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УДК 929"388"Кос Олексій ДєДУШ  
(київ)

до 200 -річНого ЮвілеЮ 
Миколи костоМарова –  
корифея досліджеННя 
украЇНськоЇ ідеНтичНості

у статті здійснено спробу дослідити внесок Миколи Костомарова 
в дослідження національної ідентичності українців у контексті його 
широких наукових інтересів. По-новому представлено суперечливі 
погляди науковця щодо українського питання, які час від часу зазна-
вали змін разом з політичною кон’юнктурою. 

Ключові слова: Микола Костомаров, національна ідентичність, 
українське питання, етногенез.

В статье сделана попытка исследовать вклад Николая Костомарова 
в исследование национальной идентичности украинцев через призму 
его широких научных интересов. По-новому представлены спорные 
взгляды ученого относительно украинского вопроса, которые время 
от времени менялись вместе с политической конъюнктурой.  

Ключевые слова: Николай Костомаров, национальная идентич-
ность, украинский вопрос, этногенез.

The article is an attempt to research Mykola Kostomarov contribution 
to the investigation of Ukrainian national identity within the context of his 
own scientific interests. The contradictory issues as for the Ukrainian ques
tion, raised by the scientist, are considered in the modern. They have been 
changed sometimes because of the impermanent political conjuncture. 

Keywords: Mykola Kostomarov, national identity, Ukrainian question, 
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у 2017 році україна відзначає 200-річний ювілей одного з 
корифеїв української науки  – Миколи Івановича Костомарова. 
одними з найактуальніших студій для сучасності, проведених 
ним, були дослідження української ідентичності та її історично-
го розвитку.
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М.  Костомаров народився у зросійщеній сім’ї, на території 
сучасної росії [27], що не завадило йому на найвищому рівні ово-
лодіти українською мовою та згодом зблизитися з українською 
інтелігенцією. Можливо, вся глибина емпатії в українське се-
редовище разом зі стороннім поглядом на українців дала змогу 
йому звернути увагу на особливість українців, яких офіційна 
російська пропаганда вважала частиною так званого «триєдино-
го народу». сам дослідник не раз задавав собі питання ким він 
власне є – росіянином чи українцем, але, найвірогідніше, зали-
шав це питання без відповіді.

Його батько  – колишній військовий Іван Костомаров  – був 
поміщиком із суворим гонором, що, зрештою, призвело до його 
загибелі від рук експлуатованих ним селян. Хоча існує версія, що 
його вбили селяни суто з меркантильних інтересів, оскільки при 
ньому зникла чимала сума грошей [11]. Попри це, пам’ятаючи 
своє селянсько-кріпацьке коріння по материній лінії, Микола 
Іванович завжди відстоював права трудового народу, розуміючи 
наслідки визиску кріпаків для розвитку держави та суспільства. 

Перші життєві труднощі дорослого життя М.  Костомарова 
були пов’язані з дослідженнями історії україни – його доктор-
ська дисертація про історію впровадження Флорентійської унії 
на українських землях була заборонена цензурою та знищена че-
рез «історичні помилки та неспівпадіння», а конкретно через не-
акуратні формулювання на адресу Вселенського Константино-
польського патріарха. Близький друг М.  Костомарова отець 
Інокентій домігся направлення його дослідження в імперські 
ідеологічні інституції [16]. Інша спроба здобути науковий сту-
пінь стосувалася історичної ролі руської поезії та була вдалою 
[5, c. 345–462]. Інтерес до фольклору як масиву історичних даних 
часто стає одним з головних напрямів його наукових досліджень.

у 1861 році була опублікована праця Костомарова «дві русь-
кі народності» [10]. у  ній автор описує та аналізує відмінності 
українського та російського етносів не лише в культурі, але і в 
ментальності, образному сприйнятті довкілля та історії [18], що 
кардинально суперечило державному шовіністично-експансій-
ному міфу про етнічну єдність усіх східних слов’ян, який був 
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офіційною точкою зору в російській імперії. Більше того, дослід-
ник порівнював історичний розвиток та національний харак-
тер українців з іншими етнічними спільнотами, які мали свої 
держави, зокрема євреями, греками, поляками. з позицій сучас-
ності важливо, що Микола Іванович виділяв однією з основних 
прогресивних рис українців, на відміну від росіян, терпимість 
до інших вір та народів [20], тобто толерантність. Навіть з по-
зиції ХІХ ст. толерантність як явище було швидше винятком із 
правил, оскільки навіть в освічених західноєвропейських колах 
панували расистські та соціал-дарвіністські теорії. М. Костома-
ров зробив виклик не лише типовому для старого світу епохи 
Нового часу російському погляду на міжнаціональні відносини, 
але й випередив час і за довго до Франца Боаса з його культур-
ним релятивізмом визначив терпимість наріжним каменем бут-
тя цивілізованих народів. 

