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«Людина незвичайного розуму та
невичерпної енергії»: до 200-річчя
Київської духовної семінарії та
180-річного ювілею її ректора,
єпископа Іринея (Орди)

Р

озпочата два роки тому низка ювілеїв, пов’язаних із діяльністю
Київських духовних шкіл, нині продовжується відзначенням
200-річчя відкриття Київської духовної семінарії. Тож ніяк не мо
жемо оминути увагою приклади життєвого та творчого досвіду, пов’язаних
з історією та розвитком православної семінарської освіти, видатних діячів
вітчизняної богословської та педагогічної традиції. Людиною, котрій
з повним правом віддаємо шану у зв’язку з цим, є один із найвидатніших
представників київської духовно-академічної культури другої половини
Х ІХ ст., вихованець Київської духовної академії, ректор Київської духовної
семінарії, відомий православний ієрарх, церковний діяч і педагог, богословбіблеїст, проповідник, релігійний публіцист, єпископ Іриней (в миру —
Орда Харисим Михайлович) (22.08. (02.09).1837-10 (23).04.1904).
Народився Х. М. Орда в родині священика в селі Самовиця Мойсенської волості Золотоніського повіту Полтавской губернії. Нині це затопле
на Кременчуцьким водосховищем територія Чорнобаївського району Чер
каської області. Середню духовну освіту отримав у Полтавській духовній
семінарії у 1851-1857 рр. Протягом 1857-1861 рр. навчався в Київській
духовній академії1, у 1861 році захистивши випускний твір «Историчес
кий очерк французской реформации во Франции»2.
Х . Орда закінчив КД А « з а першим розрядом» і, згідно з ухвалою
Конференції КД А від 2 -4 серпня 1861 р., разом з іншими кращими ви
пускниками був рекомендований до присудження ступеня магістра бо
гослов я і словесних наук3.
1 Журнал заседаний конференции Киевской духовной академии за 1859 год. Копия [Маши
нопис] / / Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (далі — ІР
НБУВ). Ф. 175. № 59/7. Арк. 990-1023. (34 арк.) Журнал 7 августа. Арк. 1007
2 ІР НБУВ. Ф. 304. Дисертаційний. № 252.
3
Журнал заседаний конференции Киевской духовной академии за 1861 г. Копия [Машино
пис] / / ІР НБУВ. Ф. 175. № 59/9. Арк. 1053-1086. (34 арк.) Журнал 2 и 4 августа. Арк. 1064, 1071.
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Однак, через участь Орди у студентських заворушеннях у К Д А
в 1858-59 рр., Святіший Синод у Санкт-Петербурзі призупинив це рі
шення та відтермінував затвердження магістерського ступеня до 1863
64 навчального року за умови бездоганних служби та поведінки.
Тож, молодий випускник К Д А лише в статусі кандидата був при
значений (з 1 листопада 1861 р.) викладачем до Катеринославської ду
ховної семінарії. Отримав ступінь магістра богослов’я, лише пропра
цювавши там кілька років, ухвалою Святішого Синоду від 26 березня
1864 р. — як такий «вчитель семінарії, що заслужив схвалення місцевого
начальства своєю службою та поведінкою»4. Після затвердження у сту
пені магістра Х . Орда був переведений на посаду професора Святого
Письма до Київської духовної семінарії. З 19 травня 1864 р. розпочався
його знаменний зв язок з цією духовною школою5.
З 1865 до 1872 р. паралельно викладав словесність у Київському
училищі для дівчат духовного звання («дівиць духовного відомства»).
З 1877 р. суміщав педагогічну діяльність із виконанням пастирських
обов’язків: 25 вересня 1877 р. був висвячений у сан ієрея та призначений
священиком у церкві при цьому училищі. З того ж року викладав Закон
Божий у 3-й Київській гімназії. З 1878 р., залишаючись викладачем се
мінарії, обіймав посаду настоятеля київського храму св. Миколи Добро
го на Подолі. У 1880-1882 рр. виконував обов’язки благочинного Києво-Подільських церков.
Вже з 1860-х рр. Х . Орда виявив себе обдарованим педагогом, про
повідником, письменником, перекладачем. Був редактором та видавцем
київських церковних журналів «Воскресное чтение» (у 1872-1878 рр.),
«Руководство для сельских пастырей» і його додатку «Библиографи
ческий листок» (протягом 1883-1888 рр.), де опублікував також чима
ло власних статей і нотаток. Ініціював видання при Київській єпархіаль
ній училищній раді журналу «Церковно-приходская школа» (виходив
із серпня 1887 р. за редакцією П. Я. Ігнатовича).
