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НАША ОБКЛАДИНКА
Вже чверть сторіччя минуло від моменту, коли про-
лунало відзначення Великого Ювілею Тисячоліття 
Хрещення Київської Русі. Тоді над Нарвою, Бугом 
і Сяном станули пропам’ятні хрести, при чому де-
які з них, так як при церкві Стрітення Господньо-
го у Морохові біля Сянока – поряд з ювілейними хрес-
тами поставленими 1938 року (стор. ІІ). Найпев-
ніше під Ювілей 950-річчя Хрещення була написана 
й ікона Святого Володимира у морохівській церкві 
(стор. І), взірцем для якої стало зображення Рівно-
апостольного Князя в іконостасі Володимирського 
собору у Києві. 
А на Підляшші вже осінь. У вересні та жовтні вона 
сонячна й мальовнича – легкістю хмаринок на бла-
китному небі опівдні, як над Преображенською церк-
вою у Плесках (стор. ІІІ), так і кипінням безодні за-
ходу над Новим Березовом (стор. IV).
Фото Ю. Гаврилюка.
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Особа уродженця підлясько-
го села Рогачі у Мілейчицькій 

гміні, члена Всеукраїнської акаде-
мії наук Костянтина Харлампови-
ча та його рідних постійно привер-
тає нашу увагу. Минулого року на-
друкували ми статтю про його бра-
та Степана, автора фотографій, 
які зображують сільський побут ко-
лишнього Берестейського повіту, до 
якого до Першої світової війни нале-
жали Рогачі та Мілейчиці, а відтак 
з України наспіла чергова цікавинка. 
Отже, 2011 року дослідники історії 
грецько-українських взаємин отри-
мали книжку академіка Костян-
тина Харламповича «Нариси істо-
рії грецької колонії в Ніжині (XVII-
XVIII ст.). До історії національних 
меншостей в Україні». А з'явило-
ся це видання завдяки кропіткій по-
шуковій роботі київського греколо-
га Євгена Чернухіна та ніжинського 
історика, завідувача Музею рідкіс-
ної книги Ніжинського державного 
університету Олександра Морозова. 
Упорядники цього справді унікаль-
ного видання в передмові розповіда-
ють про історію створення книж-
ки та знайомлять з біографією її ав-
тора, який з 1927 по 1930 рік прожи-
вав у Ніжині і досліджував історію 
Грецького православного братства, 
яке існувало там впродовж ХVІІ-
ХІХ ст.

До останнього часу широкому 
колу дослідників лишаються ма-

ловідомими студії з історії ніжинської 
грецької громади XVII-XIX ст., напи-
сані свого часу видатним істориком, 
професором Казанського університе-
ту, доктором церковної історії Санкт-
Петербурзької духовної академії, чле-
ном-кореспондентом Російської ака-
демії наук, дійсним членом Всеукра-
їнської академії наук Костянтином 
Васильовичем Харламповичем (1870-
1932).

Як історик К. В. Харлампович на-
лежав до старої наукової академічної 
школи. Його ім’я та науковий доро-
бок навіки вписані в українську істо-
ріографію, а дослідження з історії За-

хідно-Руської Церкви (Київської ми-
трополії) та шкільної освіти на тере-
нах України та Білорусі XVI-XVIІІ ст. 
досі не втратили своєї вагомості та 
актуальності.

Народився Костянтин Васильович 
Харлампович 18 серпня 1870 року 
в селі Рогачі Берестейського повіту 
Гродненської губернії (зараз – село 
у Мілейчицькій гміні Сім’ятицько-
го повіту Підляського воєводства) у 
родині православного парафіяльно-
го священика. Початкову освіту отри-
мав у духовних школах, навчався у 
Віленській духовній семінарії. Праг-
нення здобути вищу освіту привело 
юного семінариста до Санкт-Петер-
бурзької духовної академії, курс якої 
він успішно закінчив у 1894 році. Був 
тоді направлений викладати латин-
ську мову та "цивільну" історію в Ка-
занську духовну семінарію. З 1900 
року він додатково викладав церков-
ну історію в Казанському університе-
ті, де 1909 року отримав посаду вико-
нуючого обов’язки екстраординарно-
го, а згодом – ординарного професо-
ра.

