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(ПОЧАТОК ХХ-ГОСТ.)

Говорити про існування української візантології ми можемо,
починаючи з моменту створення, в 1926 р. при Українській Академії
наук Комісії для вивчення Візантійської писемності та її впливу на
Україну. Українська візантологів була природним продовженням тієї
ж області загапьноросійської історичної науки. До оформлення
української державності в 1917-1918 р. на території України існувало
два центри, де вивчення історичної спадщини Візантії були найбільш
розвинуті - це Одеса та Київ.

Ф. І. Успенський (1845-1928) протягом 20 років був
професором Новоросійського університету, він «читав курси з
візантинознавства та займався дослідженнями спеціальних питань
у цій галузі»1. Разом з ним в університеті працювала плеяда
видатних візантологів: Н. П. Кондаков (1844-1925), який займався
візантійським мистецтвом, іконографією; М. Ф. Красносельцев
(1845-1898) будучи професором кафедри церковної історії вивчав
богослужбові чини константинопольської церкви, А. І. Кірпічников
(1845-1903) у своїх роботах досліджував, зокрема, візантійські
літературні пам ятки. Крім того, у 1890 р. стараннями
Ф. І. Успенського було відкрито Візантологічне відділення Одеського
Історико-Філологічного Товариства, він же був редактором перших
двох випусків збірника, випущеного цим відділенням (Літопис
Історико-філологічного Товариства при Новоросійському
університеті Візантологічного відділення)2.

У Києві одним з центрів візантологічних досліджень була
Київська Духовна Академія (КДА). Викладачі КДА, в зв язку зі
специфікою цього навчального закладу, в своїх дослідженнях досить
часто зверталися до візантійської тематики. Своєю науковою
діяльністю вони сприяли розвитку не тільки церковної історії, але й
світської науки. Наприкінці ХІХ ст. вивчення церковної історії
базується на суто науковій основі, церковний та світський напрямки
у візантології стають взаємодоповнюючими до такої міри, що часом

417



СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ВІЗАНТОЛОГИ В УКРАЇНІ

їх важко розмежувати. Крім усього іншого, це викликано й
особливістю самого предмету дослідження, адже у Візантійській
імперії церковне і світське життя були тісно переплетені.

У Київському університеті святого Володимира проблем
візантології у своїх дослідженнях торкалилися, зокрема, такі вчені,
як Ф. А. Терновский (1838-1884), В. С. Іконников (1843-1923),
Ю. А. Кулаковський (1855-1919). Останній читав курс візантійської
історії і розпочав її викладення в своїй роботі «Історія Візантія».
Він встиг дійти тільки до початку VIII СТ. (це склало 3 томи - вони
були опубліковані в Києві в 1910-1915 р.)3. Але хвороба, а згодом
смерть ученого перешкодили йому закінчити цю працю.

Відзначимо також, що при університеті в 1867 р. було створено
Історичне Товариство Нестора Літописця в якому робилися доповіді,
в тому числі й з історії Візантії4.

1917 рік преніс корінні зміни в життя Російської імперії, які
позначилося і на долі російської науки, зокрема, візантиністики.
Політична ж ситуація, що склалася в Україні спочатку сприяла
становленню та розвитку національної науки. Так, у 1918 р.
з являється довгоочікувана Українська Академія наук (УАН)5. Вже
в перших установчих документах УАН вказується необхідність
розвитку в Академії такої важливої галузі науки як
візантинознавство, зокрема, йшлося про необхідність відкриття
Кафедри Візантології'6.

Але дослідженням візантійської спадщинина в України
займалися й інші організації Академії, (зокрема, Археографічна,
Софійська Комісії та Археологічний комітет).

Так, за запрошенням Української Академії наук з
Археографічною комісією, з моменту її появи, співробітничав
1.1. Соколов, відомий еллініст та візантиніст7. На першому засіданні
Археографічної комісії при УАН (воно відбулося 4.04.1919) ученим
була внесена пропозиція про збір документів з історії української
церкви по грецьких архівах. Згодом, професори І. І. Соколов і
М. Ф. Мухін®, (вони обидва співробітничали з Археографічної
Комісією) подали до 1-го Історико-філологічного відділу Академії
доповідні записки з пропозиціями і планами вивчення документів з
історії української церкви в грецьких і західних архівах. Але при
політичній обстановці, що склалася, а також через відсутність
фінансування, здійснити їх наміри було не можливе. Тому 1-й відділ
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доручив ученим проробити спочатку документи в українських
архівах, а з першою ж нагодою провести дослідження в архівах
Москви, Петрограда, Стамбула і Рима. У протоколах Археографічної
Комісії зафіксовано, що професора І. І. Соколов і М. Ф. Мухін
збирали в архівах і рукописних зібраннях Києва матеріали що до
історії церкви в Україні. І. І. Соколову було доручене вивчення
грецьких рукописів. Він виїжджав на Полтавщину, у Ніжин, і привіз
звідти велику кількість документів. Знайдені матеріали він редагував
і готував до друку, 1-й тім був цілком готовий, 2-й-редагувався.
Зібрані документи, нажаль, так і не були опубліковані.

