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Горизонти україноутвореннѐ Миколи Костомарова: до 200-річчѐ від днѐ народженнѐ видатного
українського історика, письменника, етнографа, фольклориста, громадсько-політичного та культурного
діѐча Миколи Костомарова: біобібліографічні матеріали/ уклад. Л. О. Соколовська; Київська обласна
бібліотека длѐ янацтва. – Київ, 2017. – 24 с.
Біобібліографічні матеріали містѐть інформація про біографія, цікаві факти з життѐ, творчий та
науковий доробок Миколи Костомарова, його заслуги в громадському житті України, зокрема діѐльність
в Кирило-Мефодіївському товаристві та виданнѐ щомісѐчника «Основа». Виданнѐ містить бібліографія
творів М. Костамарів, ти джерел про нього, окремо подѐна література що наѐвна в фондах КОБЮ.
Виданнѐ адресоване бібліотечним працівникам, викладачам, вчителѐм, студентам та всім
зацікавленим.

Укладач: Л. О. Соколовська
Відповідальний за випуск: Г. Й. Сорока
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Біографія, творчий та науковий доробок
Костомаров Микола Іванович – історик, громадсько-політичний і культурний діѐч, публіцист,
письменник, етнограф і фольклорист, член-кореспондент Петербурзької АН з 1876р.
Народивсѐ 4(16) травнѐ 1817р. в слободі Юрасовці, тепер
Ольховатського р-ну Вороніжської області в сім'ї російського
поміщика, мати — українка з кріпаків. Закінчив 1837 року
історико-філологічний факультет Харківського університету. Під
впливом українських фольклорних збірників захопивсѐ
збираннѐм та вивченнѐм народної поезії, 1844 року захистив
магістерську дисертація «Об историческом значении русской
народной поэзии». По закінченні університету деѐкий час
служив янкером в уланському полку, потім викладав історія в
гімназіѐх Харкова, Рівного, Киюва, зокрема 1845р. — ст. учитель
Першої київської гімназії, з 1846р. — ад'янкт-професор кафедри
російської історії Київського університету. Особливу роль у
становленні поглѐдів Миколи Костомарова на історичний
процес відіграв професор кафедри грецької словесності Михайло Лунін. Його лекції
захоплявали: саме він викликав у Костомарова "переворот", про ѐкий той згодом писав: "...ѐ
полябив історія найбільше, й відтоді з жаром віддавсѐ читання й вивчення історичних книг".
Головний зміст історичного процесу Костомаров бачив у саморозвитку народу та його
культури. Це контрастувало з прийнѐтим тоді в колах учених розуміннѐм історичного процесу
ѐк політичної історії окремих держав на чолі з династіѐми.
У 1845-46 роках разом з М. Гулаком і В. Білозерським заснував Кирило-Мефодіївське
братство, де брав активну участь у складанні програмних документів — «Книг буттѐ
українського народу», «Статуту Слов'ѐнського товариства св. Кирила і Мефодіѐ», відозв «До
братів-українців», «До братів-росіѐн», «До братів-полѐків»; автор записки про об'юднаннѐ
слов'ѐнських народів. Весноя 1847 Костомарова арештовано. Післѐ річного ув'ѐзненнѐ в
казематі «Третього відділу», а потім у Петропавловській фортеці вислано до Саратова, де
служив (1848 — 1857) у Статистичному комітеті; у 1848 — 1850 рр. був перекладачем при
губернському управлінні, редактором неофіційної частини «Саратовских губернских
ведомостей», близько зійшовсѐ з М. Чернишевським, О Пипіним, Д. Мордовцем. 1856 року –
амністовано.
З 1858 року жив у Петербурзі. В 1859-1862 рр. – професор кафедри російської історії
Петербурзького університету. Влаштовував літературні «вівторки», куди сходилисѐ землѐкиукраїнці (П. Куліш, О. Стороженко, В Горленко та ін.). Підтримував тісні зв'ѐзки з М.
Добролябовим, В. Стасовим, М. Ге, О. Бодѐнським; співробітничав у журналах «Современник»,
«Вестник Европы» (один із його засновників), «Отечественные записки», «Русское слово»,
«Русскаѐ старина», «Киевскаѐ старина» та ін. Виступив із статтея «Україна» у журналі
«Колокол». Брав участь у створенні журналу «Основа», у виробленні його національнокультурної програми. На початку 1862р. залишаю праця в університеті і зосереджуютьсѐ на
науковій роботі.
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Був членом-редактором Київської археографічної комісії, за його редакціюя у 1863-1884 рр.
видано 12 томів «Актов Южной и Западной России» з історії України і Білорусії 14-17 ст.
Показуячи близькість історичної долі і культурного життѐ українського та російського народів
«Две русские народности» (1861), Костомаров розрізнѐв визначальні риси національного
характеру українців та росіѐн. Автор праць з історії: «Начало Руси» (1860), «Мысли о
федеративном начале в древней Руси» (1861), «Севернорусские народоправства во времена
удельно-вечевого уклада» (1864), «Вече и вечевое устройство в древней Руси» (1864) та ін.
