
ВИП У С К  1 2  
 

А. Ціпко, канд. філол. наук 
 

"СЛОВ'ЯНСЬКА МІФОЛОГІЯ" МИКОЛИ КОСТОМАРОВА 
У ҐРУНТУВАННІ КУЛЬТУРНОГО "БИТІЯ" УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ 

 
У статті розглянуто підходи Миколи Костомарова до висвітлення давнього світоглядного комплексу слов'яно-

українців. Серед його основних рис дослідник вбачав прамонотеїзм. Розгляд Костомарова заторкував також і питан-
ня "участі" давньоукраїнських світоглядних основ у культуротворенні. 

The researching position of Mykola Kostomarov for the ancient outlook complex of Slavic Ukrainian people (main character-
istic of the outlook is pramonotheism) and his special attention for the "participation" of the ancient Ukrainian worldview in the 
cultural creation are analyzed in the article. 

 
Київський дух "оживлював" багатьох дослідників та 

спонукав їх до вивчення явищ, пов'язаних з київським 
культурно-творчим середовищем. Не був винятком у 
такому захопленні та у ґрунтуванні власної думки й Ми-
кола Костомаров. Саме в Києві, в стінах університету, 
Микола Костомаров, якраз перед тим затверджений в 
університетському викладацькому складі, почав оприлю-
днювати власні міркування в студентській аудиторії, що 
виникли в нього стосовно світоглядних уявлень руського 
слов'янства. Як підсумок такої пошукової праці та спілку-
вання з студентською аудиторією, з'явилася видруком 
"Слов'янська міфологія". Сталося це 1847 р. Показовим 
виглядає й те, що давнину розглядуваного обширу Ми-
кола Костомаров чи редакційно-друкарські працівники 
намагалися підкреслити особливим добором шрифту. 
Працю видано пишною графічною кирилицею.  

Як і Михайло Максимович, Костомаров "міцно бе-
реться" за слово, адже й сам вдається до літературної 
творчості. Саме завдяки особистому художньому "вжи-
ванню" слова, що підкріплювалося роботою з народною 
художньою словесністю, Костомаров робить спроби 
розкодування українського слова для сучасників своєї 
доби. Задля такої потреби і з'являються розвідки про 
значеннєві основи української народної творчості, де 
символізація як підґрунтя народної культури (її симво-
лічні рівні) посідають першостановище. Провідною у 
цьому спрямуванні була робота "Об историческом зна-
чении русской народной поэзии" 1843 р.  

Звертаючись у розгляді до давніх уявлень про світ 
серед слов'яно-русичів, не без особливого задуму, Ми-
кола Костомаров відходить від панівного поміж його 
попередниками "термінологічного визначення" – змісто-
вого слова, яким схарактеризовувалося давні уявлення 
про світ у колі народів світу. Не винятком було застосу-
вання такого терміновизначення й щодо давніх слов'я-
но-русичів. Отож, говорячи про понятійне поле та про 
той "матеріал", які давні греки називали міфологією, в 
недалекий перед Костомаровим-дослідником час вда-
валися до особливого "перекладу" грецького слова-
поняття, називаючи – "перекладаючи" міфологію "бас-
нословієм". Власне, сам цей термін – "переклад" постав 
не без семантичного навіювання з часу ренесансового 
алегорійного тлумачення міфа, що з'явилося від самих 
греків як їхнє розуміння міфа в пізньоантичну добу. У 
суті ж своїй за таким означенням, а саме за "басносло-
вієм", міфологію можна було тлумачити як казку чи ж 
звичайнісіньку вигадку. З таким словом-складником 
("баснословієм") вийшла 1768 р. праця М. Попова 
"Описание древнеславянскаго языческаго басносло-
вия, собранное из разных писателей". Схожим чином 
озаголовив власне дослідження і Яків Головацький, 
щоправда, зробивши значне уточнення – звівши два 
слова, а отже, майже стерши їхню протилежну понятій-
ність, у один рядок назви власної праці. Підготовлений 
Головацьким дослідницький матеріал вийшов друком у 

Львові 1860 р. з назвою "Очерк старославянского бас-
нословия или мифология".  

