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щенський, О.П.Щапов та інші. Але лише Костомаров 
усвідомлював Шевченка не тільки рівним представни-
кам столичного академічного світу і наукового середо-
вища глибиною думки, здатністю світоглядних узагаль-
нень, силою природнього творчого інтелекту, але й та-
ким, що перевершує багатьох із них. Про ставлення до 
пам'яти Шевченка в академічному і університетському 
середовищі М. Костомаров повідомляє у своєму листі 
до Катерини Юнге від 2 березня 1861 р.: "Жаль, что из 
академиков никто не сказал о нем, как о товарище и ху-
дожнике, как будто бы он им не был. Остался один поэт. 
Да и вообще Академия как будто была к нему холодна.  
Я не встречал знакомых образов академического мира, 
встречаемых некогда у вас в доме. … Зато университет 
показал к нему чрезвычайное нежданное сочувствие.  
Аудитории тогда были почти пусты. Гроб Тараса несли 
студенты до самого Смоленского кладбища. Со стороны 
можно было подумать, что хоронят университетского 
профессора, а не художника" [16, с. 311].  

Костомаров черпав у поезії Шевченка ідеї й теми сво-
їх досліджень. У пору найвищого прояву своєї опозицій-
ності вчений скаже про шевченківську поезію: "Тарасова 
муза прорвала какой-то подземный заклеп, уже несколь-
ко веков запертый многими замками, запечатанный мно-
гими печатями, засыпанный землею, чтобы скрыть для 
потомства даже память о месте, где храниться подзем-
ная пустота..." [10, с. 54]. За думкою Миколи Костомаро-
ва тільки поет може бути творцем і в науці. "Поэзия все-
гда идет вперед, всегда решается на смелое дело; по ее 
следам идут история, наука и практический труд" [10, 
с. 55]. Костомаров як вчений вперше свідомо поєднує 
поезію і світогляд Шевченка, розглядає його творчість як 
плід його філософії життя. І в той же час саме під впли-

вом особистості і творчості Тараса Шевченка творча 
спадщина Миколи Костомарова розглядається на тлі 
доби як оригінальне сполучення літературно-поетичної і 
письменницької творчості; публіцистичного доробку як 
втілення його свідомої громадянської позиції; історичних 
досліджень зрілого вченого. Його обізнаність як науковця 
накладала свій відбиток на його талан літератора. Худо-
жній дар дозволяв йому викладати у легкій, цікавій і до-
ступній формі складні історичні явища і процеси. Ідеоло-
гічний компонент його особистості спрямовував його 
дослідження на складні й гострі проблеми сучасності, 
надавав їм актуальності у майбутньому. 
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ПРОБЛЕМА УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ 

В НАУКОВІЙ СПАДЩИНІ М. КОСТОМАРОВА 
 
На матеріалі досліджень М. Костомарова проаналізовано становлення національного характеру українців. 
The development of national character of the Ukrainians is analyzed on the materials of the work of Mykola Kostomarov. 
 
В умовах розбудови незалежної держави вивчення 

національного характеру українського народу є надзви-
чайно актуальним завданням, адже національний хара-
ктер є одним з важливих чинників як націєтворчих, так і 
державотворчих процесів у будь-якій країні.  

Відомо, що окремі риси українського національного 
характеру досліджувались у працях Г. Ващенка, І. Во-
ронова, П. Гнатенка, О. Кульчицького, В. Липинського, 
Ю. Липи, І. Мірчука, І. Огієнка, Є. Онацького, О. Потебні, 
І. Рибчина, К. Сементовського, М. Сумцова, Б. Цимба-
лістого, Д. Чижевського, П. Чубинського, П. Феденка, 
М. Шлемкевича, В. Яніва, Я. Яреми та інших вчених. 
Але одними з перших досліджень, присвячених цій 
проблематиці, була дисертація М. Костомарова "Про 
історичне значення російської народної поезії" (захи-
щена в 1843 р. у Харківському університеті) та його 
праця "Дві руські народності", опублікована в журналі 
"Основа" в 1861 році. Ці дослідження М. Костомарова 
були побудовані на порівняльному принципі, з викорис-
танням запропонованої вченим ідеї вивчення націона-
льного характеру не безпосередньо, а опосередковано, 
аналізуючи продукти діяльності й творчості певного 
народу [1, с. 36–38]. 

