався непомітним парафіяль-
ним пресвітером до Лютневої революції в Російській 
імперії і подальших революційних подій в межах са-
мої Російської Православної Церкви. Вже у 1917 р. він, 
разом з іншими активними і невдоволеними чинною 
ієрархією пресвітерами, створив опозиційну до єпар-
хіальної влади «Федерацію революційного духовен-
ства і мирян» з гаслами оновлення церковного життя 
[2, с. 274].

Ці кроки не лишилися без наслідків і наприкін-
ці січня 1918 р. правлячий єпископ РПЦ в Америці 
Олександр Немоловський заборонив Кедровського у 
служінні. Відтак його революційний порив міг закін-
читися без будь-яких наслідків, але за кілька років 
у новоствореному Радянському Союзі Православна 
Церква (не без допомоги «відповідальних органів») 
розкололася на кілька уламків і один з них – так звані 
«обновленці» або «живоцерковники» стояли саме на 
позиціях оновлення Церкви і відданості більшовиць-
кій владі. Не дивно, що Іван Кедровський потрапив у 
поле зору як «обновленців», так і органів радянської 
держбезпеки.

В 1923 р. Іван Кедровський був запрошений до Мо-
скви і рукопокладений провідниками «обновленства» 
Олександром Введенським та Віталієм Введенським в 
єпископи (8-9 жовтня), а вже за кілька днів (16 жовт-
ня) піднесений до рангу архиєпископа. Після цього 
«обновленський» Синод, за підтримки радянських 
державних органів, спрямовує Кедровського назад до 
Сполучених Штатів – вже як митрополита Північної 
Америки. Його головним завданням була консолідація 
усіх православних громад вихідців з Російської імпе-
рії під своєю владою та на платформі лояльності до 
більшовизму.

Вочевидь саме мандруючи з СРСР до Америки 
восени 1923 р. Кедровський довідався про скрутне 
становище в європейській еміграції свого родича – 
«УНРівця» Володимира Кедровського – і допоміг йому 
перебратися до США.

Повернувшись з Радянського Союзу до Америки як 
«князь церкви» Іван Кедровський потрапляє на шпаль-
ти української діаспорної періодики, що й становить 
головний інтерес у нашому дослідженні. В цей час його 
основним завданням було подолати митрополита Пла-
тона Рождественського. Платон, що за часів УНР у січні 
1918 р. був обраний єпархіальним собором митро-
политом Херсонським і Одеським, після утвердження 
на Півдні України більшовицької влади поспішив пе-
ребратися до США. Зберігаючи за собою формальний 

титул митрополита Херсонського, він фактично очолив 
російські православні громади в Америці і навіть от-
римав на це згоду гнаного більшовиками патріарха 
Тихона Бєллавіна.

Відтак між ним і Кедровським розпочалася люта 
боротьба, змальовуючи яку, журналісти газети «Сво-
бода» не могли стримати іронії «…Іван Кедровський, 
російський православний піп, котрий приїхав тиждень 
тому назад з Москви, іменований, як він каже, північ-
но-американським єпископом, а котрого викинули з 
мешкання Платона, що досі уважався православним 
єпископом північної Америки, видав через свого ад-
воката Ралфа Фрінка публичну заяву про свою місію 
до Америки та про свою пригоду в мешканню Платона.

Після сеї заяви, що він, Кедровський, не був імено-
ваний так званою живучою (або червоною) церквою 
Росії, бо ся церква вже перестала існувати, але звичай-
ним «найсвятійшим синодом» православної церкви 
Росії. Він заперечує, буцімто його коли-небудь скине-
но з попа в сій церкві. Він перечить, будьто-би поліція 
викинула його з хати Платона, а твердить, що се вики-
нули його православні люди, прихильні Платонові, які 
поралися в числі яких 30 осіб та витрутили його з хати.

