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Олексій ЯСЬ

ІДЕАЛІСТИЧНІ ТА ІРРАЦІОНАЛЬНІ МОТИВИ 

В НАУКОВІЙ ТВОРЧОСТІ МИКОЛИ КОСТОМАРОВА

Стаття є спробою аналізу методичного інструментарію Миколи Костомарова 

в контексті ідеалістичного повороту, що стається в романтичному історіо- 

писанні. Автор показує, що найважливішим ідеалістичним компонентом 

наукової творчости Костомарова був «народний дух» як позачасова, транс

цендентна вартість, аналізує скерованість історика на відтворення атмосфери 

епохи, художність викладу матеріалу, що визначало джерелознавчі пріоритети 

вченого.

Формування дослідницького інструментарію вченого - складний і багато

вимірний, а часом і досить суперечливий процес. Ідеальна схема його творення 

включає, як мінімум, кілька рівнів. Верхній рівень базується на інтелектуальних 

уявленнях про історію, способи та шляхи її осягнення, що побутують в певну 

добу, а також на соціокультурних запитах тогочасного суспільства до своєї 

минувшини. Нижній зазвичай зараховують до сфери особистого досвіду істо

рика, його дослідницької практики, світогляду, співвідношення лояльностей, 

авторських пріоритетів тощо. Отже, індивідуальні риси особистости вченого 

великою мірою визначають не тільки особливості його світосприйняття, став

лення до інтелектуальних новацій і традицій, а й самобутній візерунок творчости.

З  цієї перспективи наукова спадщина Миколи Костомарова, яка виріз

няється багатьма оригінальними студіями, є цікавим і неповторним об ’єктом 

для аналізу та реконструкції його методичного інструментарію. Костомаров з’я

вився на арені українського історіописання в перехідну добу конфронтації 

канонів пізньопросвітницького раціоналізму і класицизму з новими романтич

ними інтенціями. Цей конфлікт супроводжувався кардинальною зміною інте

лектуальних уявлень щодо світу історії, які спричинилися до сутгєвих перетво

рень у царині дослідницького інструментарію.

Наразі слід наголосити, що на українських теренах романтичні віяння 

поширилися в 1830—1840-ві рр. За висловом Дмитра Чижевського, на Заході 

вони вже майже завмирали, а у слов’ян ще тривалий час лишалися живими й 

актуальними1. Тож в українському контексті романтичні новації хоча і впрова

джувалися на кшталт західних, але помітно відрізнялися від них2. Передусім, 

істогної трансформації зазнали темпоральні уявлення. Французька революція 

кінця XV III ст., наполеонівські війни, що привели до кардинальних перетворень 

в європейському устрої, продемонстрували тодішнім інтелектуалам швидкоплин

ний зв’язок між минулим і сучасним, який реалізовувався за життя однієї 

генерації. Цей досвід переживання, споглядання катастрофічних революційних

1 Чижевський Д . Нариси з історії філософії на Україні // Чижевський Д . Філософські 

твори: У  4 т. / Під загальною ред. В. Лісового. К., 2005. Т. 1. С. 105.

2Грушевський М. Сто літ українського народництва // Первісне громадянство та його 

пережитки на Україні: Наук, щорічник / За ред. К. Грушевської. К., 1927. Вип. 1/3. С. 4.
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і воєнно-політичних зрушень істотно підважив раціоналістичні уявлення про 

універсальність та лінійність змін у світі історії, згідно з якими сенс минулйх 

подій виводився з перспективи сучасности.

Натомість постулюються новітні романтичні уявлення про історичний час 

як органічний потік, який може набувати різної подоби: стрімкої, бурхливої течії, 

кількох самостійних річищ або спокійної заводі, що майже завмерла у своєму 

плині, тощо. Рух цього потоку в романтичній історіографії визначається ір

раціональними засадами: волею божественного Провидіння, народним духом чи 

якимось об ’єктивним розумом. Тоді ж на арені романтичного історіописання 

з’явився колективний, масовий герой - народ-нація3. Відтоді історична подія 

вилучається з логічно вмотивованого та зумовленого ланцюга раціоналістичних 

схем. Вона стає однією з безлічі мозаїк історичного хаосу. Одночасно відбу

вається докорінна переорієнтація в пошуках сенсу минувшини. Традиційна 

просвітницька опозиція сучасне - минуле воднораз поступається місцем новітній 

контроверсії минуле - сучасне. Тож історичний сенс прагнуть віднайти не в 

тогочасному сьогоденні, а в давньому минулому, передусім у Середньовіччі. Мало 

того, тодішню сучасність прагнуть витлумачити спираючись на історичні ре

троспекції, тобто в контексті минувшини, яка відтепер стає своєрідним взірцем4.

