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створюється з роси та сонця [10, с. 225–228], тобто з 
чоловічого та жіночого (або з "жовтого" та "блакитного"). 

В київський Пантеон входять солярні божества 
Хорс, Дажбог і Стрибог. Відомо, що сонячне проміння 
має чоловічу (стріла) та жіночу (веретено) репрезента-
ції. І це також чітко відображено в київському Пантеоні у 
постатях Стрибога, який є уособленням повітря, та Мо-
коші, яка є уособленням води (саме цей аспект семан-
тики образу богині родючості Мокоші перекликається з 
мотивами індійської космогонії, адже там згадуються 
"води, вагітні вогнем" [12, с. 288–289]). 

В останній частині своєї праці "Слов'янська міфоло-
гія" М. Костомаров нагадує, що у мові кельтів слово 
"Русь" перекладається як "вода" [7, с. 42]. Системна 
концептуалізація та етнопсихолінгвістична інтерпрета-
ція індоіранської міфології і давньоукраїнських фольк-
лорних текстів показує, що вчений абсолютно правий. 
Адже обидві назви нашої країни – і Русь, і Україна – є 
результатом міфологізованого когнітивного процесу 
високого космічного одухотворення давніми людьми 
рідної Матері-землі. Оскільки давня морфема "Ур" (та 
пов'язані з нею більш пізні морфеми "Ут" і "Ук") означає 
(як показали дослідження П. Вайцваг, М. Гусельцевої 
та інших вчених) сонячне світло, творчий принцип Все-
світу, утіленість сонячного начала, то закономірно ви-
никає діада "Ур – Ру", якій відповідають назви "Україна" 
– "Русь" (див. [3, с. 142–153] та [4, с. 119–126]), що 
означають "осонцена земля (країна)" – "осонцена во-
да". А оскільки в давньоукраїнській міфологічній системі 
земля пов'язана із заходом, а вода – із північчю (тобто з 
типово "жіночими" сторонами світу), то й відома міфо-
логема "Мати сира земля" отримує свою чітку смислову 
інтерпретацію: земля тоді стає матір'ю, коли вона не 
тільки зволожена водою, але й запліднена сонячним 
промінням як благодатною небесною силою, яка забез-
печує родючість землі [11, с. 172, 521]. Саме тому річка 
Неруса, розташована у Брянській області Росії, маркує 

не тільки закінчення "осонценої та зволоженої" родючої 
землі (тобто території з найкращими у світі українськи-
ми чорноземами), але й український етнічний кордон. 

Таким чином, проведений аналіз дав змогу не тільки 
простежити еволюцію уявлень сучасних вчених про 
давніх язичницьких богів Київської Русі, які вперше були 
проаналізовані М. Костомаровим, але й виявити ключо-
ві питання, які розкривають смисловий зміст міфологіч-
ного світогляду наших пращурів. Запропонований тео-
ретико-методологічний підхід дає змогу проаналізувати 
в наступних розвідках семантику Збруцького ідола і 
порівняти його знаково-символічну специфіку з Пантео-
ном князя Володимира Святославича. 
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ВПЛИВ М. КОСТОМАРОВА НА ФОРМУВАННЯ ПОГЛЯДІВ В. ВЕРНАДСЬКОГО: 

УКРАЇНОЗНАВЧИЙ ВИМІР 
 
Вплив Миколи Костомарова, одного із фундаторів українського культурного відродження другої половини ХІХ ст., на 

становлення світогляду Володимира Вернадського був значним, але здійснювався опосередковано: як через родину (ба-
тько був знайомий із засновниками Кирило-Мефодіївського братства, мати була родичкою соратника М. Костомарова – 
М. Гулака), так і через статті М. Костомарова у журналі "Основа", якими зачитувався в юності В. Вернадський.  

Mykola Kostomarov's, one of the founders of the Ukrainian cultural revival of the second part of XIX century, influence on Vo-
lodymyr Vernadsky's world-view formation was significant, but it was performed indirectly: both through the family (his father 
was familiar with the founders of the Brotherhood of Saints Cyril and Methodius, his mother was M. Gulaka's relative, who was 
M. Kostomarov's companion-in-arms) and through M. Kostomarov's articles in the journal "Osnova", in reading of which 
V. Vernadsky was engrossed.  