Написав «Русскуя история в жизнеописаниѐх ее главнейших деѐтелей» (т. 1-7, 1873-88). Праці
з історії України присвѐчені здебільшого періодові 15-17 ст.: «Иван Свирговский, украинский
гетман XVI века» (1855), «Богдан Хмельницкий и возвращение Южной Руси к России» (1857),
«Черты народной яжнорусской истории» (1861), «Южнаѐ Русь в конце XVII века» (1867),
«Руина» (1879- 80), «Мазепа» (1882) та ін. Наукові дослідженнѐ Костомарова здобули широке
визнаннѐ, його обрано почесним членом Югослов'ѐнської академії наук і мистецтв, сербського
вченого товариства «Друшество» й ін.
В історія української літератури Костомаров увійшов ѐк письменник-романтик: віршові
збірки «Украинские баллады» (1839), «Вітка» (1840), історичні п'юси. Поезіѐ Костомарова
характеризуютьсѐ широкоя проблематикоя і розмаїттѐм жанрових форм: вірші-балади, в
основу ѐких покладено народні віруваннѐ, легенди та історичні перекази («Стежки»,
«Посланець», «Мана», «Брат з сестроя», «Ластівка», «Явор, тополѐ й береза» та ін.);
ремінісценції на історичні теми (вірші «Згадка», «Могила» та ін.), вірші-пісні романсового
характеру, стилізації народної ліричної пісні («Стежки», «Поцілунок», «Рожа», «Горлицѐ»,
«Голубка», «Нічна розмова», «Вулицѐ», «Зозулѐ»), особистісно-психологічна лірика з її
наріканнѐм на життѐ, тугоя за недосѐжним щастѐм, молодістя («Туга», «Дівчина», «Сон», «Ой
ішов козак...», «Зірка», «Зорі» та ін.).
Громадѐнська лірика Костомарова пройнѐта мотивами боротьби з тираніюя, поетизаціюя
козацької слави України («Давнина», «Діти слави, діти слави!», «На добраніч»). Твори на
історичні теми нерідко у формі алязій спроектовані на проблеми сучасності («Юпитер светлый
плывет по зеленым водам киммерийским», «Співець Митуса» та ін.). Костомаров одним з
перших в українській поезії запровадив гекзаметр (вірш «Эллада») та елегійний дистих (вірш
«Нічна розмова»), п'ѐтистопний ѐмб. Особливостѐми його вірша ю багатство ритміки,
відсутність регулѐрної строфіки, чергуваннѐ коломийкового вірша з говірним віршем. Длѐ
громадѐнської лірики характерні ораторсько-публіцистичні інтонації, риторичні засоби.
Костомаров — автор історичних трагедій «Сава Чалий» (1838) і «Переѐславська ніч» (1841),
ѐкі відзначаятьсѐ новизноя проблематики. Романтичні драми «Кремуций Корд» (1849),
«Эллины Тавриды» (1883), «Украинские сцены из 1649 года» (незакін.) позначені
тираноборчими мотивами. Костомаров відомий ѐк прозаїк: повість «Сорок лет» (1840,
переробл., доп. й видана 1902р. Л. Толстим), «Казка про дівку-семилітку» (1840; опубл. 1860),
літературні казки «Торба» й «Лови» (1843), повість лро повстаннѐ С. Разіна «Сын» (1865),
історична хроніка часів Івана Грозного «Кудеѐр» (1875), повісті «Холуй» (1878), «Черниговка»
(1881) - з українського життѐ 17-18 ст.
Костомаров – один з перших українських літературних критиків. З його історичних і
суспільних поглѐдів випливаю розуміннѐ народної поезії ѐк втіленнѐ національного духу, а
також індивідуальної творчості ѐк продовженнѐ фольклорного процесу на новому рівні (ст. «Об
историческом значении русской народной поэзии», 1843; рецензіѐ на «Кобзар» Т. Шевченка,
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1860). З діѐльністя Костомарова пов'ѐзана поѐва в Україні культурно-історичної школи у
літературознавстві. Статтѐ «Обзор сочинений, писанных на малороссийском ѐзыке» (1843) ю по
суті першоя професійноя критичноя працея в українському літературознавстві. Костомаров
приділѐв увагу проблемі самобутності української літератури, її народності, з'ѐсування ідейноестетичних функцій комічного в літературі — на прикладі творчості І. Котлѐревського і М. Гоголѐ
(«Обзор сочинений, писанных на малороссийском ѐзыке»; рецензіѐ на російський переклад
«Народних оповідань» Марка Вовчка 1859; «Воспоминание о двух малѐрах» 1861; «Слово о
Сковороде по поводу рецензии на сочинениѐ 1861; «Малороссийскаѐ литература» 1871, та ін.).
Плідно працявав у галузі історіографії та джерелознавства, здійснив глибокий науковий
оглѐд майже всього комплексу вітчизн. літописів. Одним із перших висунув вимогу до
історіографів вивчати нар. діѐльність в усіх сферах життювого процесу суспільств і обґрунтував
необхідність з'ѐсуваннѐ взаюмодії народності й державності. Запроваджені ним концепції
вічового начала, демократизму та державотвореннѐ зайнѐли чільне місце в укр. історіографії й
помітно вплинули не лише на розвиток вітчизнѐної історичної науки, а й на ідеологія
національно-визвол. руху. Започаткував і розвинув ідея істор. дослідженнѐ всіх верств сусп-ва.
