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КОСТЬ ШТЕППА ЯК ОРІЄНТАЛІСТ

Кость Тодосьович Штеппа (1896—1958) є неоднозначною постаттю в українській історіографії.
Його мало знають як вченого і організатора наукового життя, більш відома його громадська діяльність,
головне за часів нацистської окупації України. Однак цей вчений вніс чимало новаторського до
історичної науки України, стояв біля джерел розбудови українського радянського сходознавства. Саме
на цьому аспекті ми і хочемо зупинити нашу увагу.

1 лютого 1930 р. Костя Штеппу рішенням Президії ВУАН було призначено заступником голо-
ви Комісії для дослідження історії Близького Сходу та Візантії (КДІБСВ). Це не було чимось новим
для вченого. Ще з середини 1920-х років він зав’язав тісне співробітництво із Всеукраїнською науко-
вою асоціацією сходознавства (ВУНАС) та Візантологічною комісією ВУАН, на базі яких і виникла
1930 р. згадана Комісія. Можна стверджувати, що набуток цих двох інституцій і став основою для
подальшої історико-джерельної діяльності КДІБСВ [Черніков 1991, 31—38], однак робота останньої
розгорталася зовсім в інших умовах. Зрештою, ще 16 грудня 1929 р., коли на засіданні Історично-
філологічного відділу обговорювалася робота Візантологічної комісії, було ухвалено доручити реда-
гування її збірників відомому, але все ж провінційному ніжинському професорові К.Штеппі. На-
справді, за цим рішенням стояв ідеологічний чинник. Він же по суті й вирішив подальшу наукову
долю історика. Певно за домаганням голови Укрголовнауки Ю.І.Озерського, помітно прихильного
до Костя Тодосьовича, він опинився в Києві. Це мало свій потаємний зміст, адже йшлося, по суті,
про перебудову праці орієнталістичних дослідів на нових марксистсько-ленінських засадах. Таке
директивно створене становище автоматично відсікало від живого творчого процесу небажаних, з
точки зору офіційної влади, довголітніх заслужених сходознавців — керівників, за якими стояли
цілі школи, насамперед академіка А.Ю.Кримського і проф. П.П.Кудрявцева.

Отже, К.Т.Штеппі, як керуючому КДІБСВ, довелося вирішувати безліч організаційних і кад-
рових питань. Цей осередок офіційно очолював визначний український вчений академік А.Ю.К-
римський, який на початку 1930-х років фактично був відсторонений від головування [Денисенко
1991, 120], а відтак його функції перебрав на себе харківський колега, відомий дослідник, академік
В.П.Бузескул. Все ж, віддаленість останнього від Києва унеможливлювала керівництво ним цією
вуанівською структурою, тому фактичним керівником вважався Кость Тодосьович. Його силами в
Комісію було залучено ціле гроно блискучих дослідників зі всього колишнього Радянського Союзу,
насамперед з найбільших міст і зокрема з Києва (акад. А.Ю.Кримський, Т.Г.Кезма, Б.Г.Курц,
П.Н.Лозієв, П.П.Кудрявцев), Харкова (В.В.Дубровський, П.Г.Тичина, М.Л.Константинопольський),
Одеси (В.О.Петрунь), Москви (І.М.Бородін), Ленінграда (В.М.Зуммер), Тифліса (К.С.Кекелідзе, О.Й-
.Церетелі) та ін. [Кіржаєв, Ульяновський 1993, 79]. Залучався до роботи і гнаний академік К.В.Хар-
лампович, якого К.Т.Штеппі всупереч різним обставинам вдалося перевести до Києва [Полонська—
Василенко 1962, 16].

Доробок КДІБСВ мало відомий науковцям, хоча за чотири роки її існування (1930—1934)
була проведена колосальна робота: розроблена тематика видання капітального корпусу джерел з
історії Візантії та Близького Сходу від найдавніших часів до ХІХ ст. включно, підготовлено до пуб-
лікації та передано у видавництво ряд змістовних і оригінальних тематичних збірок — “Україна і
Схід” в 3-х т., “Студії з історії Туреччини” та “Історіографічні студії й наукові повідомлення”. У
Комісії Кость Тодосьович проводив чималу науково-організаційну роботу, особисто листувався з
кожним дослідником, пропонував для розробки актуальні теми. В разі необхідності просив фахівців
відгукнутися на те чи інше прохання. Так, у В.П.Бузескула він домігся написання некрологу на
смерть відомого сходознавця, член-кор. АН СРСР І.Е.Мейера, якого той знав особисто, а ленінг-
радського  колегу Є.Г.Кагарова подати кілька статей з проблематики примітивного мистецтва та
опрацювати тему “Енгельс і новітня етнологія”. [ІР НБУВ, №29216, арк. 1] Взагалі не зайве сказати,
що на початку 1930-х років Кость Штеппа очолив в Україні всю роботу в ділянці орієнталістики. Як
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можна здогадатися з тогочасних листів В.В.Дубровського до нього, Штеппа накреслив широкі пла-
ни дослідження зв’язків України з різними країнами Близького Сходу, насамперед, із її споконвіч-
ним сусідом другом-ворогом — Османською імперією. Розгорталася інтенсивна діяльність і в істо-
ричному контексті (візантологія, стародавній Арабський світ, семітологія-гебраїстика, тюркологія).
Планувалося дослідити сучасне внутрішньополітичне й соціально-економічне становище народів та
країн регіонів, що перебували тоді в колоніальній залежності. [Черніков 1991, 59—60].