 
Глибокі та радикальні зміни, які відбулися на теренах 

України після здобуття нею незалежності актуалізують 
вироблення нової парадигми в поясненні сутності люди-
ни, її місця та ролі в суспільстві, впливу особистості на 
перебіг історичних процесів. В умовах українського сьо-
годення, в процесі націєтворення цей суто теоретичний 
напрямок наукових досліджень набуває практичного зна-
чення з огляду на необхідність осмислення історії україн-
ського народу. Серед різноманітних аспектів цієї про-
блеми надзвичайно важливим видається повернення до 
української культурної спадщини імен, які були в радян-
ські часи штучно вилучені з ідеологічних міркувань.   

В даному дослідженні розглянуто постаті М. Косто-
марова і В. Вернадського. Українське культурне відро-
дження ХІХ ст. широко досліджується відомими науко-
вцями, серед яких найбільш цікавими є позиції 
М. Поповича, Я. Грицака, М. Рябчука. Численні наукові 
роботи останніх років, де аналіз матеріалу проводився 

з використанням спадщини В. Вернадського, зосере-
джувалися переважно на археографічних досліджен-
нях. Започаткувала цей напрям досліджень історик 
О. Апанович. Серед дослідників зв'язків В. Вернадсько-
го з Україною потрібно назвати академіка К. Ситника, 
архівознавців-істориків С. Кіржаєва, І. Гирича та ін. 
М. Поповичем та В. Шинкаруком розглядалися філо-
софські погляди В. Вернадського. Не менш широко 
аналізується сучасними українськими науковцями і дія-
льність М. Костомарова, без якого усвідомити українсь-
ке культурне відродження ХІХ ст. неможливо. Яскраві 
та самобутні дослідження постаті М. Костомарова здій-
снені українськими філософами А. Бичко, В. Горським, 
І. Огородником, М. Поповичем та ін. Але вплив постаті 
М. Костомарова на становлення світогляду В. Вернад-
ського раніше не аналізувався.  

Визначні культурні діячі М. Костомаров і В. Вернад-
ський належали до різних поколінь. Володимиру Вер-
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надському на час смерті Миколи Костомарова було 
двадцять два роки. Робота М. Костомарова у Петер-
бурзькому університеті (1859–1862) не співпадає із ро-
ками навчання там В. Вернадського (1881–1885). Але 
вони входили до одного культурного середовища, оби-
два мали тісний зв'язок як із українською, так і з росій-
ською культурами. В. Вернадський, за походженням 
українець, більшу частину життя перебував в центрі 
російського культурного, перш за все наукового, життя. 
М. Костомаров, маючи етнічне російське коріння, спра-
вив величезний вплив на становлення української куль-
тури другої половини ХІХ ст.  

Аналізуючи вплив поглядів М. Костомарова на світо-
гляд В. Вернадського слід зазначити, що крім загально-
культурного аспекту дослідження важливим є також і 
особистісний. Наукова та культурна діяльність М. Кос-
томарова сприймалась В. Вернадським через розповіді 
батька, Івана Васильовича Вернадського (він був осо-
бисто знайомий із засновниками Кирило-Мефодіївсь-
кого братства), через знайомство зі статтями 
М. Костомарова у журналі "Основа", якими зачитувався 
молодий Володимир. Про М. Костомарова В. Вернадський 
дізнавався також і від своєї матері, Ганни Петрівни, яка 
була близькою подругою нареченої М. Костомарова – 
Аліни Кригельської. Крім того, одним із засновників Кири-
ло-Мефодіївського братства та соратником М. Костомаро-
ва був дядько матері – Микола Іванович Гулак.  

Закономірно, що М. Костомаров, який був одним із 
фундаторів українського культурного відродження дру-
гої половини ХІХ ст., не міг не справити впливу на ста-
новлення світогляду В. Вернадського, який зростав в 
українофільському оточенні.  

На думку філософа В. Горського, середина ХІХ ст. 
відзначається "в Україні початком розробки філософії 
української ідеї як теоретичної самосвідомості українсь-
кого національного відродження..., цей процес відбува-
вся як складова частина загальнослов'янського, ширше 
– всеєвропейського руху, спрямованого на пізнання 
минулого з метою усвідомлення сутності й сенсу існу-
вання свого народу" [4, с. 180].  