Основною метою нашого дослідження є аналіз науко-
вої спадщини М. Костомарова та висвітлення його бачен-
ня проблеми українського національного характеру. Ця 
мета конкретизується на рівні таких завдань: 1) виявити 
головні характерологічні ознаки українців, описані М. Кос-

томаровим, 2) висвітлити ті тези вченого, які мають еврис-
тичний потенціал для сучасного українознавства. 

Відомий історик, етнограф, письменник та громад-
ський діяч Микола Костомаров був автором багатьох 
праць з історії України. Найвідомішими є його моногра-
фії "Богдан Хмельницький" (1857), "Руїна" (1879–1880), 
"Мазепа" (1882) та інші. На перше місце у своїх дослі-
дженнях він висував проблему рушійних сил суспільного 
прогресу, національне питання та інші, активно викорис-
товуючи філософську спадщину минулих часів [3, с. 151]. 
Вчений критикував сучасну йому історіографію, підкрес-
люючи, що вона не розкриває життя народних мас у всій 
його повноті. М. Костомаров зазначав, що історію не мо-
жна зводити до історії держави, а народ не можна роз-
глядати як бездушну масу та "матеріал" для державо-
творення. Відомий вчений підкреслював, що народ є 
історичною живою стихією, оскільки він є змістом, а дер-
жава є формою, яка наповнюється діяльністю народу. 

М. Костомаров обстоював думку про те, що духовне 
начало є вирішальним в історичному процесі, що істо-
рик мусить висувати на перший план діяльні сили лю-
дини, а не тільки те, що нею створено. Протестуючи 
проти антиукраїнської позиції російських імперських 
ідеологів, М. Костомаров прагнув довести, що українсь-
кий народ має власну історію, мову, культуру, психоло-
гію. Вчений активно виступав на захист самобутності 
українців, за розвиток їхньої національної самосвідомос-
ті. М. Костомаров зазначав, що національне питання в 
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Російській імперії буде вирішене шляхом її децентралі-
зації та встановлення федеративних начал у взаємовід-
носинах між різними народами, які тут мешкають. При 
цьому кожному народу потрібно гарантувати самостій-
ність, свій народний уряд, рівність громадян, незалежно 
від віросповідання, походження та суспільного стану. 
Велику роль у майбутній федерації М. Костомаров нада-
вав Україні, яка має давні демократичні традиції [3, 
с. 152]. Праці М.Костомарова показують, що політичним 
ідеалом України він вважав рівність і незалежність. 

У своїй дисертації "Про історичне значення російсь-
кої історичної поезії" М. Костомаров зазначав, що "для 
пізнання народного характеру… треба шукати таких 
джерел, у яких би народ проявляв себе позасвідомо …" 
[4, с. 30]. У зв'язку з цим, народні пісні, на думку 
М. Костомарова, можуть розглядатися "як пам'ятники 
поглядів народу самого на себе та на все, що його ото-
чує… На цьому базується те, що ми називаємо харак-
тером, … який має як кожна людина, так і кожен народ" 
[4, с. 30]. М. Костомаровим були виокремлені ті соціа-
льні групи, які, на його думку, уособлюють найтиповіші 
риси народного характеру. Вивчаючи українські народні 
пісні, вчений дійшов висновку, що в різні історичні епо-
хи символами українського національного характеру 
були різні суспільні групи: образ козака (символ воїна, 
захисника, лицаря з відповідними характерологічними 
рисами) з часом поступається образові чумака, який 
символізує перехід від козака до селянина ("за своїми 
заняттями він мужик, за духом і характером – козак"), а 
той, в свою чергу, згодом втрачає залишки войовничос-
ті й трансформується в образ селянина, в якому "лише 
в період парубоцтва можна розгледіти колишню відва-
гу, активність, честолюбство, характерні для першого 
образу" [4, с. 30].  

