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суспільного життя на всіх доступних для дослідника рівнях. При цьому базується зазначене 

студіювання на ґрунтовному вивченні світоглядної основи вчинків та поведінки людей 

досліджуваної епохи.  
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У 1890 р К.В.Харлампович закінчив Литовську Духовну Семінарію [1], що надало йому 

можливість продовжити навчання в Санкт-Петербурзькій Духовній Академії [2]. Торкаючись 

історії російської вищої богословської школи, слід звернути увагу на питання, пов’язані з її 

устроєм та організацією навчального процесу. Устави Духовних Академій були документами 

свого часу, що відображали як суспільну ситуацію, так і рівень розвитку, якого досягла 

богословська наука і церковна школа. На час вступу К.В.Харламповича до СПбДА у вищих 

духовних закладах діяв Устав 1884 р. Його було зараховано до другої групи першого курсу, де 

перевага надавалася вивченню латинської та французької мови [3]. Для того, щоб зрозуміти, як 

вплинула Санкт-Петербурзька церковно-історична школа на К.В. Харламповича, слід 

прослідкувати становлення згадуваної школи. Важливим чинником у розбудові церковно-
історичної школи було запровадження Статуту 1869 р. Він був значним кроком вперед в 

організації вищої богословської школи. Статутом пропонувалось широке коло перетворень. 

Насамперед, у ньому був яскраво виражений характер вищої богословської школи. Зросло 

значення академічної професури у житті школи. Академічна професура почала управляти 

академією, а влада ректора дещо обмежувалась [4]. Стимулювалась наукова діяльність 

наставників. Ця теза стала рушійною у розвитку кафедральних академічних напрямів дослідження 

історії. Так поступово на кафедрі російської історії виникла школа західно-руської історіографії, 

одним з учнів і послідовників якої був К.В.Харлампович. Підвищилися також і вимоги до 

академічної корпорації: ординарні професори, а також ректор повинні були мати ступінь доктора. 

Термін професорської діяльності обмежувався до 25 років, після чого передбачалось додаткове 
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балотування на наступних п’ять років, яку можна було ще раз повторити. Таким чином, загальний 

строк академічної служби безумовно обмежувався 35 роками. Це було викликане тим, щоб 

забезпечити приток свіжих сил в академічну корпорацію. Для отримання магістерського чи 

докторського ступеня, згідно з новим Статутом вимагалось надання друкованої дисертації та її 

публічний захист. Новим у навчальному процесу стало створення відділів. Предмети поділялися 

на загальнообов’язкові та такі, що виокремлювалися в окремі групи. Згідно з поділом студентів на 

групи, пропонувалася їхня подальша спеціалізація. Було створено три відділення: богословське, 

церковно-історичне і церковно-практичне. Атмосфера 80-х років негативно вплинула на розвиток 

духовної школи. Статут 1884 р. найреакційніший і підозрілий до науки і її представників, 

проникнутий тенденцією створити на чолі академії сильну владу в особі призначеного синодом 

духовної особи, зокрема ректора. Було очевидним, що академія повинна слугувати насамперед 

інтересам церкви і її представників, а не науки [5]. Новий Статут Духовних академій призвів до 

значних змін академічного ладу. В академіях посилилася влада єпархіального архієрея. Ректором 

тепер, як правило, у сані єпископа або архімандрита відновили своє керівне становище. Було 

відмінено відділення та спеціалізацію, публічність магістерських диспутів, а ступінь доктора 

почали надавати без захисту, згідно з відгуками двох рецензентів. Керівні посади в Духовних 

академіях посіли представники чернецтва. Щоправда, нові обмежувальні тенденції не змогли вже 

зупинити її наукового та церковного зростання. Церковно-історична школа у на той час достатньо 

зміцніла, тому змогла витримати негативні віяння часу.  
Будівничими СПбДА церковно-історичної школи в ті роки, сприятливі і не дуже, були 

І.В. Чєльцов, М.Й. Коялович, І.Є. Троїцький та В.В. Болотов [6]. Духовним батьком петербурзької 

церковно-історичної школи був Іван Єгорович Троїцький. Навколо нього утворилась своєрідна 

академія в академії, до якої був вільний доступ будь-кому, хто мав той чи інший науковий інтерес. 

