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підготував одну з перших українознавчих дисертацій на тему “історія і ста-
новище Галицького князівства в Хііі столітті”, композитор с.людкевич 
студіював музикознавство. Від 1904 до 1938 у семінарі східноєвропей-
ської історії під керівництвом професорів іречека та іберсбергера захище-
на низка дисертацій з україніки. серед них: “Галицькі русини у ХVііі і ХіХ 
століттях” В.кушніра, “Богдан Хмельницький і українська державна ідея” 
Н.суровцева, “Перша українська політична еміграція і її роль в україн-
ському відродженні” і.Німчука, “держава і суспільство в Галичі і Волині 
під династією романовичів в Хііі столітті” і.турина. 

Нині В.у. має 8 факультетів: католицької теології, протестантської тео-
логії, юридичний, економіки та суспільних дисциплін, медичний, класич-
них мов і літератур, математики та природничих дисциплін, інтегральних 
дисциплін. тут навчається близько 25 тис. студентів з австрії та багатьох 
зарубіжних країн. 1997 відкрито курс україністики. 

  
літ.: Вайс В.м. Вена. – м.,1996; австрия. Факты и цифры. – Вена, 1997; 

українсько-австрійські культурні взаємини другої половини ХіХ – почат-
ку ХХ століття. – київ-Чернівці, 1999.

 
 

Н.В.кривець.

візантія, візантійська імперія – умовна назва середньовіч-
ної держави, що була наступницею східної частини колишньої римської 
імперії, введена істориками у 18 ст. утворена від назви колишньої мегар-
ської колонії Візантій на узбережжі Босфору Фракійського (нині прото-
ка Босфор), на місці якої імператор константин і Великий 326 заснував 
м.константинополь. сюди 330 було перенесено з рима столицю римської 
імперії. 395 імперія була розділена на Західну римську зі столицею в римі 
й східну римську (Візантійську) зі столицею в константинополі. 476 За-
хідна імперія офіційно припинила своє існування, а східна збереглася, її 
продовженням стала середньовічна держава, імператори й верхівка якої 
наполягали на державній і культурній спадкоємності від римської імперії, 
називали країну романією, а себе – ромеями (римлянами). до 8 ст. дер-
жавною мовою тут залишалася латина. На русі В. іменували Грецькою 
країною, її жителів – греками, бо вже у 9 ст. всі вони розмовляли грецькою 
(середньовічною) мовою.

Перший розквіт В. пов’язаний з ім’ям імператора Юстініана і (527–
565), який завоював 533–534 Північну африку, 535–555 – італію, 544 – 
частину іспанії, а також поставив у залежність від себе країни Закавказзя 
й Передньої азії. однак уже наприкінці 6 ст. імперія почала втрачати на-
буте значною мірою внаслідок наступу слов’ян на її північному й західно-
му рубежах. цей наступ почався ще за Юстініана і, який воював з одними 
слов’янськими вождями, а інших запрошував на службу. дехто з істориків 
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(Б.рибаков, П.толочко) вважає, що на початку правління Юстініана і до 
нього на службу приходив один із засновників києва – кий. спроба Юс-
тініана і і його наступників спертися на кочовиків-аварів у боротьбі проти 
слов’ян створила для самої В. загрозу, яку ледве вдалося подолати. Після 
періоду занепаду (7 – середина 8 ст.) почалося відродження В. Велику роль 
у державному будівництві й зовнішній політиці В. відігравала християн-
ська церква (від 1054 її стали називати православною). константинополь-
ські патріархи змагалися з римськими єпископами (папами) за панування 
в християнському світі. однак в 11 ст. в країні настав період феодальних 
усобиць, що її ослабили. імперія втратила майже всю малу азію й воло-
діння в італії. Новим піднесенням вона зобов’язана імператору алексієві 
і комніну (1081–1118), який приборкав заколотників-феодалів, 1091 зу-
мів відбити натиск печенігів і відібрати у турків-сельджуків малу азію. 
Наприкінці 12 ст. імперія знову опинилася на межі загибелі. Посилення 
феодальної роздробленості й зменшення військового потенціалу в часи 
владарювання династії ангелів (1185–1204) дали змогу учасникам 4-го 
хрестового походу 1204 штурмом взяти й розграбувати константинополь. 
На захопленій території було створено латинську імперію (1204–61). На 
решті земель В. виникли Нікейська імперія (1204–61), трапезундська ім-
перія (1204–1461) та епірський деспотат (1204–1337). 1261 нікейському 
імператорові михаїлові Vііі Палеологу (остання імператорська династія 
у В. 1261–1453), що спирався на сильний національно–визвольний рух у 
малій азії проти латинників, поталанило відновити В.і. На початку 14 ст. 
почався глобальний наступ турків-османів на В. Вони спершу захопили 
майже всю малу азію, 1354 – Галліполі (нині м.Геліболу), 1361 – адріано-
поль (нині м.едірне; обидва туреччина), 1430 заволоділи Фессалоніками 
(нині м. салоніки, Греція), а 29 травня 1453 султан мегмед іі штурмом 
здобув константинополь. імперія перестала існувати.