Створив життюписи вітчизн. політ. та культ. діѐчів – вел. кн. київ. Володимира Свѐтославича,
Петра (Могили), І.Сірка, П.Орлика, Г.Сковороди та ін., завдѐки чому неабиѐк зацікавив
громадськість укр. історіюя.
Серед опрацьованих ним найважливіших тем виділѐютьсѐ тема козацтва, зокрема укр.
("Южнаѐ Русь и казачество до восстаниѐ Богдана Хмельницкого" та ін. праці). Він максимально
"очистив" первісну історія козацтва від різного роду вигадок. Досліджував склад козацтва,
козац. рухи, причини їх виникненнѐ та поразки. Вважав, що козацтво не ю негативним
чинником длѐ розвитку державності, й підкреслявав, що притаманні козацтву традиції нар.
"вольниці" та демократизму справлѐли позитивний вплив на тогочасне суспільство. Простежив
процес виникненнѐ і розвитку ѐдра вільного козацтва – Війська Запорозького, основу ѐкого
складав "народний елемент", першим увів до наук. обігу визначеннѐ Запорозької Січі ѐк
христиѐн. козац. республіки.
У численних публіцистичних статтѐх («Ответ на выходки
газеты „Czas” и журнала „Revue Contemporaine”»; «Правда
полѐкам о Руси: по поводу статьи в „Revue
Contemporaine”», «Правда москвичам о Руси», 1861;
«Мысли яжно-русса» 1862; «О преподавании на народном
ѐзыке в Южной Руси», 1863, та ін.), спрѐмованих проти
реакційної політики російських і польських шовіністичних
кіл, Костомаров відстоявав історичне право української
мови на самобутній розвиток. Але у період заборони
українського друкованого слова в 70-80 pp. та звинувачень
Костомарова в «українофільстві» й «сепаратизмі» він
приюднуютьсѐ до слов'ѐнофільської концепції «літератури
длѐ домашнього вжитку». Цим він «можливо спрощував і
звужував українську проблему, стараячись пропхнути її
через урѐдове вухо» (Науково-публіцистичні і політичні
писаннѐ Костомарова. К., 1928, с. XVIII).
Помер Микола Костомаров 7(19) квітнѐ 1885 року в Петербурзі.
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Історія кохання…
7 квітнѐ 1847 року в Киюві був ранок щасливого днѐ. Юний професор Микола Костомаров
їхав до Андріївської церкви вінчатисѐ з Аліноя Крагельськоя. Тарас Григорович був дружкоя
на їхньому весіллі. У фраку з гарденіюя у петлиці урочистий Шевченко переправлѐвсѐ на поромі
через Дніпро. Але... В дорозі поета й історика заарештували за приналежність до КирилоМефодіївського братства. А вінчаннѐ Аліни та Костомарова відбулосѐ аж через 28 років!
Наречена нервувала. Аліна згадувала інститут шлѐхетних панѐнок мадам Де Мальѐн. ѐк
вона — чарівна, розумна й гонорова 15-річна дочка офіцера-полѐка — закохаласѐ у свого
викладача історії— вайлуватого, підсліпуватого, розтріпаного... Він мав феноменальну пам’ѐть і
натхненно цитував цілі сторінки. Згадувала, ѐк вона разом з матусея зустріла Миколу
Костомарова в Одесі, а потім усі гуртом ходили до морѐ, до італійської опери! Післѐ двох
місѐців, проведених у Одесі, професор майже щовечора відвідував їхній дім. Аліна грала на
роѐлі. Музика стала їхнім спілкуваннѐм: нея вони навчилисѐ виѐвлѐти коханнѐ. І от він —
професор кафедри історії Київського університету св. Володимира — на вершині успіху та при
ѐсних перспективах сватаютьсѐ до Апіни й отримую згоду її матері-вдови...
У день заручин. 13 лятого, наречений подарував їй дві
книги — своя дисертація та збірку поезій із написом: «Коханій,
найкращій половині душі моюї Аліні Леонтіївні Крагельській».
Костомаров жив на Десѐтинній. 10 — звідки видно Дніпро. Там
молоді й житимуть післѐ медового місѐцѐ у Відні. Микола
займатиметьсѐ науковоя роботоя, а вона студіяватиме теорія
музики в консерваторії, стане ученицея Ліста. Але не так
сталосѐ, ѐк гадалосѐ...
Післѐ арешту Костомарова й Шевченка Аліна їде до
Петербурга виручати коханого. Вона домагаютьсѐ прийому у
генерала Дубельта — заступника шефа Третього відділеннѐ
Імператорської канцелѐрії, просить за свою щастѐ і чую...
непристойну пропозиція. Обурена дівчина повертаютьсѐ до
Киюва, пише листи нареченому. Післѐ засланнѐ Костомарова
Аліна більше не отримуватиме звісток від коханого, бо матусѐ ховала небажані листи. 9 років
Аліна розшукувала засланцѐ. А Костомаров просто змиривсѐ: нащо вигнанець і злочинець
псуватиме Аліні життѐ? Він звик до самотності і полябив власну свободу.
Нарешті Аліна віддала своя доля в руки матері: вийшла заміж за полковника Марка
Киселѐ. Чоловік виѐвивсѐ порѐдноя, шлѐхетноя лядиноя, і вони прожили вік у щасті й
злагоді. Бог дав їм двох донечок і сина. Часом пані Аліна чула про Миколу Івановича.