Він керував першими науковими дослідженнями таких корифеїв як М.В.Чельцов, В.В.Болотов, 

І.С.Пальмов, В.Х.Преображенський, П.М.Жукович, О.І.Брілліантов. Останні завжди з вдячністю 

згадували його вимогливість та добродушність, вміння підтримати молодого дослідника у 

правильно знайденому рішенні однієї чи іншої церковно-історичної проблеми. Ось як згадує про 

засновника церковно-історичної школи СПбДА проф. П.М.Жукович: «…не всім професорам, 

тільки вибраним, дано щастя залишити після себе пряме наукове насліддя, свою наукову школу, 

Іван Єгорович був таким вибраним в нашій академії» [7]. Саме з іменем І.Є.Троїцького та його 

учнів був пов’язаний етап найвищого розквіту церковно-історичної школи СПбДА, її вихід на 

найвищий науковий і богословський рівень. Характеризуючи І.Є.Троїцького як історика церкви, 

протоієрей Г.Флоровський пише: «Це був вдумливий і обережний дослідник, у якого можна було 

вчитися методу та історичному відчуттю. Це був історик з широким богословським і практичним 

кругозором. У минулому він вмів бачити живих людей, вмів показати психологію подій» [8]. 
З ім’ям Михайла Йосиповича Кояловича пов’язане утворення в Академії школи «західно-

руської» історіографії. Добру пам’ять про себе залишив М.Й.Коялович, очолюючи церковно-
історичний відділ СПбДА у 1878–1884 рр. [9]. Головні праці М.Й.Кояловича висвітлюють історію 

церкви у «західно-руських» землях. Ось яке визначення терміну Західна Русь дає представник цієї 

школи К.В.Харлампович: «…географічний термін, під яким з XIV століття в російській науковій 

термінології почали називати руські князівства, що втратили свою самостійність та поволі підпали 

під владу Литви і Польщі» [10]. До праць, які принесли наукову славу М.Й.Кояловичу, 

відносяться: «Литовская церковная уния,» «Лекции о западнорусских братствах,» «История 

воссоединения западнорусских униатов старых времен (до 1800г.)». Людина високої ерудиції, 

цільний та енергійний, безмежно відданий своїй науці і рідному краю Михайло Йосипович 

притягував до себе студентську церковну молодь завдяки не тільки ґрунтовному курсу лекцій, а й 

тій дослідній, пошуковій роботі якою він захопив земляків-студентів з перших кроків їх 

академічного життя [11]. Під керівництвом свого наставника студенти оволоділи розробленими 

ним методами історичного дослідження, разом з тим засвоюючи і принципи його наукового і 
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громадянського світогляду, який містився в православ’ї і народності. Ось як згадує про 

М.Й.Кояловича професор А.А.Катанський: «… обдарований великими здібностями до аналізу і 

схильністю до узагальнення, а інколи і сильному перебільшенню... і надзвичайно стійкої у своїх 

принципах людини» [12] М.Й.Кояловича по праву можна вважати засновником Санкт-
Петербурзької школи церковної і громадянської історіографії Західно-Руських земель. Кафедра 

російської громадянської історії СПбДА, природно, була життєвим центром школи Кояловича. 

Безпосереднім наступником і послідовником Михайла Йосиповича після його смерті на кафедрі 

російської громадянської історії Радою академії був вибраний і Його високопреосвященством, 

затверджений у званні доцента академії викладач Литовської Духовної Семінарії магістра 

богослів'я Платона Миколайовича Жуковича [13]. Проводжаючи П.М.Жуковича до СПбДА, 

викладацька корпорація Литовської Духовної Семінарії висловила надію, що він продовжуватиме 

й надалі справу, яку вже його попередник розпочав [14]. Його наукові дослідження, як ми вже 

згадували, стосувалися історії Західної Русі. Знаковими працями вченого є магістерська 

дисертація: «Кардинал Гозий и польская церковь его времени» та докторська дисертація: 

«Сеймовая борьба православного западнорусского дворянства с церковной унией». Як згадує 

К.В. Харлампович, через П.М. Жуковича перейшло понад 100 кандидатських праць і половина їх 

на тему західно-руської історії. На вибір таких тем звичайно впливало західно-руське походження 