І. І. Соколов був також співробітником зі спеціальних
дорученнь 1-го Історико-Філологічного відділу. Він розробляв тему
«Грецький схід і Україна, переважно в XV-XVI ст.». Також
1.1. Соколов працював над посібником «Історія Візантія», де втому
числі повинні були докладно досліджуватися взаємини Візантії й
України. Крім того, він займався зборами і компонуванням матеріалу
з візантійської історіографії9.

У1921 р. на основі секцій Українського наукового товариства
й Археологічної комісії УАН був створений Археологічний комітет10,
до нього входили секції матеріальної етнографії, археології,
архітектурно-монументальна, музейна і секція мистецтв, у роботі
яких, так чи інакше з являлася візантійська тематика. Наприклад,
В. Г. Ляскоронський11, один зі співробітників археологічної секції,
займався вивченням візантійських і давньоруських монет12, а члени
секції мистецтв досліджували вплив візантійського мистецтва на
українське (І. В. Моргілевський, Г. Г. Павлуцкий).

Крім того, в тому же 1921 року з ініціативи голови
Археологічного Комісії Ф. І. Шміта13 була організована Софійська
комісія, яку він же й очолив. Вона була створена для вичерпного та
різнобічного вивчення (історичного, археологічного і мистецького)
цього пам ятника, що має всесвітнє значення, а також з метою
видання праць, йому присвячених. Ця установа ввійшла до складу
Археологічної Комітету УАН. Заступником голови Софійської комісії
став проф. Г. Г. Павлуцький14, секретарем - І. В. Моргілевський15.
Вчені, які працювали в цій установі, були досвідченими
архітекторами та мистецтвознавцями. Деякі з них і раніше
займалися дослідженням Софії, зокрема, Г. Г. Павлуцький,
О. П. Новицький, В. О. Пархоменко16. Голова Комісії, Федір Іванович
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Шміт, був знаним мистецтвознавцем, займався вивченням
візантійських храмів, досліджував він також і Київську Софію17.

Незважаючи на те, що вже 1 січня 1922 р. Софійська комісія
була розпущена Загальним Зібранням Академії в зв'язку зі
скороченням штатів, співробітники встигли провести деякі
архітектурні та археологічні роботи. Проте, не забаром діяльність
Комісії була відновлена завдяки О. П. Новицькому, що її й очолив.
Співробітники проводили роботи по збереженню та реставрації
фресок і мозаїк Софії, стан яких на той момент було загрозливим.
Під час цих робіт були виявлені фрески XI ст. і XVII ст.18 Стан самої
будівлі Софії також викликав побоювання, але на її реставрацію
просто не вистачало коштів.

І. В. Моргілевський займався архітектурним дослідженням
пам ятника, він провів зондажи та обміри споруди. Зробив спроби
визначення архітектурного типу Софії. У1926 році були опубліковані
результати його досліджень19.

Ми згадали далеко не всі установи, що торкалися історії
Візантії в своїх дослідженнях, у виданнях Академії досить часто
з являлися статті з візантійської тематики. Однак потрібно
констатувати, що діяльність усіх цих установ не дала особливих
результатів у плані комплексного розвитку українського
візантинознавства. Тільки з появою Візантологічної комісії можна

говорити про якусь системність у вивченні історії Візантії. В
документах самої Візантійської Комісії відзначено також, що з часу
створення УАН учені різних спеціализаций, різні установи
займалися вивченням, як історії Візантії, так і візантійської спадщини
в Україні, але лише остільки, оскільки це було необхідно для
тематики, що вони розробляли20.

Візантологічна комісія була створена стараннями академіка
Ф. І. Міщенка21 9 квітня 1926 р., він же став її першим головою. Вона
була організована при кафедрі Візантології, створеної набагато
раніше, хоча фактично її робота почалася тільки після появи Комісії.
Повна назва нової установи Академії - Комісія для вивчення
Візантійської писемності та її впливу на Україну. В перших
протоколах Комісії формулювалося її основне завдання: вивчення
впливу культури Візантії на культуру України. Крім того,
відзначалося, що поскільки візантинізм переважно в літературних
пам ятках, ці пам ятки являються головним джерелом і об єктом
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розвідок, через що й дано Комісії зазначену повну назву... Однак
ця назва не повинна надто звужувати рамки Комісії..., вона повинна
охопити візантинізм взагалі... 22. Віддаючи належне значенню
візантійського впливу на Україну, дослідники Комісії вважали, що
... не ознайомившись досконально з історією й культурою Візантії

не можна зрозуміти історії України, ні з ясувати речових та писемних
пам яток . Підкреслювалося, що обов язком українських учених є
дослідження візантійського впливу не тільки на різні аспекти життя
держави (політичний, економічний), але і на українську народну
творчість, українську писемність і літературу.