Утім, ідеалістичний та ірраціональний поворот в історіописанні висунув 

перед його романтичними репрезентантами низку вимог і проблем. Серед них 

чільне місце посіло питання: як виміряти, врешті - як упорядкувати історичний 

час, представлений у вигляді потоку? Адже раціоналістичні засади були не

придатними для інтерпретації незчисленних реакцій, загальних та індиві

дуалістичних виявів дії масового героя, які створювали суперечливу й динамічну 

палітру минувшини. Цю проблему науковці-романтики вирішували шляхом 

ірраціональних та ідеалістичних включень до часових конструкцій. В ана

логічному сенсі її тлумачив і видатний український історик Микола Костомаров. 

Проте його історичні погляди та світогляд вирізняються неабиякою самобут

ністю.

Сам Костомаров так схарактеризував пізнавальну ситуацію початку 1840-х 

років у своїй другій магістерській дисертації5, зокрема власні дослідницькі 

устремління щодо народної історії. «Я вважаю, що на те є три причини, - наго

лошує вчений. - Перша є літературна - наслідок занепаду класицизму; ворогу

ючі сторони класицизму та романтизму примирилися на ідеї народності. Дру-

уЙого ж. «Малороссийские иесни» Максимовича і століття української наукової праці 

// Україна. 1927. № 6. С. 2.

4Савельева И. М., Полетаев А. В. Знание о прошлом: теория и история: В 2 т. СПб., 

2003. Т. 1: Конструирование прошлого. С. 567.

•'Першу магістерську дисертацію М. Костомарова «О причинах и характере унии в За

падной России» (1841/42) було заборонено, а її наклад знищено. Проте автору дозволили 

підготувати та захистити другу магістерську працю «Об историческом значении русской 

народной поэзии» (Харьков, 1843), яку він захистив у 1844 р. Див.: Сухомлинов М. И. Уни

чтожение диссертации Н. И. Костомарова в 1842 г. // Старожитності. 1991. № 6. С. 12; 

Айзеншток I. Перша дисертація Костомарова (Нові матеріали про спалення його дисертації 

в 1842 р.) // Україна. 1925. № 3. С. 21-27.

38
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га - політична, виникла зі ставлення урядів до народів. Третя - історико-сцієн- 

тистська...»6.

Якщо перша з трьох причин, названих істориком, не потребує коментарів, 

то на наступних двох доцільно спинитися докладніше. У  розпливчастому ф ор 

мулюванні Костомарова про ставлення урядів до народів, мабуть, ішлося про 

тогочасні міністерські настанови щодо вивчення місцевих старожитностей в 

антипольському чи допольському контексті для установ і навчальних закладів 

Південно-Західного краю Російської імперії. Останні з’явилися після польського 

повстання 1830-1831 рр. Відтак пріоритетна увага українських дослідників до 

історії народного духу досить несподівано сполучилася з тодішніми урядовими 

циркулярами, на що свого часу звертав увагу Олександр Грушевський7.

Щодо третьої - історико-сцієнтистської причини, то Костомаров під нею 

розумів поєднання прагматизму в історичному дослідженні з довершеною 

обробкою викладу. «Ці два способи не тільки не містять у собі суперечності, 

але є єдино можливими один при іншому», - стверджує історик8. Зазначимо, 

що у вступній частині дисертації автор обґрунтовує зацікавлення історією на

родів, посилаючись на приклад «безсмертного Гердера»4. Причому його вислів 

про художню обробку оповіді в історичній студії дуже схожий з думками Йогана 

Ґотфріда Гердера про необхідність запозичення історіографами художніх при

йомів, які нададуть «тіньовому зображенню історії кольорів, повноти, життя, 

омани», в результаті чого вона стане «наполовину романом» тощо111.

Отже, уже на зорі своєї академічної кар’єри Костомаров як історик 

декларував романтичні пріоритети своєї творчости, хоча й не цурався елементів 

класицизму та раціоналізму. Причому останні досить мирно і гармонійно 

співіснували в його поглядах з романтичними устремліннями. Втім, ідеї молодого 

дослідника були зустрінуті скептично-негативно, про що свідчать відгуки у 

тодішній російській журнальній періодиці". Тільки Ізмаїл Срезневський 

прихильно оцінив роботу Костомарова, яку розглядав як початок великої праці, 

хоча і висловив низку зауваг12. Взагалі Костомаров, як і інші романтики,

6Костомаров Н. Об историческом значении русской народной поэзии. Харьков, 

1843. С. 7.