Важливим елементом національного характеру будь-якого 
народу М. Костомаров вважав її релігію. На його думку, для укра-
їнців релігія відігравала колосальне значення, оскільки її сліди 
містяться в народній творчості, особливо в народній поетиці. 
апокрифічні образи українського Ісуса Христа були важливим 
елементом народної педагогіки та моралі [9, c. 52], а інтеграція бі-
блійного в національне могла свідчити про високу ідейну адап-
тивність українства. Водночас віра у всесильність Бога є значною 
мірою негативною українською рисою, яка сковує раціональне 
пояснення українцями причин власних лих та шляхів подолан-
ня проблем. [9, c. 55] як релігійна людина М. Костомаров часто не 
бачив у церкві, яка на підросійській україні була московською, 
елемент експлуатації та національного визиску. у статті «Мало-
русское слово» автор щиро дивується відчуженню українців від 
православного духовенства, яке він пояснює неосвіченістю мас, 
вульгарністю та язичницьким пережиткам у світогляді народу 
[12]. Хоча Микола Іванович вважав основною причиною таких 
тенденцій відсутність та заборону української мови під час бого-
служінь, все ж синод та імперські органи чітко визначали росій-
ську православну церкву головним інструментом русифікації та 
маргіналізації православних-неросіян. 
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релігійність слов’ян, зокрема українців, М.  Костомаров по-
яснював доволі своєрідно. за ним, «слов’янське плем’я» завжди 
мало фактичне єдинобожжя, але лише отримавши християн-
ський монотеїзм, воно почало власну історію. до приходу нім-
ців, слов’яни мали фактично «золотий вік» свого розвитку [2, 
c.  10–19]. Хоча конкретних доказів, чому саме німці, а  не інші 
етнічні спільноти мали такий негативний вплив на слов’янську 
спільноту, дослідник не демонструє. Водночас при описі пізні-
ших сторінок історії україни Микола Іванович згадує проник-
нення шкідливих іноетнічних елементів в українство, зокрема 
«москалів», «ляхів». це породжує певну суперечність із загаль-
ною ідеалізацією слов’янства, оскільки щонайменше поляки 
були представниками колись часто згадуваного Костомаровим 
слов’янського племені. 

Не можна сказати, якими були витоки федералізму Косто-
марова. зрозуміло, що ідея незалежності українських земель 
була вкрай радикальною як для деспотичної російської імперії, 
але, можливо, зіграло свою роль розуміння М.  Костомаровим 
слов’янських народів як чогось відносно цілісного, хоча зі сво-
єю специфікою. дослідник часто вживає термін «Південна русь» 
щодо україни, що, ймовірно, свідчить про розуміння ним русі як 
метаетнічно-історичного простору, який не має бути розірваним, 
а  інтегрованим у федерацію слов’янських народів. дослідник 
Іван Куцин називає панславістські погляди Костомарова «обра-
зом слов’янщини», який, на його думку, є  його цивілізаційний 
автостереотипом. автор звертає увагу, що у творчості Миколи 
Івановича домінує термінологія, яка рясніє означеннями, похід-
ними від слова «слов’янський», що стосувалося значно ширшого 
поняття, ніж популярний у імперії слов’яно-православний так 
званий «русскій міръ», але і не суперечило ідеологічним анти-
західним настроям самодержавства [15, c. 5–12]. але водночас не 
можна згадати про умовне віднесення Московщини до царини 
«слов’янського племені», оскільки росіян М. Костомаров окрес-
лював як «суміш південноросів та ослов’янених народів фінсько-
тюркського племені, акцентуючи на їхній чудській етнічній 
основі» [8]. Попри таку синкретичну заяву, про яку заявляли до 
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Костомарова й інші, зокрема російські дослідники орлов, Шах-
матов, Пассек та інші, тим не менше вона підтверджується рядом 
сучасних генетичних досліджень [19].

