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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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як її невід'ємної складової – історичної науки. Адже, за 
слушним дослідницьким спостереженням професора 
російської історії Гарвардського університету Едварда 
Кінана історія – не сума встановлених фактів, а поле 
постійних дебатів, у яких дослідник знову й знову му-
сить ставити собі й колегам "наївні" запитання, і то так, 
ніби не існує вікової традиції відповіді на них. "Звідки ми 
знаємо те, що знаємо?" і "що ми можемо знати наспра-
вді?", коли не сприйматимемо на віру конвенції попере-
дників, їхні культурні стереотипи, політичні чи ідеологі-
чні упередження" [6, с. 290]. Попередження американ-
ського історика щодо численних своїх колег "щоразу 
вибудувати знання про минулу епоху, подію, людину, 
текст "від фундаменту вгору", ґрунтуючись на джерелах 
і так, ніби не було тих річок чорнил, витрачених, щоб 
розв'язати тотожне питання" [6, с. 291] здається нам 
вельми слушним саме при оцінці значення Миколи Кос-
томарова як вченого-історика у його логічному взаємо-
зв'язку із історичною поезією Тараса Шевченка. 

Тему "Костомаров і Шевченко" не можна розглядати 
поза контекстом того, що Костомаров був і прагнув бути 
і вченим, і дослідником-белетристом. "Костомарівський" 
науковий стиль в українських історичних студіях до сі 
викликає палки дискусії. Проблема поетики, апеляції до 
почуттєвого сприйняття того, що він писав і що він го-
ворив, була для вченого дуже важливою. Недаремні й 
не випадкові були його поетичні досліди, підписані в 
1840-х роках псевдонімом – Ієремія Галка. На форму-
ванні його поглядів відобразилися багато років захоп-
лення українським фольклором, захоплення багатокра-
тно підсилене спілкуванням із кирило-мефодіївцями – з 
Шевченком і з Кулишем. Костомаров згадував, як він 
юнаком "ходив в етнографічні експедиції по селах і око-
лицях Харкова... слухав оповідання, суперечки, запи-
суючі цікаві слова й вирази, вступав у розмови, розпи-
тував людей про життя, просив їх співати своїх пі-
сень" [1, с. 212]. Саме ці ранні розвідки українського 
народного буття і побуту у наступному вивели вченого 
на серйозні теоретико-методологічні узагальнення в 
площині українознавства. На їх підставі Микола Косто-
маров написав цілу серію логічно завершених праць, які 
подають у системі фундаментальні знання про націона-
льний характер, психологію, світогляд українського на-
роду, накреслюють методологічні підходи до вивчення 
його історико-культурного досвіду, духовних традицій. 

На розвитку суспільно-історичних поглядів вченого 
суттєво позначилася його зустріч з Шевченком. Своєю 
поетичною творчістю і особистим впливом Шевченко 
допоміг формуванню того прогресивного в історичній 
концепції Костомарова (критика культу монархічної 
держави, інтерес до народних рухів, розробка вузлових 
питань історії України), що визначило популярність ря-
ду його робіт у демократичного читача. Вплив поетич-
ної творчості Шевченка об'єктивно відбився в працях 
Костомарова і після 1862 року, коли історик відійшов від 
передового суспільного руху.  

У тих випадках, коли звертаються до аналізу взає-
мин Костомарова-історика й Шевченка-поета, полеміка, 
очевидно, неминуча. Історичні дослідження Костомаро-
ва неможливо розглядати без врахування впливу на 
них поезії Шевченка і навпаки – Костомаров як вчений-
дослідник був високим авторитетом у поетичній твор-
чості Шевченка, особливо в тій її частині, яка була при-
свячена історичній тематиці. 

Микола Костомаров і Тарас Шевченко – сучасники й 
навіть союзники. Вони вийшли з різних етнічних і соціаль-
них середовищ, і їхнє відношення до матеріальних і духо-
вних аспектів життя істотно відрізнялося. Процес їхнього 
становлення як особистостей відбився й на їхньому від-
ношенні до спадщини минулого й оцінці сьогодення. 