Отже, вже в 40-х роках ХІХ ст. М. Костомаров не тіль-
ки висунув, але й реалізував у конкретному дослідженні 
ідею вивчення національного характеру українського 
народу, вивчаючи продукти його діяльності й творчості. 
"Дорогоцінним дарунком для літераторів і вчених" назвав 
його дисертаційне дослідження І. Срезневський. 

Іншу етнопсихологічну розвідку М. Костомарова, та-
кож присвячену проблемі українського національного 
характеру, М. Грушевський назвав "Євангелієм україн-
ських націоналістів", підкреслюючи її визначну роль у 
пробудженні національної самосвідомості українського 
народу. Йдеться про працю "Дві руські народності", 
опубліковану в журналі "Основа" у 1861 році. У цій пра-
ці М. Костомаров пропонує порівняльну характеристику 
українців та росіян, але на відміну від своєї дисертації, 
основним дослідницьким засобом тут був не тільки роз-
гляд народної творчості, а й всебічний аналіз історич-
них, релігійних та етнополітичних чинників, які, на думку 
автора, і визначили типологічні риси українського і ро-
сійського народів. 

У праці "Дві руські народності" вчений здійснив 
спробу не тільки етнокультурно віддиференціювати 
Україну від Великоросії, але й окреслити основні риси 
національного характеру українців. Ідея про "дві руські 
народності" була не лише ідеєю про різну історичну 
долю двох народів, а про два різні народи, один з яких 
є спадкоємцем київської традиції свободи й індивідуалі-
зму, другий – московської традиції авторитаризму й 
підкорення особи общиною [2, с. 50–51]. Отже, автор 
протиставляє російську общинність, яка знищує особи-
стість, українській персоналістичності. Адже українська 
громада – це "добровільне товариство людей; хто хоче 
– належить до громади, а не хоче – виходить з неї" [2, 
с. 63], оскільки кожний є незалежною особою. Російський 
"мір" – це "абстрактний вислів загальної волі, котра про-
ковтує особисту самостійність кожного" [2, с. 63]. Вчений 
підкреслював, що у росіян панує практичний розум, а в 

українців "вільна стихія", яка часто "призводила або до 
розладу суспільних зв'язків, або до водоверті думок, що 
спонукали народне історичне життя" [2, с.  51]. 

Дослідження М. Костомаровим специфіки націона-
льних характерів українців і росіян базувалося на порі-
вняльному принципі і мало не тільки описовий харак-
тер. Автор зробив спробу пояснення психологічних 
особливостей народного духу, віддаючи перевагу гео-
графічним та історичним чинникам. Саме такими при-
чинами М. Костомаров пояснює самозаглибленість у 
свій внутрішній світ і дух терпимості українців, а також 
відсутність у них національної пихатості [2, с. 47]. 
М. Костомаров підкреслює, що в українців переважає 
поезія, ідеалізм і м'якість, а у росіян – проза, матеріа-
лізм і твердість [2, с. 52]. Росіян, на відміну від україн-
ців, більше визначає нахил "поширити свій край, зрос-
тати на чужий кошт, проковтнути сусідів" [2, с. 52], че-
рез це Росію тягне до хитрої політики, до завоювань. 

Надзвичайно важливою складовою життя націй є 
національна література, яка, на думку М. Костомарова, 
відображає не тільки душу народу, але й є засобом 
національного самоусвідомлення. Вчений вважає, що 
росіяни є більш практичними, і до поезії вони зверта-
ються лише тоді, коли абстрагуються від повсякденного 
життя. Тому російська поезія часто намагається відобра-
зити неосяжне, таке, що виходить поза межі природних 
можливостей і разом з тим часто відображає прості за-
бави і розваги [2, с. 52]. Українській поезії, на думку 
М. Костомарова, властива глибока екофільність, а украї-
нську пісню пронизує дух ліричності й ніжності, вона від-
значається великою силою чудової поезії [2, с. 52]. 