суперечливим було ставлення Миколи Івановича до укра-
їнської мови, яку він вважав загалом мовою простолюду, а саму 
її літературу мужицькою, якій важкодоступні переклади іно-
земних авторів. Важко без емоцій коментувати тезу Костома-
рова, виголошену ним у тенденційній статті «украинский се-
паратизм» (1864), де він вважає прогресивним прокладення 
залізниці до «Юго-западного края», що сприяло б переселенню 
«великого руського населення в південноросійські міста» [13, 
c. 196]. у приватних розмовах він пояснював свою позицію по-
боюванням зникнення української мови через зростання темпів 
наступу російської культури через масове прокладання заліз-
ниці та капіталістичним промисловим зиском, якому чуже все 
сільське, а  відтак і українське  [4]. у  статті «Малорусская лите-
ратура» М. Костомаров несподівано доходить висновку, що не-
потрібно перекладати українською шедеври світової літерату-
ри, оскільки освічені верстви можуть прочитати їх в оригіналі 
або російською, а простолюд просто не зрозуміє суті цих творів  
[23, c. 50–58]. 

Повертаючись до статті «украинский сепаратизм», варто 
звернути увагу на історичне тло, яке передувало створенню пра-
ці. у 1861 році через студентські виступи було закрито санкт-
петербурзький університет, а М. Костомарову було заборонено 
викладати. двома роками згодом, після Польського повстан-
ня, усіх українських громадських діячів було взято під нагляд, 
а  українську мову загнано в підпілля Валуєвським циркуля-
ром. таким чином ця стаття стала, з одного боку, індульгенці-
єю, щоб мати можливість публікувати свої твори, а  з другого 
боку, у ній м’яко пояснювалася важливість української мови для 
українців, з натяком на надмірну суворість прийнятої Валуєвим 
 постанови [25].

Певну непослідовність можна помітити у висвітленні Косто-
маровим важливості окремих політичних постатей української 
історії. якщо Богдан Хмельницький зображувався важливою 
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персоною, яка відродила українську державність, то щодо Іва-
на Мазепи вчений ставиться як до політичного авантюриста [22, 
c. 191]. деякі дослідники, зокрема й Пінчук, сходяться на думці, 
що це був вимушений крок Костомарова, який постійно був під 
пресингом влади. Проте, на нашу думку, тут відігравав роль той 
факт, що російська церква підділа Мазепу анафемі. М.  Косто-
маров як людина глибоко релігійна мав, можливо, переконання 
про безпомилковість такого рішення московського православ-
ного кліру, ігноруючи факт абсолютної лояльності російського 
духовенства до державних інституцій з визнанням їхньої домі-
нантності над собою. 

зв’язок української самобутності та народної творчості 
М. Костомаров розглянув у таких своїх доробках, як «об истори-
ческом значении южнорусского песенного творчества», «история 
казачества в южнорусских народных песнях» [17, с. 124]. Подібно 
до драгоманова, Микола Іванович трактував фольклорні твори 
з історичними подіями як політичні, тобто такими, що несуть 
розуміння власного історичного буття самим народом. у  своїх 
наукових працях учений використовував цілий пласт етнологіч-
ної термінології, зокрема слова «народ», «народність», «народона-
селення», «народець», «національність» та «нація» [3, с. 39], тож 
можна констатувати, що його студії ішли в ногу із часом. 

Важливо згадати внесок М. Костомарова як дослідника місце-
вої історії окремих українських населених пунктів. Наприклад, 
у статті «Поездка в Белую церковь», опублікованій 1882 року в 
журналі «Киевская старина», автор описує міську історію разом 
із власними враженнями як історика від цього міста. цікавими 
є дані з історичної демографії з детальним описом соціальної 
структури та зайнятості населення міста в різні періоди і реф-
лексію історичних політичних подій на ці процеси [26, c.  355–
373]. Подібні описи і спогади про подорожі Микола Іванович 
залишив майже про всі місця, у яких йому довелося побувати, 
особливо на Волині, де були місця бойової слави Хмельниччини 
[21, c. 8–9]. Багато етнологічних даних щодо українців і народів 
Криму автор залишив в «автобіографії», у якій він часто згаду-
вав свої відвідини численних археологічних об’єктів [24].
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окремо варто сказати про політичний твір та програмний 
маніфест «Кирило-Мефодіївського братства»  – «Книгу буття 
українського народу», автором якої був, найвірогідніше [6], Ми-
кола Костомаров. описуючи на біблійних аналогіях історію та 
характер українців, автор торкнувся багатьох моментів, які та-
кож можна віднести до перших спроб опису та аналізу україн-
ської ідентичності, яка визначила історично-політичний розви-
ток україни. 