Вони пережили періоди зближення й відчуження, і 
все це знаходить своє пояснення в корінних протиріч-
чях часу. Еволюція переосмислення історичного співіс-
нування і творчої співдії цих яскравих постатей XIX ст. у 
часі суттєво позначилася на історіографічній ситуації 
навколо цих двох імен. Загальновідомо, що перший 
етап вивчення теми "вчений Костомаров – поет Шевче-
нко" пов'язаний з мемуарною традицією, з автобіогра-
фічними свідченнями Миколи Костомарова. Саме вони 
зафіксували, по-перше, факт безсумнівного формуючо-
го впливу шевченківської поезії на становлення істори-
чних інтересів Костомарова. М. Драгоманов висунув 
формулу про П. Куліша й М. Костомарова як про ідей-
них спадкоємців поета-Шевченка: "Те, про що писав 
Шевченко у своїх віршах, Куліш і Костомаров продов-
жували своїми вченими працями й своєю публіцисти-
кою" [13, с. 240]. М. Грушевський на початку XX ст. роз-
вив ці думки Драгоманова [2; 3]. В 1923 році Д. Доро-
шенко у своїй відомій праці, виданій у Празі, протиста-
вив критичне ставлення Шевченка щодо костомарівсь-
кої концепції української історії [4, с. 100]. На межі ХХ–
XXI ст. велика творча спадщина видатного історика 
досліджена в Україні модерною академічною наукою в 
контексті її справжнього історизму, демократизму, укра-
їнознавчої спрямованості, багатства і гнучкості допит-
ливої думки [15], плідно використана раритетна мемуа-
ристика, особливо з метою розвіяння сумнівів деяких 
дослідників [11, с. 67, 68] щодо дружніх взаємин між 
Костомаровим і Шевченком [14].  

Особливості існуючої історіографічної ситуації твор-
чої спадщини Костомарова в тім, що проведені дослі-
дження, особливо поглядів ученого на історію України з 
найдавніших часів до середини XVIII ст., не знімають 
крайньої суперечливості стану й підсумків вивчення 
теми взаємовпливу вчений Костомаров – поет Шевчен-
ко. Природа цих протиріч очевидна – вона насамперед 
у кричущій різноголосиці оцінок Костомарова, яка у 
свою чергу пояснюється неуважністю до його еволюції 
як вченого. Апогеєм цієї еволюції стало унікальне і ор-
ганічне поєднання Божого дару художнього слова, яким 
володів Микола Костомаров, з широкою ерудицією і 
глибиною знань вченого-історика. Саме це сполучення 
у особі вченого більш за все приваблювало Тараса Ше-
вченка, і, певною мірою, впливало на його творчість.  

Дослідження Костомарова по історії України, роботи 
по фольклористиці й етнографії, його історична белет-
ристика – всі ці матеріали свідчать, що світогляд учено-
го поза вивченням його відносин з Тарасом Шевченком 
представити неможливо. Можна – навіть і потрібно до-
пустити суб'єктивне існування близькості університет-
ського професора й народного поета. Потреба в такій 
близькості породжували студії історика, що цінував фе-
номенальну поінформованість Шевченка в найширшо-
му колі проблем українознавства, і поета, що високо 
цінував наукові спрямування колишнього "кирило-
мефодіївця" до історії народних рухів в Україні. 

До середини 1840-х рр. сам Костомаров досить ске-
птично оцінював власні зусилля з вивчення історії. 
4 листопада 1845 р. він писав І.І. Срезневському: "Не 
може бути нічого більше безглуздого, чим мої заняття 
дотепер. Я читав, списував, думав (якщо тільки не ма-
рив) про історію, але не вивчав науки" [1, с. 82].  

Подібне критичне ставлення молодого вченого до 
власних історичних студій свідчило передовсім про праг-
нення Миколою Костомаровим високого рівню самостій-
них дослідницьких студій і наукових узагальнень. Але 
вже його перша магістерська дисертація "Про причини і 
характер унії в Західній Росії", написана ним у 1841 р. і 
підготовлена до захисту в Харківському університеті, 
свідчила про зрілі погляди науковця на вельми складні й 
неоднозначні проблеми історії України. Хоча ця дисерта-
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ція, як відомо, не була захищена передовсім через про-
тидію певних офіційних клерикальних кіл, вона засвідчи-
ла про глибоку обізнаність з проблеми дослідження та 
оригінальність наукового стилю Костомарова.  