Вже в цей ранній, «київський» період своєї активності молодий цер
ковний педагог, богослов, пастир став одним із найпомітніших пред
ставників київської церковно-освітньої, духовно-просвітницької та бі
блійно-апологетичної традиції. Він чимало сил приділив дослідженню
Святого Письма, ставши одним з родоначальників бібліологічної науки
та освіти в Києві другої половини Х ІХ ст. Видаване ним у 1870-х рр. « В о 
скресное чтение» отримало виразне «біблійне забарвлення»6, хоча і спо4 Журналы собраний конференции Киевской духовной академии за 1864 г. Копия [Машино
пис] / / ІР НБУВ. Ф. 175. № 59/12. Арк. 1168-1195. (28 арк.) Журнал 4 мая. Арк. 1176.
5 Там же. Журнал 19 мая. Арк. 1178-1179.
6 Никольский М. В. Наша библейская наука / / Православное обозрение. 1875. Т. 2.
№ 2. С. 185.
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чатку переважно популярне7. Став автором низки зразкових семінарських
посібників для освоєння біблійних книг: «Руководство к последователь
ному чтению пророческих книг Ветхого Завета» (1871), «Руководство
к последовательному чтению учительных книг Ветхого Завета» (1871);
«Руководство к изучению Псалтири» (1879), «Руководственное посо
бие к пониманию Псалтыри» (1882)8. Ці посібники, за відгуками одно
го з найшановніших біблієзнавців КДА, професора С. М. Сольського, де
монстрували «бажання перейти від простого викладу предмета до його
наукової обробки», були такими, що «слугують найкращим вираженням
спрямування цієї науки в наших семінаріях і разом з тим вказують спо
сіб вивчення самого предмета»9, до того ж вирізняючись «простотою ви
кладу та популярним методом роз’яснення » 10. Вирізняючись гідним на
уковим рівнем і водночас простотою та ясністю викладу, ці посібники
з вивчення книг Біблії, неодноразово перевидані, набули визнання й по
ширення не лише в Києві, але й в інших православних духовних семінарі
ях останньої чверті Х ІХ ст.
У київському духовно-академічному журналі «Труды Киевской ду
ховной академии» Х. Орда, знавець грецької, англійської, французької,
німецької мов, певний час опікувався наповненням розділу іноземної бі
бліографії, публікуючи змістовні «О бозрения иностранной духовной
литературы»11. Значною мірою завдяки йому цей орган київської бого
словської періодики вже з 1860-х рр. став важливим засобом входжен
ня до європейського духовного й інтелектуального простору, виявляючи
«примітні твори іноземної богословської літератури»12.
Свій перший перекладацький та критико-аналітичний досвід Х. Орда
набув ще під час навчання у КДА, переклавши з німецької мови працю
7 Михаил (Лузин), еп. Столетие из истории толкования Библии у нас в России / / Годичный
акт МДА 1 октября 1877. М., 1878. С. 26.
8 Орда Х. М. Руководство к последовательному чтению пророческих книг Ветхого Заве
та. К., 1871. [2], II, 178 с.; Його ж. Руководство к последовательному чтению учительных книг
Ветхого Завета. К., 1871. [4], 244 с.; Його ж. Руководственное пособие к пониманию Псалтыри.
К., 1882. II, IV, 347 с.
9 Сольский С. М. Библиографические заметки: «Руководство к последовательному чтению
учительных книг Ветхого Завета», К., 1871; «Руководство к последовательному чтению проро
ческих книг Ветхого Завета», К., 1871 / / Труды Киевской духовной академии (далі —
1871. № 8. С. 432, 440-441.
10 Сольский С. М. Библиографические заметки: «Руководственное пособие к пониманию
Псалтири» свящ. Х. Орда, К., 1882 / / ТКДА. 1883. № 6. С. 366.
11 Орда Х. М. Обозрение иностранной духовной литературы / / ТКДА. 1864. № 10. С. 215
260; 1865. № 3. С. 439-476; Його ж. Библиографические заметки о некоторых французских ду
ховных журналах / / ТКДА. 1864. № 12. С. 731-782; Його ж. Богословские и церковные немец
кие журналы / / ТКДА. 1865. № 5. С. 94-108; № 7. С. 365-388;
12 Сольский С. М. Обозрение трудов по изучению Библии в России с X V века до настоя
щего времени / / Православное обозрение. 1869. Т. 1. № 6. С. 815-816; Корольков И. Н. Два
дцатилетие журнала «Труды Киевской духовной Академии» (1860-1879) [Продолжение] //
ТКДА. 1881. № 7. С. 338.