Найбільший інтелект Росії, професор історії Петербурзького університету, автор романів,
наукових праць, післѐ тріумфальної лекції до екіпажа Костомарова несли на руках...
У 1873 р. Микола Іванович приїхав до Киюва на археологічний з'їзд. Павло Чубинський
(автор гімну «Ще не вмерла Україна») запитав: «А знаюте, що відома вам особа — вдова, живе
зараз у Киюві?» Микола одразу поїхав до неї (Аліна мешкала в будинку матері на
Фундукпеївській вулиці (тепер Богдана Хмельницького) і сказав: «Давайте одружимосѐ!» Хоч їм
на двох тоді було рівно сто років, їхні досі ляблѐчі серцѐ ожили.
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Але вони не одружилисѐ, а почали листуваннѐ. Найбільший інтелект імперії писав листи
від імені... свого кота Васьки — до її кота, теж Васьки.
У 1875 році Микола Іванович тѐжко захворів і лежав у своїй квартирі в Петербурзі післѐ
інсульту. У сусідній кімнаті помирала його мати. Тоді й приїхала до північної столиці Аліна
Леонтіївна: вона вважала своїм обов’ѐзком допомогти старому другові, доглѐнути його.
Близький приѐтель Костомарова Данило Мордовець напише у спогадах, що поѐва Аліни
Леонтіївни поруч із Миколоя Івановичем у скрутну годину була длѐ професора порѐтунком.
Втративши матір, своя «турботливу, хоч і буркотливу нѐньку», він знайшов дружину — «в
высшей степени добруя, благороднуя и умнуя женщину котораѐ быстро вошла в ученые
интересы мужа».
Нарешті весна осѐѐла сади їхніх душ. У день його
іменин 9 травнѐ 1875 року вони обвінчались у маленькій
церкві Св. Параскеви с. Дідівці.
Вони прожили разом 10 років, за ѐкі Костомаров
написав понад дві сотні праць. У Дідівцѐх Микола
Іванович продиктував дружині автобіографія, котру
присвѐтив «лябій моїй жінці Аліні Леонтіївні
Костомаровій». Він щоранку сідав в екіпаж. їхав три
версти, щоб скупатисѐ в Удаі'. Лябив гулѐти лісом,
усупереч заборонам лікарів обпивавсѐ холодноя
водоя. Був примхливим щодо їжі: вимагав, щоб риба,
перед тим. ѐк її почистѐть і засмажать, неодмінно була
живоя (ті самі вимоги були й до курки перед бульйоном).
Частенько їхній будинок у Дідівцѐх відвідував сусід — художник М. Ґе разом із дружиноя.
Чоловіки приѐтелявали ще з Петербурга, а пані Аліна та Ганна Забелло (дружина художника)
навчались у одному пансіоні. Українізований француз — так друзі називали М. Ґе — написав
портрет Миколи Івановича.
Восени вони повернулисѐ до Петербурга. Костомаров плідно працявав у архівах над
історичними документами. Педант у своїх наукових занѐттѐх, він щоднѐ присвѐчував роботі
рівно чотири години, й Аліна Леонтїївна допомагала йому. Костомаров готував до виданнѐ нові
історичні дослідженнѐ «Руїна» та «Мазепа» — дружина акуратно переписувала їх начисто.
Костомаров помер у 1885-му. Аліна Леонтіївна багато зробила, щоб у світі належно
оцінили життювий подвиг її коханого. Вона написала спогади «Микола Іванович Костомаров» та
«Останні дні життѐ Миколи Івановича Костомарова». Планувала підготувати до друку повторне
виданнѐ творів чоловіка, зробити записки-спогади про вченого, але в останні роки свого життѐ
майже осліпла. Померла Аліна Леонтіївна 4 лятого 1908-го. Похована в Киюві.
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Заслуги Миколи Костомарова
Заслуги вченого длѐ становленнѐ вітчизнѐної історичної науки взагалі неможливо
переоцінити. За довгі роки кропіткої роботи Костомаровим були написані десѐтки
найважливіших фундаментальних праць з історії України та Росії. З-під його пера вийшли сотні
статей і нарисів, кожен з ѐких і зараз маю абсолятну наукову цінність.
Костомаров був одним з перших істориків в Російській
імперії, хто спробував концептуально обґрунтувати право
українського народу не тільки на своя особливу історія, а й
на окрему етнічність. Висунута ним теоріѐ "двох начал" –
вічового і самодержавного – багато в чому ідеалізувала
історія українського народу, зображуячи українське
суспільство ѐк споконвічно демократичне, волелябне і
побудоване на основі народовладдѐ. Неважко здогадатисѐ,
що такий підхід викликав шквал критики з боку ѐк наукових
опонентів, так і численних чиновників з освітньої сфери.
Микола Іванович пропагував українську історія і
культуру не тільки академічноя мовоя. Великий вчений
виѐвивсѐ не позбавленим і поетичного дару, подарувавши
світові віршовані збірники "Українські балади", "Гілка", драми
"Сава Чалий" і "Переѐславська ніч". Писав Костомаров і в
прозі, наприклад, повісті "Сорок років", "Син", "Холоп",
"Чернігівка".