Діяльність співробітників Комісії полягала в написанні
доповідей, присвячених різним аспектам, як історії Візантії, так і її
впливу на історію і культуру України, що потім публікувалися в різних
виданнях Академії (згодом планувалося видати спеціальний
«Візантійський збірник»), створенні бібліографічного покажчика
візантологической літератури і зведеного каталогу візантійської
літератури, а також покажчика статей з візантології та грецьких
рукописних матеріалах, що зберігалися на Україні й в Росії; зібранні
візантійських джерел для подальшого видання «Corpus y
візантійських джерел про Україну»; в процесі роботи був створений
Візантологічний кабінет; планувалося організувати курси
новогрецької мови23.

У рамках дослідження «візантинизму» учені Комісії ставили
перед собою наступні наукові задачі:

Загальні питання: Аграрна історія Візантії (цю проблему
розробляв О. Д. Дмитрієв); Візантійська філософія та її вплив на
Європу, зокрема на Україну (П. П. Кудрявцев)24; Соціальний рух у
Візантії, візантійське право (Ф. І. Міщенко); Положення рабів у Візантії
(М. Ф. Мухін); Євреї у Візантії(В. П. Рибинський)25; 6.Археологія і
мистецтво України і візантійський вплив на них (І. В. Моргілевський,
В. М. Зумер2®, М. О. Макаренко27); Історія Візантії никейского періоду
(В. І. Барвінок28). Питання бібліографії та історіографії:
Періодизація історіографії вісторії Візантії (В. І. Барвінок); Складання
покажчика візантологічної літератури (Ю. П. Діяковський); Огляд
старопечатных видань «як приклад для вивчення візантійського
впливу на історію України»29 (В. О. Крижановський30); Візантійський
вплив на давньоукраїнську писемність (М. Ф. Оксиюк31); Стан
візантійських студій в Україні(М. Ф. Оксиюк).
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До сфери інтересів співробітників Комісії входили не тільки
перераховані вище проблеми. Щоб створити уявлення про спектр
їхніх наукових інтересів, приведемо деякі з назв доповідей:
- Барвінок В. І. Академік Н. П. Кондаков та його роботи в галузі

візантології.

- Барвінок В. І. Роль балканських слов ян в історії Візантії.
- Кудрявцев П. П. До історії візантійського впливу наУкраїну.
- Кудрявцев П. П. Другий міжнародний конгрес візантиністів у

Белграді.
- Кудрявцев П. П. Вплив Візантії на західноєвропейську

філософію.
- Лозовик Г. Н. Творчий шлях і наукова діяльність Ф. І. Успенського.
- Лозовик Г. Н. Перший міжнародний конгрес візантиністів у

Бухаресті.
- Міщенко Ф. І. З історії східно-візантійської культури. Споріднення

і шлюб.

- Міщенко Ф. І. Візантійсько-українські вірування про вовкулаків.
- Міщенко Ф. і. Джерела цивільного шлюбу в римсько-візантійській

культурі.
- Міщенко Ф. і. Роботи з візантології на Заході за останній період.
- Міщенко Ф. І. Хто такі візантійські хусаріі.
- Моргілевський І. В. Візантійська архітектура Константинополя

по останніх дослідженнях.
- Мухін М. Ф. Раби у Візантії в часи Юстиніана VIII в зв язку з

попереднім їхнім положенням у римській державі.
- Полулях О. І. З історії освіти в Візантії.

Незважаючи на політичну ситуацію в країні і недостатнє
фінансування, співробітники Комісії намагалися стежити за
діяльністю візантологів інших наукових закладів, як радянських, так
і закордонних. Вони виписували книги і журнали з закордону,
обмінювалися виданнями з Російською Академією наук і грецькими
науковими установами. З Комісією співробітничали також учені з
інших міст України і СРСР: К. Харлампович (Ніжин), М. Вязьмижина
(Харків), В. Пархоменко (Дніпропетровськ), П. Потапов (Одеса),
С. Шестаков (Казань), К. Кекелидзе (Тбілісі), Д. Лебідь (Москва) та
інші. Зокрема, вони надсилали свої статті до Комісії для публікації
у «Візантійському збірнику». Візантологічна комісія співробітничала
з «Російсько-візантійською історичною словниковою Комісією» з
питання перевидання словника Дюканжа32.
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Що стосується інших установ Академії, то Комісія активно
співробітничала з історико-єтнологічним відділом Київської філії
Всеукраїнської наукової асоціації сходознавства (ВУНАС),
Семітологічною комісією33. Проводилися спільні засідання, на яких
зачитувалися й обговорювалися доповіді, погоджувалися плани
наукових праць. Окремі члени Візантологічної комісії були
одночасно і членами згаданих організацій. Ф. І. Міщенко був, крім
того, заступником голови Історико-єтнологічного відділу.

