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Академік ВУАН К.В.Харлампович 
та його неопублікована праця з історії ніжинських греків 
 

Подано короткий огляд життя та наукової творчості відомого 
історика, академіка Всеукраїнської академії наук Костянтина Хар-
ламповича (1870–1932). За архівними джерелами друкується текст 
статті вченого про історію ніжинської грецької громади XVII–ХІХ ст. 
Ключові слова: академік ВУАН К.В.Харлампович, історія, грецька 
громада в Ніжині. 
 

Дается сжатый обзор жизни и научного творчества известного 
историка, академика Всеукраинской академии наук Константина 
Харламповича (1870–1932). В публикации по архивным материалам 
печатается текст статьи ученого об истории нежинского гре-
ческого общества в XVІІ–XIX вв. 
Ключевые слова: академик К.В.Харлампович, история, греческое 
общество в Нежине. 
 

The short review of life and scientific creation of the known historian, 
academician of Ukrainian Academy of Sciences Konstantin Harlampovich 
(1870–1932). The text of article of the historian about history of nizhyn greek 
society in XVІІ–XIX century is printed in this publication on archival materials. 
Key words: ukrainian academician K.Harlampovich, history, Greek society in 
Nizhyn. 
 

До останнього часу широкому колу дослідників лишаються мало-
відомими студії з історії ніжинської грецької громади ХVІІ–ХІХ ст., напи-
сані свого часу видатним істориком, професором Казанського універси-
тету, доктором церковної історії Санкт-Петербурзької духовної академії, 
членом-кореспондентом Російської академії наук, дійсним членом 
Всеукраїнської академії наук Костянтином Васильовичем Харлампо-
вичем (1870–1932). 

Як історик К.В.Харлампович належав до старої наукової академіч-
ної школи. Його ім’я та науковий доробок навіки вписані в українську 
історіографію, а дослідження з історії Західно-Руської Церкви (Київської 
митрополії) та шкільної освіти на теренах України та Білорусі XVI–XVIII ст. 
досі не втратили своєї вагомості та актуальності. 

Народився К.В.Харлампович 18 серпня 1870 року в селі Рогач 
Берестейського повіту Гродненської губернії (Білорусь) у родині право-
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славного парафіяльного священика. Початкову освіту отримав у духов-
них школах, навчався у Віленській духовній семінарії. Прагнення здо-
бути вищу освіту привело юного семінариста до Санкт-Петербурзької 
духовної академії, курс якої він успішно закінчив у 1894 році [1]. 

Після закінчення академії К.В.Харлампович був направлений 
викладати латинську мову та "цивільну" історію в Казанську духовну 
семінарію. З 1900 року він додатково викладав церковну історію в 
Казанському університеті, де 1909 року отримав посаду виконуючого 
обов’язки екстраординарного, а згодом – ординарного професора [2]. 

Вже у цей час молодий історик друкує численні статті та до-
слідження з церковної історії, з історії Казанської єпархії та шкільництва 
в ній, досліджує пам’ятки церковного письменства. У 1898 році в Казані 
виходить друком капітальна монографія вченого "Западно-Русские 
православные школы XVI и начала XVII века, отношение их к 
инославным, религиозное обучение в них и заслуги их в деле 
защиты православия", в основу якої К.В.Харлампович поклав влас-
ну дисертацію на ступінь магістра богослов’я, захищену у Санкт-
Петербурзькій духовній академії. 

 Ще більшого успіху приніс автору виданий ним у 1914 році перший 
(і на жаль єдиний) том із замисленого тритомного дослідження "Мало-
российское влияние на великорусскую церковную жизнь". Ця 
друга ґрунтовна праця історика стала його дисертацією, за яку 
К.В.Харлампович отримав ступінь доктора церковної історії Санкт-
Петербурзької духовної академії [3].  

Перший том "Малороссийского влияния" знайшов схвальний відгук 
серед істориків і громадськості як Росії, так і України. К.В.Харламповича 
запрошують взяти участь у ХVІ Археологічному з’їзді у Пскові, а 24 квітня 
1915 року Імператорське Товариство Історії та древностей Російських 
присудило автору премію імені Г.Ф.Карпова. У 1916 році К.В.Харла-
мпович стає членом-кореспондентом Російської академії наук. 

