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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-
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митаж… О самих археологах, раскапывавших курганы, 
ходили неодобрительные отзывы. Говорили, будто бы 
они утаивали найденные в курганах драгоценности и 
тайно продавали их англичанам". Під впливом побаче-
ного в Керчі Костомаров написав баладу "Пантікапея", у 
якій зобразив "блуждающую тень одного из боспорских 
царей, которого прах выбросили из могилы древлеи-
скатели…" [1, с. 453]. 

Відвіданням Керчі завершилася перша подорож 
М. Костомарова Кримом. 

Згодом буде захист молодим вченим магістерської 
дисертації "Об историческом значении русской народ-
ной поэзии", викладання історії в приватних пансіонах 
Харкова та Києва, в Рівненській гімназії, вчителювання 
в Першій Київській гімназії, обрання ад'юнкт-
професором кафедри російської історії Київського уні-
верситету Св. Володимира, знайомство з М. Максимо-
вичем, М. Гулаком, В. Білозерським, П. Кулішем та 
Т. Шевченком, активна участь у діяльності Кирило-
Мефодіївського братства… 

В березні 1847 року Кирило-Мефодіївське братство 
було викрито, серед провідних братчиків заарештовано 
й М. Костомарова. Після річного перебування в Петро-
павлівській фортеці Костомарова вислано в адміністра-
тивне заслання до Саратова (без права викладання в 
навчальних закладах), де вчений пробув майже десять 
років. В Саратові Костомаров працює в статистичному 
управлінні, збирає дані з історії та економіки краю, на 
основі яких публікує низку статей. Зокрема, вчений зро-
бив величезний внесок у вивчення історії саратовських 
українців, підготувавши та опублікувавши "Очерк исто-
рии Саратовского края от присоединения его к Россий-
ской державе до вступления на престол императора 
Николая I", який був надрукований в "Памятной книжке 
Саратовской губернии на 1858 год" [4].  

Отримавши дозвіл властей залишити місце заслан-
ня з метою лікування, у 1852 р. М. Костомаров вдруге 
вирушив до Криму. На пароплаві від Таганрогу до Керчі 
Костомаров зустрів харківського професора-медика 
Альбрехта, харківського поміщика та вчителя францу-
зької мови в катеринодарській гімназії Аморетті, з якими 
домовився здійснити спільну мандрівку Південним уз-
бережжям Криму. В Керчі мандрівники зупинилися на 
чотирі дні, отримавши запрошення взяти участь в роз-
копці давнього кургану, яку провадив художник Бєгічев 
за участю відомого історика професора М. Мурзакеви-
ча. Потім мандрівники здійснили подорож околицями 
Керчі, відвідали Царський та Золотий кургани, а потім 
відбули до Феодосії та Ялти і далі по південному узбе-
режжю. Приємне враження на М. Костомарова справи-
ли відвідини Лівадії, Ореанди, Алупки, Байдарської до-
лини, Балаклави та, особливо, Севастополя: "В этом 
городе мы нашли самый радушный прием… На каждом 
из них (кораблів. – Б.К.) мы были приветствуемы обще-
ством флотских офицеров, оказывавших нам чрезвы-
чайное радушие и внимательность. Затем мы осмотре-
ли библиотеку и обсерваторию; потом обходили сухие 
доки и покатались по улицам. Город был красив, хотя 
белая пыль, покрывавшая его улицы, невольно наво-
дила скуку. …Я вместе с Аморетти уехал на почтовых в 
Бахчисарай". Відвідавши ханський палац та Феодосію, 
на початку серпня 1852 року Костомаров повернувся до 
Саратова [1, с. 492–493].  

Наслідком другої поїздки на кримське узбережжя у 
творчості Костомарова стала драматична поема "Юпи-
тер светлый плывет по зеленым водам киммерий-
ским…", написана в Саратові того ж року. Високу оцінку 
цьому твору дав Іван Франко, який переклав поему 
українською мовою [2]. 

Третя й остання поїздка М.І. Костомарова до Криму 
припадає на 1870 рік. У червні він прибув до Феодосії, 

продовжив купання в Ялті та Алупці. Тут його чекала 
несподівана зустріч з філологом, фольклористом і по-
етом Амвросієм Метлинським. На жаль, зустріч ця була 
прощальною, оскільки Метлинський знаходився на 
смертному одрі, про що пізніше Костомаров написав у 
своїх спогадах [2]. 