Науковий опонент Миколи Костомарова професор 
російської історії П.П. Гулак-Артемовський, який водно-
час обіймав посаду ректора Харківського університету, 
під час рецензування дисертації виконував певною мі-
рою функцію цензора. В нього, зокрема, особливе не-
задоволення викликав епіграф, запозичений з історич-
ної пісні, що відображала народну уяву про унію. "Вибір 
подібних епіграфів, – писав П.П. Гулак-Артемовський, – 
не поєднується з важливістю дисертації взагалі і особ-
ливо цієї по її змісту". Безпідставність цієї репліки помі-
тив В.М. Білозерський, який слушно констатував, що 
"зауваження професора не має під собою ніякої науко-
вої підстави і є типовою рутинною прискіпливістю тієї 
казенної вченості, що відрізняла Гулака на кафедрі" [9, 
с. 78]. Не схвалював П.П. Гулак-Артемовський і постій-
не прагнення Костомарова підтверджувати свої мірку-
вання не лише документальними джерелами, але й 
матеріалами усної народної творчості. А саме це в іс-
торичних студіях Костомарова приваблювало Шевченка 
та впливало на його власні погляди, а вченого зближу-
вало до творчості поета.  

У своїй "Автобіографії" історик писав: "Довідавшись 
про нього [про Тараса Шевченка у Києві в 1846 р. – кур-
сив І.П.] я познайомився з ним і з першого ж разу збли-
зився ... Я з ним бачився часто, захоплювався його 
здобутками, з яких багато ще не видані... він дав мені в 
рукописах" [1, с. 212]. 

Після захисту своєї другої магістерської дисертації 
на тему "Про історичне значення російської народної 
поезії" починаючий історик Костомаров навесні 1846 р. 
зустрівся не тільки з поетом-художником, але й мисли-
телем. Саме під впливом Шевченка наукові інтереси 
Костомарова усе більше зосереджувалися на історії 
України. І водночас саме Костомаровим ще при житті 
поета Шевченко вперше усвідомлюється як поет думки. 

Велике формуюче значення мала на Костомарова-
історика дослідницька – аналітична і особливо синте-
зуюча – функція поезії Шевченка. Зобов'язувало до 
підвищеної уваги стосовно літературного і ораторського 
оформлення результатів досліджень і професорство 
Костомарова у Петербурзькому університеті й пізніше 
багаторічне співробітництво у журналах. Аналізуючи 
притаманну Костомарову белетризацію історичного 
оповідання, М.Л. Рубинштейн писав, що це "зовнішня 
декорація, а не та більш глибинна внутрішня творчість 
художнього сприйняття, у якому розкривається внутрі-
шній зміст явищ у цілісному і закінченому художньому 
синтезі. Справжня художність у певній мірі перетворю-
ється на своєрідне інтуїтивне проникнення в історичну 
дійсність, яке освітлює її внутрішній дійсний зміст. Поді-
бна художність притаманна, наприклад, Ключевському, 
але це художність самого мислення. У Костомарова ху-
дожність мислення замінюється декоративною живопис-
ністю як зовнішньою формою літературного розказу, пів-
романтичного оповідання з видуманими розговорами в 
дусі античних письменників і літературно-риторичного 
напрямку XVIII ст. [в Росії – прим. авт.]. Це – не худож-
ність сприйняття і мислення, а зовнішня художність сти-
лю, і у цьому відношенні Костомаров ближче до Карам-
зина, ніж до Ключевського" [12, с. 440]. Не зважаючи на 
те, що дослідженню Рубинштейна вже понад шістдесят 
років, до сі мають загальнонаукове значення його проти-
ставлення зовнішньої белетризації – художньому мис-
ленню, співставлення Костомарова і Ключевського. 