Вже у цей час молодий історик дру-
кує численні статті та дослідження з 
церковної історії, з історії Казанської 

єпархії та шкільництва в ній, дослі-
джує пам’ятки церковного письмен-
ства. У 1898 році в Казані виходить 
друком капітальна монографія вче-
ного «Западно-русские православные 
школы XVI и начала XVII века, отно-
шение их к инославным, религиозное 
обучение в них и заслуги их в деле за-
щиты православия», в основу якої К. 
В. Харлампович поклав власну дисер-
тацію на ступінь магістра богослов’я, 
захищену у Санкт-Петербурзькій ду-
ховній академії.

Ще більшого успіху приніс автору 
перший (і на жаль єдиний) том із за-
мисленого тритомного дослідження 
«Малороссийское влияние на велико-
русскую церковную жизнь» (Казань, 
1914). Ця друга ґрунтовна праця істо-
рика стала його дисертацією, за яку 
К. В. Харлампович отримав ступінь 
доктора церковної історії Санкт-Пе-
тербурзької духовної академії. Пер-
ший том «Малороссийского влия-
ния» знайшов схвальний відгук се-
ред істориків і громадськості як Росії, 
так і України. К. В. Харламповича за-
прошують взяти участь у ХVІ Архео-
логічному з’їзді у Пскові, а 24 квітня 
1915 року Імператорське Товариство 
Історії та древностей Російських при-

Костянтин Харлампович – дослідник
минулого, якого долю понівечили
«будівники світлого майбутнього»

Костянтин Харлампович з дружиною Вірою (казанський період життя)

Як ми вже повідомляли, весною 2013 року почала-
ся реалізація першого етапу українсько-польського 

наукового проекту «Пошук, ідентифікація і наукове ви-
вчення найстарішого храму Пресвятої Богородиці, побу-
дованого в Холмі королем Данилом Галицьким». У про-
екті беруть участь: Національний університет «Львів-
ська політехніка» (кафедра Реставрації і реконструкції 
архітектурних комплексів), Інститут археології та Інсти-
тут українознавства Національної академії наук України, 
Інститут національної спадщини Міністерства культу-
ри Польщі, Інститут археології Польської академії наук. 
Проект здійснюється за фінансової підтримки Фонду По-
рошенка та Інституту національної спадщини Міністер-
ства культури Польщі.

Спільне дослідження було розпочато у травні. Вже на 
першому етапі віднайдено археологічний об’єкт ХІІІ ст. 
– релікти фундаментів та стін катедральної церкви Пре-

святої Богородиці. Перша згадка про цю церкву відно-
ситься до 1253 р. Згодом вона ще кілька разів згадується 
в літописах, але у ХVІІІ ст. стару катедру розібрано і на 
її місці зведено нову будівлю. Літописи вказують, що за 
величиною і красою катедра не поступалася іншим того-
часним храмам. В її стінах було поховано короля Данила 
та його двох синів – Романа і Шварна, а відтак десятки ін-
ших визначних осіб української історії – холмських єпис-
копів та представників шляхетських родин.

В ході реалізації першого етапу проекту виявлено та-
кож сотні предметів XІII-XVII ст., які пов’язані з будів-
ництвом та функціонуванням Данилового храму (кера-
мічну плитку підлоги, дахівку, фрагменти одягу, моне-
ти та ін.). Розкриті в результаті археологічних досліджень 
субстанції вказують, що маємо справу з об’єктом збудо-
ваним з брускової цегли-пальцівки, а техніка мурування 
(цегла, характер в’язання муру, викінчення швів, запра-
ви) пов’язана із західноєвропейською традицією. Ахеоло-
гічний об’єкт є багатошаровим і крім реліктів катедраль-
ного собору ХІІІ ст. включає пізніші будівельні субстан-
ції та поховання (з ХIV, XV та, особливо багато, – з  XVII 
ст.). 

Як стверджує професор Микола Бевз, керівник україн-
ської групи дослідників, дослідження вимагають продо-
вження не тільки в археологічному плані, але й виконан-
ня комплексу лабораторних досліджень, подальших ар-
хівно-історичних пошуків, проведення консерваційних 
робіт щодо виявлених субстанцій та предметів. Однією 
з головних проблем, яку слід вирішувати на найближчу 
перспективу є музеєфікація виявленого комплексу знахі-
док, враховуючи необхідність експозиції археологічних 
пам’яток та підземних споруд. Це є складне наукове та 
практичне завдання, яке ще у такому масштабі не вирі-
шувалося у Польщі. Тому воно вимагає концентрації на-
укових зусиль та достатніх коштів на консерваційно-рес-
тавраційні роботи і на влаштування експозиції підзем-
них об’єктів, які можуть знаходитися як в нинішніх ін-
тер’єрах так і на відкритому повітрі. В силу особливостей 
об’єкту, було б доцільно розширити коло учасників про-
екту і у перспективі, крім польської та української сто-
рін, залучити до наукових досліджень представників ін-
ших країн, насамперед, тих які були історично причет-
ні до подій ХІІІ ст. – Угорщини, Швеції, Австрії, Лит-
ви, Чехії та Словаччини. Наукова ідентифікація залишків 
храму допомогла б у дослідженнях інших об’єктів архі-
тектурного комплексу королівського столичного центру 
у Холмі. Катедра знаходилася поряд із замком і палацом 
Данила та була частиною великого містобудівного комп-
лексу королівської резиденції XIII ст. 