Гнітюче враження справило на Костомарова відві-
дання Севастополя, зруйнованого в ході Кримської вій-
ни: "Бывшая лучшею часть города представляла ряды 
домов и стен без кровлей, со следами пушечных вы-
стрелов… В городе только одна часть, юго-западная, 
несколько начинала отстраиваться, но и там торчало 
много непоправленных домов" [1, с. 616]. Після Севас-
тополя Костомаров відвідав Херсонес та Інкерман, де 
його увагу привернули розкопані давні мармурові фун-
даменти православних візантійських церков, гірські пе-
чери, давня печерна церква та Інкерманський монас-
тир. З Бахчисараю, втретє відвідавши вже спустошений 
ханський палац, вчений здійснив підйом до Чуфут-
Кале, ретельно дослідив його печери, вказуючи на від-
сутність мешканців цього давнього печерного містечка, 
відвідав Іосафатову долину – старовинне єврейське 
кладовище, а на зворотньому шляху – скельний Успен-
ський монастир. Повернувшись до Севастополя, Кос-
томаров взяв участь в "очень любопытном добывании 
затопленных… корабельных снастей и других предме-
тов", описавши технологію такого підйому. Потім манд-
рівник побував у Євпаторії, залишивши цікавий етно-
графічний опис караїмів – його основних населенців. 
Євпаторія була останнім містом у кримській мандрівці 
Костомарова, звідси він відбув до Одеси [1, с. 618–619]. 

Відвідини М. Костомаровим Криму зафіксовані в одно-
му з листів Степана Руданського, датованому 1870 роком.  

Як відомо, протягом дванадцяти років (з 1861 р. до 
самої смерті в 1873 р.) Руданський мешкав у Ялті, куди 
приїхав після закінчення Санкт-Петербурзької медико-
хірургічної академії. В Ялті С. Руданський працював 
міським та повітовим, а заодно й карантинним лікарем. 
Матеріальна скрута змусила влаштуватися ще й на 
посаду службового лікаря кримських маєтків князя Во-
ронцова. Руданський цікавився історією Криму, архео-
логічними знахідками, крім того, продовжував збирати й 
укладати фольклорні матеріали, а також перекладати, 
зокрема, поеми "Іліада" Гомера та "Енеїда" Вергілія. 
"Неділі дві тому назад був у нас наш дід Николай Івано-
вич Костомаров з жінкою Василя Михайловича Білозер-
ського, – писав Руданський із Ялти своєму одеському 
приятелю, – но тільки Лазаревський та я щасливі були 
його бачить. Він простував на Одесу... Ваша Одеса да-
леко лучче його прийняла, як наша убоголюдная Ялта. 
Читав я йому частину "Іліади" – похвалив, спасибі, і 
казав діла не кидати". У свою чергу М. Костомаров зга-
дував про С. Руданського як про "замечательно та-
лантливого человека" [3].  

Подорожні враження Костомарова справили поміт-
ний вплив на його історичні та фольклористичні праці, а 
також лягли в основу деяких літературних творів з 
кримськими мотивами.  

До кримських мотивів М. Костомаров звернеться і 
наприкінці свого життя, опублікувавши історичну драму 
"Эллины Тавриды", події якої розгортаються "в Херсо-
несе Гераклийском и отчасти в Пантикапее Боспорской 
в І веке пр. р. Христовым". Вочевидь автор, працюючи 
над цим твором, послуговувався й спогадами про відві-
дини Херсонесу 1870 року, хоча основний матеріал для 
створення драми письменнику дав трактат Костянтина 
Порфиродного "Про управління імперією", у якому вира-
зно змальовується конфронтація між дорійцями та іоній-
цями на кримській землі періоду могутності Риму [2]. 

Отже, три мандрівки М. Костомарова до Кримського пів-
острова стали не тільки помітним етапом в творчості вчено-
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го та письменника, але й значним явищем в науковому, 
культурному, громадському житті Криму 40-70-х років 
XIX століття й справили помітний вплив на активізацію 
українського розвою на півострові.  
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ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ІДЕЙ РІВНОСТІ ЖІНОК ТА ЧОЛОВІКІВ 

У ВІТЧИЗНЯНІЙ ІСТОРІОСОФСЬКІЙ ТРАДИЦІЇ 
(НА ПРИКЛАДІ ТВОРЧОЇ СПАДЩИНИ МИКОЛИ КОСТОМАРОВА) 

 
Аналізуються ідеї рівності жінок та чоловіків на прикладі творчого доробку Миколи Костомарова. 
The idea of equal rights for men and women with is example of Mykola Kostomarow creation is analyzed. 
 
Ідеї рівності належать до кола найважливіших, най-

фундаментальніших ідейних пошуків та надбань людс-
тва за всі віки його історії. Специфіці їх формування, 
розуміння та практичного втілення присвячено цілі біб-
ліотеки [2]. Проте, кожна нація вносить щось нове у 
бачення цієї вічної проблеми.  

Сьогодні одним із найголовніших підходів до цієї віч-
ної проблематики у всьому цивілізованому світі став ґе-
ндерний підхід, що пропонує розглянути можливість іс-
нування рівності та рівноправності стосовно соціальної 
сфери самореалізації жінок та чоловіків. Із підписанням 
Україною ряду міжнародних угод у сфері утвердження і 
на її теренах суспільства ґендерної рівності та із вступом 
в дію Закону України "Про забезпечення рівних прав і 
можливостей жінок та чоловіків" виявлення механізмів 
ефективного втілення цих ідей у життя вимагають одно-
часних теоретичних та практичних зусиль. І в цьому, зок-
рема, полягає специфіка української ситуації. Потребу-
ють, зокрема, дослідження і культурно-історичні переду-
мови успішного впровадження існуючого європейського 
досвіду з цього питання на вітчизняному ґрунті. 