Видатний український та російський історик, публі-
цист і письменник, М. Костомаров – етнічний росіянин. 
Народився він у Воронезькій губернії, був "сином діди-
ча-росіянина і української селянки-кріпачки" [6, с. 1148]. 
Значна частина його життя пройшла на території Мало-
росії. Вчився він у Харківському університеті, викладав 
там історію, у 1846 р. був призначений ад'юнкт-
професором Київського університету Св. Володимира 
по кафедрі російської історії.  

У віці 28-ми років, разом із М. Гулаком (26 років), 
П. Кулішем (28 років), Т. Шевченком (33 роки) та іншими 
став одним із засновників Кирило-Мефодіївського брат-
ства. Саме М. Костомарову належить авторство двох 
відозв та "Правил" і "Книг битія українського народу" – 
засадничих творів Кирило-Мефодіївського братства, в 
яких сформульовано ідеї українського національного 
відродження, демократії, українського месіанства та 
панславізму [6, с. 1148; 8, с. 337].  

Після розгрому Кирило-Мефодіївського братства 
М. Костомаров був засуджений на рік ув'язнення в Пет-
ропавлівській фортеці в Петербурзі, з 1848 р. до 1856 р. 
відбував заслання у Саратові, перебував на обов'язко-
вій канцелярській службі. У 1859 р. переїхав до Петер-
бургу, був обраний професором університету по кафе-
дрі російської історії. Як пише М. Попович: "перша лек-
ція М. Костомарова як професора Петербурзького уні-
верситету була сприйнята студентами з захопленням, 
його проводжали бурхливими оплесками, натовп виніс 
його на руках. Але через деякий час ліва студентська 
аудиторія виражає йому недовіру й невдоволення. 

1862 р. Костомаров покинув роботу в університеті і до 
смерті (1885 р.) займався виключно наукою" [8, с. 471].  

Займаючись науковими розробками, М. Костомаров 
сповідував принципи повноти наукових досліджень та 
суворої відповідності фактам. Тому, аналізуючи російсь-
ку історію, не міг оминути фактів, що стосувались історії 
України. Він автор фундаментальних праць з історії 
України XVI–XVIII ст., де використовував численні доку-
менти, які як член Петербурзької Археографічної Комісії 
знаходив у московських та петербурзьких архівах. Част-
ково видав їх у збірнику "Акты, относящиеся к истории 
Южной и Западной России" [6, с. 1148]. А в книзі "Рус-
ская история в жизнеописаниях ее важнейших деятелей" 
значну увагу приділив українським історичним діячам.  

Численні публіцистичні статті та наукові розвідки 
М. Костомарова публікувались у 1860–80 рр. в журналах 
"Основа", "Современник" та інших періодичних виданнях.  

Як зазначається в створеній українською діаспорою 
Енциклопедії українознавства, М. Костомаров – "осново-
положник народницького напрямку в українській історіо-
графії. Вважаючи метою історичної науки дослідження 
минулого людської громади, народу, Костомаров у своїх 
історичних монографіях, історіософічних розвідках і пуб-
ліцистичних статтях обстоював самостійність української 
нації й окремішність українського історичного процесу, 
який, на його думку, є втіленням вільнолюбного демок-
ратичного духу українського народу" [6, с. 1148].  

Сформувавшись в українофільському середовищі, 
М. Костомаров був одним із яскравих представників 
романтизму, притаманного тій добі. На думку філософа 
В. Горського, в центрі історіософської концепції М. Кос-
томарова "головна, з огляду на філософію національної 
ідеї, проблема "Україна і світ", що одержує своє обґрун-
тування на основі традицій тогочасного романтизму, 
сполученого з ідеями християнської філософії, яка від 
давнини визначала спрямування української культури" [4, 
с. 184]. Як зазначає далі В. Горський, популярні на той час 
в Європі романтичні погляди на становлення національної 
ідеї знайшли свій відбиток у "Книгах битія українського 
народу", в яких досить повно відобразився "властивий 
гурткові молодих київських інтелектуалів християнський 
утопізм, демократичний і конституційний реформізм, сло-
в'янофільство і український патріотизм" [4, с. 186].  