Дослідження важливі не лише з погляду виявлення 
нових фактів з історії колишнього катедрального собо-
ру збудованого у першій половині ХVІІІ ст., але й інших 
об’єктів пов’язаних з катедрою – дзвіниці зведеної у ХІХ 
ст., прикатедральних будівель ХVІІ-ХІХ ст.ст. включаю-
чи залишки оборонних мурів та брам, давню будівлю ва-
силіанського монастиря та інші об’єкти. (ред.)

Дослідження Данилового храму

Одна із найцікавіших знахідок українських і польських 
археологів у Пречистенському соборі: датована 1590 ро-
ком плита, покладена на місці поховання «Феодора Се-
ливанова із Холма» (на жаль, розламана на дві частини). 

Фото Ю. Гаврилюка



НАД БУГОМ І НАРВОЮ – № 5/2013 26 НАД БУГОМ І НАРВОЮ – № 5/201327

судило автору премію імені Г. Ф. Кар-
пова. У 1916 році Харлампович стає 
членом-кореспондентом Російської 
академії наук.

Вагомий внесок історика у вивчен-
ня української історії не лишився не-
поміченим і в Україні. 4 червня 1919 
року новостворена Українська ака-
демія наук на спільному зібранні об-
рала К. В. Харламповича своїм дій-
сним членом по кафедрі Історії Укра-
їнської Церкви. Враховуючи важли-
вість теми, яку розробляв історик, 
УАН доручила йому продовжувати 
цю роботу і водночас запросила пе-
реїхати до Києва. Але отримавши 
це запрошення, історик так і не зміг 
своєчасно ним скористатись. В умо-
вах тодішньої розрухи та громадян-
ської війни цей переїзд був дуже не-
безпечним і вимагав значних фізич-
них та матеріальних витрат для ро-
дини, що складалася з п’ятьох осіб 
– самого Костянтина Васильови-
ча, його дружини Віри Петрівни та 
трьох дорослих дітей, що навчалися 
у казанських вузах. Революційні змі-
ни в країні негативно позначилися на 
долях багатьох тисяч людей. Не мо-
гли обійти вони й відомого історика. 
Після скасування Казанської духо-
вної семінарії та реформи навчання у 
Казанському університеті, професор 
церковної історії виявився нікому не-
потрібним. Але К. В. Харлампович і 
в цей важкий час не припиняє педа-
гогічної діяльності. Перебиваючись 
мізерними заробітками, він викла-
дає протягом 1921-1922 років мате-
матику в Казанській військовій шко-
лі та латину у фармацевтичному тех-
нікумі. У цей час веде активну робо-
ту по збереженню історико-культур-
ної спадщини під час масової кам-
панії нищення церковних старожит-
ностей і на цьому ґрунті вступає у 
конфлікти з представниками радян-
ської влади. 

20 вересня 1924 року вченого заа-
рештували, залишивши родину без 
жодних засобів до існування. Відо-
мого академіка двох Академій зви-
нуватили у «зберіганні та розповсю-
дженні контрреволюційної літерату-
ри» (якою, на думку слідчих з ГПУ, 
були «Известия» Казанського товари-
ства археології, історії та етнографії) 
та «приховуванні церковного майна». 
Без суду і слідства К. В. Харлампови-
ча відправили на заслання до Кирги-
зії строком на три роки. Місцем від-
бування покарання для вченого ви-
значили далеке киргизьке містечко 
Тургай Актюбинської губернії (за-

раз – територія Казахстану), де вче-
ного за жалюгідну платню примуси-
ли працювати рахівником у повітово-
му виконкомі.