студентів та й сам професор охоче давав їх, вважаючи, що в історії Західної Русі чимало й темних 

місць [15]. Зрозуміло, що П.М.Жукович запропонував і студенту другого курсу академії 

К.В.Харламповичу пріоритетний для історіографічної школи Західної Русі напрям історичного 

дослідженя [16]. Навчаючись на третьому курсі академії [17]. К.В.Харлампович опублікував свою 

першу наукову розвідку з історії Західної Русі про вплив унії на українське і білоруське населення 

[18]. З числа учнів М.Й.Кояловича та П.М.Жуковича, розвиток школи у стінах СПбДА 

продовжили С.Г.Рункевич і А.В.Білецький. Перший з них був викладачем як в СПбДА, так і СПб 

університеті, займав посаду обер-прокурора Святішого Синоду, члена Учбового Комітету, 

помічника секретаря Синодальної Канцелярії. Його капітальні дослідження «История Минской 

Архиепископии 1793–1832» і «Учреждение и первоначальное устройство Святейшего 

Правительствующего Синода (1721–1725гг.),» знайшли високу оцінку в академічному середовищі. 

А.В.Білецький протягом чотирьох років, починаючи з 1869 р., займав посаду Секретаря Ради і 

викладав в Академії та у Павловському інституті. Потім, за рекомендацією М.О.Кояловича, його 

було направлено до Полоцької учительської семінарії, яку він невдовзі очолив. Білецькому 

належить кілька поважних праць з історії унії та проблем духовної і світської освіти у Західному 

краї. Історичну школу Кояловича у Київській Духовній Академії представляв її професор по 

кафедрі російської громадянської історії, випускник СПбДА по церковно-історичному відділенні 

В.З.Завітневич. До найбільш знаних його праць відносяться: «Палинодия Захария Копыстенского 

и ее место в истории западнорусской полемики XVI–XVII веков,» «Алексій Степанович Хмяков». 

У Казанському університеті В.В.Косановський та К.В.Харлампович. Ті з учнів М.О.Кояловича, які 

повернулися по закінченні академічної освіти на батьківщину, весь свій вільний час присвячували 

пошукам історичних матеріалів з історії рідного краю та їх опублікуванню. За участю 

І.Щербицького, Ю. Крачковського, А. Дем’яновича, О.Єлеонського, О.Смірнова, А.Білецького, 

протоієрея Івана Котовича були підготовлені багаточисельні томи «Виленского 

Археографического сборника,» «Актов Виленской Археографической комиссии,» «Каталога 

древних актов книг реберний Виленской, Гродненской, Минской, Ковенской и прочих». В 

«Литовских епархиальных ведомостях,» редактором яких у 1870–1880-х роках був протоієрей 

І.Котович, вийшли друком праці більш як трьох десятків авторів, які були або безпосередніми 

учнями Михайла Йосиповича або послідовниками його школи. Свідченням загального визнання 

школи може бути звернення професора А. Савича до К.В. Харламповича: «Усердно прошу Вас, 

Констянтин Васильевич, порекомендовать мне тему или темы для научных работ по истории 
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унии. Скажу только одно: в настоящее время Вы единственный квалифицированный ученый 

нашей школы Кояловича-Жуковича» [19].  
Результатом перших досліджень К.В.Харламповича з історії західно-руських земель, стала 

його кандидатська дисертація. Вчений проявив особливу вимогливість до результатів досліджень 

та дійшов виважених висновків. Наприкінці 1894 навчального року відбувся захист дисертації 

«Западно-русские, по преимуществу православные, школы XVI и начала XVII веков». У 

дослідженні простежується глибоке богословське проникнення в події церковної історії. Високу 

оцінку дав цій праці доцент П.М.Жукович [20]. Рада Академії звернула особливу увагу на 

науковий доробок К.В.Харламповича [21]. Вченому був наданий науковий ступінь кандидата 

богослів’я і грошова нагорода з ювілейного капіталу в розмірі 50 крб. [22]. Радою Академії 

ступеня кандидата богослів'я були удостоєні 42 студенти, які закінчили академічний курс. З них 30 

з правом на отримання ступеня магістра без нових усних екзаменів, а тільки після захисту 

магістерської дисертації [23]. Оскільки К.В.Харлампович був казеннокоштним студентом, він 