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відомого протестантського богослова Ф. Шаффа, опубліковану в часо
писі «Труды Киевской духовной академии» за 1861 р.13 Ц я праця, що
містила виклад поглядів західних шкіл, у т. ч. раціоналістичних, на цер
ковну історію, продемонструвала, втім, не лише перекладацькі здібності
молодого богослова, але і його здатність до серйозного аналізу та кри
тичної оцінки різноманітного в ідейному та методологічному відношен
ні матеріалу. І далі він робив переклади значущих у богословському чи
бібліологічному відношенні закордонних праць14.
Тож невипадково в численних статтях і бібліографічних оглядах за
хідної богословської та біблієзнавчої фахової літератури Х . Орда при
діляв значну увагу критиці раціоналізму у витлумаченні Біблії та цер
ковної історії (зокрема, поглядів французького дослідника Е. Ренана
та його праці «Ж и ття Іс у с а »15); утверджував супранатуралістичне,
провіденціалістське, теїстичне розуміння сутності історичного проце
су й еволюції релігійних форм. Критика богословського раціоналізму
у витлумаченні Біблії та церковної історії зробила його одним із родо
начальників і яскравих представників київської біблійно-апологетич
ної традиції.
Тому цілковито логічною стала поява апологетичного твору Х . Орди
« З а веру и против неверия»16, в якому автор здійснив загальнодоступ
ний виклад основних засад православного віровчення, спираючись
на свідчення церковної традиції та кращих апологетів, у т. ч. й західних.
Спирався Х. Орда на західних апологетів і раніше, з метою вдосконален
ня бібліологічної освіти, адаптуючи іноземний досвід для православної
аудиторії17. Прагнення київського богослова-апологета шукати ідейних
та методологічних спільників серед західних авторів цілковито виявляло
загальну тенденцію богословського поступу в тодішньому православно
му духовно-академічному середовищі18.
Нарешті, як вихованець культури духовно-академічної та діяч культу
ри духовно-семінарської, як церковний педагог, Х. Орда віддавав належ13 История церковной истории (из Geschichte der apostolisch. Kirche, von Philipp. Schaff. Aufl.2.
Leipz.1854) /пер. Х. Орда / / ТКДА. 1861. № 6. С. 200-238; № 8. С. 439-471; № 11. С. 279-316.
14 Когда написаны наши Евангелия (исследование К. Тишендорфа) / Пер. Х. Орды //
ТКДА. 1865. № 10. С. 185-236; Ците В. Земная жизнь Господа Спасителя нашего Ииуса Христа.
Пер. с нем. под ред. Х. М. Орды. К., 1867. [4], XXVIII, 551 с.
15 Орда Х. Апологетическая и полемическая литература на Западе против сочинения Эрне
ста Ренана «Vie de Jesus» / / ТКДА. 1864. № 9. С. 71-160.
16 Орда Х., свящ. За веру и против неверия, или Общепонятная защита главных оснований
христианского вероучения. Составлено по лучшим апологетам. К., 1879.103 с.
17 Орда Х . Руководитель к толковому чтению Библии, составил по Прохнову. Приложение
к Воскресному Чтению. К., 1872.
18 Golovashchenko, Sergiy. «Biblical Studies at the Kyiv heological Academy (19th — early 20th
Centuries): h e Results and Prospects of the Research» / / Kyiv-Mohyla Humanities Journal 2 (2015):
11-30. Accessed 05 October, 2015, doi: 10.18523/KM HJ51019.2015-2.11-30, p.20.
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не практично-пастирській справі, готуючи спеціальні матеріали для фа
хового вишколу православних священиків19.
4 серпня 1883 р. розпочався новий етап духовного та церковного
життя Х . Орди: він прийняв чернецтво з ім’ям Іриней (чин постригу
було звершено митрополитом Київським і Галицьким Платоном (Городецьким)). Ухвалою Святішого Синоду від 24 серпня (09 вересня)
1883 р. був призначений на посаду ректора Київської духовної семінарії
і піднесений до сану архімандрита. Того ж року, вже як досвідчений педа
гог та ректор семінарії, архімандрит Іриней очолив Київську єпархіальну
училищну раду.