 Вагомий внесок історика у вивчення української історії не лишився 
непоміченим і в Україні. 4 червня 1919 року новостворена Українська 
академія наук на спільному зібранні обрала К.В.Харламповича своїм 
дійсним членом по кафедрі Історії Української Церкви. Враховуючи 
важливість теми, яку розробляв історик, УАН доручила йому продовжу-
вати цю роботу і водночас запросила К.В.Харламповича переїхати до 
Києва [4]. Але отримавши це запрошення, історик так і не зміг своє-
часно ним скористатись. В умовах тодішньої розрухи та громадянської 
війни цей переїзд був дуже небезпечним і вимагав значних фізичних та 
матеріальних витрат для родини, що складалася з п’ятьох осіб – 
самого Костянтина Васильовича, його дружини Віри Петрівни та трьох 
дорослих дітей, що навчалися у казанських вузах. Революційні зміни в 
країні негативно позначилися на долях багатьох тисяч людей. Не могли 
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обійти вони й відомого історика. Після скасування Казанської духовної 
семінарії та реформи навчання у Казанському університеті, професор 
церковної історії виявився нікому непотрібним. Але К.В.Харлампович і в 
цей важкий час не припиняє педагогічної діяльності. Перебиваючись мі-
зерними заробітками, він викладає протягом 1921–1922 років матема-
тику в Казанській військовій школі та латину у фармацевтичному техні-
кумі. 20 вересня 1924 року вченого заарештували, залишивши родину 
без жодних засобів до існування [5]. Відомого академіка двох Академій 
звинуватили у "зберіганні та розповсюдженні контрреволюційної 
літератури" (якою, на думку слідчих з ГПУ, були "Известия" Казанського 
товариства археології, історії та етнографії) та "приховуванні церков-
ного майна". Без суду і слідства К.В.Харламповича відправили на за-
слання до Киргизії строком на три роки. Місцем відбування покарання 
для вченого визначили далеке киргизьке містечко Тургай Актюбинської 
губернії (зараз – територія Казахстану), де К.В.Харламповича за жалю-
гідну платню примусили працювати рахівником у повітовому виконкомі. 

Особливе занепокоєння долею К.В.Харламповича виявив академік 
ВУАН Михайло Сергійович Грушевський, який щойно 1924 року повер-
нувся з еміграції до Радянської України. Користуючись своїм "особли-
вим становищем", Михайло Сергійович розгорнув не тільки наукову, 
але й енергійну правозахисну діяльність, рятуючи від репресій своїх 
колег учених. З Костянтином Харламповичем його пов’язували давні 
приятельські взаємини. Обидва історики близько познайомилися ще в 
Казані, де з осені 1916 року запідозрений в "австрофільстві" М.С.Гру-
шевський разом із сім’єю відбував адміністративне заслання під нагля-
дом російської поліції. Тут доля і звела його з родиною К.В.Харлам-
повича [6]. Згодом ці дружні стосунки поміж двома академіками 
знайшли несподіване продовження. 

Дізнавшись про біду, що трапилася з К.В.Харламповичем у 1924 ро-
ці, М.С.Грушевський став клопотатися про дозвіл репресованому 
вченому переїхати в Україну. Саме з ініціативи Михайла Сергійовича 
К.В.Харламповича включили до складу відразу двох комісій ВУАН – 
Старої історії України та Археографічної. Це дозволило не тільки залу-
чити опального історика до наукової роботи, головним чином у вигляді 
наукових публікацій та рецензій в академічних виданнях, але й 
підтримати його та родину матеріально. Надзвичайно важливою була й 
моральна підтримка, яку надавав М.С.Грушевський. 