Відмінності між українцями та росіянами доволі чітко 
простежуються і у ставленні до природи, стверджує 
вчений. Росіянин "мало любить природу; в селянина 
рідко можна зустріти в городі квіти, які в Україні є в кож-
ному дворі", "у Великоросії багато садів, але це все 
майже садовина, їх розводять з комерційною метою" [2, 
с. 53–54]. "Участь природи у великоруських піснях не-
значна, в українських – надзвичайно велика; українська 
поезія не розлучається з природою: природа оживляє її, 
поділяє з нею радощі й журбу людської душі: трави, 
дерева, птаство, звірята, ранок і вечір, весна і сніг – усе 
дихає, думає, відчуває разом з людиною" [2, с. 52].  

У росіян та українців різне ставлення й до жінки: більш 
матеріалістичне у росіян, і більш духовне в українців. У 
великоруських піснях жінка рідко возвеличується до свого 
людського ідеалу, рідко її краса підноситься над матеріа-
льним, рідко описується гідність жіночої душі, зазначає 
М. Костомаров. В українській поезії жінка до того духовно 
прекрасна, що й у своєму падінні виказує свою чисту на-
туру і соромиться свого приниження [2, с. 53]. 

У українців домінує мала родина, стверджує М. Кос-
томаров, адже після одруження дітей батьки намага-
ються відділити їх. Діти, отримавши своє житло, само-
стійно ведуть господарство, а їхній зв'язок з батьками 
має винятково "почуттєвий характер". У росіян же домі-
нує велика родина. Після одруження діти живуть з ба-
тьками, майно не ділиться, і почуття приватної власно-
сті є незначним [2, с. 62–63]. В українській родині не 
тільки дорослі члени сім'ї не вдягають одяг іншого, але 
навіть у дітей є свій власний одяг. У росіян часто навіть 
дві сестри не знають, кому з них належить кожух, а про 
власний одяг у дітей взагалі не йдеться, зазначає 
М. Костомаров [2, с. 63]. Спільна власність не тільки 
нівечить "особисті спонуки", але й змушує невинного 
відповідати за винного, а працьовитого працювати за 
ледачого, підкреслює вчений. Примусова спільність 
землі та відповідальність одного за всіх здаються укра-
їнцям нестерпною неволею і несправедливістю. Якщо 
серед російських селян практично не було власників 
землі, то на українських теренах "кожний хлібороб був 
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самостійним власником свого добра", що створювало 
умови для вільної праці [2, с. 62–63]. 

Ставлення росіян до Бога є більш формальним і аб-
страктним, а ставлення українців до Бога є більш внут-
рішнім і одухотвореним. Бог у росіян часто суворий і 
немилосердний, його силу вони порівнюють з владою 
царя. В українців же існує почуття Божої всеприсутнос-
ті, відбувається внутрішній діалог з Богом. Російська 
церква втручається як у політичне, так і в суспільне 
життя держави, дотримуючись формули "Бог да царь 
во всём!". Але церковні святителі часто потурають світ-
ським монархам і освячують їхні вчинки, які цілком су-
перечать церковним канонам. Росіяни, на відміну від 
українців, не тільки зверхньо ставляться до інших на-
родів і релігій [2, с. 44], вважаючи себе обраним наро-
дом у вірі, але й мають не дуже прихильні відносини з 
іншими православними народами (греків та українців), 
адже на все не своє вони дивляться зверхньо [2, с. 47]. 
Нетерпимість до інших віросповідань і зневага до інших 
народів повністю відсутні в українців, адже вони з дав-
ніх часів звикли чути в себе чужу мову і не лякалися 
людей з іншим обличчям та з іншими звичаями [2, 
с. 47]. В давні часи особи княжого роду брали шлюб з 
католиками, у містах жили вірмени, грузини, поляки, 
німці. На українських теренах завжди панував дух тер-
пимості, а неприязне ставлення до інших народів вини-
кало лише тоді, коли українці помічали, що чужинці 
принижують їхні святині. Цей дух терпимості, брак наці-
ональної пихи перейшов і в характер козаччини та живе 
в народі й досі, зазначає автор [2, с. 47].  

М. Костомаров порівнює українців не тільки з росія-
нами, а й з білорусами та поляками. На його думку, укра-
їнці більш схожі з давніми новгородцями, а білоруси – з 
росіянами. Хоча українська мова є доволі подібною до 
російської, але українці, на думку вченого, за своїми вла-
стивостями і характером є духовно ближчими до поляків 
(правда польський народ є більш аристократичним, а 
український – більш демократичним) [2, с. 68–69].  