Той же В.В.Дубровський, підтримуючи ініціативу Костя Тодосьовича, підготував для Комісії
кілька грунтовних студій на теми: “Богдан Хмельницький і Туреччина”, “Посольство Мазепи до
Туреччини року 1699” та “Україна і Крим в історичних взаєминах”. [ІР НБУВ №29197, арк. 1—4]
Хоч і майоріли вершини, але працювалося важко. За матеріальної скрути ледве виплачувалися об-
іцяні гонорари, роками лежали в шухляді без відчутного просування вперед підготовлені й проре-
цензовані збірники. Часто в діяльність Комісії втручався й ідеологічний чинник ЦК КП(б)У неодно-
разово вимагав від Костя Тодосьовича організувати докладне рецензування праць харківського ко-
леги М.Л.Константинопольського, студіями якого особисто опікувався академік філософ В.О.Юри-
нець, як сьогодні відомо — штатний інформатор НКВС УРСР. [ІР НБУВ №29362, арк. 1—2]. Ос-
танній під час арешту 1937 р. заявив, що за завданням чекістських органів вів серед місцевої інтел-
ігенції провокаційну роботу, підбурював людей на небезпечні для їхнього життя розмови і вчинки.
[ЦДАГО України, ф. 263, оп. 1, спр. 62089, ФП, спр. 141]. Чим все це завершувалося, ми добре
знаємо. Звичайно, керувати в такій задушливій атмосфері було не легко. Мабуть, все це унеможлив-
лювало творчу діяльність і чимало цікавих задумів так і не вдалося реалізувати, а безпідставні та
необгрунтовані напади на багатьох вчених звели нанівець подальшу роботу. Не побачили світ і праці
самого Костя Тодосьовича, адже йому часто-густо доводилося займатись далекою від науки спра-
вою: готувати ідеологічно забарвлені брошури, розробляти договори про соцзмагання, відбувати
лекторії на заводах і фабриках, виконувати обов’язки голови місцевкому Історичного циклу ВУАН.
[ІР НБУВ №2790, арк. 1]. Мабуть, мало втіхи принесло йому написання докоряючої розвідки про
А.Ю.Кримського (“Академік Кримський як історик Туреччини” [Матвєєва, Циганкова 1997, 35]),
дотримування угоди про соцсуперництво з Комісією для виучування соціально-економічної історії
України XVIII—XIX ст. (керівник проф. О.П.Оглоблін), де фігурували такі пункти, як поглиблення
вивчення марксистсько-ленінської літератури, написання праць методологічного характеру тощо [ІР
НБУВ №4141, 4142, 4220]. Але така була реальність, такі були часи, коли жив і творив Штеппа:
доводилося частенько маскуватися.

Взагалі слід зауважити, що українська (і не тільки українська) творча інтелігенція, залякана
ідеологічними переслідуваннями, зломлена арештами, на початку 1930-х років покірливо йшла слу-
гувати класовій справі більшовиків. В умовах тоталітаризму Кость Штеппа (як і чимало вчених),
щоб вижити, свої наукові задуми спрямував на політичне прислужництво режиму особистої влади.
Саме з таких позицій можна розглядати написані ним в ті роки студії з явним пропагандистським
присмаком, зокрема “Проблеми античного способу продукції”, “Східна політика царату та церкви”,
“Проблема занепаду античного способу продукції в її методологічному значенні”, “Завоювально-
колоніальна політика царату на Сході і церква” [ІР НБУВ №1711, арк. 10—10 зв.] та ін. Втручання
владних структур у сферу наукового досліду стало звичайною нормою життя.