 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 українську 
мову, якою до цього часу не володів. Весь цей час М.С.Грушевський 
листувався з К.В.Харламповичем, повідомляючи про стан справ в 
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Академії та керуючи його науковою роботою. Водночас Михайло Сер-
гійович не залишав спроб матеріально полегшити життя репресованого 
вченого, клопотався за нього перед Особливою нарадою при Раднар-
комі СРСР, керівництвом Головнауки у Харкові, намагався використати 
для цього й особисті зв’язки. За його дорученням справою К.В.Харлам-
повича у Москві займався аспірант В.Юркевич [7]. Але усі ці зусилля 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.Грушевського і постійна ворожнеча 
з віце-президентом ВУАН С.Єфремовим та її неодмінним секретарем 
А.Кримським.  

Рішучий злам у становищі Академії та особисто М.С.Грушевського 
відбувся з приходом на посаду Наркома освіти М.О.Скрипника. 31 бе-
резня 1927 року останній особисто відвідав Академію і провів спільне 
зібрання академіків. Скориставшись нагодою, на зібранні виступив 
М.С.Грушевський, і, зокрема, знову порушив питання про повернення із 
заслання К.В.Харламповича. Відповідь Скрипника була дуже різкою і 
вразила навіть недоброзичливців Грушевського. Так, С.Єфремов у 
щоденнику писав, що М.С.Грушевський мусив вислухати "начальниць-
кого покрику, мов школяр, пійманий на шкоді". "Я не знаю справи 
Харламповича, – промовив розгніваний нарком, – але за щось же його 
покарано, були, напевне, якісь до того підстави... Я обіцяв, що зроблю 
все, щоб полегшити роботу академікам... Коли ж вони робили заяви 
проти радянської влади або друкували пасквілі за кордоном, то, 
звичайно, ні на які пільги чи сприяння сподіватись вони не можуть. З 
ворогами ми поводитимось як з ворогами" [8]. 

 Але М.Скрипник на цьому не зупинився і невдовзі домігся 
перегляду особового складу академіків ВУАН. 9 березня 1928 року роз-
ширена колегія Наркомосу УСРР розглянула питання про затверджен-
ня дійсних членів ВУАН. Стосовно двох академіків по кафедрі історії 
церкви, К.Харламповича та Ф.Міщенка, прийнято рішення "визнати 
неможливим затвердити таких осіб з політичного та ідеологічного боку 
та у зв’язку з недостатньою їх кваліфікацією". Підставою для цього 
твердження стало те, що ці вчені свого часу були професорами духов-
них навчальних закладів. Ця подія викликала велике незадоволення в 
академічних колах і, за висловом академіка М.Василенка, була 
розцінена як початок "ломки Академії" [9]. 

 Виключення зі складу академіків болюче вдарило 58-річного Кос-
тянтина Васильовича Харламповича. Тим більше для нього це було 
серйозним ударом, що 1927 року нарешті скінчився термін його заслан-
ня. Але переїхати до Києва науковцю не дозволили, і він змушений був 
добувати ще два роки заслання, на цей раз у Ніжині, куди Харлампович 
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приїхав на початку 1928 року. 25 травня 1928 року вже згадуваний 
нами С.Єфремов робить у щоденнику наступний запис: "Приїхав Хар-
лампович – найгіршої для себе години, коли його... викинуто з 
академії. Одбув своє заслання в Тургаї і думав, що врешті мати-
ме святий спокій коло наукової роботи в Києві. Сталося інакше. 
До того ж і жити йому в Києві не дозволено – мусив оселитися 
в Ніжині... Складає враження серйозної і порядної людини" [10]. 

 Оселився вчений у будинку Івана Григоровича Турцевича, 
професора стародавньої історії Ніжинського історико-філологічного 
Інституту. Тоді ж до нього змогла приїхати і дружина Віра Петрівна. Але 
нещастя продовжували переслідувати родину Харламповичів. Після 
перенесених поневірянь Віра Петрівна тяжко захворіла і радість зустрічі 
була короткою: невдовзі вона передчасно померла... [11]. 