В. вела широку міжнародну торгівлю, експортуючи (і продаючи на місці 
заїжджим купцям) дорогоцінні шовкові й парчові тканини, ювелірні виро-
би, вина, фрукти, парфуми та інші предмети розкоші, а також вовняні тка-
нини, ремісничі вироби, коней тощо. уряд провадив політику залучення 
іноземного купецтва на торги в імперії, даруючи йому різні пільги (угода 
київської русі з В. 907 надавала надзвичайні пільги руським купцям). тор-
гуючи з усім тогочасним світом, імперія приділяла значну увагу зносинам з 
Північним Причорномор’ям та кримом, з міст яких, насамперед Херсонеса 
таврійського, одержувала необхідні для неї продукти сільського господар-
ства, передусім зерно для потреб константинополя. Головним торговим 
контрагентом її на русі був київ, де існували заїжджі двори і християнська 
церква для візантійських купців. З русі до В. довозили також хутра, віск, 
мед, продукцію лісових промислів, а також рабів. 

Протягом майже тисячоліття В. була найсильнішою державою в світі. 
її політичного впливу зазнали всі країни Європи, а також багато народів 
Близького та середнього сходу. цей вплив ґрунтувався не тільки на вій-
ськовій силі імперії. Вона провадила умілу й гнучку зовнішню політику, ко-
ристувалася для досягнення політичних цілей засобами економічного, іде-
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ологічного (церковного) і культурного тиску. Завдяки цьому панівні й осві-
чені прошарки народів східної й Південної Європи з перебігом часу зроби-
лися носіями спільної культурної традиції. На початку 1970-х рр. історик 
д.оболенський запропонував термін “візантійське співтовариство націй”, 
зауваживши, що візантійська культура та її спадщина справляли настільки 
сильний вплив на чимало країн, що цілком виправданим буде вважати їх 
єдиним міжнародним співтовариством. 865 від В. прийняла хрещення Бол-
гарія, у 870-х рр. – сербські князівства, 988–990 – київська русь.

В. була головним дипломатичним й економічним партнером київської 
русі аж до часів ярослава мудрого. Виникнення першого державного 
об’єднання на східнослов’янських землях – київського князівства на чолі 
з аскольдом поклало початок й виходу русі на міжнародну арену. 18 черв-
ня 860 флот аскольда вдерся до бухти Золотий ріг і обложив константи-
нополь. імператору михаїлу ііі довелося сплатити контрибуцію й надати 
привілеї руським купцям на землях В.

створення давньоруської держави (київської русі) й утвердження 
князя олега в києві ознаменувало появу сильної країни, з якою довело-
ся рахуватись візантійському урядові. 907 олег на чолі численного флоту 
та суходольного війська напав на В. і змусив імператорів-співправителів 
лева Vі й александра просити миру. Поряд з чималою контрибуцією ві-
зантійці відновили привілеї для руських купців.