В. Вернадський належав до наступного покоління. 
Закономірно, що на його світогляд ці ідеї справили знач-
ний вплив, адже він народився в сім'ї, де сповідували 
демократичні та українофільські погляди. А вплив роди-
ни на формування В. Вернадського як особистості був 
дуже значним. Зокрема, вивченню історії свого родоводу 
він надавав принципового значення (що стало цілком 
послідовним для вченого, який своєю метою визначав 
обґрунтування законів єдності природи, людства, космо-
су, усього сущого). Він прагнув виявити єдність і зв'язок 
поколінь. Про найдавніших предків В. Вернадський зга-
дував у своїх спогадах 1943 р.: досліджуючи родовід, він 
відшукав згадки про свого предка ще часів Хмельниччи-
ни. Шляхтич Верна воював у війську Богдана Хмельни-
цького, нащадки шляхтича стали козаками. Родом з 
України були і предки матері, Ганни Петрівни, уродженої 
Константинович. В. Вернадський писав: "Батько й мати 
мої були кияни. В обох родинах були живі національні 
українські традиції" [10, с. 10]. Близькими родичами ма-
тері приходились Короленки, Гулаки. Родина Вернадсь-
ких підтримувала дружні стосунки із Гулак-
Артемовськими, Максимовичами, Алчевськими. В. Вер-
надський згадував про матір: "Народилась вона в Києві в 
поміщицькій сім'ї, яка вже тоді складалася майже виклю-
чно з військових. Її батько – артилерійський генерал – 
був служака, але людина хороша, судячи по розповідям, 
оригінальний тип старого малоросійського козацтва (він 
говорив майже лише по-малоросійськи)" [7, с. 22].  



УКРАЇНОЗНАВСТВО. 12/2008 ~ 17 ~ 
 

 

Батько Володимира Івановича, Іван Васильович Вер-
надський, був відомим науковцем, небайдужим до украї-
нського питання. Навчався в Київському університеті 
Св. Володимира, вивчав політичну економію за кордо-
ном. Завідував кафедрою політекономії в Київському 
університеті, був професором політичної економії та ста-
тистики. Пізніше працював у Московському університеті, 
Петербурзькому Технологічному інституті, займався ви-
давничою справою, був автором ряду наукових праць. 
Коло спілкування І. Вернадського складали представни-
ки демократичної думки, він підтримував дружні зв'язки з 
видатними прогресивними діячами української і російсь-
кої культури, зокрема, із членами Кирило-Мефодіївського 
братства, був особисто знайомий з Т. Шевченком, при-
ятелював з М. Максимовичем. "В сім'ї Вернадських пану-
вали культ декабристів і різко негативне ставлення до 
самодержавства й до кріпосного права" [1, с. 58].  

Батько дуже ретельно та послідовно займався вихо-
ванням й освітою свого сина. Він прищепив Володимиру 
інтерес і любов до українського народу, його історії та 
культури. Упорядковуючи щоденникові записи в Борово-
му, 18 травня 1943 р. В. Вернадський писав: "Перед пе-
реїздом (до Петербурга в 1876 році) ми з батьком вдвох 
були за кордоном і, мені здається, в Мілані у газеті "Впе-
ред" Лаврова батько і я прочитали про циркуляр, що за-
бороняв у Росії друкувати малоросійською мовою. Це 
справило величезне враження на батька, і розмови, з 
цим пов'язані, сильно на мене тоді подіяли" [10, с. 21].  

Від батька Володимир дізнавався про справжню іс-
торію України. Батько часто згадував, що Петербург 
побудований на кістках українських козаків. У спогадах 
Володимир писав: "Повернувшись до Петербурга, я 
постарався ознайомитись з українською літературою. В 
бібліотеці батька я знайшов розрізнені номери "Основи" 
та інші українські видання. Я добував українські книги у 
букіністів, дещо отримував з-за кордону. Я детально 
розпитував батька про Шевченка, Куліша, Максимови-
ча, Квітку-Основ'яненка, котрих він особисто знав, а 
також про Кирило-Мефодіївське братство, про Косто-
марова і т. п." [1, с. 58].  