На сьогодні маємо певний корпус текстів з ґендерної 
проблематики, які розглядають проблему рівності у 
зазначеному вимірі [3]. 

Ідея рівності, сформувавшись як суспільний ідеал, 
проявлялася та осмислювався по-різному в різні істо-
ричні епохи. Сьогодні рівність розуміється як 
"…принцип, у відповідності до якого людям забезпечу-
ються соціальні умови та можливості дотримання їх 
прав та свобод; ключова цінність демократичного сус-
пільства, одна із вищих політичних цінностей, втілення 
принципу справедливості" [9, c. 326]. 

Драматизм втілення цього суспільного ідеалу в життя 
має власну історію. Так, наприклад під час Великої фра-
нцузької революції, що проголосила принципи свободи, 
рівності та братерства, все ж проблема рівності статей в 
суспільному просторі викликала надзвичайно бурхливі 
дискусії між феміністами та мізогінами, представники 
яких були як у таборі жірондистів, так і у монтаньярів. 
"Цей конфлікт постає радше філософським, можливо, 
навіть психологічним, аніж політичним. Усі його учасники 
апелювали до республіканських цінностей і були палки-
ми оборонцями прав людини. Вони не могли дійти згоди 
лише в одному питанні: кого стосується Декларація прав 
людини – всіх людських істот..., незалежно від їхньої 
статі, релігії й раси, чи тільки чоловіків..., осіб чоловічої 
статі. Емансипувавши євреїв, а згодом і чорношкірих, та 
відмовивши у цьому привілеєві жінкам, Французька ре-
волюція урвала дискусію, анітрохи не переймаючися, що 
цим собі ж суперечить. Жінки були тими людськими істо-
тами, яких, подібно до дітей та божевільних, вилучили з 
наділеної відповідальністю частини людства" [10, c. 9]. 

Як не парадоксально, але саме революція, що йшла 
під гаслами свободи, рівності і братерства між людьми, 

поклала край сподіванням жінок на громадянське рів-
ноправ'я. "Щоб стати повноправними громадянками, 
француженки змушені будуть чекати ще півтора століт-
тя, – зазначає Е. Бадентер. – За часів ІІІ-ї Республіки 
Сенат чотири рази відмовлявся надати їм право голосу. 
Ці чоловіки залишались щоразу нечутливими до пара-
доксу, що його яскраво засвідчила незрівнянна Олімпія 
де Гуж: жінки мають право сходити на гільйотину, проте 
– не на трибуну..." [1, c. 211]. 

Ідеї жіночої емансипації та рівноправності не так 
драматично утверджувались на теренах України. Про-
те, і тут історія їх формування та практичного втілення 
в життя була і залишається досить складною. Ще і сьо-
годні український варіант ґендерної рівності має значні 
відмінності від цивілізованих країн Заходу.  

Сьогодні рівність як рівноправність утвердилась як 
основний постулат прав людини згідно принципам 
ООН. Ми живемо в епоху, коли для цивілізованих країн 
світу, і це можна стверджувати без будь-якого перебі-
льшення, ідеї рівності та рівноправності набули абсо-
лютної цінності та самодостатності. Принаймні можна 
стверджувати, що для усього християнізованого світу 
саме ідея рівності була однією із центральних світогля-
дних домінант. Проте, сфера поширення її дії на страти 
та суспільні групи постійно змінювалась і пройшла сама 
великий історичний шлях. Від "несть ні еліна, ні юдея" 
до падіння, за словами сучасних французьких 
дослідників з ґендеру, останньої імперії чоловіків – 
домінування та владарювання над жінками, тобто до 
біблійного: "нєсть ...ні чоловіка, ні жінки". 

Сьогодні "за класичною ліберальною моделлю рівно-
сті, – пише Л. Шраґ, – жінки досягають рівності, коли діс-
тають однакові з чоловіками громадянські права, а сис-
тема правосуддя є нейтральною стосовно ґендерної 
відмінності. За соціалістичною ж моделлю рівності жінки 
досягають рівності, коли знищено класову різницю між 
жінками та чоловіками, себто фактично різницю в освіті й 
забезпеченості, а також в рівні контролю над державни-
ми органами та засобами виробництва. Ідеал рівних мо-
жливостей лежить десь посередині між цими двома мо-
делями: досягнення рівності можливостей вимагає біль-
шого, ніж усунення формальних та юридичних бар'єрів 
на шляху до рівності, однак меншого, ніж ліквідація всіх 
ключових відмінностей між чоловіками та жінками. В су-
часних дискусіях досягнення рівності можливостей роз-
глядається не тільки як рівність людей перед законом, а 
й як справедливий розподіл соціальних благ та привілеїв 
між конкуруючими сторонами. Справедливий розподіл 
соціальних благ та привілеїв... вимагає, щоб суспільство 
не заважало нікому з претендентів в їхньому прагненні 
дістати конкретні соціальні блага та привілеї з тим, щоб 
їх надавали саме тим людям, які їх заслуговують, або ж 
тим, хто ідеально підходить для цього. Коротше кажучи, 
забезпечення рівності можливостей – це щось на зразок 
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