Згідно з протоколами Комісії, її співробітниками складався
бібліографічний покажчик візантійської літератури і зведений
каталог візантійської і візантологічної літератури, що належала
бібліотекам колишньої КДА, Києво-Печерського, Видубецкого і
Михайлівського монастирів, Софійського собору, які на той момент
були передані на збереження Всенародній бібліотеці України
(ВБУ)34. Робота зі складання каталогу в основному виконувалася
О. Д. Дмитрієвим. Складанням покажчика візантійської літератури
займалися М. Ф. Оксиюк, В. І. Барвінок, М. І. Сагарда35,
Ю. П. Діяковський, що одночасно були співробітниками ВБУ і
працювали з фондами цих монастирів та Софійського собору36.

В 1927 р., після надання в розпорядження співробітників
Комісії приміщення, почалася робота з створення Візантологічного
кабінету, де, поможливості.був створений підручний фонд
(візантологичіна література, довідники, карти і т.п.). Крім того, був
сформований візантологічний відділ у ВБУ

Цікавим документом є науково-операційний план на 1929-
1930 р.37, один з останніх документів Комісії. У ньому згадується,
що саме з раніше запланованого вже зроблено, що робиться, а що
тільки заплановано. Цей документ можна назвати своєрідним
підведенням підсумків роботи Комісії, бо незабаром вона припинила
своє існування.

Науковці Комісії при наявності необхідних засобів, бачили
організацію її роботи в такий спосіб. Уже якийсь час співробітники
готували матеріал для історії української писемності взв язку з
візантійським впливом, планувалося дослідження візантійського
впливу на український фольклор. П. П. Кудрявцев, М. Ф. Оксиюк,
М. і. Сагарда при участі проф. Д. І. Абрамовича (Ніжин),
проф. П. А. Потапова (Одеса), а також акад. А. Ю. Кримського й
акад. В. М. Перетца (у випадку їхньої згоди), повинні були скласти
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перспективний план вивчення пам ятників української народної
творчості та писемності взв язку з візантійським впливом на них.

Члени Комісії В. І. Барвінок, О. Д. Дмитрієв, Ф. І. Міщенко,
М. Ф. Мухін, О. І. Полулях, В. П. Рибинский, у співробітництві з
іншими візантиністами і філологами, не тільки українськими, повинні
були розробляти Корпус візантійських свідчень про Україну -
науково-критичне видання джерел українською мовою, з
бібліографічним апаратом і коментарями. Передбачалося
одночасний розгляд матеріалів, що стосуються історії візантійських
колоній у Північному Причорномор я.

Планувалося також науково-критичне видання грецьких
рукописних матеріалів, які знаходилися в різних книгосховищах
Києва. Підбором зазначених матеріалів повинні були займатися
Ю. П. Діяковський, М. Ф. Оксиюк, П. П .Кудрявцев, В. П. Рибинський
і, як відзначено в документі, інші запрошені фахівці.

Проф. М. М. Скалабанович повинен був продовжити збір
матеріалу для нового видання словника Дюканжа.

У документі було заплановане видання 4-х випусків
Візантійського Збірника: на 1929-1930 р. - 1-й випуск, на 1930-1931,
1931-1932 . - публікація ІІ-го й ПІ-го випусків («Матеріали з і сторії
візантійського впливу на українську писемність»), і в 1932-1933 р.
- IV-й («Матеріали з історії взаємин між Візантією й Україною»). 1-й
випуск Збірника, за задумом редакції, повинний був орієнтувати в
завданнях візантології України38.

Для подальшого розвитку української візантинистики
пропонувалося організувати курси новогрецької мови для бажаючих
працювати в цій галузі науки. Однак, на думку співробітників, одного
цього було замало, необхідно також, щоб при Комісії існував інститут
аспірантури39.

Для популяризації діяльності Візантійської Комісії, в руслі часу,
було вирішено читати лекції в робочих клубах. Планувалося також
організувати екскурсії по Києву та його околицях для науковців,
учнів і робітників 40.

Необхідно відзначити, що за час існування Комісії в ній була
тільки одна посада штатного співробітника, а з позаштатних
співробітників тільки двоє були постійними (М. І. Сагарда, заступник
завідувача та О. І. Полулях, секретар Комісії). В штаті був
в.о. завідувача П. П. Кудрявцев, і тільки він один систематично
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одержував зарплату. О. І. Полулях і О. Д. Дмитрієв (укладач
каталогу), одержували гроші по факту виконання роботи, за ведення
документації кафедри і складання карток, відповідно. Робота інших
співробітників не оплачувалася. Фінансовий стан Візантологічної
Комісії взагалі (як і багатьох інших наукових установ) було досить
складним: грошей не вистачало також і на придбання необхідної
наукової літератури в достатній кількості, не вистачало навіть такого
дріб язку, як картки для складання каталогу.

Крім того, роботі заважала постійно зростаюча бюрократизація
Академії, як і будь-якої радянської установи кінця 20-х років. За час
роботи Комісії співробітники змушені були реагувати на різноманітні
документи: від них вимагали написання декількох видів звітів,
складання різних планів, проведення інвентаризації (для чого
потрібно було виділити окремого наукового співробітника Комісії),
Комісію завалювали паперами з бухгалтерії і т.п. Зустрічаються
також повідомлення про перевибори в Міську раду, в зв язку з чим
потрібно надати доповідачів у робочих клубах, на підприємствах і
повідомити про це секретаря Відділу. В комісію була спрямована
анкета з питанням про наявність контактів (особистих і колективних)
з організаціями й окремими вченими, як радянськими,так і
закордонними і т.д. і т.п.