Створення Кирило-Мефодіївського товариства і роль цієї організації в українському
національно-культурному відродженні. У 1846 р. в Киюві була створена перша українська
політична
організаціѐ
–
КирилоМефодіївське товариство. Своя назву
братство отримало на честь великих
слов'ѐнських просвітителів Кирила і
Мефодіѐ. Організаторами братства були:
професор Київського університету Микола
Костомаров, учитель з Полтави Василь
Білозерський і службовець канцелѐрії
генерал-губернатора
Микола
Гулак.
Згодом до складу товариства увійшли
літератори Пантелеймон Куліш і Тарас
Шевченко, поет і перекладач Олександр
Навроцький, етнограф і фольклорист Опанас Маркевич та інші.
Мета освіти товариства: 1. Створеннѐ демократичної федерації христиѐнських
слов'ѐнських республік зі столицея в місті Київ. 2. Знищеннѐ царизму, скасуваннѐ кріпацтва і
станів. 3. Утвердженнѐ в суспільстві демократичних прав і свобод. 4. Право всіх слов'ѐнських
народів, в тому числі і українського, на вільний розвиток національної мови, культури і освіти.
5. Поступове поширеннѐ христиѐнської віри на весь світ. Широкий розвиток культурних і
релігійних зв'ѐзків на основі христиѐнської моралі.
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Програмними документами братства стали написані Миколоя Костомаровим "Статут і
правила товариства" та "Книги буттѐ українського народу", або "Закон Божий".
"Статут і правила товариства". У документі були конкретизовані програмні цілі братчиків
(ідеї рівноправності народів, держав і громадѐн майбутньої слов'ѐнської республіканської
федерації). Майбутнѐ федераціѐ повинна була складатисѐ з 18 окремих республік на території
Польщі, Чехії і Моравії, Сербії, Болгарії та Росії, ѐка, в своя чергу, ділиласѐ на 14 республік. У
всіх частинах федерації передбачалисѐ "однакові основні закони і права, рівність ваги, мір і
монети, відсутність митниць і свобода торгівлі", знищеннѐ кріпацтва, "дворѐнських і всѐких
привілеїв", "скасуваннѐ смертної кари і тілесних покарань", "юдина центральна влада, що
займаютьсѐ зносинами поза соязом, військом і флотом, але повна автономіѐ кожної частини по
відношення до внутрішніх установ, управліннѐ, судочинства і народної освіти". Крім того, в
статуті визначалисѐ принципи діѐльності товариства.
"Книга буття українського народу". Програма складаласѐ зі 109 положень релігійноповчального та історико-публіцистичного характеру. У них чітко простежуютьсѐ спроба
поюднати христиѐнські ідеали з почуттѐм українського патріотизму. Братчики різко засуджували
кровопролиттѐ, наполѐгали на суто мирному характері всіх перетворень.
Розкол всередині організації. У середовищі кирило-мефодіївців утворилосѐ два крила,
що розійшлисѐ в розумінні методів бажаних змін. Представники помірно-ліберального крила
(М. Костомаров, В. Білозерський, П. Куліш) виступали за реалізація програмних цілей
суспільства виклячно шлѐхом реформ. Представники радикально-демократичного крила (М.
Гулак, Т. Шевченко) виступали за необхідність народного повстаннѐ, встановленнѐ республіки,
навіть за вбивство царської сім'ї.
Практична
діяльність.
Кириломефодіївці в основному проводили
просвітницьку роботу. Поширявали твори
Т. Шевченка, складали револяційні
прокламації (наприклад, "Брати Українці",
"Брати великороси і полѐки"), в ѐких
закликали слов'ѐн до спільної боротьби з
царизмом. П. Куліш написав перший
український підручник, а також першу
українську абетку ( "Кулішівка").
Розкриття братства і покарання, що
наступило. Товариство діѐло 14 місѐців.
Викрили його за доносом в поліція
студента
Олексіѐ
Петрова.
Члени
товариства були засуджені і заслані, наприклад, М. Костомаров – у Саратов, П. Куліш – у Тулу.
Микола Костомаров перед цим провів рік у Петропавлівській фортеці, де досить сильно
підірвав свою здоров'ѐ. Представників радикального крила чекало більш суворе покараннѐ: М.
Гулак був заточений до Шліссельбурзької фортеці на 3 роки, а Т. Шевченко за сатиричну поему
"Сон" був відданий на 10 років в солдати в оренбурзькі степи "без права писати і малявати".
Значення товариства. Діѐльність кирило-мефодіївців мала великий вплив на подальший
розвиток українського національного руху. Братчики заклали основи української політичної
традиції.
9

Нове слово в російській історії. Розвиток історії України як окремого напрямку.
Микола Костомаров ѐк виходець з простого народу (його матір'я була кріпачка) завжди
тѐжів в своїх дослідженнѐх до відтвореннѐ народної, на противагу державній, історії. По суті,
він видозмінив уѐвленнѐ про зміст історії, розширив коло її джерел за рахунок залученнѐ
фольклорних елементів. Заради цього йому навіть довелосѐ стати етнографом, досконально
освоїти українських мову і багато подорожувати. Втім, романтичне відношеннѐ до історичної
науки в 30-40-х роках ХІХ століттѐ повсядно входило в моду. Однак і тут Костомаров пішов
набагато далі, ніж дозволѐлосѐ. Його інтерес до народного життѐ, відображений в наукових
концепціѐх, в результаті привів до вельми крамольних висновків. Микола Іванович писав про
це: "Вступаячи на кафедру, ѐ задавсѐ думкоя в своїх лекціѐх висунути на перший план народне
життѐ в усіх його приватних проѐвах ... Російська держава складаласѐ з частин, ѐкі колись жили
власної незалежної життѐм, і довго післѐ того життѐ частин проѐвлѐлосѐ відмінними
прагненнѐми в загальному державному ладі. Знайти і вловити ці особливості народного життѐ
частин російської держави становило длѐ мене завданнѐ моїх занѐть історіюя".