Особливе занепокоєння долею К. 
В. Харламповича виявив академік 
ВУАН Михайло Сергійович Грушев-
ський, який щойно 1924 року повер-
нувся з еміграції до Радянської Укра-
їни. Користуючись своїм "особли-
вим становищем", Михайло Сергійо-
вич розгорнув не тільки наукову, але 
й енергійну правозахисну діяльність, 
рятуючи від репресій своїх колег уче-
них. З Костянтином Харламповичем 
його пов’язували давні приятельські 
взаємини. Обидва історики близь-
ко познайомилися ще в Казані, де з 
осені 1916 року запідозрений в «ав-
строфільстві» М. С. Грушевський ра-
зом із сім’єю відбував адміністратив-
не заслання під наглядом російської 
поліції. Тут доля і звела його з роди-
ною Харламповичів. Згодом ці друж-
ні стосунки поміж двома академіками 
знайшли несподіване продовження.

Дізнавшись про біду, що трапила-
ся з К. В. Харламповичем у 1924 році, 
М. С. Грушевський став клопотати-
ся про дозвіл репресованому вчено-
му переїхати в Україну. Саме з його 
ініціативи Харламповича включили 
до складу відразу двох комісій ВУАН 
– Старої історії України та Археогра-
фічної. Це дозволило не тільки залу-
чити опального історика до наукової 
роботи, головним чином у вигляді на-
укових публікацій та рецензій в ака-
демічних виданнях, але й підтрима-
ти його та родину матеріально. Над-
звичайно важливою була й мораль-
на підтримка, яку надавав М. С. Гру-
шевський.

За час перебування на засланні 
К. В. Харлампович написав чимало 
повідомлень та рецензій, котрі були 
надруковані у часописі «Україна» та 
інших академічних виданнях, а також 
самостійно вивчив літературний варі-
ант української мови, яким до цього 
часу не володів (всі освітні установи 
в Російській імперії, у яких він вчив-
ся, були російськомовні). Весь цей 
час М. С. Грушевський листувався з 
К. В. Харламповичем, повідомляю-
чи про стан справ в Академії та керу-
ючи його науковою роботою. Водно-
час Михайло Сергійович не залишав 
спроб матеріально полегшити життя 
репресованого вченого, клопотався за 
нього перед Особливою нарадою при 
Раднаркомі СРСР, керівництвом Го-
ловнауки у Харкові, намагався вико-
ристати для цього й особисті зв’яз-

ки. За його дорученням справою Хар-
ламповича у Москві займався аспі-
рант В. Юркевич. Але усі ці зусил-
ля не мали жодного успіху. До того ж 
становище самого Грушевського було 
дуже непевним: він сам перебував під 
пильним наглядом ГПУ. Не сприяла 
зміцненню становища М. С. Грушев-
ського і постійна ворожнеча з віце-
президентом ВУАН С. Єфремовим та 
її неодмінним секретарем А. Крим-
ським.

Рішучий злам у становищі Акаде-
мії та особисто М. С. Грушевського 
відбувся з приходом на посаду Нарко-
ма освіти М. О. Скрипника. 31 берез-
ня 1927 року останній особисто відві-
дав Академію і провів спільне зібран-
ня академіків. Скориставшись наго-
дою, на зібранні виступив М. С. Гру-
шевський, і, зокрема, знову порушив 
питання про повернення із заслан-
ня К. В. Харламповича. Відповідь 
Скрипника була дуже різкою і врази-
ла навіть недоброзичливців Грушев-
ського. Так, С. Єфремов у щоденнику 
писав, що Грушевський мусив вислу-
хати «начальницького покрику, мов 
школяр, пійманий на шкоді». «Я не 
знаю справи Харламповича, – промо-
вив розгніваний нарком, – але за щось 
же його покарано, були, напевне, якісь 
до того підстави... Я обіцяв, що зро-
блю все, щоб полегшити роботу ака-
демікам... Коли ж вони робили заяви 
проти радянської влади або друкува-
ли пасквілі за кордоном, то, звичайно, 
ні на які пільги чи сприяння сподіва-
тись вони не можуть. З ворогами ми 
поводитимемось як з ворогами».

Але М. Скрипник на цьому не зу-
пинився і невдовзі домігся перегляду 
особового складу академіків ВУАН. 
9 березня 1928 року розширена коле-
гія Наркомосу УСРР розглянула пи-
тання про затвердження дійсних чле-
нів ВУАН. Стосовно двох академіків 
по кафедрі історії церкви, К. Харлам-
повича та Ф. Міщенка, прийнято рі-
шення «визнати неможливим затвер-
дити таких осіб з політичного та ідео-
логічного боку та у зв’язку з недостат-
ньою їх кваліфікацією». Підставою 
для цього твердження стало те, що 
ці вчені свого часу були професора-
ми духовних навчальних закладів. Ця 
подія викликала велике незадоволен-
ня в академічних колах і, за висловом 
академіка М. Василенка, була розці-
нена як початок «ломки Академії».