М. Костомаров виокремлює поняття "духовний на-
родний склад", до якого він зараховує розум, почуття, 
волю, духовне й суспільне життя, звичаї, характер на-
роду, підкреслюючи, що всі ці ознаки можуть існувати 
тільки разом, взаємно підтримуючи і доповнюючи одна 
одну [2, с. 15]. Фактично тут йдеться про сучасну науко-
ву категорію "психічний склад нації", яку в науці вперше 
охарактеризував і визначив М. Костомаров. 

Таким чином, деякі ідеї М. Костомарова мають зна-
чний евристичний потенціал для сучасного україно-
знавства. По-перше, це ідея про самобутність і суб'єкт-
ність українського народу. По-друге, це визначення по-
няття "психічний склад нації". По-третє, це постановка 
питання про національну самосвідомість, що було логі-
чним завершенням досліджень українського національ-
ного характеру. 

Отже, М. Костомаров обстоював у своїх працях са-
мобутність української нації та окремішність українського 
історичного процесу, який, на його думку, є втіленням 
вільнолюбного демократичного руху українського наро-
ду. Через розкриття українського національного характе-
ру М. Костомаров прагнув увести в національну свідо-
мість українців ідею власної осібності, самодостатності і 
самоцінності. Через співставлення характерів росіян і 
українців він показує їхнє розходження, яке, на його дум-
ку, має давні витоки, що сягають ХІІ ст. Дослідницьку 
традицію М. Костомарова продовжили А. Вєтухов, 
О. Потебня, П. Чубинський, М. Сумцов та інші відомі вчені. 

Сучасні наукові дослідження показують, що фено-
менологія національного характеру охоплює різні рівні 
соціальної дійсності. Він проявляється не тільки в дія-
льності різних соціальних суб'єктів, починаючи від ве-
ликих соціальних груп (нація) і закінчуючи окремим ін-

дивідом, який репрезентує дану націю, але й через до-
мінуючі суспільні настрої, системи моральних вимог, 
соціальних норм, настанов, базових цінностей, форм 
соціалізації, принципів виховання, через характер люд-
ської взаємодії та впливів на довкілля, через своєрід-
ність групової картини світу, через форми організації 
побуту, релаксації, рекреації тощо. 

Базою для усталеного національного характеру конк-
ретного народу є етнотипова поведінка його представни-
ків (сформована на етнічному етапі розвитку даної спіль-
ноти), а основою для формування такої етнотипової по-
ведінки є функціонально-рольові якості людей та специ-
фічні способи їх взаємодії зі світом (сформовані на пле-
мінному етапі розвитку даної спільноти) [5, с. 81–83].  

Окремі автори вживають ненаукове поняття "націо-
нальний темперамент", таке словосполучення може 
бути лише метафоричним, адже тип темпераменту по-
в'язаний з властивостями вищої нервової діяльності та 
типом нервової системи людини (тому ці ознаки не мо-
жуть бути характеристиками спільноти). Деякі дослідни-
ки плутають категорії "національний характер", "мента-
льність", "національна свідомість", "психічний склад 
нації", а також використовують категорії "національний 
характер" і "психічний склад нації" як синоніми. Але наці-
ональний характер є лише одним з компонентів психіч-
ного складу нації, оскільки психічний склад нації включає 
в себе не тільки національний характер, але й менталь-
ність, національний образ світу, національну свідомість і 
самосвідомість, національні почуття, національні тради-
ції, звичаї тощо. Тому не слід ототожнювати поняття "на-
ціональний характер" і "психічний склад нації".  

Психічний склад нації має дві складові – статичну і 
динамічну. До статичної складової належать найбільш 
стійкі ознаки – національний характер, ментальність, 
національна свідомість і самосвідомість, звичаї, тради-
ції, авто- і гетеростереотипи, базові цінності тощо. Ди-
намічна складова включає мобільні, нестабільні елеме-
нти – національні почуття і настрої, національні інтере-
си та орієнтації, звички тощо.  