Потім була робота Костомарова в археографічній комісії, ѐка збирала і вивчала документи
з історії України ХVII ст., довгі роки роботи над тритомником "Богдан Хмельницький",
викладаннѐ в Київському і Харківському університетах. Результатом його досліджень і роздумів
стала гучна теоріѐ "про дві народності", що ставила під сумнів панівну в імперії концепція "про
триюдиний російський народ". Однак Костомаров був вкрай далекий від ідеї про незалежну
Україну і про особливий шлѐх розвитку її народу. Він стверджував, що у росіѐн і українців було
різне минуле, але майбутню цих народів бачилосѐ історику тільки у виглѐді загальної
державності. Микола Іванович прийшов до наступних висновків: "Виѐвлѐютьсѐ, що руська
народність не юдина; їх дві, а хто знаю, може бути, їх відкриютьсѐ і більше, і тим не менше вони –
руські... Дуже може бути, що ѐ багато в чому помиливсѐ, представлѐячи такі понѐттѐ про
відмінність двох руських народностей, що склалисѐ зі спостережень над історіюя і справжнім їх
життѐм. Справоя інших буде викрити мене і виправити. Але, розуміячи таким чином ця
різниця, ѐ думая, що задачея вашої Основи буде висловити в літературі той вплив, ѐкий
повинні мати на загальну нашу освіту своюрідні ознаки південноруської народності. Цей вплив
маю не руйнувати, а доповнявати і стримувати те корінне начало великоруське, ѐке веде до
згуртуваннѐ, до злиттѐ, до суворої державної та общинної форми, що поглинаю особистість, і
прагненнѐ до практичної діѐльності, що впадаю в матеріальність, позбавлену поезії.
Південноруський елемент повинен давати нашому спільному життя начало, що розчинѐю, що
оживлѐю, одухотворѐю. Південноруське плем'ѐ в минулій історії довело нездатність своя до
державного життѐ. Воно справедливо повинно було поступитисѐ саме великоруському,
приюднатисѐ до нього, а задачея загальної російської історії було складаннѐ держави. Але
державне життѐ сформувалосѐ, розвинулосѐ і зміцніло. Тепер буде природно, ѐкщо народність
з іншоя протилежноя основоя і характером вступить у сферу самобутнього розвитку і вплине
на великоруську".
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Внесок Костомарова в становлення та розвиток щомісячника «ОСНОВА»
Важливий внесок зробив М.І. Костомаров і в публіцистику. Він співробітничав у багатьох
відомих журналах, за його активної участі з’ѐвивсѐ, спільно створений з В.М. Білозерським та
П.О. Кулішем, перший український громадсько-політичний і літературно-мистецький
щомісѐчник “Основа”, ѐкий виходив українськоя і частково російськоя мовами. Роль М.
Костомарова у підготовці “Основи” була величезноя. Він дуже серйозно готувавсѐ до нового
виданнѐ. Обдумавши стратегія виданнѐ, він визначив длѐ себе основні завданнѐ, серед ѐких
найважливішоя була боротьба з “ворогами” української мови, ѐкі не визнавали її самобутності
і намагалисѐ за допомогоя різних теорій віднести її до т.зв. “наріччѐ” російської або польської
мов.
До підготовки необхідних публікацій М. Костомаров намагавсѐ залучити всіх
українознавців, покладаячись при цьому на власних друзів. У цій важливій справі він не міг не
звернутисѐ до свого саратовського приѐтелѐ Д. Мордовцѐ. Зокрема, у листі від 28 липнѐ 1859 р.
він з радістя повідомлѐю, що у Петербурзі буде видаватисѐ журнал, присвѐчений історії,
географії, етнографії, літературі, господарській діѐльності та іншим сферам знань про Україну.
М. Костомаров запрошую письменника взѐти участь у створенні часопису. Як бачимо, Микола
Іванович продумував кожну публікація журналу, добре оріюнтувавсѐ у наукових зацікавленнѐх
авторів і залучав їх до співробітництва, наперед знав, ѐкий “продукт” може отримати від них.
З’ѐвившись у січні 1861 р., журнал “Основа” одразу
перетворивсѐ на сцену боротьби за український
культурний феномен, на ѐку виходили найактивніші
захисники української ідеї і вільного розвитку нашого
народу. Основний тѐгар, взѐли на себе В. Білозерський, П.