Попередня угода 907 і мир 911 між В. і князем олегом були першими 
(що збереглися) текстами дипломатичних актів давньоруської держави. 
Походи русі на В., як можна судити зі змісту тих угод, що були вписані до 
“Повісті временних літ”, диктувалися насамперед економічними інтереса-
ми східнослов’янської держави: імперія була головним і до середини 11 ст., 
по суті, єдиним ринком збуту надлишкового продукту, що його здобували 
князі з дружинниками у вигляді данини (насамперед полюддя) із залеж-
ного населення країни. Продаючи на візантійських торгах хутра, мед, віск, 
зерно, продукти харчування й лісових промислів, руські князі й бояри ку-
пували там коштовні тканини, дорогоцінну зброю, прикраси, вино, фрук-
ти та ін. менш вдалими виявилися походи на В. наступника олега ігоря 
старого 941 і 944, після яких руське купецтво втратило частину привіле-
їв на візантійських ринках. Наступниця й дружина ігоря княгиня ольга 
зав’язала мирні стосунки з імперією й відвідала константинополь на чолі 
посольства, вела переговори з імператором константином Vіі Багряно-
родним. спроби ж князя святослава ігоревича закріпитись у Нижньому 
Подунав’ї внаслідок кампаній 968 і 969–971 закінчилися невдачею. київ-
ська русь була змушена зректися володінь у криму (за винятком сходу, де 
в середині 10 ст. утворилося тмутороканське князівство), її відтіснили від 
Подунав’я і Чорного моря. Новий етап міждержавних стосунків київської 
русі з В. настав за князювання Володимира святославича. Він одружився 
з сестрою імператора Василія іі Болгаробійця анною, потіснив В. у кри-
му. Його наступник ярослав мудрий продовжував провадити мирну полі-
тику щодо В., незважаючи на війну з нею 1043, спровоковану імператором 
константином іХ мономахом.
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у “візантійському співтоваристві націй” київська русь посіла помітне 
місце. створена в середині 9 ст. видатними церковними і культурними ді-
ячами кирилом і мефодієм слов’янська писемність стала проникати сюди 
ще до запровадження в країні християнства, але набула великого поши-
рення лише після хрещення київської русі, оскільки християнське бого-
служіння неможливе без церковно-літургійних книг. Першими церков-
нослужителями на русі були греки й, мабуть, болгари. церква київської 
русі (в ранзі митрополії) перебувала в канонічній юрисдикції констан-
тинопольського патріархату. За невеликими винятками (іларіон, кли-
мент смолятич) митрополитами в києві були греки, котрих надсилали з 
константинополя. Наприкінці 10-11 ст. на русі інтенсивно засвоювалася 
багата спадщина візантійської культури, яка відігравала величезну роль у 
становленні книжкової справи, утворенні й розвитку шкіл архітекторів, 
живописців, мозаїчників, ювелірів та ін.

За доби удільної роздробленості в середині 12 ст. порушилася цілісна 
зовнішня політика київської русі. Відтоді князівства, що складали феде-
ративну давньоруську державу, проводять самостійні зносини з іноземни-
ми державами. стосунки з В. перебирають головним чином Галицьке кня-
зівство і Волинське князівство. їхні князі спираються на В. у зовнішньо-
політичних справах (1164 галицький кн. ярослав Володимирович надав 
притулок майбутньому імператору андроніку і комніну), допомагають ім-
перії захищатися від кочовиків (1197 чи 1198 галицько-волинський князь 
роман мстиславич розгромив половців, що підступали до константино-
поля). розпад давньоруської держави, підкорення її монголо-татарами 
унеможливили дальші стосунки русі з Візантією.

літ.: успенский Ф.и. история Византийской империи. – спб. – м.–л., 
1913–48, т.1–3; Васильев а.а. история Византии. – л., 1925; левченко 
м.В. очерки по истории русско-византийских отношений. – м., 1956; ис-
тория Византии. – м., 1967, т.1–3; оболенский д.д. Византийское содру-
жество наций. – м., 1998.

м.Ф.котляр.

війна рсфрр і Унр 1918-1919. розпочалася 20 грудня наступом ра-
дянських українських формувань проти військ директорії уНр, яка на цей 
час вела боротьбу з гетьманськими підрозділами й подекуди з німецькими 
та австро-угорськими частинами. армія директорії спиралася головним 
чином на сили повстанців (до 30 тис.), полк січових стрільців та форму-
вання гетьманських військ, що перейшли на її бік. 

За наказом головного отамана с.Петлюри від 1 січня 1919 всі підрозділи 
і загони уНр на лівобережній україні підлягали полковнику П.Болбочану, 
на Херсонщині – генерал-хорунжому о.Грекову, на Поділлі – полковни-
ку о.Шаповалу. На київщині військове керівництво очолив полковник 