При називанні власної дослідницької праці Косто-
маров вдається до грецького слова міфологія, тим са-
мим надає заторкнутому питанню та тому осяжному 
полю, якого воно дотикалося, "поважнішого та серйоз-
нішого" звучання. І в тому виявлялася значна відмін-
ність у баченні розглядового матеріалу та визначеної 
дослідником проблеми. Адже слово "баснословіє" по-
нятійно збігалося з уявлюваним поняттям казки, тобто, 
як вже зазначалося, було "спорядженим" вузьким по-
няттям, що пов'язувалася лише з фантазійним та вига-
даним (в цьому випадку йдеться саме про ту понятій-
ність, яку засвоювалося казці певного часу). Костома-
ров, заозначивши уявленя давніх слов'ян-русичів сло-
вом міфологія, надав ним розглядуваному матеріалу 
вже іншого понятійного вмісту. На цій підставі можна 
було називати стародавні уявлення українців їхнім дав-
нім світоглядом. Та, власне, і сам термін "міфологія" 
був не настільки "чужим" та незнаним для київського 
академізму (в середовищі Києво-Могилянської акаде-
мії), де грека разом з латиною та старою слов'янською 
(слов'яно-українською) отримали провідне культурне 
становище. А самі античні міфологічні образи були ши-
роко використовуваними як алегорійні постаті, у баро-
ковому видовищному мистецтві, що теж квітло у акаде-
мічному середовищі. 

Костомаров, як це можна помітити загалом в його 
роботі, і таке спрямування постає виразно означеним, 
провадить дослідження як справжній правдошукач (бо 
таким було його провідне гасло), але, водночас, і як 
культурна постать. Дослідник, але шанобливий дослід-
ник, Микола Костомаров звертається до минувшини, 
ледь не тремтливим порухом гортаючи сторінки пере-
житого в культурно-історичному часі власним народом. 
У цій справі робляться щонайдрібніші кроки і скерову-
ються щонайпильніші погляди стосовно подій та їхніх 
виконавців, які постають як загальнокультурний масив 
українського буття. Серед ретельно розглядуваних по-
дій та явищ виявляються і ті, котрі потребували величе-
зної "витратності" у фактажевому зіставленні задля 
отримання більшого і повнішого дослідницького підсум-
ку. До таких, безумовно, належала так і найменш підда-
вані історичному "пошуковому дотику" особливості ру-
сько-української спадщини як давні та прадавні уявлен-
ня слов'яно-русичів про світопостання та світоустрій. 
Цей масив був як загадкою науки, так само й "матеріа-
лом" з неодмінною потребою послідовного наукового 
висліду, який би дав повне відтворення культурного 
руху народу в історичному часі. Адже саме світогляд, 
без винятку і для прадавньої доби, ставав підґрунтям 
для спільної дії народу щодо витворення власних особ-
ливостей у культурі, але так само єднав народ не лише 
культурно, а ще зміцнював його потуги та спрямування 
у творенні такого явища спільного буття як держава.  
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Певна річ, що проваджувана дослідницька робота 
стосовно давніх уявлень про світ та світотворення, кот-
рі панували серед слов'яно-русичів, стала потім в осно-
ві більшого проекту, розлогішого завдання, яке поста-
вало та невдовзі постало і перед самим Костомаровим і 
в колі його спільників. Це, передовсім, значна праця 
над великим ідейним, але небезпечним через своє 
спрямування у річище політики (ця праця мала в собі й 
неабияку особисту небезпеку для її розробників) сло-
в'янським проектом. Тим чи іншим боком розвідка й 
пошук Миколи Костомарова на полі слов'яно-
української світоглядної давнини лягали до основ праці, 
що мала би завершально виявитися у державі звільне-
них слов'янських народів. Слід взяти до уваги ще й те, 
що Києву, а отже й українцям у справі підготовки та 
безпосереднього творення надслов'янської держиви 
віддавалося одне з провідних завдань. Такі думки ви-
кладалися у книгах "битія українського Народу" Миколи 
Костомарова, що виявилися одним зі скерувальних до-
кументів серед кирило-мефодіївців, які, власне, і захо-
дилися навколо розв'язання питання слов'янського виз-
волення та створення майбутньої всеслов'янської дер-
жави, до них активно належав і автор "Книг". У праці 
подавалося виразні особливості українського, як і сло-
в'янського, історичного та культурного буття ще з пра-
давнього часу. Неодмінно такий розгляд мав на увазі й 
світоглядну давнину слов'янства та українців, адже автор 
"Книг" вдається як до значного часового заглиблення, так 
і до розлого порівняння через такий глибоко-часовий зріз 
культурної вдачі та буттєвих рис українців, а через них і 
переважної більшості поневолених слов'ян з провідними 
народами світового культурно-історичного руху. Зрозумі-
ла річ, що праця "Слов'янська міфологія" була значним, 
але окремим доповненням до розгляду такого світового 
руху та особливої рольової участі в ньому саме слов'ян-
ства, але і українців зокрема. Розпочинають "Книги" такі 
рядки: "Бог создав світ: небо і землю і населив усякими 
тварями і поставив над усею тваррю чоловіка..." [1, с. 7]. 
Далі Костомаровим подається вже ознака провідності, 
що спостерігалася в історичному часі за окремими на-
родами: "Два народи на світі були дотепнішими: Євреї 
та Греки" [1, с. 9]. Але знову ж, як зосереджено заува-
жує Костомаров у "Книгах": "Благодать дана всім язи-
кам, а спершу коліну Яфетову (і в цьому Костомаров 
виявляє перегук ще з Несторовим баченням у "Повісті 
временних літ" стосовно походження та часу входження 
– належності слов'ян, а серед них, зрозуміло, й українців 
до числа давніх і "дієвих" народів світу), бо Симово через 
жидів отвергнуло Христа. І перешла благодать до пле-
мени грецького, романського, німецького, слов'янського" 
[1, с. 13]. Одна з показових на згубу (точніше – занепад 
та втрату провідного становища) рис кожного народу – 
це форми влади та керування в ньому. Отже царювання 
та панство в середині окремого з них призвело до зане-
паду. Особливий шлях низхідного руху культурно-
історичним переходом належить грекам, але і вони, на-
віть незважаючи на те, що: "стали просвіщенні над усі 
народи і пішли од їх науки, іскуства і умисли ...", таки 
втратили власну світову першість.  