 Перебуваючи у Ніжині, К.В.Харлампович, здоров’я якого теж було 
суттєво підірване важкими умовами життя на засланні, не схилився 
перед ударами долі і не облишив серйозної наукової роботи. Спів-
працюючи у бібліографічному відділі часопису "Україна" та Педагогічній 
комісії Історико-філологічної секції ВУАН, Історик продовжував друку-
вати статті та рецензії в різних академічних виданнях. У цей час з 
ініціативи М.С.Грушевського в Ніжині створюється науковий осередок, 
до складу якого увійшли як старі наукові кадри, так і молоді викладачі 
Ніжинського інституту народної освіти Д.І.Абрамович, К.Ф.Штепа, 
А.Г.Єршов, І.Г.Турцевич, М.Н.Петровський, О.І.Покровський, Є.А.Рих-
лик, В.І.Рєзанов, М.М.Бережков та інші. До цього гурту визначних 
істориків та філологів прилучився і К.В.Харлампович. Одночасно істо-
рик досліджував місцеві архіви, зокрема архів Ніжинського грецького 
братства та магістрату, що містив унікальні документи ХVІІІ–ХІХ ст. 
Результатом його кропіткої праці стала публікація 1928 р. у часописі 
"Архівна справа" нарису "Архівна спадщина ніжинських греків". А в 
наступному 1929 р. побачила світ перша частина його фундаменталь-
ного дослідження – "Нариси з історії грецької кольонії в Ніжині 
ХVІІ–ХVІІІ ст." У передмові до "Нарисів" К.В.Харлампович, згадуючи 
своїх попередників у вивченні історії ніжинських греків, писав: "Щодо 
мене, то я, випадковий гість у Ніжині, теж зробив спробу вивчи-
ти грецькі архівні справи... Відсутність багатьох справ у Ніжин-
ському архіві – з одного боку, з другого – неможливість для 
мене, через умови мого життя, використати архіви харківські, 
московські, тощо, примусили мене одмовитися від думки склас-
ти історію ніжинської грецької колонії. Я поставив собі обмеже-
ну мету: дати кілька нарисів з історичного життя грецької 
общини, поповнюючи й спростовуючи те, що вже друкувалося 
про греків". Незважаючи на таку скромну оцінку автором своєї праці, 
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до останнього часу це дослідження лишається найповнішою науковою 
розвідкою з історії грецької колонії у Ніжині [12]. 

Дослідження з історії ніжинських греків стало останньою фундамен-
тальною працею історика. Здоров’я К.В.Харламповича було серйозно 
підірване. 6 червня 1930 року Костянтин Васильович нарешті отримав 
повідомлення про те, що йому дозволене "вільне проживання", і почав 
клопотатися про переїзд до Києва. У цьому сприяв його ніжинський 
колега, молодий талановитий історик К.Ф.Штепа, якому вдалося залу-
чити К.Харламповича до роботи у створеній 1 лютого 1930 року у Києві 
Комісії для досліджень з історії Близького Сходу та Візантії. 30 вересня 
1931 року К.В.Харлампович нарешті виїхав до Києва, залишивши бібліо-
теку та деякі особисті речі своєму ніжинському колезі І.Г.Турцевичу [13]. 

 Про останні місяці життя видатного історика, на жаль, ми знаємо 
дуже мало. Можливо, що попрацювати на новому місці вченому так 
вже і не пощастило. Не додали йому здоров’я і драматичні події, що у 
цей час відбувалися у Києві. Гучна справа так званої "Спілки визво-
лення України", з якої розпочався давно запланований радянськими 
репресивними органами розгром Всеукраїнської академії наук, арешт 
та депортація у Москву академіка М.С.Грушевського навесні 1931 року, 
гучна кампанія цькування в партійній пресі його "буржуазно-націоналіс-
тичних" концепцій та арешти колишніх соратників, загальна атмосфера 
безвиході – усе це призвело до загострення старих хвороб. Після 
переїзду до Києва, К.В.Харлампович поселився у свого колишнього 
колеги К.Ф.Штепи і змушений був заробляти на життя, вичитуючи в 
"Держвидаві" коректури журналів "Економіст-марксист" та "Історик-
марксист". Одночасно вчений намагався знайти собі житло і будь-яку 
роботу, зокрема в Інституті соціального виховання, де йому обіцяли 
місце бібліотекаря. Посильну допомогу Харламповичу надавали його 
друзі і знайомі по Ніжину, зокрема випускниця Ніжинського ІНО Євгенія 
Спаська та вдова колишнього професора Ніжинського історико-
філологічного інституту В.К.Піскорського Зінаїда Піскорська. До 
останніх днів життя Костянтин Васильович продовжував листування з 
ніжинським колегою М.М.Бережковим. 