Отже, національний характер є найбільш стійким 
компонентом і основою психічного складу нації. Дуже 
часто сучасні дослідники зводять поняття "національ-
ний характер" до простої сукупності різноманітних рис і 
властивостей, притаманних певній національній спіль-
ноті. Але подібне розуміння національного характеру є 
доволі спрощеним і однобічним, такий підхід не розкри-
ває сутності досліджуваного феномена. Адже націона-
льний характер являє собою специфічну, історично 
утворену системну цілісність стійких і типових для даної 
спільноти рис та властивостей, які утворюють не просто 
суму чи сукупність характеристик, а внутрішньо зінтег-
ровану єдність, системну цілісність характеристик, які не 
тільки надають цій спільноті якісної визначеності, але й 
системно відображають специфіку культурно-історич-
ного поступу даного народу [5, с. 81–83] (мова йде про 
історичну зумовленість цивілізаційного поступу спільно-
ти, про риси, які формуються у представників даної 
спільноти на кожному конкретному етапі її розвитку).  

Національний характер не є вічною, незмінною суб-
станцією, він змінюється під впливом екологічних, істо-
ричних, соціокультурних, політичних факторів. Зокрема, 
національний характер українців зумовлюється приро-
дно-географічними, культурно-історичними, соціально-
економічними та суспільно-політичними умовами жит-
тєдіяльності українського народу, він проявляється в 
культурі, мові, традиціях, звичаях, обрядах, звичках, 
уподобаннях українців. Адже протягом багатьох століть 
українці виробили власну господарську, звичаєву, куль-
турно-мистецьку та духовну самодостатність. Націона-
льний характер характеризується специфікою емоцій, 
почуттів, настроїв, інтенсивністю реакцій на події, що 
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відбуваються. Відносна стійкість рис національного 
характеру, незважаючи на змінність соціального сере-
довища, пояснюється тим, що виникає певна інерцій-
ність завдяки міжпоколінній передачі колективного до-
свіду. Риси національного характеру найяскравіше ви-
ражаються у специфічних для даної національної спі-
льноти формах поведінки та видах діяльності.  

Комплексне наукове дослідження українського наці-
онального характеру передбачає здійснення філософ-
сько-світоглядного аналізу господарської, етнічної та 
політичної історії України, продуктів діяльності й сте-
реотипних форм поведінки українців, з'ясування спе-
цифіки розвитку етнічної і національної культури украї-
нського народу та специфіки його національного буття. 

Започаткований М. Костомаровим теоретико-
методологічний підхід дає змогу комплексно досліджу-
вати процес формування національного характеру 

українського народу. Аналіз праць М. Костомарова, 
присвячених проблемі українського національного ха-
рактеру, уможливлює відстеження в наступних розвід-
ках процесу трансформації уявлень представників різ-
них наукових шкіл про національний характер взагалі та 
український національний характер, зокрема. 
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КРИМСЬКІ СТОРІНКИ З ЖИТТЯ Й ТВОРЧОСТІ М. КОСТОМАРОВА 
 
У статті висвітлено перебування відомого українського вченого Миколи Костомарова в Криму та показано "крим-

ський вплив" на його творчість. 
The time of staying of the famous Ukrainian scientist Mykola Kostomarov in the Crimea and "Crimean influence" in his scien-

tific work are analyzed in the article. 
 
Постать визначного українського історика, етнографа, 

письменника й громадського діяча Миколи Івановича Кос-
томарова тісно переплетена з Кримом. Відвідини півост-
рова справили значний вплив на творчість Костомарова й 
знайшли своє відображення в "Автобіографії" вченого.  