Виключення зі складу академі-
ків болюче вдарило 58-річного Кос-
тянтина Васильовича Харлампови-
ча. Тим більше для нього це було сер-

йозним ударом, що 1927 року нарешті 
скінчився термін його заслання. Але 
переїхати до Києва науковцю не до-
зволили, і він змушений був добува-
ти ще два роки заслання, на цей раз 
у Ніжині, куди Харлампович приїхав 
на початку 1928 року. 25 травня 1928 
року вже згадуваний нами С. Єфре-
мов робить у щоденнику наступний 
запис: «Приїхав Харлампович – най-
гіршої для себе години, коли його... 
викинуто з академії. Одбув своє за-
слання в Тургаї і думав, що врешті 
матиме святий спокій коло наукової 
роботи в Києві. Сталося інакше. До 
того ж і жити йому в Києві не дозво-
лено – мусив оселитися в Ніжині... 
Складає враження серйозної і поряд-
ної людини».

Оселився вчений у будинку Іва-
на Григоровича Турцевича, профе-
сора стародавньої історії Ніжинсько-
го історико-філологічного Інститу-
ту. Тоді ж до нього змогла приїхати 
і дружина Віра Петрівна. Але нещас-
тя продовжували переслідувати ро-
дину Харламповичів. Після перене-
сених поневірянь Віра Петрівна тяж-
ко захворіла і радість зустрічі була 
короткою: невдовзі вона передчасно 
померла...

Перебуваючи у Ніжині, К. В. Хар-
лампович, здоров’я якого теж було 
суттєво підірване важкими умовами 

життя на засланні, не схилився пе-
ред ударами долі і не облишив сер-
йозної наукової роботи. Співпрацю-
ючи у бібліографічному відділі часо-
пису «Україна» та Педагогічній ко-
місії Історико-філологічної секції 
ВУАН, історик продовжував друку-
вати статті та рецензії в різних ака-
демічних виданнях. 

У цей час з ініціативи М. С. Гру-
шевського в Ніжині створюється на-
уковий осередок, до складу якого уві-
йшли як старі наукові кадри, так і мо-
лоді викладачі Ніжинського інститу-
ту народної освіти Д. І. Абрамович, 
К. Ф. Штепа, А. Г. Єршов, І. Г. Тур-
цевич, М. Н. Петровський, О. І. По-
кровський, Є. А. Рихлик, В. І. Рєза-
нов, М. М. Бережков та інші. До цьо-
го гурту визначних істориків та фі-
лологів прилучився і К. В. Харлам-
пович. Одночасно історик досліджу-
вав місцеві архіви, зокрема архів Ні-
жинського грецького братства та ма-
гістрату, що містив унікальні доку-
менти ХVІІІ-ХІХ ст. 

Результатом його кропіткої пра-
ці стала публікація 1928 р. у часопи-
сі «Архівна справа» нарису «Архів-
на спадщина ніжинських греків». А 
в наступному 1929 р. побачила світ 
перша частина його фундаменталь-
ного дослідження – «Нариси з істо-
рії грецької колонії в Ніжині XVII-

XVIII ст.». У передмові до «Нари-
сів» К. В. Харлампович, згадуючи 
своїх попередників у вивченні істо-
рії ніжинських греків, писав: «Щодо 
мене, то я, випадковий гість у Ніжи-
ні, теж зробив спробу вивчити грець-
кі архівні справи... Відсутність ба-
гатьох справ у Ніжинському архіві 
– з одного боку, з другого – немож-
ливість для мене, через умови мого 
життя, використати архіви харків-
ські, московські, тощо, примусили 
мене одмовитися від думки скласти 
історію ніжинської грецької колонії. 
Я поставив собі обмежену мету: дати 
кілька нарисів з історичного жит-
тя грецької общини, поповнюючи й 
спростовуючи те, що вже друкувало-
ся про греків». Незважаючи на таку 
скромну оцінку автором своєї пра-
ці, до останнього часу це досліджен-
ня лишається найповнішою науко-
вою розвідкою з історії грецької ко-
лонії у Ніжині.