Не помилимось дуже, якщо зазначимо, що передчасна смерть 
вченого 23 березня 1932 року врятувала його від чергової розправи 
радянських репресивних органів: слідчі з ГПУ готували К.В.Харлам-
повичу чільне місце серед діячів ніжинського відділу вигаданого ними 
"Національного центру", яким буцімто керував сам М.С.Грушевський... 
У коротенькому анонімному некролозі, вміщеному в збірнику праць 
Інституту слов’янознавства АН СРСР у Ленінграді сухо повідомлялось 
про смерть "відомого історика, колишнього академіка ВУАН" Костян-
тина Харламповича і відзначалось, що більшість праць ученого була 
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присвячена різноманітним питанням церковної історії та історії народ-
ної освіти докапіталістичної доби і стосувалась України та Білорусі. Тут 
же наводився далеко неповний перелік друкованих праць ученого. Так 
драматична доля історика уклалась всього в декілька абзаців 
друкованого тексту... [14]. 

За задумом К.В.Харламповича, його праця про грецьку колонію в 
Ніжині ХVІІ–ХVІІІ ст. складалася з 6 великих нарисів, загальним 
обсягом 383 сторінки, кожний з яких висвітлював окремий бік життя 
ніжинських греків. У фондах Інститут рукопису Національної бібліотеки 
України імені В.Вернадського зберігається автограф К.В.Харлампо-
вича, який містить проспект його майбутньої роботи. З огляду на 
важливість для реконструкції праці історика, наведемо текст цього 
документу повністю. Загалом, означена розвідка з історії ніжинської 
грецької громади мусила містити наступні розділи: 

"Передмова. Література питання. 
І. Нарис І. Загальний огляд історії ніженських греків – зростання 

їхніх привілеїв і боротьба за них з іншими станами та урядами. 
1. Греки на Україні до 1675 р. 
2. Початок грецької колонії в Ніжені. 
3. Організація грецької парахвії та братства. 
4. Ніженські греки й Московський уряд. 
5. Церковні стосунки братства. 
6. Ніженське братство за гетьмана Данила Апостола та цариці 

Ганни. 
7. Ніженські греки й українська суспільність. 
8. "Компромиссиальный суд греческого нежинского братства". 
9. Ніженське братство за цариці Лизавети. 
10. Як ставився до братства гетьман Кирило Розумовський. 
11. Ніженське братство в освітленні Наказу депутатові до Кате-

ри пінської Комісії. 
12. Ніженське братство і граф Рум’янцев. 
13. Ніженський грецький магістрат, його початок і взаємовідноси-

ни з урядами (1785–1801). 
Нарис II. Національний склад, професійна розбивка, статистичні 

дані. 
1. Дані на початкову добу (до 1711 p.). 
2. Перепис 1711 р. і доба до 1760-х років. 
3. Перепис 1760-х років. 
4. Ревізія 1782 р. 
5. "Чищення" братства від негреків (1783-1799). 
6. Ревізія 1795 р. (49 1/2 ст. на машинці)  
Нарис III. "Права, по которым судились" ніженські греки. 
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1. Державні закони російські. 
2. Литовський статут. 
3. Закони грецькі. 
4. Устав Грецького братства і структура останнього. 
5. Судоговоріння. (53 ст.)  
Нарис ІV. Ніженські греки й місцева промисловість. 
1. Ремісницька промисловість. 
2. Фабрична промисловість. 
3. Сільськогосподарська промисловість. (15 1/2 ст.)  
Нарис V. Ніженські греки й торгівля. 
1. Загальні умови торгової діяльности греків України. 
2. Закордонна торгівля. 
3. Торгові шляхи. 
4. Перевозне мито й інші пошлини: а) у Валахії й Молдові; б) у 