К.Т.Штеппа за дорученням Комітету в справі відзначення 50-х роковин смерті К.Маркса підго-
тував і здав до видавництва ВУАН такі праці, як “К.Маркс та Ф.Енгельс про античний спосіб про-
дукції” (5 арк.), [Штепа 1934] “Проблема класової боротьби в античній формації за Марксом та
Енгельсом” (2, 5 арк.), “Рабство як економічна та соціальна категорія” (1, 5 арк.). За вказівкою Все-
української Робітничої Спілки Войовничих Безвірників написав і агітаційну розвідку під назвою
“Політика і церква”, закінчивши одну чималеньку частину розміром 10 арк. [ІР НБУВ №1703, арк.
2—2 зв.]. Зазвичай, не обминув він і громадської роботи. Так, Штеппа обирався головою осередку
войовничих безвірників у ВУАН, читав лекції у будинку Червоної Армії та в Домі народів Сходу,
брав участь у пасивній кампанії, обслідував діяльність секції історії матеріальної культури археоло-
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гічного музею і музею ВУАН. Поза тим влаштував виставку, присвячену пам’яті К.Маркса і давав
консультації відвідувачам [ІР НБУВ №2790, арк. 1]. Тільки диву даєшся, як влада не цінувала одно-
го із своїх кращих дослідників, і це в той час, коли нерухомо в шухляді лежала його капітальна
монографія “Младотурки та імперіалісти” [ІР НБУВ №1703, арк. 2 зв.]. Цілком певно, така активність
подобалась ідеологічним керівникам Історичного циклу ВУАН, тим більше, що Штеппа, як і пере-
важна більшість науковців, сумлінно виконував соціальне замовлення, тому зрозуміло, що на різних
зборах співробітників-гуманітаріїв, котрі набрали масовості в горезвісному 1933 р., його незмінно
ставили в приклад іншим. Колишній аспірант М.С.Грушевського Т.М.Гавриленко підкреслив вели-
ке значення штеппівської студії “Маркс і Енгельс про античні спроби продукції” для розвінчання
різних буржуазних концепцій Сходу, а один із ярих погромників школи Грушевського історик офіц-
ійного напряму І.І.Кравченко наголосив, що його продукція носить радянський характер і сприяє
боротьбі з націоналістичною фашистською історіографією [ІР НБУВ №2790, арк. 3—4].

Важко сказати, чи був потрібний Костю Штеппі більшовизм? Мабуть, що ні. Він легко міг
пережити і без нього, але тоталітарній владі Штеппа був необхідний. Сила його авторитету, природ-
на ерудиція, фахові знання, зрештою, відточене перо вченого — все це як ніколи знадобилося псев-
донауковцям з партійними квитками в кишенях, щоб руками талановитого спеціаліста проводити
свою класову лінію. Звичайно, свою роль зіграла тут і певна амбітність Костя Тодосьовича, який за
все це отримував достатні для життя матеріальні цінності й академічні пайки. Його частенько бачи-
ли в оточенні партійних і радянських керівників Історичного циклу ВУАН, зокрема О.М.Камишана,
П.Д.Шумана, Л.М.Артемського, Л.О.Окиншевича, [ЦДАГО України, ф. 263, оп. 1, спр. 54467 ФП,
арк. 36] що, звичайно, в очах академічної громадськості створювало йому реноме цілком лояльної до
влади людини. Ймовірно, що саме в цьому ракурсі слід оцінювати проекти вуанівської ідеологічної
верхівки створити в 1933 р. під Штеппу реорганізовану комісію з історії Сходу і Заходу [Богдашина,
Верба 1999, 512]. Ясна річ, цей задум був би втілений в життя, якби на заваді не став черговий
насильницький погром Академії. Відомо, що на початку 1934 р. гвалтовно був ліквідований ІІ (Соц-
іально-економічний) відділ, а на його місце постала низка науково-дослідних інститутів [Полонсь-
ка—Василенко 1993, 34]. Відтак, 13 лютого 1934 р. Костя Тодосьовича рішенням Президії ВУАН
перевели до новоствореного Історико-Археографічного інституту  [Архів Президії НАНУ, ф. 251, оп.
1, спр. 56, арк. 24].