Тимчасом Платон видав публічну заяву, в котрій на-
водить листа московського патріярха Тихона, писаного 
дня 29 вересня сього року, в котрім Тихон заявляє, що 
синод російської православної церкви установив тим-
часовим митрополитом на північну Америку Платона, а 
єпископом на Чикаго Пашовського, та що Кедровський 
був установлений єпископом власне «живучою» або 
«червоною» церквою від якої Кедровський відпеку-
ється» [3]. Після такої невдачі більшовики домоглися 
від патріарха Тихона Бєллавіна наказу про усунення 
Платона і його виклик до Москви, але митрополит по-
ставився до цих розпоряджень байдуже.

Слід пам’ятати, що в цей час у США українською 
діаспорою розпочато процес розбудови національної 
православної Церкви (підлеглої нещодавно створеній у 
«Старому Краї» Українській Автокефальній Православній 
Церкві – УАПЦ). В тому ж таки 1924 р. до Америки прибув 
запрошений туди українськими православними єпископ 
УАПЦ Іван Теодорович, який мав очолити українську пра-
вославну церкву в США. За іронією долі, співорганізато-
ром його урочистого прийняття в Нью-Йорку, що від-
булося 3 квітня 1924 р., був Володимир Кедровський 
[4, с. 50]. Надалі Володимир Кедровський активно до-
лучився до розбудови УАПЦ в Америці.

Тим часом газета «Свобода» продовжувала відсте-
жувати церковні процеси серед російських православ-
них: «Найстарший зі сих єпископів має бути Платон, 
котрий ще давніше був єпископом Америки. Але відтак 
вернув до Росії, в 1919 році він вернув назад та за-
жадав своєї давньої влади, але тут уже найшов цілий 
ряд протикандидатів, які його сейчас назвали узурпа-
тором, ба й обманцем.

Одним з найсильніших його противників є Адам 
Филиповський, котрий, будучи галичанином з роду, 
опирався на галицький русифікаторський елемент, 
який становить важну групу серед російської право-
славної церкви. За нимі заявлялася більшість мирян, 
тоді як за Платоном станула більшість попів, які у своїй 
масі є родовитими Москалями, хоча їх паства се пере-
важно «малороси».

Кромі сих єпископів, є ще архиєпископ Кедров-
ський, котрого вислала до Америки піддержувана 
большевиками «Жива церква», котра мимо гарного 
імени вже покінчила життє скоропостижною смертю. 
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Посмертна маска митрополита Івана Кедровського.

Він пробував добитися для себе начальної влади в ро-
сійській православній церкві, але се йому не вдалося».

Узагальнюючи ситуацію, автор допису цілком слуш-
но зауважує: «Ся скандальна боротьба межи пастиря-
ми за стадо є лишень приміром того, що діється з кож-
ною церквою, яка привикла опиратися на державу, як 
держава відмовить церкві своєї дальшої підпори. Де-
моралізуюча боротьба не покінчиться ніяким судовим 
процесом. Який не був би судовий присуд, він певно 
не зможе заставити противну сторону підлягати під 
владу єпископа, котрий їй не подобається. Російська 
православна церква мусить розколюватися й розко-
люватися» [5].

Якщо авторитетна «Свобода» у своїх дописах до-
тримувалася критичного, але загалом зважено-ней-
трального тону (адже українці не вважали Російську 
Церкву своєю, а боротьбу в ній – важливою для себе), 
то русофільські видання, лояльні митрополитові Пла-
тону Рождественському, не стримувалися.

Наприклад, газета «Лемківщина» від 1 вересня 
1926 року на першій шпальті розмістила статтю «Жи-
воцерковник Кедровський в клопотах», де висловлю-
валася досить гостро: «Захопивши собор в Нью-Йорку, 
Кедровський сподівався, що в його табір полетять усі 
православні руськії люди, як вівці за вовком. Те, що 
«Ваня мощно ошибся в своих надеждах», підтверджу-
ється інформацією про те, що люди ходять туди не з 
церковної потреби, а лише деякі люди з цікавістю, щоб 
погледіти, чи Кедровський служить, але даремно» [6, с. 
57]. Додамо, що підзаголовок цієї статті стверджував: 
«Чечила і Червінський називають його [Кедровського] 
напівбожевільним».