Польщі. 
5. Мита на Україні та в Росії: а) індукта й евекта; б) внутрішні 

мита. 
6. Незручності торговельних шляхів. 
7. Транспорт. 
8. Хто їздив за кордон.  
9. Маклери в Ніжені. 
10. Біржа та кав’ярні. 
11. Внутрішня торгівля: а) в самому Ніжені; б) на українських 

ярмарках; в) торговельні зносини греків з Москвою; г) з іншими 
російськими містами. 

12. Товариства. 
13. Кредит. 
14. Останні уваги. (141ст.) 
Нарис VI. Просвітна діяльність Ніженської грецької громади. 

Заходи соціальної допомоги. 
1. Шкільна освіта. 
2. Книги. 
3. Добродійність. (33 ст.) 
Додатки – 5 документів, 1 др. арк.  
Покажчик власних імен і географічних назв. 1,4 др. арк." [15]  
Незважаючи на велику кількість документального матеріалу (понад 10 

тисяч грецьких справ у Ніжинському округовому архіві), праця К.В.Харлам-
повича була написана дуже швидко і передана до друку в історико-філо-
логічний відділ ВУАН. Але, як вже зазначалось, побачила світ у 24 номері 
"Записок історико-філологічного відділу ВУАН" за 1929 рік лише перша 
частина цієї праці. Незважаючи на ряд схвальних рецензій, подальше 
видання дослідження загальмували, можливо з причин ідеологічного 
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характеру. На жаль, значна частина цієї фундаментальної праці про 
ніжинських греків на сьогодні вважається втраченою. Лише у 1999 році 
Є.К.Чернухін, відомий історик і філолог, греколог Київського національ-
ного університету імені Т.Шевченка, визнаний фахівець з історії 
грецьких громад в Україні, видав за віднайденими рукописами п’ятий 
розділ "Нарисів" "Ніжинські греки й торгівля" у ІІІ-й книзі "Записок 
історико-філологічного товариства Андрія Білецького" [16]. 

У Ніжинському відділі Чернігівського обласного державного архіву, 
в особовому фонді К.В.Харламповича, нам пощастило віднайти 
чернетку початкового варіанту нарису "Грецька колонія в Ніжині в її 
минулому (ХVІІ–ХVІІІ ст.)". Ця розвідка, хоча і не була закінчена 
автором, але все ж таки має самостійне наукове значення та була опу-
блікована у збірнику "Греки в Ніжині. Вип. ІІ" (Київ, 2001). У ніжинському 
фонді К.Харламповича також пощастило відшукати ще один фрагмент 
чернетки ІІ розділу дослідження про ніжинських греків "Національний 
склад, професійна розбивка, статистичні дані", який теж було 
опубліковано у вищезгаданому збірнику [17]. 

До останнього часу неопублікованим лишався шостий розділ "На-
рисів", що був озаглавлений автором: "Нарис VI. Просвітна діяльність 
Ніженської грецької громади. Заходи соціальної допомоги". Машино-
писна копія цього розділу у двох примірниках і підготовлений до друку 
додаток у вигляді документів (який, на жаль, так і не був завершений 
автором) зберігаються в Інституті рукопису Національної бібліотеки 
України імені В.Вернадського [18]. Публікацію цього розділу і пропо-
нуємо читачам сьогодні. Наукова праця К.В.Харламповича друкується з 
урахуванням авторської правки. Орфографію та стилістику тексту не-
значно змінено відповідно до існуючих норм сучасного українського 
правопису. Науковий апарат та примітки подаються у такому вигляді, як 
їх залишив автор. 

Маємо надію, що настане день, коли фундаментальна праця 
академіка К.В.Харламповича з історії ніжинського грецького братства 
ХVІІ–ХVІІІ ст., справді унікального явища у вітчизняній історії, побачить 
світ в одному виданні, хоча б у тих фрагментах, які збереглися до 
нашого часу. 
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