Практично відразу, з початком фінансування радянським
урядом Академії, починається скорочення штатів. Воно проходить
у 1921, 1922, 1923 р., а в 1924 р. новий наказ про скорочення.
Одночасно відбуваються спроби втручання в академічне керування,
що б перебудувати «буржуазну» УАН, що функціонує по
«гетьманско-петлюровскому» статуті,» і не встиг ще остаточно
об єднатися з робочою і селянською масами»41. Так, 14 червня
1921р., була прийнята постанова відповідно до якого вводилося
Положення про Всеукраїнську Академію наук (ВУАН). Воно повинне
було замінити статут 1918 р. Однак протягом наступних декількох
років Академія продовжувала існувати за старим статутом, тільки
зі зміненою назвою. Фактично, Положення 1921 р. такі не було
цілком втілене в життя.

Одним з результатів втручання в работу Академії було те, що
27 лютого 1922 року М.П. Василенко був змушений, відмовитися
від посади президента УАН. А в 1923 р. проходять арешти в справі
«Центра Дії», зокрема, в числі інших був зарештований
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М.П. Василенко. На його захист виступила ВУАН, шукалися шляхи
для звільнення вченого42.

З другої половини 20-х років положення ще більше
погіршується. Відбувається пряме порушення автономії Академії
за допомогою адміністративних методів, спроб силовими методами
здійснювати безпосереднє керівництво нею. Так, у 1928 р. Комісією
з обстеження стану і роботи ВУАН при Народному Комісаріаті освіти
(НКО) були проведені перевірки всієї діяльності Академії (її наукової
праці, роботи Загального зібрання, діяльності відділів ВУАН,
господарської діяльності)43. Про результати перевірок доповідалося
на засіданні Комісії Наркомосвіти УРСР. Також вимагалися списки
академіків, починаючи з1918р., для перегляду44. У підсумку 47
академіків були затверджені, 14 чоловік викликали сумнів (з них 5
- іноземні члени), двох академіків: Ф.І. Міщенка і К.В. Харламповича
не затвердили «з політичної й ідеологічної сторони», а також через
«недостатнюїхню кваліфікацію»45. У Наркоматі освіти залишилися
незадоволеними результатами перевірки: у всіх сферах діяльності
Академії були виявлені помилки. В наслідок цього був зроблений
висновок, що Упрнаука не виконує своїх обов язків, покладених на
неї НКО, не стежить за виконанням усіх передбачених статутом і
директивами НКО умов діяльності Академії46. Поряд з цим, з метою
підняття авторитету ВУАН у СРСР і закордоном, було прийняте
рішення розробити серію заходів, зокрема, передбачалося
широкомасштабно відсвяткувати її 10-літній юбілей. Також
відзначалося, що стан української науки продовжує знаходитися
на старому дореволюційному рівні, коли коло інтересів було штучно
звужене мовними й етнографічними проблемами, а точні,
природничі та соціологічні науки відсувалися на периферію.
Наркомосвіти47 відзначав, що треба змінити таке положення речей,
і гуманітарні науки якоюсь мірою повинні уступити технічним.
Говорилося також про необхідність включити наукову роботу ВУАН
до організаційної частини майбутнього наукового процесу в УРСР,
зв язати її з планом господарського і культурного розвитку України
і поставити на допомогу соціалістичному господарству радянської
республіки 48. В той же час, підкреслювалося, що українська наука
повинна розвиватися вільно.

Однак поворотним пунктом у перетворенні ВУАН в установу,
яка б відповідала всім вимогам соціалістичного будівництва, можна
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назвати вибори в Академію комуністів у 1929 р.49 Вони були з усією
старанністю підготовлені радянською владою, причому як у ВУАН,
так і до АН СРСР (вибори проходили в 1928-1929 р.). Передвиборна
кампанія в Україні була ідентична тій, що проходила в союзній
Академії. Висування кандидатур, як і весь передвиборний процес
носив суспільний характер. Кандидатів мали право висувати не
тільки всі наукові установи, окремі вчені, вузи, але і громадські
організації50. Інформація про кандидатів друкувалися в газетах.
Нерідко згодом починалися громадсько-політичні розгляди,
підсумком яких нерідко ставали арешти. Деякі вчені жалілися з
приводу свого висування, знімали свої кандидатури. Вперше вибори
до ВУАН, у порушення статуту, проходили шляхом відкритого
голосування. Не усім вченим удалося відразу пройти в Академію,
багатьох довелося проводити по додаткових списках. Тоді як,
партійні кандидати були обрані одноголосно.