Куліш, Т. Шевченко і, звичайно, М. Костомаров – старі
приѐтелі, спільники, пов’ѐзані минулим членством у
Кирило-Мефодіївському братстві. У програмній статті
зазначалосѐ, що журнал присвѐчуютьсѐ вивчення земель,
населених українцѐми і сусідніх з ними територій –
Бессарабії, Криму і т.п. На перше місце було винесено
питаннѐ практичного використаннѐ мови, в т.ч. й
викладаннѐ та навчаннѐ у початкових школах. Завдѐки
зусиллѐм команди справа дійсно йшла успішно. Проте
успіх “Основи” був тимчасовим. Д. Мордовець спостерігав
за роботоя редакції з публікацій та за листуваннѐм з М.
Костомаровим. Той писав, що спад “Основи” пов’ѐзаний з
внутрішніми проблемами редакції. Перша – це конфлікт П.
Куліша та В. Білозерського з приводу різних поглѐдів на
пропоновані до друку твори. Так, наприклад, повість
Марка Вовчка “Три дні” П. Куліш вважав “нижче всѐкої
критики”, натомість В. Білозерський захоплявавсѐ нея. Сам М. Костомаров намагавсѐ
підтримувати нормальні стосунки з обома, але побутовий конфлікт з В. Білозерським ставсѐ. В
листі до Н. Білозерської, ѐка тоді була його особистим секретарем, він жалкував, що так сталосѐ
через його гарѐчкуватість і висловлявав повагу до В. Білозерського.
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Паралельно з виходом “Основи” з’ѐвлѐлисѐ й інші україномовні виданнѐ, ѐкими
опікувавсѐ М.І. Костомаров. Так, на початку 1862 р. у Петербурзі і Москві можна було придбати
шість різних українських букварів, в т.ч. П. Куліша та Т. Шевченка. Початкове навчаннѐ на
місцевій мові запроваджувалосѐ досить мобільно у зв’ѐзку з антикріпосницькоя реформоя,
ѐка висвітлила нагальні проблеми народної освіти. М. Костомаров вважав, що починати
потрібно з вихованнѐ та навчаннѐ дітей найнижчих верств населеннѐ зрозумілоя і рідноя
українськоя мовоя та закликав присвѐтити цій високій меті діѐльність інтелектуальної еліти й
всіх тих, кому небайдужа долѐ України. Це завданнѐ ставило перед собоя ще КирилоМефодіївське братство, але воно не було виконане, і тому історик бажав довести почату справу
до логічного завершеннѐ.
Думки вченого одразу ж набули сенсаційного характеру і його звинуватили в
“українському сепаратизмі”. М. Костомарову довелосѐ „відбиватисѐ”, але це було непросто,
оскільки він переслідував юдину мету: не нашкодити розпочатій справі. Вчений декілька разів
виступав у пресі, поѐсняячи, що започаткована ним справа маю лише просвітницький
характер, тому він і піднімаю питаннѐ про збір коштів на виданнѐ літератури українськоя
мовоя. Тоді ідейні опоненти звинуватили його у відступництві, а насправді М. Костомаров
лише кинув раціональне зерно у благодатну земля. Але конфлікт у пресі розгорівсѐ не лише
через праці вченого. Причиноя цьому був рѐд публіцистичних виступів на шпальтах “Основи”,
в ѐких висловляваласѐ думка про національно-репрезентативну і символічну роль української
мови. Проте, попри всі намаганнѐ М. Костомарова продовжувати розпочату справу, виникали
різні перешкоди на його шлѐху. Наприкінці 1862 р. почалисѐ перші арешти учасників
українофільського руху. М. Костомаров був дуже стурбований цим процесом, адже мав сумний
досвід 1847 р. У такій складній ситуації М. Костомаров прагнув продовжувати справу, але це
йому не вдалосѐ. Він шкодував про закриттѐ “Основи” ѐк органу українського руху і бачив
вирішеннѐ проблеми у пошуку нового вільного грошового фонду, ѐкий можна було б
використати длѐ відкриттѐ нової діювої газети, “щоб свою було…”. Історик визнавав основноя
перешкодоя справі байдужість заможного прошарку населеннѐ до долі свого народу.
Творча спадщина М.І. Костомарова відображаю весь спектр різноманітних напрѐмків його
діѐльності, юдиноя метоя ѐкої було духовне і культурне відродженнѐ українського народу ѐк
самостійного суб’юкту ювропейської цивілізації. Сама тільки працѐ Миколи Івановича
Костомарова ѐк видавцѐ і співробітника “Основи” характеризую його ѐк активного учасника
українського національно-культурного руху. Робота в журналі зміцнила його в думці щодо
душевної приналежності до українців. М.І. Костомаров ю одніюя з тих постатей, з ѐкоя
асоціяютьсѐ українське відродженнѐ та порушеннѐ “українського питаннѐ” в історії нашої
держави.
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Цікаві факти з життя

Батьком великого історика був поміщик Іван Петрович Костомаров, а матір'я –
кріпачка Тетѐна Петрівна Мельникова. Микола вважавсѐ незаконнонародженим сином,
оскільки батько, обвінчавшись з матір'я вже післѐ його народженнѐ, так і не встиг усиновити
новонародженого. Поміщик був убитий своїми власними селѐнами з метоя пограбуваннѐ на
нічній дорозі. Так маленький Микола втратив батька, спадок, життюві перспективи і, головне,
громадський статус, бо за законами Російської імперії він вважавсѐ кріпаком свого батька.