Інакше ставалося з "племеном славянським", яке: 
"то найменший брат у сім'ї Яфетовій... Племено сла-
вянське ще до прийняття віри не йміло ані царей, ані 
панів, і всі були рівні, і не було у них ідолів і кланялися 
Славяне одному Богу, Вседержителю, ще Його й не 
знаючи" [1, с. 15]. Це споконвічне затримування в своїй 
пам'яті загубленого багатьма народами поклоніння 
єдиному Божеству виводить так само дослідник Микола 
Костомаров і у "Слов'янській міфології": "Слов'яни, не 

зважаючи проявне багатобожжя, визнавали одного Бо-
га, вітця природи, і його сутність вони осягали свідомі-
ше, аніж таємничу долю греки..." [2, с. 2]. 

До питання первинного єдинобожжя, котре віддавна, 
як наявне розуміння, було властивим людству і лише в 
подальшому втраченим, зверталися і як головної докт-
ринальної основи загального розвитку і в Європі. Особ-
ливо жваво обговорювалося це питання у 19 ст. у німе-
цькому, а також англійському філософському середо-
вищах, які так само ставали до дискутивного обгово-
рення проблеми і поміж собою. Отже, на протилежних 
боках у розгляді і розумінні цього питання виявлялися 
німецькі філософські авторитет Фридріх Шеллінг та 
англієць Дейвід Юм. Шеллінг обстоював прамонотеїзм 
як прадавню людську світоглядно-культурну ознаку. На 
думку ж Юма, уявчий політеїзм у людському розвитку 
передував вищому за ступенем осягнення світу культу-
рною людиною монотеїзмові. 

Микола Костомаров приходив до обстоюваного в 
роботі єдинобожжя самоскеровуваним поштовхом, але 
напевно, так само і через ознайомлення з подібними 
поглядами з європейських джерел, де, як це зауважу-
валося, існували розбіжності у розумінні цього питання. 
На думку одних, Людина "виростала" розумово й мис-
леннєво, інші висловлювали судження про те, що Лю-
дина ще від власного постання отримала багато, якщо 
не надміру їй переданого (вдарованого). Таким чином 
надавалося чи позбавлялося Людину її домінантного 
культурно-творчого становища. Час людської культур-
ної дії чи ж більшав, а чи коротшав.  