Репресивні дії проти академічної науки в 1928-1931 р., з метою
домогтися її повного підпорядкування авторитарній радянській
державі, як у Росії, так і в Україні, відбувалися по єдиному сценарію.
Так, в АН СРСР масштабні репресії почалися після проведення в
Академію комуністів у 1928-1929 р. (так зване «академічна справа»
1929-1931 р.), у ВУАН (і також після виборів 1928 року комуністів у
члени Академії), був проведений процес у справі «Союзу звільнення
України». Були арештовані академіки С. Єфремов і М. Слабченко,
судовий процес відбувся 9.03-19.04.1930 р.

Таким чином з 1928 р. ВУАН була позбавлена самостійності у
своїх діях. У Загальні Збори були введені 7 представників влади,
партійних діячів. Відвідування, перевірки Главнауки, Наркомфіну
та інших установ центральної влади стали набагато частіші. Крім
того, проходять структурні зміни керівних органів ВУАН. В 1930-
1931 р. продовжується зміна структури Академії в ході якої 1-й
Історично-Філологічної й Ill-й Соціально-Економічний відділи
поєднуються в 11-й Соціально-Економічний відділ51.16 квітня 1930 р.
пролунав завершальний акорд - в Академії створюється партійний
осередок52.

Як наслідок усього цього (і в першу чергу, в зв язку з появою
дійсних членів-комуністів), Академія швидко змінює своє обличчя.
Нівелюється роль Президії, комуністи-академіки займають керівні
посади. Загалом, відбуваються «реорганізація і злиття», про що
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радянська влада говорила ще з 1920 р. Але ґрунт з під ніг Академії
остаточно вибила справа «Союзу звільнення України» (СВУ).
Причому, якщо при арешті М. П. Василенкао в справі «Центра Дій»
у 1923р. ВУАН стала на його захист, то в справі СВУ 1930 р.
Академія, яка стала комуністичною, офіційно виступає на стороні
партії53.

Усі ці дії держапарату доповнюються політизацією та
ідеологизацією самої науки. Відтепер наукові праці - насамперед
«матеріал для характеристики класових процесів в установах»54.

Ясна річ, все це безпосередньо торкнулося і Візантологічної
Комісії. Як уже згадувалося, у 1928 р. академік Ф. і. Міщенко був
виключений з рядів дійсних членів ВУАН. У документах Комісії
згадується, що 1928-1929 роки були для неї досить невизначеним
періодом. Новим главою був призначений академік
А. Ю. Кримський, але фактично їм став в. о. голови П. П. Кудрявцев.
Але вже 31 січня 1930 р. П. П. Кудрявцев передає справи
К. Ф. Штеппе55 й акт про передачу справ став останнім офіційним
документом Візантологної Комісії56.

Початок 30-х років ознаменувалося чистакими кадрів та
реорганізацією самої структури Академії. Замість Візантологічної
з являється Комісія для дослідження історії Близького Сходу та
Візантії (постановою Історико-філологічного відділу ВУАН від
1 лютого 1930 р.). Новій Комісії дісталися бібліотеку та інше майно
її попередниці, а також ліквідованої ВУНАС57. Склад Комісії
практично змінився. Главою залишився А. Ю. Кримський, його
заступником - К. Ф. Штеппа, останній був також безпосереднім
керівником роботи Комісії і головним редактором її видань. Крім
майна, нова Комісія також успадкувала план роботи візантологічних
дослідженнь. Як зауважує Г. Н.Лозовик, «частково цей план можна
було б пристосувати до роботи нової Комісії, але «академічність» і
вузькість цього плану позбавляє його життєдіяльності»58. «Нова
Комісія візьме на себе нові задачі. З огляду на близькі відносини
Радянського Союзу з країнами Близького Сходу та величезні
перспективи, що сполучаються з господарською і політичною
еволюцією народів Сходу для світової революції, Комісія
зосередила усю свою науково-дослідну роботу на вивчення не
тільки Візантії, але і взагалі всієї Східної частини
Средиземноморського басейну, тобто Єллади, Єгипту, Сирії, Малій
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Азії, Аравії, Вірменії, Персії, Туркестану і т.д. Свої дослідження
Комісія не обмежує тільки політичною історією. Вона в центр своєї
дослідницької роботи ставить окремі питання соціально-
економічної, політичної і культурної історії, не тільки давньої, але...
і поможливості, новітної історії»59.

Потрібно відзначити, що в роботі Близькосхідної комісії
вивчення історії Візантії займало набагато менше місця, чим у
Візантологічній комісії (про що свідчила вже сама назва нової
організації). Мета, завдання і плани Близькосхідної і Візантійської
комісій істотно відрізнялися. У розробках комісії Близького Сходу
превалювала соціально-економічна тематика, крім того, багато
уваги приділялося впровадженню марксистської теорії у вивчення
Сходу. Та й сама східна тематика на той момент була політично
затребувана, особливо вивчення Туреччини, що вважалася
символом пробуджуючого Сходу. Загалом, можна сказати, що
робота Близькосхідної комісії цілком відповідала цілям і завданням
поставленим перед радянською наукою, була «зв язана з планом
господарського і культурного розвитку України і відповідала
потребам соціалістичного господарства радянської республіки»,
тобто, фактично були реалізовані пункти резолюції засідання Комісії
з обстеження стану і роботи ВУАН при Народному Комісаріаті Освіти
УРСР, яке відбулося в 1928 р.60

Проте, і Близькосхідна комісія проіснувала тільки до 1934 р.
(до чергової, ще більш масштабної реорганізації Академії наук),
після чого візантологія як один з розділів української історичної науки
фактично перестала існувати.