Доки боротьба точилася всередині власне Росій-
ської Церкви, українці Америки ставилися до неї за-
галом байдуже. Але коли Іван Кедровський спробував 
«зманити» до себе й українські громади, то наразився 
на гостру відповідь «Полюють на українські душі», роз-
міщену на шпальтах «Свободи»: «…Останніми днями 
він власне почав розповсюджувати  відозву до «Укра-
їнського Народу» в якій кличе зібратися на соборчик, 
щоби організувати тут дієцезію, яка підлягала би тому 
Харківському Синодові, на чолі котрого стоїть Пимен, 
найзаклятіший ворог українського національного руху.

Відозва писана тяжким малоросійським язичієм, 
яке так і пахне тою мовою, яку тепер заковують напо-
хапці комуністичні урядовці на Україні, яким приказа-
но до реченця навчитися по українськи. Вже ся одна 
мова показує на те, що при митрополиті Кедровськім 
нема ні одного свідомого й грамотного українця.

Самий Кедровський покликується на своє україн-
ське поxодженнє. Говорячи про себе бундючно немов-
би про кілька осіб: «Ми, Митрополит Йоан», у другому 
місці «Митрополит Іоанн», він розголошує себе далі, як 
політикан, що кандидує на шерифа: «Ми рід котрого 
іде від самих славних, життя своє віддавшиx за свобо-
ду України — за віру православну – полковників Бату-
ринського полку». Хто вже на свій рід не покликував-
ся? Не то на полковників, але й на гетьманів. …

В цілій афері українці можуть бачити лишене одну 
вартісну сторону: коли про Україну й український на-
род пригадали собі навіть обмосковлені нащадки ко-
зацьких дідів, знак, що український народ уже пред-
ставляє силу» [7].

Спроба Івана Кедровського долучити до своєї 
«обновленської» єпархії українські громади зазнала 
очікуваної невдачі, не вдалося йому об’єднати і біль-
шість російськомовних православних. Єдиним успіхом 

митрополита стало встановлення через суд права на 
використання кафедрального собору на честь Свято-
го Миколая (Нью-Йорк). У соборі він і служив до своєї 
смерті у 1934 р.

«У своїй канцелярії при 97-мій вулиці помер тут 
у п’ятницю Іван Сава Кедровський, архиєпископ ро-
сійської православної греко-католицької церкви. По-
кійний походив з українського роду та був гордий на 
своє походження з запорозьких козаків. Публічно до 
українства не признавався. В 1923 році приїхав він до 
Америки з повновластями єпископа від «святого си-
нода» в Москві та мусів звести кількалітню боротьбу 
за признання цеї повновласти. Щойно суд установив 
його владу, йому часто закидали, що він жонатий єпи-
скоп, але він доказував, що це не противиться канонам 
православної церкви. Декотрі з його дітей, роджених 
в Америці, замериканізували батьківське ім’я на «Ке-
дров» – таким коротким некрологом відгукнулася 
«Свобода» на відхід митрополита у засвіти [8].

Після смерті Івана Кедровського очолювана ним 
«обновленська» православна єпархія протрималася 
лише трохи більше десяти років. На чолі неї став спер-
шу син митрополита Микола Кедровський (Nicholas 
Kedroff), що послуговувався титулом архиєпископа 
Алеутського. Після його передчасної смерті у 1944 р. 
американських «обновленців» очолив другий син по-
кійного митрополита – також Іван. Але втративши під-
тримку з СРСР (саме тоді «обновленські» громади там 
були остаточно «зачищені» на користь створеного з 
волі Сталіна у 1943 р. Московського Патріархату) Іван 
Кедровський-молодший не став приймати єпископ-
ського звання і у 1945 р. перейшов у підпорядкування 
екзархату московського патріарха в Америці.

Відтак, обрана Іваном Кедровським політично-ре-
лігійна ідентичність прирекла його на забуття і мо-
ральний осуд.

© Костенко А. В., 2018
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