Вперше Микола Костомаров відправився у мандрів-
ку до Криму весною 1841 року з метою оздоровлення. 
Напружена робота над дисертацією про значення унії в 
історії Західної Русі та магістерський іспит в Харківсь-
кому університеті виснажили молодого науковця і для 
поліпшення самопочуття лікарі порадили відвідати 
Крим. Костомаров писав в "Автобіографії" про свою 
подорож на півострів: "...Я отправился в Крым для мор-
ского купанья, так как по совету врачей недавние изо-
бильные приемы лекарств и усиленная головная работа 
по приготовлению к магистерскому экзамену требовали 
поправления моего здоровья" [1, с. 451]. Близько місяця 
він мешкав у Феодосії, де приймав морські ванни, а по-
тім, взявши провідником місцевого татарина, верхи від-
був до південного берега Криму з наміром проїхати все 
узбережжя. Проте мандрівники дісталися лише Ялти й 
повернулися до Алушти. Звідси Костомаров дістався 
вершини Чатирдагу. Свої незабутні враження вчений із 
захопленням описував у автобіографії: "В первый раз в 
жизни видел я высокие горы и морские берега. Восхо-
ждение на Чатырдаг оставило во мне неизгладимое 
впечатление. На вершине горы представился мне пора-
зительный вид горных вершин Яйлы и безбрежной сине-
вы Черного моря" [1, с. 452]. Спустившись з Чатирдагу, 
мандрівник спрямував свій шлях до Сімферополя, затим 
відвідав Бахчисарай, де оглянув відомий ханський палац 
і залишив цікавий його опис: "...Тамошний дворец ... то-
гда содержался бережно и красиво; комнаты были меб-
лированы в восточном вкусе; меня в особенности пле-
нил огромный зал с тремя фонтанами, из которых один 
был знаменитый "Фонтан слез", воспетый Пушкиным. 
Рядом с этим залом – павильон из разноцветных стекол 
с большим фонтаном посредине, а из павильона – вы-
ход к каменному бассейну..." [1, с. 452].  

В Бахчисараї Костомаров познайомився з греком, 
вчителем повітового училища, з яким здійснив подорож 
верхи до давнього караїмського скельного містечка Чу-
фут-Кале. Як згадував сам учений, "двухдневное пре-

бывание в Бахчисарае оставило следы в моей литера-
турной деятельности: я написал несколько малорус-
ский стихотворений, из которых два "До Марьи Потоц-
кой" и "Аглае-Чесме" напечатаны были в "Молодике" 
Бецкого" [1, с. 453].  

Як вважають дослідники творчості Костомарова, 
пишучи "кримські" твори, письменник спирався на тра-
дицію, пов'язану з іменами О. Пушкіна (поема "Бахчи-
сарайський фонтан", 1821–1823 рр.) та А. Міцкевича 
("Кримські сонети", 1826 р.). Зокрема, вони вказують, 
що написаний у Бахчисараї вірш М. Костомарова "До 
Марії Потоцької" має цілий ряд перегуків із сонетом 
А. Міцкевича "Гробниця Потоцької" (Марія Потоцька – 
"польська Роксолана": полонена княжна, вона стала 
дружиною кримського хана Крим-Гірея; на її честь за 
наказом хана й було споруджено відомий "фонтан 
сліз"). Проте у творі А. Міцкевича німий монолог, звер-
нений до бранки, у двох заключних терцинах завершу-
ється спалахом глибокого ліричного переживання ("О 
полько! Як і ти, я вмру на чужині..."). У Костомарова ж 
ліричне начало цілком відсутнє, його сюжет "обростає" 
традиційною атрибутикою романтичної балади – пусте-
льний нічний пейзаж; хрест під місяцем; могила, вкрита 
миртом; уявний діалог із людиною з потойбіччя; обіцян-
ка постання її з мертвих і появи "страннього", тобто 
самітника-подорожнього, – а у фіналі оповідь перево-
диться у філософський план. Тут панує контраст: вічне 
протиставляється минущому; чистота жіночої душі по-
етизується як нетлінні святощі:  

 
Усе славне, світовеє  
Розлетиться й пропаде.  
Тільки чистеє, святеє  
Позостанеться навік [3].  

 
З Бахчисараю Костомаров повернувся до Сімферо-

поля, а звідти вирушив до Керчі. Це давнє місто заціка-
вило мандрівника своїм славним історичним минулим, 
проте вже тоді вчений став свідком розкрадання давніх 
могил та існування чорного ринку старожитностей. 
"Здесь, – пише далі в автобіографії Костомаров, – я с 
любопытством осматривал боспорские могилы и музей, 
в котором в то время хранилось множество древно-
стей, впоследствии пересланных в императорский Эр-

© Короленко Б., 2008