Активна науково-літературна та педагогічна діяльність архім. Іринея
була поцінована церковним керівництвом та визначила його подальшу
архієрейську кар’єру. 2 квітня 1888 р. він був призначений на посаду єпи
скопа Уманського, другого вікарія Київської єпархії; чин хіротонії звер
шено 9 травня 1888 р. в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври.
Згодом єп. Іриней посідав цілу низку архієрейських кафедр: з 12 липня
1890 р. він — вікарний єпископ Чигиринський; з 19 грудня 1892 р. при
значений єпископом Могильовським і Мстиславським. У подальші роки
Іриней — єпископ Тульський і Бельовський (з 17 липня 1893 р.), П о
дільський і Брацлавський (з 2 листопада 1896 р.), Катеринбурзький та
Ірбітський (з 29 березня 1900 р.), Орловський і Севський (з 28 березня
1902 р. до кінця життя).
Н а архієрейських посадах Іриней виявив себе ревним пастирем та
енергійним церковним адміністратором. У ввірених йому єпархіях уся
його діяльність була «проникнута турботами про духовенство, паству
та ш коли »20. Впорядковував парафіяльне життя, діяльність представ
ницьких церковно-адміністративних органів: єпархіальних рад та зборів.
Вдосконалював за «київськими зразками» богослужбові звичаї (особли
во в царині літургійного читання та співу).
Приділяв особливу увагу морально-дидактичному спрямуванню слу
жіння парафіяльних священиків, подаючи власний приклад живого пас
тирського слова. Був відомим і заслужено шанованим проповідником,
чиї повчання і промови, надруковані у церковній періодиці, окремими
брошурами та збірниками, вирізнялися життєвістю, глибоким змістом
і виразною художньою мовою21.
19 Орда Х. М. Пастырская жизнь по воззрениям Вселенской Церкви. Сост. по Х. Ф. Гольцварту. Вып. 1. К., 1868. [2], IV, 115 с.; Його ж. Опыт курса практического руководства для пасты
рей. Вып. 1. Ч. 1.2-е изд. К., 1872.100 с.
20 Преосвященный Ириней, епископ Орловский (Некролог) / / Прибавление к Церковным
Ведомостям. 1904, 17 апреля. № 16. С. 589.
21 Поучения преосвященнейшего Иринея, епископа Могилевского и Мстиславского, сказан
ные в г. Могилеве. Могилев, 1893. [2], 45 с.; Поучения Иринея, епископа Подольского и Брац
лавского, сказанные в 1897 году. Каменец-Подольск, 1898. 83 с.; Поучения Иринея, епископа
Екатеринбургского и Ирбитского. Екатеринбург, 1901, [1], IV, 364 с.
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Систематично й ревно опікувався початковою церковною освітою;
поширював народну просвіту, особливо жіночі школи — проголошую
чи особливу роль жінки як провідниці сімейного виховання. «Ш кола,
це рідне дитя Церкви та її природна спільниця у справі повчання, була
улюбленим духовним чадом владики, особливо церковна школа, як най
ближча до Церкви за своїм духом і призначенням»22 . Є автором неодно
разово перевиданих (у т. ч. протягом останніх десятиліть) популярних
праць із християнської педагогіки23 24.
Досвідчений ще з київських часів редактор і видавець, єп. Іриней при
діляв увагу підвищенню рівня місцевої церковної періодики, насампе
ред «Єпархіальних відомостей». Водночас його досвід вченого-дослідника втілювався у прагненні поліпшити роботу єпархіальних колекцій
церковних старожитностей. Дбав про відродження церковних братств,
місіонерської справи та благодійництва, яким займався особисто. Був
членом Комісії з організації Товариства ревнителів Православ’я та бла
гочестя.
Упродовж багаторічної педагогічної діяльності та церковного слу
жіння мав численні відзнаки. Був нагороджений, зокрема, орденами
Св. Анни І ступеня (15 травня 1891 р.) та Св. Володимира ІІ ступеня
(15 травня 1896 р.). Але чи не найважливішими стали відзнаки, отрима
ні від академічного середовища. За заслуги в розбудові богословської на
уки й духовної школи обраний почесним членом Київської (1897 р.) та
Казанської (1898 р.) духовних академій. Промовистим є відповідне рі
шення Ради КД А від 19 березня 1897 р., підтверджене Указом Св. Си
ноду від 7 травня 1897 р. Так обґрунтовувався там мотив обрання єп.