Одним зі схарактеризувальних описів, що значною 
мірою "зменшував" вагу давнього слов'янського світо-
гляду впродовж тривалого часу, а так саме на час Кос-
томарова, та й ще довго після нього, була наявність 
жрецтва, точніше "відсутність такої наявності" в язич-
ницькій обрядовості давнього руського слов'янства. 
Власне, такий "вигляд" справи і давав підставу говори-
ти про початковість, зародковість, не повну вираженість 
світоглядно-міфологічної давнини серед слов'яно-
русичів. Адже, коли відсутньою виявлялася жрецька 
верхівка у справах культу, важко було би знайти носіїв 
давніх знань-уявлень, саме до такого завдання і покли-
калося переважно жрецтво у давніх культурах. Воно 
разом з тим за власний неодмінний обов'язок мало ще 
й справу обрядодійства та жертвоприношень. Костома-
ров, виходячи з наявного і доступного йому матеріалу й 
свідчень, а таким був для нього здебільшого літописний 
фонд, підбиває своєрідну "заперечну" риску у розв'я-
занні цього питання. Отже, дослідник не "рекрутує" вла-
сною історичною волею набір до руської жрецької вер-
хівки. Робиться окреме зауваження стосовно широти 
кола осіб, які могли, за давнім слов'яно-руським узви-
чаєнням, на думку Костомарова, виконувати належні 
обрядодійства: "У слов'ян не було жерців, але, як у на-
роду надміру патріархального, кожний отець сімейства 
мав право приносити зі своїм родом жертви і відбувати 
перед всіма моління" [2, с. 107]. 

Але вже тепер, з огляду на джерельну основу, ґрун-
туючись на давній княжій традиції та на народному побу-
товому узвичаєнні (за дійсний приклад у цьому розгляді 
для будь-кого могло б послужити українське обрядове 
обходження святвечірнього часу Різдва, де традиційно 
виявляються жрецькі дії, здійснювані господарем у хаті 
та в господі) можна добачити осіб, за якими було закріп-
лене жрецьке обрядове та дорадче (провісницьке) кня-
зеві й війську завдання. До таких належали, коли говори-
ти про княже узвичаєння, стáрці та стáрці градські, яких 
згадує і сам Костомаров, говорячи про них як про старців 
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"всей земли русской, т.-е. киевской...", хоча зовсім не 
надаючи їм жрецьких повноважень.  

Загалом Костомаров так і полишає давній міфолого-
обрядовий комплекс руського слов'янства без окремої 
жрецької верстви чи верхівки. Серед причин могли ви-
ступати не лише безпосередня ненаявність таких даних 
в києво-руських джерелах. Могло долучитися сюди й 
намагання показати власних давніх предків лише у їх-
ньому високо поетичному хисті та навіяному ним тако-
му ж побуті. Адже, коли зважити на те, що давні культи 
у своїй основі були переважно обрядово-кривавими, а 
самі жерці – виконавцями-різниками таких обрядових 
дійств, тоді відсутність такої, жрецької верстви, мала би 
показати і таку ж відсутність у давньому узвичаєнні кри-
вавих жертвоприношень. Про такі та подібні обряди 
Костомаровим не згадується ні серед слов'янства, ні 
поміж інших народів. Таким чином, кривава січа могла 
бути лише ознакою воєнного часу та воїнського "мечо-
вого побуту". А вже зовсім не жертовним звичаєм, який 
здійснювався для отримання вигод задля повного за-
безпеченого побуту людності та був закладною осно-
вою у взаєминах поміж світом людей та богів. Зрозумі-
ло, що в давній слов'яно-руській обрядовій практиці 
доби язичництва жертвування існувало. І не було воно 
вже таким безкровним. Про це, як про успадковану з 
давнини узвичаєність, свідчать і будівна (закладна) же-
ртва, поширена по багатьох місцинах світу, – прине-
сення в жертву тварини при закладанні будівлі. Свід-
чать про це і українські оповіді, в яких відгомонює давня 
язичницька будівна жертва, які мали за основу начебто 
справдешні події про пізніші в часі заманювання та по-
топлення (зовсім як жертви) людей мельниками при 
закладанні водяного млина. Такий "непричинно втопле-
ний" мав бути жертвою водяній силі та її володареві. 

Особливим чином Костомаровим-дослідником дав-
нього світогляду українців заприкмечено і їхню давню 
Світло-пошану. Отже, за Костомаровим, у давніх сло-
в'ян існувало вірування про втілення світла: "Нікогда 
царствовал на землі Сварог, научил чоловіка искуству 
ковать и брачним связям. Потом царствовал Даждь 
Бог, єже нарицаєтся солнце" [2, с. 5]. У ширшому розу-
мінні, з огляду на сучасніші погляди на культуротворен-
ня та його започаткування, можна говорити, що в цьо-
му, наведеному Костомаровим місці-засвідченні, йдеть-
ся про міфологічну постать культурного героя-
засновника культурного буття народу, у докладнішому 
розгляді – слов'яно-руського. Костомаровим триває 
повсюдно пошук світлопроникного пошанування у дав-
ніх слов'ян: "А коли ми знаємо, що слов'яни поклоняли-
ся світлу з різними найменуваннями, то це стає приво-
дом для пошуку і за іншими міфологічними іменами 
того самого поняття" [2, с. 16]. 