Найближчі родичі батька Ровнюви за безцінь викупили у вдови чималі землі Костомарових,
пообіцѐвши при цьому дати вільну Миколі Івановичу. Мати майбутнього вченого змушена була
погодитисѐ на все заради свободи свого сина. В результаті Костомарова залишилисѐ з дуже
скромними засобами до існуваннѐ.

У 1840 році молодий історик Микола Костомаров успішно здав магістерський
іспит, а у 1842 році видав окремоя книжкоя своя дисертація "Про значеннѐ унії в Західній
Росії". Однак її захист не відбувсѐ, хоча вже і був призначений на конкретну дату. Захист
довелосѐ скасувати через протест архіюпископа Харківського Інокентіѐ (Борисова), ѐкого
обурило кілька висловлявань в роботі Костомарова. Справа набула серйозного резонансу,
коли нея зацікавивсѐ міністр народної освіти граф Уваров. За його дорученнѐм професор
Устрѐлов дав настільки негативний відгук про дисертація, що про її захист вже не могло бути й
мови. Що ж стосуютьсѐ тиражу вже випущеної книги, то він підлѐгав негайному спалення.
Однак історик не впав у відчай, а з подвійним запалом узѐвсѐ за написаннѐ нової дисертації.
Уже на початку 1844 р. Костомаров успішно захистив наукову роботу на тему: "Про історичне
значеннѐ російської народної поезії".

Київський губернатор Іван Фундуклей дуже поважав Костомарова ѐк вченого і
рідкісного фахівцѐ з історії Киюва. Микола Іванович навіть редагував його книгу "Оглѐд Киюва і
його старожитностей". Високопоставлений сановник навіть хотів попередити Костомарова про
підготовку його арешту в 1847 році і через посильних викликав головного кирило-мефодіївцѐ
на конфіденційну зустріч. Однак Микола Іванович в ті дні був настільки зайнѐтий
приготуваннѐми до власного одруженнѐ, що знехтував запрошеннѐм.

На порозі вічності…
За свідченнѐм Аліни Костомарової, серед останніх слів Миколи Івановича перед відходом
у вічність були: «Я все сказав. Нехай тепер вигадуять». У спогадах «Последние дни жизни
Николаѐ Ивановича Костомарова», опублікованих, згідно з побажаннѐм дружини, післѐ її
кончини («Киевскаѐ старина», 1895, ч. 4), вона наводить винѐтково промовистий і науково
пінний епізод з останніх хвилин життѐ великого вченого-полеміста. Уже зовсім кволий,
приходѐчи час від часу до притомності, він усе запитував, чи принесли свіже (квітневе) число
«Вісника Євроші». Хотів дізнатисѐ, чи надрукована його відповідь М. О. Коѐловичу, одному з
запеклих украіножерів. Побачивши стаття, повільно й спокійно вимовив: «Пусть сочинѐет! Я
все сказал». Ще говорив, ѐк дуже печалить його багато дум, що їх несила передати. Потім
вимовив: «Художник и поэт, прости. Прощайте все», - і відійшов за межу.
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Ушанування пам’яті
Пам’ятна ювілейна монета 2017 року
«Микола Костомаров» - явілейна монета, випущена Національним банком України.
Присвѐчена громадському діѐчеві, історику, археографу, етнографу, фольклористу,
письменнику і публіцисту.
Вона маю номінал 2 гривні та продовжую серія "Видатні особистості України". Її
виготовлено з нейзильберу, тиражем 25 тисѐч штук.
Монету введено в обіг 20 квітнѐ 2017 року. Придбати монету за ціноя Національного
банку (35 гривень) можна у регіональних відділах регулѐтора та у банках-дистриб'яторах.

Поштова марка України,
присвѐчена Миколі Костомарову,
1992 рік
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Музей-садиба Миколи Костомарова
у селі Дідівці (Чернігівська обл.)
200-річчѐ Миколи Костомарова відзначили
урочистим відкриттѐм першого громадського та
юдиного у світі музея-садиби видатного
українського діѐча у селі Дідівці Прилуцького
району Чернігівської області, де він свого часу
мешкав зі своюя дружиноя Аліноя Крагельськоя.
До
2008
року
садиба
залишалась
занедбаноя і забутоя владоя. На сьогодні –
будинок відремонтований і там діять експозиції,
присвѐчені постаті М. Костомарова та КирилоМефодіївському товариству. Кожна з кімнат
присвѐчена окремій темі. В одній - історіѐ села
Дідівці, в інших - розповіді про життѐ і діѐльність
Костомарова, його почуттѐ до Аліни Крагельської,
тогочасну соціально-політичну ситуація і КирилоМефодіївське товариство. Музей-садиба Миколи
Костомарова ю унікальним об`юктом, оскільки
створений без бяджетних коштів, а тому з
гордістя може називатись громадським музеюм.
На сьогодні (травень 2017) в садибі
будівельні роботи закінчено на 90%. Повністя
готовий будинок Костомарова, зводитьсѐ церква,
де історик вінчавсѐ зі своюя коханоя Аліноя
Крагельськоя, на території висаджено дуби, у
намірах – відновленнѐ криниці. Ведутьсѐ
переговори з місцевоя владоя щодо покращеннѐ
інфраструктури длѐ того, щоб туристам було
комфортно дістатисѐ і відвідати юдиний у світі
Музей-садибу Миколи Костомарова.
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