Розповіді батька про історію і культуру українського 
народу тісно перепліталися з історією самих Вернадських, 
які мали родинні зв'язки із сім'ями відомих українських 
інтелігентів. Зокрема, дядько матері Микола Іванович Гу-
лак, кандидат права, працював в Раді Санкт-Петербурзь-
кого університету, "поліглот, знавець кавказьких мов" [8, 
с. 340], був одним із організаторів Кирило-Мефодіївського 
братства. За свою громадську і політичну діяльність відбу-
вав покарання спочатку в тюрмі, а потім на засланні, та й 
після того не отримав дозвіл на проживання в Україні. 
Крім М. Гулака за справою Кирило-Мефодіївського братс-
тва були заарештовані також його кузен Навроцький Іван 
Іванович (24 роки, студент Київського університету) та 
родич І. Навроцького Маркович Опанас Васильович 
(25 років, колишній студент) [8, с. 337].  

Неодноразово бував В. Вернадський в дитячі роки в 
Києві, жив у будинку на Липках, де мешкала й померла 
його бабуся В. Константинович [5]. Мати В. Вернадсько-
го "Ганна Константинович була близькою подругою на-
реченої М.І. Костомарова Аліни Кригельської, чия трагі-
чна доля безпосередньо пов'язана з діяльністю Кирило-
Мефодіївського братства і розправою над його лідера-
ми, серед яких був Микола Костомаров" [9, с. 14].  

Навчаючись на природничому відділенні фізико-
математичного факультету Петербурзького університе-
ту, В. Вернадський коло своїх інтересів не обмежував 
лише наукою. Щоб бути корисним суспільству він брав 
участь у засіданнях Науково-літературного товариства 
(де проводились дебати між багатьма прогресивними 
науковими і громадськими діячами), був обраний голо-
вою об'єднаних земляцтв університету. У 1886 р. він ра-

зом з кількома випускниками університету створили то-
вариство і назвали його "Братством". Туди спочатку вхо-
дило лише 10 чоловік, вони не мали чіткої організації та 
програми, та з цього невеликого кола вийшло багато 
відомих вчених, професорів, академіків. Як вважає істо-
рик О. Апанович: "Назва "Братство" виникла з ініціативи 
В. Вернадського, очевидно, по аналогії з братствами, які 
існували в ХVІ–ХVII століттях в українських містах. Вони 
розвивали національну культуру, освіту, захищали її від 
іноземного впливу. Можливо, джерелом для такої назви 
стала драматична історія таємного антицарського і анти-
кріпосницького товариства, що існувало у Києві в другій 
чверті ХІХ ст. – "Кирило-Мефодіївського братства", чле-
ном якого разом з Тарасом Шевченком був дядько мате-
рі Володимира Вернадського – Микола Гулак" [1, с. 59].  

Через усе життя вони пронесли ідеї братства, зок-
рема, спадкоємність у розвитку культури, збереження 
пам'яток архітектури, вивчення культурної спадщини. 
Пошуки наукової істини у них поєднувалися з пошуками 
соціальної справедливості, але засадничим для них 
було прагнення мирної зміни суспільного життя. Кожен 
із членів товариства наукову діяльність поєднував зі 
служінням народу. Крім професійної діяльності члени 
братства займалися просвітництвом, організовували 
народні бібліотеки, працювали в Комітеті грамотності, 
вивчали і розповсюджували народну літературу, брали 
найактивнішу і плідну участь в кампанії допомоги голо-
дуючим селянам 1891–1892 рр. У 1926 р. друг В. Вер-
надського, Д. Шаховськой, писав: "Серед джерел жи-
тейської та наукової правди ми ставили вище за все 
моральні начала, підкоряючи їм все інше" [2, с. 3].  

Принципи цього студентського товариства перегуку-
вались із моральними засадами, які сповідував 
М. Костомаров. Як наголошує філософ М. Попович: 
"Костомаров започаткував тенденцію до аполітичного 
просвітництва... Опортунізм Костомарова викликаний 
не особистою полохливістю чи ліберально-угодовсь-
кими поглядами: засновник та ідеолог Кирило-Мефо-
діївського товариства щиро вірив у те, що досить під-
тримувати і культивувати народний дух, щоб самі по 
собі розв'язалися політичні проблеми" [8, с. 473].  