В нових умовах К.Т.Штеппі терміново довелося корегувати робочі плани, підганяти під новий
лаштунок задумані проекти. Зрештою, це не важко було зробити, адже вигідна тема “Маркс, Ен-
гельс, Ленін про феодалізм” [ІР НБУВ, ф. Х, №1706, арк. 5], яку він марудно до цього опрацьовував,
як ніколи вписувалась у наукові пріоритети молодого закладу. Як очікувалося, суспільствознавець і
тут зайняв належне йому місце — фактично очолив сектор історії Заходу і Сходу [НА ІІУ НАНУ оп.
3, спр. 17, №28, арк. 62—62 зв.]. Працював він серед талановитих і працелюбних істориків, серед
яких чільне місце посідали О.П.Оглоблин, К.О.Лазаревська, О.І.Баранович, К.Є.Антипович та ін.
Мабуть, мало підкреслити, що Історично-Археографічний інститут виконував певне ідеологічне зав-
дання, а саме: несамовито боровся з розвінчанням буцімто буржуазних теорій історичного розвитку
не тільки України, а й, цілком певно, всього світу. В цих обставинах основні студії вченого так чи
інакше відбивали вплив часу і йшли в річищі офіційної суспільної думки. Разом з тим доречно
наголосити, що розвідки К.Т.Штеппи, попри всю заполітизованість тематики, все ж демонстрували
вкрай рідкісний для науки тих років діапазон його творчих зацікавлень. Тут і “Фашистські концепції
в історії військової справи (Ганц-Дельбрук)” [НА ІІУ НАНУ, №34, арк. 23], і “К.Маркс, Ф.Енгельс і
досвід буржуазної революції в Іспанії” [НА ІІУ НАНУ №33, арк. 18], і “Ленін і Сталін про колоні-
альну політику на Сході” [НА ІІУ НАНУ №33, арк. 99 зв.], і “Торговельно-політичні стосунки Киї-
вської держави із Західною та Східною Римською імперією” і “До генези фашистських концепцій
сучасної німецької історіографії “Прусська школа” (Драйзен, Ріле, Тренке) [НА ІІУ НАНУ №32, арк.
22], і “Генеза західноєвропейського феодалізму і критика расової концепції великого переселення
народів” [НА ІІУ НАНУ №32, арк. 25] та ін. До цього і так значного наукового розвою додалися ще
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й численні консультації з питань всесвітньої історії, котрі він незмінно проводив для викладачів
вузів та шкіл. В додаток до цього НКО УРСР накинув Костю Тодосьовичу організацію в Києві
курсів перепідготовки істориків середніх шкіл [НА ІІУ НАНУ №29, арк. 5]. Паралельно з цим в
Київському державному університеті проф. Штеппа очолив деканат історичного факультету і час-
тенько засідав в Міськраді [НА ІІУ НАНУ №37, арк. 243]. А в березні 1934 р. підготував і прочитав
на науковій сесії ВУАН у зв’язку з урочистостями з нагоди 120-х роковин з дня народження Кобзаря
вичерпну доповідь “Історичні коментарі до релігійних сюжетів Т.Г.Шевченка” [НА ІІУ НАНУ №29,
арк. 19].

Ясна річ, така інтенсивна діяльність відбирала левову частину часу і сили історика, а головне
— доводилося на невизначений термін відсувати розробку улюблених і милих серцю тем. Мабуть,
на цьому фоні перевантаження пролунала його заява про перехід в більш спокійний і близький йому
за фахом Інститут історії матеріальної культури ВУАН (ІІМК), де він мріяв поринути в рідну ан-
тичність [НА ІІУ НАНУ №35, арк. 73], однак керівництво ІАІ в особі тодішнього директора І.І.Крав-
ченка дошкульно йому нагадувало, що він є єдиним в інституті спеціалістом із всесвітньої історії і
його перехід до іншої установи зірве виконання важливого ідеологічного доручення [НА ІІУ НАНУ
№35, арк. 72]. А заразом, щоб утримувати провідного фахівця, начальство ІАІ включило дружину
Костя Тодосьовича в списки утриманців на академічний пайок [НА ІІУ НАНУ №37, арк. 65].

Мабуть, незрівнянну насолоду принесла йому робота в бібліотеках і архівах Москви та Лені-
нграда, де він закопався влітку 1934 р. під час своєї профвідпустки [НА ПУ НАНУ №37, арк. 128].
Певно, за пошуком джерел історик набирався сил і наснаги. Логічно думати, що зібраний там кош-
товний документальний матеріал став йому в нагоді при написанні підручника для педагогічних
вузів під назвою “Методика викладання історії” [ІР НБУВ, ф. Х, №1703, арк. 2—зв.]. Не відомо, чи
встиг Штеппа закінчити цей посібник, бо вже 21 листопада 1934 р. він був звільнений з роботи у
зв’язку з ліквідацією ІАІ [НА ПУ НАНУ оп. 3, спр. 171, №25, арк. 40] і нарешті став до праці в ІІМК.

Оцінюючи науковий доробок Костя Штеппи в галузі української орієнталістики та його науко-
во-організаційну діяльність, можна констатувати, що він зробив чимало для становлення цієї науки
в часи більшовизму. Однак ідеологічна заангажованість української науки не дала йому можливості
сповна реалізувати свій творчий потенціал, а присмак кон’юнктури звів нанівець багато його науко-
вих задумів. Разом з тим, звільнені від ідеологічних правок, праці К.Т.Штеппи, написані на багато-
му джерельному матеріалі, відіграють і сьогодні свою роль в історії української орієнталістики.
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