деякі дослідники вважають Костомарова одним з перших на-
уковців вітчизняного штибу, які почали дослідження категорії 
образів і таким чином започаткували українські імагологічні 
студії [14]. образ українця вчений розглядав у різних ракурсах 
та з позицій різних сфер українського буття. зокрема, визначено 
основні архетипні особливості українців, які найбільше прояви-
лися в соціальному ладі українців, що значною мірою відрізня-
лося від інших східнослов’янських етносів, завдяки індивідуа-
лізму, кордоцентризму, підвищеному естетичному смаку тощо 
[1, c. 55].

окремо слід зазначити, що позиція до творчості Костомарова 
в різні періоди була різною. у радянський час його звинувачува-
ли в українському націоналізмі. у сучасній росії представники 
неоімперських та шовіністичних кіл вважають М. Костомарова 
одним з ідейних поборників «триєдиної русі» та противника не-
залежності україни. як доказ цьому російські націоналісти на-
водять факт того, що щодо українців Микола Іванович вживає 
термін «руський». але через призму такого профанного погляду 
представники російського ура-патріотизму не помічають відсут-
ності вживання цього етноніма «руський» Костомаровим щодо 
власне росіян. Навпаки, автор надає перевагу словам «москов-
ський», «москвитянський» [25], що власне підкреслює перифе-
рійно-субстратний характер предків росіян. Подібно до багатьох 
сторінок спільної спадщини, російська наука та публіцистика 
зараз активно привласнює спадщину вченого, що негативно 
впливає й на висвітлення Костомарова у світі [7]. Більшість ро-
сійськомовних та навіть англомовних електронних джерел подає 
Костомарова як російського вченого, який працював в україні, 
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досліджуючи історію. Публічний багатомовний проект Вікіпедія 
містить статті декількома мовами про Миколу Івановича, де ні-
мецькомовна та англомовна версії мають лише поодинокі згадки 
про внесок ученого в українську науку [28]. 
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Summary

Mykola Kostomarov is an outstanding person who has become one of 
the most important ideologists of Ukrainian freedom in spite of his Rus-
sian origin. Some social difficulties of early life and acquaintance with 
Ukrainian intellectual community have defined his lifeway as an opposi-
tionist to the Russian imperial regime. His first professional research has 
been banned with a severe state censorship because of the trespass of the 
official view on the Uniate church. This fact has forced him to pay atten-
tion to Ukrainian folklore as a historical source. His historical studies are 
turned to the Slavs ethnic processes. The work Two Russian Nationalities 
has become the main result of this scientific research. The author proves 
scientifically the distinctions of the Ukrainians and Russians as absolute-
ly different ethnic groups with own mental, linguistic, cultural, economic 
features. M. Kostomarov uses a term Russian as for the Ukrainian sur-
roundings calling the Russians themselves as Moskovyty. Ukrainian sci-
entific community suppose that Kostomarov has written the manifest of 
The Brotherhood of Saints Cyril and Methodius called Book of the Ukrai

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



147

До 200-річного ювілею Миколи Костомарова...

nian People Genesis. This work explains why Ukrainian people are an im-
portant part of Christian world and why Ukraine is a center of the Slavic 
space. The permanent state pressure on Kostomarov is reflected on his 
works. He has revised his own standpoint on Ukrainian history, political 
figures and the fate of Ukrainian language. Although many researches 
of his biography suppose that it has been an original manoeuvre to have 
possibility to publish and partially to show his own antiregime position 
in these published works. In general, Kostomarov has made an important 
contribution to Ukrainian science, often using modern approaches, in 
particular imagological methods and local history investigations.

Keywords: Mykola Kostomarov, national identity, Ukrainian ques-
tion, ethnogenesis.
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