З середини 30-х років починається період репресій. Так, поруч
постанов ЦК КП(б) 1932 - поч. 1933 р. Україну було візнано
плацдармом боротьби проти «ворогів» радянської влади. У першу
чергу націоналістів, що нібито хотіли відокремити Україну від
Радянського Союзу.

Розроблялася «справа Української Військової Організації», яка
керувала нібито контрреволюційною роботою в Україні, центри якої
були виявлені в деяких наркоматах, а також у Всеукраїнському
інституті Марксизму і Ленінізму (ВУАМЛІН) та ВУАН. У серпні
1933 р., після чергового пленуму ЦК КП(б)У, Близькосхідну комісію
ВУАН обвинуватили в недостатній боротьбі з антимарксистськими
теоріями. Було прийнято резолюцію направити в Київ бригаду для
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перевірки діяльності Комісії-61. Як зазначє дослідниця Є. Циганкова,
невідомо, чи відбулася перевірка і які були її наслідки, тому що
документальних свідчень не виявлено. Проте, виявилося останнім
засідання Комісії, що відбулося 20 червня 1933 р., і після нього в
документах вона більше не згадується. Ніякої документації про її
офіційне закриття, однак, поки не виявлено62.

У1934 р. у ВУАН проходить глобальна реорганізація і замість
кафедр і комісій з являються Інститути. Зокрема, був створений
Інститут історії, але в ньому візантологічна тематика не
розроблялася.

Підводячи підсумки, можемо сказати, що Візантологічна комісія
була організована для вивчення візантійського і поствізантийского
впливу на Україну. Діяльність Комісії мала три напрямки дослідженнь:
1) мистецтво й архітектура; 2) етнографія (побут); 3) літературні
пам ятники, рукописні матеріали, джерела. Проте, судячи з доповідей,
чимало уваги приділялося не тільки вивченню візантійського впливу
але і самої історії Візантії, її історіографії. І тому її робота не мала
винятково українознавчий характер. Заслугою Комісії можна вважати
складання перспективного плану подальших візантологічних
досліджень в Україні, виділенні основних проблемних моментів саме
української візантиністики. У Візантологічній комісії продовжили свої
дослідження вчені, що раніше займалися візантійською тематикою
в інших наукових установах Академії (І. В. Моргілевський, М. Ф. Мухін,
Г Г.Павлуцкий і т.д.).

Постійна реорганізація ВУАН, недостатньо фінансування й
ідеологічне втручання в наукові дослідження унеможливлювали
продовження нормальної наукової праці. Крім того, практично всі
співробітники одночасно були членами й інших Комісій їхні наукові
інтереси не обмежувалися тільки візантологією. Відчувалася
нестача фахівців, особливо молодих. Візантологічна комісія так і
не встигла вийти з організаційного періоду, зі стадії планування
роботи. Близькосхідна комісія, що вважалася її спадкоємицею,
також проіснувала недовго. До тогож, візантологічною
проблематикою повною мірою вона не займалася, крім того, це
було вже радянська установа, що ставила перед собою незавжди
наукові цілі і задачі.

Говорячи про появу візантології як окремої області української
науки, ми можемо констатувати, що це стало можливим завдяки

430



АНАСТАСІЯ ЧЕРЕДНИЧЕНКО

змінам у політичному житті колишньої Російської імперії і
виникненню України як окремої держави. На початку статті ми
згадували про те, що українська візантология продовжувала
традиції тієїж області загальноросійської історичної науки. Якоюсь
мірою, це можна сказати про всю молоду українську науку. Сама
УАН, її структура, форма роботи, будувалася по типу Петербурзької
Академії. Однак, згодом, робота й Академії в цілому, і
Візантологической комісії зокрема, почала розвиватися по власному
шляху. Насамперед це відбулося завдяки старанням національно
свідомих українських учених, і, до того ж, українська наука здобула
навички самостійної роботи. Чимало сприяла цьому і проведена в
20-х рр. радянським урядом політика «українізації». Навіть у
переломних для Академії 1927-1928 р., коли НКО прямо
втручається в її діяльність, потреби української науки не залишалися
без уваги. На долі українській науки гибельно позначився перехід
до тотальної совєтізації». Нова держава ставила перед наукою
нові цілі і не була зацікавлена в збереженні старих наукових
традицій. Ані РАН, ані УАН в їхніх тодішніх формах не вписувалися
в радянську систему. Що ж стосується візантології, то сам предмет
її досліджень викликав підозру радянських ідеологів. Адже для них
історія Візантії це, насамперед, історія церкви, імперської ідеології,
успадкованої російським самодержавством. А тому, візантология
вже тільки як «пособница самодержавства» заслуговувала, на
думку радянської влади, ліквідації. Ці тенденції були характерні по
відношенню для візантієзнавства як у Росії, так і в Україні, але в
останньому випадку справа особливо ускладнювалася через
національний характер науки. Через це на українську Академію
обрушився подвійний удар, як через академічні традиції, так і через
національний напрямок у розвитку української науки.