Іринея почесним членом академічної спільноти: «Беручи до уваги його
вчено-літературні труди, які зробили відомим його ім’я ще в бутність ви
кладачем і ректором Київської семінарії та були вміщені в нашому акаде
мічному журналі, — зважаючи на його живе й діяльне співчуття духовній
просвіті, його ревну дбайливість про благо та процвітання духовно-уч
бових закладів, довірених його архіпастирському піклуванню та керів24
н и ц т в у ».
Останні роки життя єп. Іринея були насичені архієрейсько-пас
тирськими справами, він здобув гідну академічну оцінку своєї бого
словсько-апологетичної та церковно-педагогічної діяльності. Але на
22 Преосвященный Ириней, епископ Орловский (Некролог) / / Прибавление к Церковным
Ведомостям. 1904, 17 апреля. № 16. С. 588.
23 О православном воспитании детей. Павловск, 1994.78 с.; Поучения Иринея, епископа
Екатеринбургского и Ирбитского о религиозном воспитании детей. М., 1995.59, [2] с.; О вос
питании детей. М., 2007.128 с.; Пустите детей приходить ко Мне... Поучения о религиозном
воспитании детей. М., 2013.128 с.
24 Извлечение из протоколов Совета Киевской духовной Академии за 1896-1897 уч.
год. 1897 года 19 марта / / ТКДА. 1897. Т 3. Приложение. С. 125.
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пружена багаторічна праця вочевидь підірвала його сили. Архіпастир
раптово помер від паралічу серця на 67-му році життя в місті Орел.
Був похований біля південної стіни храму Успіння Пресвятої Богоро
диці Свято-Успенського Орловського чоловічого монастиря, на архіє
рейському обійсті. У 1920-ті рр. поховання Іринея та інших похованих
там архієреїв було сплюндровано й пограбовано; у 1980 р. було знище
но і самий храм. Лише на початку 1900-х рр. останки Іринея були від
найдені в ході будівельних робіт, а в 1994 р. перепоховані на території
монастиря.
У пам’яті сучасників єп. Іриней закарбувався як мудрий душпастир,
людина неабияких інтелектуальних здібностей та активний діяч. Як іє
рарх він був «людиною незвичайного розуму та невичерпної енергії»,
яка «усюди проявляла кипучу і плідну діяльність, залишаючи глибокий
слід своєї праці». Як богослов та духовний письменник він виявився
«неабияким діячем», чиє ім’я посіло «н е останнє місце в історії росій
ської духовної літератури»25.
Єп. Іриней транслював академічні традиції вивчення Біблії на ґрунт
середньої ланки церковної освіти — як ректор Київської духовної семі
нарії, як автор перших зразкових підручників та посібників. Він нале
жав до цілої когорти кліриків — вихованців КДА, які власним життє
вим досвідом добре продемонстрували входження до «академічного»
простору раціонально організованої теологічної «ш к ол и ». Це значно
розширило традиційне поле діяльності священика чи монаха (літургія,
проповідь або моральна настанова). Ці вчені клірики торували пошук
саме православної «біблієзнавчої ідентичності» на підставі засвоєння
європейського досвіду. Кожен із них долав традиційний образ право
славного монаха чи архієрея як «благочестивого ігноранта», котрий цу
рається «розумності» заради «благочестя», уникає науки заради вірно
сті святоотцівським думкам.
Академічна освіта ставала для них найміцнішим підґрунтям праці
богослова і церковного апологета, а клірик (священик, єпископ), ко
трий навчає біблійним та богословським знанням, активно включаєть
ся до академічного дискурсу, користається з усього можливого арсена
лу наукових знань і дидактичних прийомів. Іриней продемонстрував, як
відбувається прилучення освічених представників православного духо
венства до наукової культури. І це була не позірна «вченість», а дійсно
критична інтелектуальна позиція, інтегрована до європейського куль
турного контексту26.
25 Отчет о состоянии Киевской Духовной академии за 1903-1904 уч. год / / ТКДА. 1904.
№ 12. С. 590-591.
26 Головащенко С. І. Своєрідність вітчизняного православного біблієзнавства: інституційний
та біографічний виміри / / Біографічний підхід у вивченні історії та спадщини Київської духовної
академії (1819-1924): Зб. наук. пр. за матеріалами Всеукраїнської наук. конф. (Київ, Національ
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М. Л. Ткачук. К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2016. С. 66-67.
27
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«Київська духовна академія в іменах» (К., 2015).
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