У М. Костомарова, як зазначає В. Горський, дослі-
дження історії народу має на меті "пізнання народного 
духу, який є першоосновою історичного пошуку. На 
цьому ґрунті М. Костомаров започатковує школу, яка в 
основу історичних явищ ставила психологію народу, в 
підвалини вивчення цих явищ – етнографію... Інтерес 
до історії як вияву духу народу зумовлює й етизацію 
історичного поступу, яку вчений вважає за необхідне 
розцінювати з огляду на відповідність моральному за-
конові. З цієї точки зору, вважає він, аналізуючи людські 
вчинки, з яких складається реальний перебіг історії на-
роду, треба оцінювати їх не лише за метою, в ім'я якої 
вони здійснювались, а й за засобами, що використову-
вались для досягнення цієї мети" [4, с. 187–188].  

У 1861 р. М. Костомаров надрукував в щомісячнику 
"Основа" статтю "Дві російські народності", де здійснив 
спробу характерології українського і російського народу 
та проаналізував їх відмінності.  

В. Вернадський у 1915 р. написав статтю "Украин-
ский вопрос и русское общество", де проаналізував 
історію взаємостосунків між українською та російською 
націями, вказав на те, що українське питання старе і 
виникло разом з появою "українського етнографічного 
елементу у складі Московської держави" [3, с. 212]. 
Вчений, який звик мати справу із фактами, не міг не 
відмітити нерівноправності у стосунках між двома наці-
ями. Він використав дуже яскравий образ для змалю-
вання суті цих взаємостосунків, написавши, що "у 
XVII та XVIII ст. російсько-українські відносини зводились 
до поступового поглинання й перетравлення Росією 
України як чужорідного політичного тіла" [3, с. 212].  
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В. Вернадський переконливо говорить про самобут-
ність України та її "чужорідність" російському політич-
ному устрою, а також про глибинний культурний зв'язок 
України із Західною Європою.  

Як підкреслює філософ В. Горський: "Не задовольня-
ючись формально описовим методом зображення істори-
чного процесу, М. Костомаров закликав "усвідомлювати 
смисл подій, давати їм розумний зв'язок і стрункий ви-
гляд". Але не менш важливим при цьому, з його погляду, є 
суворе дотримання істориком об'єктивної істини, щоб 
"праці мали метою строгу, невловиму істину й не потакали 
передсудам національного чванства". Таким чином, 
М. Костомаров на рівні методології історичного дослі-
дження здійснював органічний синтез романтичного па-
фосу минулого, романтичної емоції з витриманим в дусі 
раціоналістичних підходів культом фактів, що ґрунтується 
на критичному аналізі історичних документів" [4, с. 188].  

Сповідування пріоритету фактів у науковому дослі-
дженні було притаманне і В. Вернадському.  

Значну увагу приділяв В. Вернадський дослідженню 
феномену наукового пізнання, зокрема, співвідношенню 
емпіричного та раціонального в цьому процесі, природі 
наукового світогляду, етиці наукової творчості, взаємо-
зв'язку філософії та природознавства. Будучи визначним 
методологом, В. Вернадський наголошував та вчив вла-
сним прикладом на необхідності широких синтетичних 
узагальнень. Він був геніальним дослідником, але, не 
заперечуючи важливості аналітичного підходу до пізнан-
ня природи, закликав не абсолютизувати значення нау-
ки, адже світогляд, який ґрунтується на самій лише науці, 
не може не бути обмеженим через мозаїчний характер 
нашого сприйняття. Науковець повинен при формуванні 
свого світогляду спиратися не лише на науку, а й на ре-
лігію, мистецтво, суспільну та персональну етику, філо-
софську думку. У всьому дотримуючись принципу інтег-
ративності, В. Вернадський великого значення надавав 
релігійній формі суспільної свідомості як формі пережи-
вань соборного типу, яка пов'язує одиничне людське 
переживання з космічним. Дотримуючись особисто мо-
ральних вимог, В. Вернадський все своє життя виступав 
проти будь-якого насильства, за розвиток демократії, 
громадських свобод і свободи мислення.  