За задумом К. В. Харлампови-
ча, його праця про грецьку колонію 
в Ніжині ХVІІ-ХVІІІ ст. складалася 
з 6 великих нарисів, загальним об-
сягом 383 сторінки, кожний з яких 
висвітлював окремий бік життя ні-
жинських греків. У фондах Інститу-
ту рукопису Національної бібліотеки 
України імені В. Вернадського збері-
гається автограф К. В. Харлампови-

Сторінка з рукопису Костянтина Харламповича 
та обкладинка перевидання його нарисів 

про греків у Ніжині.
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ча, який містить проспект його май-
бутньої роботи. Незважаючи на вели-
ку кількість документального мате-
ріалу (понад 10 тисяч грецьких справ 
у Ніжинському округовому архіві), 
праця була написана дуже швидко і 
передана до друку в історико-філо-
логічний відділ ВУАН. Але, як вже 
зазначалось, побачила світ у 24 номе-
рі «Записок історико-філологічного 
відділу ВУАН» за 1929 рік лише пер-
ша частина цієї праці. Незважаючи 
на ряд схвальних ре цензій, подальше 
видання дослідження загальмували, 
можливо з причин ідеологічного ха-
рактеру. На жаль, значна частина цієї 
фундаментальної праці про ніжин-
ських греків на сьогодні вважається 
втраченою. 

Лише у 1999 році Є. К. Черну-
хін, відомий історик і філолог, гре-
колог Київського національно го уні-
верситету імені Т. Шевченка, визна-
ний фахівець з історії грецьких гро-
мад в Україні, видав за віднайдени-
ми рукописами п’ятий розділ «Нари-
сів» «Ніжинські греки й торгівля» у 
ІІІ-й книзі «Записок історико-філо-
логічного товариства Андрія Білець-
кого» (1999).

У Ніжинському відділі Чернігів-
ського обласного державного архіву, 
в особовому фонді К. В. Харлампо-
вича, нам пощастило віднайти чер-
нетку початкового варіанту нарису 
«Грецька колонія в Ніжині в її ми-
нулому (XVII-XVIII ст.)». Ця розвід-
ка, хоча і не була закінчена автором, 
але все ж таки має самостійне нау-
кове значення та була опублікована 
у збірнику «Греки в Ніжині» (вип. 
ІІ, Київ, 2001). У ніжинському фон-
ді К. Харламповича також пощасти-
ло відшукати ще один фрагмент чер-
нетки ІІ розділу дослідження про 
ніжинських греків «Національний 
склад, професійна розбивка, статис-
тичні дані», який теж було опубліко-
вано у вищезгаданому збірнику.

До останнього часу неопублікова-
ним лишався шостий розділ «Нари-
сів», що був озаглавлений автором: 
«Просвітна діяльність Ніжинської 
грецької громади. Заходи соціальної 
допомоги». Машинописна копія цьо-
го розділу у двох примірниках і під-
готовлений до друку додаток у ви-
гляді документів (який, на жаль, так 
і не був завершений автором) збері-
гаються в Інституті рукопису Наці-
ональної бібліотеки України імені 
В. Вернадського.

Дослідження з історії ніжинських 
греків стало останньою фундамен-
тальною працею історика. Здоров’я 
К. В. Харламповича було серйозно 
підірване. 6 червня 1930 року Кос-
тянтин Васильович нарешті отримав 
повідомлення про те, що йому дозво-
лене «вільне проживання», і почав 
клопотатися про переїзд до Києва. У 
цьому сприяв його ніжинський ко-
лега, молодий талановитий історик 
К. Ф. Штепа, якому вдалося залучити 
К. Харламповича до роботи у створе-
ній 1 лютого 1930 року у Києві Комі-
сії для досліджень з історії Близько-
го Сходу та Візантії. 30 вересня 1931 
року К. В. Харлампович нарешті виї-
хав до Києва, залишивши бібліотеку 
та деякі особисті речі своєму ніжин-
ському колезі І. Г. Турцевичу.

Про останні місяці життя видатно-
го історика, на жаль, ми знаємо дуже 
мало. Можливо, що попрацювати на 
новому місці вченому так вже і не по-
щастило. Не додали йому здоров’я і 
драматичні події, що у цей час від-
бувалися у Києві. Гучна справа так 
званої Спілки визволення України, з 
якої розпочався давно запланований 
радянськими репресивними органа-
ми розгром Всеукраїнської академії 
наук, арешт та депортація у Москву 
академіка М. С. Грушевського навес-
ні 1931 року, гучна кампанія цьку-
вання в партійній пресі його «бур-
жуазно-націоналістичних» концеп-
цій та арешти колишніх соратни ків, 
загальна атмосфера безвиході – усе 
це призвело до загострення старих 
хвороб. 