Втім, співставлення Костомарова із його великим 
українським сучасником дозволяє дійти більш конструк-
тивних висновків. Не тільки геніальна осяйність, а й 

багаторічна напружена праця з вивчення майже такого 
ж масиву джерел, який вдалося засвоїти Костомарову, 
є фундаментом тих теоретичних, і конкретно-історич-
них, і художніх відкриттів, якими ознаменована твор-
чість Шевченка-історика. Створена поетом власна сис-
тема виразних засобів свідчить про наявність певної 
методики його творчості. "Різноманітність функцій і 
форм контрастів, майстерність протипоставлень у Шев-
ченка надає підстави говорити не просто про місце і 
значення цього метода в його поезії, а про поетику кон-
трасту..." [12, с. 63]. Відзначимо, що виключне місце 
контрасту в системі художніх засобів Шевченка-поета 
безпосередньо відзначилося і в творчості Шевченка-
історика. Наприклад, в тій розкутості у показі реалій 
народного руху і в тій здатності приєднатися до самих 
гострих аспектів класової боротьби, яка для Костома-
рова неможлива була і світоглядно, і психологічно. У 
Костомарова і Шевченка різними були й підходи до фо-
льклорних традицій. Для Шевченка це безмірне поваж-
не джерело знань про минуле, для Костомарова, за 
історіографічною традицією його творчості, – тільки 
сколки деструктивності народних рухів [8, с. 116].  

Сам Костомаров цю різницю гостро усвідомлював, і 
в 1861 році – в період апогею своєї лекторської популя-
рності і наукового визнання як історика – в університет-
ській аудиторії на вечорі, присвяченому пам'яті Кобза-
ря, казав не про художню тільки зверхність Шевченка, а 
і про пріоритети поезії у повному її обсязі аналітичної 
функції. Він казав прямо, що поезія стоїть попереду 
науки, що тільки поет може бути творцем і в науці.  

Миколу Костомарова, крім його виняткового таланту 
як вченого, вирізняє дуже рідкісна доля і надзвичайна 
своєрідність, що у сукупності не могло не відзначитися 
на оригінальності його наукового світогляду. Великий 
вплив Костомарова-історика на сучасників, особливо на 
студентську аудиторію мали його наукові праці і лекції. 
Крім отриманих знань, вони викликали емоційне підне-
сення, віру в можливість втілення високих громадянсь-
ких ідеалів, що ними жила молодь 1860-х рр. Втім 
вплив Костомарова як вченого та особистості не обме-
жувався його науковою та викладацькою діяльністю: 
виявом серйозного і зацікавленого ставлення до свого 
інтелектуального оточення було особисте спілкування з 
ним. "Жодна розмова з Костомаровим не проходила 
безслідно, завжди можна було чомусь навчитися, зав-
жди залишалося – про що подумати і замислитись", 
згадувала Катерина Юнге (Катерина Юнге – у дівочості 
графиня Катерина Федорівна Толстая, донька академі-
ка і президента Академії мистецтв графа Федора Толс-
того), характеризуючи власне враження від спілкування 
з вченим [16, с. 225]. 

Певною кризою у науковій діяльності 44-х річного 
професора був його намір у листопаді 1861 року не тіль-
ки залишити професорську посаду, а й "вслед за тем, 
быть может, навсегда удалиться из Петербурга" [11, 
с. 21]. Однією із вагомих причин щодо цього була немо-
жливість читати лекції так само, як раніше: "Наука требу-
ет сочувствия между читающим ее и слушателями, нау-
ка требует ясного, невозмутимого, спокойного духа и 
сердца. Хорошо было прежде, когда при совершенной 
свободе и чтения, и слушания, я знал, что если кто меня 
слушал, то значит хотел слушать, искал себе пользы от 
моего труда. Теперь же, когда мне известно, что те, ко-
торые меня хотели бы слушать – не могут, а те, которые 
придут слушать, делают это не из чистого желания по-
лучить пользу из моих слов, а потому, что в их расчете 
окончить курс в университете…" [11, c. 21]. 

Наукова інтуіція Костомарова наближувала його до 
поезії Шевенка. Крім нього, у петербурзькому оточенні 
поета були й інші професійні історики, академічні вчені: 
О.М. Пипін, К.Д. Кавелін, В.Д. Спасович, М.М. Благове-
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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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