Згодом, починаючи з 40-х рр., у РСФСР візантология
переживає відродження. Як вірно відмітив С. А. Іванов,
візантинистика своїм поверненням, а вірніше створенням
радянської, зобов язана перетворенню «Радянського союзу з
позачасової «батьківщини трудящих усіх країн» у легітимного
спадкоємця російської державності. У нових умовах Візантія могла
отримати свій колишній статус, тої, що передає імперську
харизму»63. У цей час відбувається деякий поворот у свідомості
режиму, СРСР переймає імперську політику дореволюційної Росії,
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що вважала себе спадкоємицею Візантійської імперії®1 2 3 4 5. Однак, це
не викликало змін в українській науці і словосполучення «українська
візантологія» і тепер викликає деяке здивування.

Потрібно додати також, що спадщина Візантологічної і
Близькосхідної комісій, нажаль, була вилучена з наукового обігу і
до тепер не вивчалася. Проте, не дивлячись на всі перешкоди, не
дивлячись на непрості економічні і політичні умови, на постійні
реорганізації, учені Комісій у 20-30-х рр. приклали всі зусилля для
того, щоб закласти фундамент українського візантиновединия і
зробити київський центр візантієзнавства авторитетним не тільки в
Україні, але й у всьому Радянському Союзі. Своєю діяльністю вони
намагалися забезпечити подальший розвиток візантології в Україні.
І помітимо, що їхні зусилля не пропали даром. Наукові праці
українських візантиністів мають досить велику наукову цінність
навіть на сьогоднішній день і сподіваємося, що вони стануть
підгрунтям для продовження традицій розвитку візантинистики в
Україні.

Annotation

The article deals with problem questions in Studing of Byzantium
in Ukrainian, in particular in 20-30th years of XXth century. Formation
and development of this area of a science in the Ukrainian Academy of
Sciences have been analysed and reason of its «withdrawal» from
Ukrainian research has been studied.

Анотація
Стаття розглядає проблемні питання української византи-

ністики, зокрема в 20-30-х рр. XX ст. Аналізується становлення та
розвиток цієї галузі української науки, розглядається причини
вилучення  з наукової тематики українських дослідників.

1 Успенський Ф. И. Византиноведение в России //Анналы. - 1928. - № 1. - С. 118.
2 Там само. - С. 125.

3 Том 1 виданий у Києві, 1910; перевиданий у 1913 м; том 2 - Київ, 1912; том 3 - Київ,
1915 р. Ця робота була перевидана в 1996 р. петербурзьким видавництвом «Алетейя»
(Кулаковский Ю. А. История Византи: вЗт, - Спб., 1996.).

4 У 1921 товарство було приєднано до УАН.
5 Як відомо, раніше робилися спроби створення Академії нак в Україні, спочатку на

 основі Наукового Товариства імені Тараса Шевченка у Львові, а згодом - Українського
наукового Товариства в Києві, очолюваних у різний час М.С. Ґрушевським.
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6 Пояснювальна записка Д. І Багалія, А. Ю. Кримського, Г. Г. Павлуцького, Є. К. Тимченка

до комісії для вироблення законопроекту про організацію історично-філологічного
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7 Приблизно з 1919 по 1922 р. Іван Іванович Соколов проживав і працював у Києві. Після
смерті ЮА Кулаковського (в 1919) Іван Іванович заміщає його і читає в університеті
загальний курс з історії Візантії, а також спецкурси з візантійської історіографії та історії
грецької православної церкви в XV ст. Також він читає історію Візантії і веде практичні
заняття на Вищих жіночих курсах (з 1919 р. по 1921 р., потім курси були приєднані до
університету), у Київському археологічному інституті читає курс історії візантійського
мистецтва і викладає новогрецьку мову в Близькосхідному інституті. В 1922 р. по
завданню Археографічної Комісії вчений поїхав до Ленінграду, для роботи в архівах.
Але склалося так, що Соколов до Києва не повернувся. Після свого від'їзду дослідник
деякий час продовжував підтримувати зв язок та співпрацювати з ВУАН.

8 Микола Федосеевич Мухін (1865 - ?) - історик, член Постійної археографічної комісії
УАН, співробітник Історико-філологічного відділу з окремих наукових дорученнях УАН.

9 Центральний державний архів вищих органів влади України (далі - ЦДАВО). - Ф.166,
оп.4, спр. 244, арк. 78.

10 Збірник секції мистецтв. - К., 1921 р. - С. 153.
11 Василь Григорович Ляскоронський (1859-1928) - історик, нумізмат, археолог. Закінчив
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