Після переїзду до Києва, К. В. Хар-
лампович поселився у К. Ф. Штепи 
і змушений був заробляти на жит-
тя, вичитуючи в «Держвидаві» ко-
ректури журналів «Економіст-марк-
сист» та «Історик-марксист». Одно-
часно вчений намагався знайти собі 
житло і будь-яку роботу, зокрема в 
Інституті соціального вихо вання, де 
йому обіцяли місце бібліотекаря. По-
сильну допомогу Харламповичу на-
давали його друзі і знайомі по Ніжи-
ну, зокрема випускниця ніжинсько-
го Інституту народної освіти Євге-
нія Спаська та вдова колишнього 
професо ра Ніжинського історико-фі-
лологічного інституту В. К. Піскор-
ського Зінаїда Піскорська. До остан-
ніх днів життя Костянтин Васильо-
вич продовжував листування з ні-
жинським колегою М. М. Бережко-
вим.

Не помилимось дуже, якщо зазна-
чимо, що передчасна смерть вченого 
23 березня 1932 року врятувала його 
від чергової розправи радянських ре-
пресивних органів: слідчі з ГПУ го-
тували К. В. Харламповичу чільне 
місце серед діячів ніжинського від-
ділу вигаданого ними «Національ-
ного центру», яким буцімто керу-
вав сам М. С. Грушевський... У коро-
тенькому анонімному некролозі, вмі-
щеному в збірнику праць Інституту 
слов’янознавства АН СРСР у Ленін-
граді сухо повідомлялось про смерть 
«відомого історика, колишнього ака-
деміка ВУАН» Костянтина Харлам-
повича і відзначалось, що більшість 
праць ученого була присвячена різ-
номанітним питанням церковної іс-
торії та історії народної освіти до-
капіталістичної доби і стосувалась 
України та Білорусі. Тут же наводив-
ся далеко неповний перелік друкова-
них праць ученого. Так драматична 
доля історика уклалась всього в де-
кілька абзаців друкованого тексту...

Олександр МОРОЗОВ
Ніжин
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Звісно, українські активісти із За-
бужжя твердо стояли на позиціях ви-
кладених у резолюціях, прийнятих на 
Всенародному З’їзді Холмщини у Ки-
єві (7-12 вересня 1917 р.), в яких прого-
лошувалося, що: «1. Народ холмський14 
визнає себе українським. 2. Доля його 
повинна бути спільною з долею всего 
Українського народа. 3. Через те губер-
нія Холмська ні в якому разі не може 
прилучитися до королівства Польсько-
го, а повинна бути прилучена до авто-
номної України в межах федератив-
ної Російської республіки і тепер же 
повинна бути під управлінням Цен-
тральної Ради і Генерального Секрета-
ріяту.» Доброю, як думаю, ілюстраці-
єю емоцій, які у цих місяцях пережи-
вали українські уродженці Забужжя, 
буде заява солдатів із табору для вій-
ськовополонених у Зальцведелі (тра-
вень 1917 р.), в якій ширше викладе-
но питання відношення до поляків та 
історіографічне обґрунтування: «Ще 
не затихла світова пожежа, ще гудуть 
гармати, вам, поляки, ще тільки поча-
ла всміхатися доля, а ви крячете чорни-
ми круками над нашою многостраж-
дальною Холмщиною й, радіючи чу-
жому нещастю, називаєте її польським 
краєм, а страждальний народ – поля-
ками. Дякуєм вам, шановні сусіди, за 
Вашу многолітню «опіку» над нашою 
Холмщиною й її народом і рішуче за-
являємо, що ми частина 35-мільйон-
ного українського народу; нам дорога 
його слава, героїчна історія, його неви-
черпна, багата народна пісня, його ста-
ра культура, котру не змогли задушити 
на протязі соток літ ні ви, ні наші «до-
брі» сусіди-москалі. 

Ще раз звертаємося до вас, панове 
поляки. Геть руки від нашої Рідної Кра-
їни! Ми не хочемо бути погноєм для ва-
шої «панської» культури, ми не хоче-
мо, щоб ви бенкетували на руїнах слав-
ного колись Володимиро-Галицько-
го князівства та, щоб Холм – столиця 
могутнього нашого короля Данила був 
осередком чужої, ворожої нам культу-
ри. Ми хочемо самі бути господарями у 
своїй хаті, ми хочемо Вільної України».