повинен був чекати направлення на духовно-навчальну службу. Повернувшись після захисту 

кандидатської дисертації на батьківщину в с. Рогачі, К.В.Харлампович проводить активний пошук 

подальшої роботи. На той час для отримання направлення на духовно-навчальну службу 

доводилося чекати роками: «Многие из Ваших товарищей толкались,  и никаких надежд. Ведь 

еще многие сидят без мест из окончивших курс 3–4 года тому назад.» [24]. Був навіть період 

розпачу, коли К.В.Харлампович збирався піти на службу писарем до Синодальної канцелярії, але 

його знайомий чиновник з синоду М.Дем’янович переконує продовжувати наукову кар’єру, а у 

крайньому випадку «…начать с причисления к канцелярии Обер-Прокурора сверх штата. Состоя в 

таком «причислении,» они считаются на государственной службе, получая чины и имеют оклад 

600 рублей в год» [25]. Показовим є той факт, що К.В.Харлампович не збирається продовжувати 

сімейну традицію і приймати сан ієрея навіть за відсутності перспективи отримати призначення і 

готовий працювати писарем: «А все таки интересно, неужели Вы даже не думали о самом 

естественном, дельном и благородном служении  священстве, к которому письмоводительство 

относится как евангельськие «рожци» к хлебу» [26]. К.В.Харлампович приймає рішення очікувати 

направлення на духовно-навчальну службу і починає роботу над збором архівних матеріалів для 

магістерської дисертації. У той час вчений опрацював архіви Києва: Святої Софії та Києво-
Печерської Лаври, восени того самого року він їде до м. Вільно, де опрацьовує фонди Віленської 

Публічної бібліотеки. Впродовж зими 1994/95 р. до самого свого призначення К.В.Харлампович 

опрацьовував фонди Імператорської Публічної бібліотеки та архіви греко-уніатських 

митрополитів в архівах Св. Синоду. Саме в Імператорській Публічній бібліотеці вченому 

пощастило знайти недосліджені науковцями і не введені до наукового обігу західно-руські 

навчальні книги [27]. Більш як через півроку після захисту магістерської дисертації 

К.В.Харламповича було призначено викладачем латинської мови у Казанську Духовну Семінарію 

наказом по громадянському відомству від 22 лютого 1895 р. за №7 [28].  
Остання чверть XIX ст. знаменувала собою стадію найвищого синтезу в церковно-

історичній науці Санкт-Петербурзької Духовної академії, яким відзначені насамперед праці 

І.Є.Троїцького, О.І.Брілліантова, М.К.Нікольського, М.Й. Кояловича, П.М. Жуковича. Час 

навчання К.В. Харламповича у Санкт-Петербурзькій Духовній академії припадає на період 

розквіту історичної науки в стінах академії. Існування при кафедрі російської громадянської 

історії напряму вивчення історії Західної Русі, стало вагомим чинником у виборі 

К.В. Харламповичем напряму наукових досліджень. Період навчання вченого співпадає з часом 

смерті М.Й. Кояловича ─ завідувача кафедри російської громадянської історії і засновника Санкт-
Петербурзької школи історіографії Західної Русі. Новим керівником кафедри і школи став 

П.М.Жукович ─ науковий керівник і наставник К.В.Харламповича, з іменем якого пов’язані 

кандидатська, магістерська і докторська дисертації вченого. До здобутків і навичок отриманих 

К.В.Харламповичем на кафедрі російської громадянської історії у школі історіографії Західної 
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Русі можна віднести всебічну обробку і перевірку досліджуваного ним історичного матеріалу, 

який, крім внесення в науку щось нового, приводив інколи до відкриття невідомого у відомому, 

перегляду деяких історичних концепцій, що складися в попередні роки. Перші академічні 

дослідження К.В.Харламповича засвідчують, що вчений був послідовним продовжувачем 

наукового напряму школи історіографії Західної Русі [29]. Подальші наукові розробки вченого 

також пов’язані з дослідженням розвитку науки і освіти у Західній Русі [30]. Характерною 

ознакою наукових доробків К.В.Харламповича були висока вимогливість до результатів 

досліджень та виваженість висновків, глибоке богословське проникнення в оцінках подій 

церковної історії, широта бачення горизонту церковної дійсності. 
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