У 19 ст. окремо постало поняття культурних та сві-
тоглядних взаємин зі Сходом народів Європи. І справді, 
значний культурний матеріал засвідчував перенесення 
до європейського культурного вжитку багатьох явищ, 
що полем свого побутування мали саме розлогий зе-
мельно культурний Схід. Але найбільші та найжвавіші 
зв'язки у справі культурного взаємообміну простежува-
лися поміж Європою та південним Середземномор'ям, 
де і розташувався знаний Європі культурний Схід. Сто-
сувалося це і "міфологічних переходів" зі Сходу до Єв-
ропи. Зокрема і давньогрецька спільнота перебувала 
під значним впливом Єгипту та Фінікії. Ретельні дослі-
дження грецької міфології і порівняння її з міфологіями 

інших народів показали, що значна частка, серед того і 
найшановніші божества греків, їхня міфологія й обряди 
перенесені до Греції з Єгипту та Фінікії. 

Опосередковано у бік Сходу звертається у дослі-
дженні і Микола Костомаров, торкаючись питання про 
Білобога та Чорнобога через наявне засвідчення цього 
світоглядного явища серед слов'ян у каноніка Гельмо-
льда. Спирається так само при розгляді цієї давньої 
слов'янської проблематики Костомаров і на опис з "Іс-
торії Каменського єпископства" на балтійському Помо-
р'ї. Єпископи, котрі стояли на його чолі цієї кафедри, 
провадили місійну працю серед балтійських слов'ян. За 
свідченнями цього джерела, слов'яни визнавали добре 
начало з іменем Білобога, а протилежне йому називали 
Чорнобогом [2, с. 22–23]. Хоч би як, а це питання, і пев-
на річ, незважаючи навіть на те, що його по-особливому 
не наголошено у дослідженні Костомарова, торкалося 
давньоперського світотворчого дуалізму. Зрозумілим є, 
які при розшукуванні глибших рівнів, що підживлювали 
знання про Білобога та Чорнобога, доведеться спрямо-
вуватися у бік давньої Персії та її дуалістичного вчення, 
складеного, як остаточну єдність, Зороастром. Звісно, 
що спільним при закріпленні, а згодом і підживлюваль-
ним ґрунтом для таких світотворчих уявлень серед сло-
в'ян було недалеке земельне розташування з самим 
Іраном та з іраномовними народами.  

Таким був костомарівський зачин, навіяний з харків-
ського романтизму, адже, як знано з наукового обігу, зо-
всім не оминаються в цій ділянці історичних та світогля-
дних знань, схожі питання в працях Ізмаїла Срезневсько-
го (його праця "Святилища и обряды языческаго бого-
служения древних славян", видана у Харкові 1846 р.), 
але посилюються у самого Костомарова, як то було за-
уваженим, київським середовищем – загальним оточен-
ням місця перебування. Київська культурна дійсність 
ставала в справі задуму й розв'язання поставлених нау-
ковим пошуком проблем значною основою.  

Далі і художньо розв'язувалися питання українсько-
го культурного та історичного спадку (способом заглиб-
лення у культурний текст та світоглядну "археологію"). 
Такою була літературна творчість Миколи Костомарова, 
якій передувало ознайомлення зі світовою спадщиною 
та надбаного культурою в ній, де українці з власною 
культурним досвідом мали би помітити свій відбиток, як 
так само і світ не через спосіб соціальної та історичної 
міфологізації, але завдяки наявній дійсності, мав відда-
ти належне (заслужене) культурі українців та тій землі, 
яку вони посіли, окультурили і збагатили ідейним  
підґрунтям та художнім життям.  

Самим же Костомаровим-концептуалістом стосовно 
давнього українського культурного досвіду в "Книгах битія" 
сказано такі означальні слова: "Бо не хотіла Україна іти 
услід язиків, а держалась Закону Божого, і всякий чужест-
ранець, заїхавши в Україну, дивувався..." [2, с. 18]. 
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