Ці документи, можна сказати, від-
дають психологічну суть позицій обох 
сторін, адже обі вважали, що «їхнє 
діло праве». Українці відкликували-
ся передусім до факту, що Холмщина, 
така, яку вони її бачили, сформувала-
ся у давньоукраїнській добі, коли поля-
ки як політичний фактор були тут не-
присутні. Поляки з черги акцентува-
ли на фактах будучих наслідками сус-
пільно-культурних процесів у XV-XІХ 
ст. та дій російської адміністрації су-
проти забужанських уніатів (при чому 
«уніатство» ставало в цьому освітлен-
ні тотожне з «польськістю»), які руську 
етноконфесійну спільноту, котра могла 
стати опорою української державності, 
перетворили – у масштабі регіону – в 
меншість, а евакуація 1915 р. зробила 
цю меншість по-суті реліктовою. Звіс-
но, наслідки цієї воєнної деукраїнізації 
почали відвертатися вже влітку-осін-
ню 1918 року, адже Берестейський ми-
ровий договір ліквідував лінію фрон-
ту, яка більше ніж два роки перерізу-
вала Пинщину і Волинь, що дозволи-
ло на повернення біженців, а властиво 
вигнанців. Все ж українські селяни, які 
повертали у південну частину Забуж-
жя, в жодному разі не могли розрахо-
вувати на роль господарів у «холмській 
хаті». Формально влада надалі належа-
ла тут до австрійської окупаційної ад-
міністрації, але оскільки сама Австро-
Угорщина вже ледь трималася як дер-
жава, фактичними господарями си-
туації ставали поляки, що проявляло-
ся не лише традиційним ігноруванням 
українських домагань, але також захо-
плюванням закритих від 1915 р. право-
славних церков.  

Саме такий образ ситуації у дру-
гій половині 1918 р. рисується із допи-
сів публікованих на сторінках укра-
їнських часописів, які виходили у Бе-
ресті. «До Холмщини вертає в послід-
нім часі багацько біженців, – читаємо в 
першому числі двотижневика «Мир», 
який став виходити з початком жовтня 
1918 р. – Через самі Барановичі їде ден-
но 1500 душ. Вдома поляки порозбира-
ли їм будинки, позанимали поля та по-
перек попереорювали, щоби властите-

лі не пізнали свого майна. «По-христи-
янськи» стрічають їх вдома поляки сло-
вами: «То вшистко нє ваше, врацайцє 
там назад»15. На Холмщині є зараз вже 
багацько українського населення, а по-
ляки не пускають туди ні одного укра-
їнського священика». Дописи в черго-
вих числах подають нові подробиці: «В 
Холмщині робиться ось що: Школи по-
обсаджували польськими учителями й 
учительками, які нашвидку набрані, 
не мають одповідної підготовки і дітей 
українських вчать польською мовою. 
Коли ж стали повертати з біженства 
вчителі українці, то їм було забороне-
но займати шкільні будинки і навча-
ти українських дітей не тільки в шко-
лах, але й на приватних домах. З дея-
ких сіл з чисто українським населен-
ням шкільні будинки перевезені в села 
з переважно польським населенням.

Всі урядові інституції обсаджені та-
кож поляками. Коли українець зверта-
ється своєю мовою до урядовця поля-
ка, то той селянина за це налає, а інте-
лігентові нічого не відповідає, наче не 
бачить і не чує його. Коли же той нама-
гається, щоб на нього звернули увагу, 
то кажуть прийти на другий день, бо 
сьогодня нема часу. На прохання, писа-
ні українською мовою (які дуже неохо-
че приймаються), урядові установи ні-
якої відповіді не дають. Рекомендова-
них листів з адресами українською мо-
вою на почті не приймають, а нереко-
мендовані листи десь пропадають.

Ще гірші знущання діються над ре-
лігійним почуттям і сумлінням укра-
їнського народу на Холмщині. Значна 
більшість українського населення, яка 
залишилась на своїх місцях після од-
ходу російського війська в 1915 році, 
більше трьох років не могла задоволь-
няти своїх релігійних потреб через від-
сутність православного духовенства. 
Коли ж з літа 1918 року стали поверта-
ти в свої парафії священики українці 
то поляки стрічали їх з скаженим фа-
натизмом. Ґазета «Kurier Pol ski» надру-
кувала статтю «Pilnujcie popów» (т.зн. 
«Слідкуйте за попами»), в якій розво-
дила про якусь небезпеку для поль-
ського діла від православного духо-

Від «нашої і вашої свободи» 
до «Vae victis»

(З холмських нарисів)
Продовження з 23 стор.