Досліджуючи стосунки українців з російською імперією, 
він писав, що втративши державницькі атрибути, Украї-
на не втратила національно-культурної самобутності, 
український рух продовжувався в сфері культури. І саме 
засобами культурного впливу продовжувалась бороть-
ба за національне відродження. Література зберігала і 
розвивала мову та традиції українського народу. Хоча, 
навіть у формі культурних подій, національне відро-
дження викликало репресії з боку імперського уряду, 
особливо щодо української мови. Її цілеспрямовано 
вилучали зі всіх сфер суспільного життя: забороняли 
викладання українською мовою, видавництво не тільки 
світської, а й церковної літератури, використання мови 
в державних установах і навіть в театрі. Ця політика 
нищення національної самобутності українського наро-
ду була проявом великоруського сепаратизму, спробою 

перетворити культурну різноманітність в нівельовану за 
російським зразком одноманітність. В. Вернадський 
підкреслював, що одразу ж після початку демократиза-
ції суспільного життя в Російській імперії на початку 
ХХ ст. національний рух в Україні посилюється. Уже в 
Першій, а також і в Другій Державних думах було украї-
нське представництво, яке одразу ж почало піднімати 
різноманітні національні питання. І говорилось не лише 
про культурологічні проблеми, а й про національне са-
моврядування, про реформи економічних та соціальних 
відносин. Продовжувався період піднесення українсько-
го руху недовго. Із посиленням реакційного великорусь-
кого шовінізму почався новий етап гонінь українського 
руху. Короткий проміжок піднесення національного життя 
не показав правлячим колам переваг вільного розвитку 
окремих частин для загального поступу. Посилення реа-
кції зашкодило не тільки українському національному 
розвитку, але відчутно негативно вплинуло і на прогре-
сивний розвиток в самій Російській імперії. Засліплені 
шовіністичними лозунгами, проімперські політики не 
аналізували реальний стан речей. А тому український 
національний рух сприймався ними однозначно вороже, 
як загроза єдності імперії. Треба було бути 
В. Вернадським, щоб у розвитку національного руху по-
бачити можливість загального прогресу. На початку 
ХХ ст. В. Вернадський вже проповідував дотримання 
загальнолюдських цінностей для загального поступу. 
Лише через півстоліття, після жахів Другої світової війни, 
людство прийшло до подібних висновків і започаткувало 
Організацію Об'єднаних Націй, зрозуміло життєву необ-
хідність пріоритету прав людини над правами держави.  

Із цими поглядами В. Вернадського споріднені по-
гляди М. Костомарова, який писав: "Злі заходи, від яких 
суспільство не в силах буде вберегтися, принесуть свої 
злі плоди" [4, с. 188].  

Отже, становлення світогляду, а пізніше й наукова 
діяльність В. Вернадського відбувалися в епоху україн-
ського національного відродження, коли актуальним 
стало творення з величезної етнічної маси українського 
народу української нації. Започатковував цю епоху 
М. Костомаров. Вплив Миколи Костомарова на станов-
лення світогляду Володимира Вернадського був засад-
ничим, хоча і відбувався не через пряме спілкування, а 
через статті М. Костомарова, через спільних знайомих, 
і, що найсуттєвіше, через зміни тогочасного наукового 
світогляду, розпочав які М. Костомаров.  
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"КОСТОМАРІВСЬКА" НАУКА І ШЕВЧЕНКІВСЬКА ПОЕЗІЯ НА ТЛІ ДОБИ 
 
В статті досліджується поступ у переосмисленні історичного співіснування і творчої співдії двох яскравих по-

статей XIX ст. – Миколи Костомарова і Тараса Шевченка.  
The evolution of transcontamination of historical coexistence and creative сoaction of two bright figures of the XIX ch. – 

М. Kostomarov and T. Shevchenko are analyzed in the article.  
 
Звернення до класики української історіографії і по-

езії – саме це діалектичне сполучення неминуче постає 
під час студій, присвячених творчій спадщині Миколи 

Костомарова і Тараса Шевченка, – завжди плідне і вод-
ночас дискусійне. Особливо, коли стосується виміру їх 
впливу на формування і розвиток української культури і 
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