7 Грушевський О. З  київської історіографії 1840-х рр. // Інститут рукопису НБУВ. 

Ф. 10. Сир. 17182. Арк. 7.

" Костомаров Н. Об историческом значении русской народной поэзии. С. 7.

4 Там само. С. 6.

10 Гердер И. Г. Із праці «Про два типи німецького мистецтва» // Мислителі німецького 

романтизму / Упоряд. Л. Рудницький, О. Фешовець. Ів.-Франківськ, 2003. С. 65.

11 «В наше время, если сочинитель не хочет или не умеет говорить о чем-нибудь дельном, 

русская народная поэзия всегда представляет ему прекрасное средство выпутаться из беды» 

(Рец. на кн.: Костомаров Н. Об историческом значении русской народной поэзии. Харьков, 

1843 // Отечественные записки. 1844. Т. 33. Отд. 6: Библиографическая хроника. С. 11). В 

іншій бібліографічній замітці з приводу самої назви дисертації Костомарова зазначалося: 

«...это все-равно что сказать - историческое значение зелена вина и красных девушек в фи

лософии ямщиков!» (Рец. на кн.: Костомаров Н. Об историческом значении русской народной 

поэзии. Харьков, 1843 // Библиотека для чтения. 1844. Т. 66. Огд. 6: Литературная летопись. 

С. 12)

12 Срезневский И. Рец. на кн.: Костомаров Н. Об историческом значении русской на

родной поэзии. Харьков, 1843. 216 с. // Москвитянин. 1844. Ч. 2, №  3. С. 154.
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надзвичайно чутливо схоплював мінливість та динамічність історії, зокрема 

акцентував увагу на якісному стані певного явища або процесу в часі. Він виходив 

з того, що будь-яке суспільство у своїй історії переживає періоди виникнення, 

розквіту й занепаду.

Добу зародження історик характеризує як часи варварства та хаосу в су

спільному устрої, «...будь-яке громадянське суспільство, перш ніж утворити 

струнке державне тіло, несе на собі, більше чи менше, відбиток хаосу, в якому 

легко розшукати риси, властиві, за нашими спостереженнями, розбійникам, 

тобто людям, котрі шукають можливости впровадити в суспільстві хаос»,-пише 

Костомаров13. На його думку, хаос, жадоба до грабунку та війни, наплив аван

тюристів становлять риси «героїчних віків народу»14.

Зауважимо, що такі судження Костомарова нагадують відомі погляди бри

танського вченого та публіциста, Томаса Карлайла, котрий розглядав минувшину, 

особливо в революційні часи, як хаос буггя, що, досягнувши зрілости, зазнає 

занепаду і зникає15. Подібно до Карлайла, Костомаров сприймав кожну епоху 

досить рельєфно й амбівалентно. Він уважав, що стан суспільства в будь-яку 

історичну добу залежить від його духовних, моральних основ, врешті-решт - 

від змагання, конфронтації провідних ідей, які репрезентовані в побутуванні 

масового, колективного героя. Свою першу, заборонену магістерську дисертацію 

Костомаров розпочинає такою сентенцією: «Коли історія представляє нам 
боротьбу протилежних ідей, які рухають маси одного й того ж народу (курсив 

наш. - О. Я.), важливість такої боротьби визначається в міру того, як весь народ 

візьме в ній участь, її ідея приведе в рух усі сили країни та стане народною 

ідеєю; але щоб визначити характер такої доби, ми незаперечно маємо вникнути 

в подію того часу, коли основи, що одушевляли цю боротьбу, розвивалися та 

підготовляли її діячів»16. Водночас учений приділяє велику увагу моральним, 

духовним засадам народного буття. Зокрема, розглядаючи літературний процес 

на теренах М алоросії у 1820-1840-х роках, він зазначає, що останній 

розгортається «в юному народі, але проясненому релігією, який перебуває на 

певному ступені морального розвитку»17.

Таке акцентування на моральних, духовних чинниках неодноразово 

подибуємо в студіях Костомарова. Приміром, княжа доба, на його думку, 

визначається «дурним станом моралі»18. Мало того, вчений обстоює думку, що 

сутнісні риси народу мають духовний і фактично позачасовий характер. «Якщо 

ми, стосовно старовини, говоримо про південноруську народність, то розуміємо 

її в тому вигляді, котрий був прототипом сьогодення, містив у собі головні риси,

13 Костомаров Н. О козаках. По поводу статьи Кулиша, напечатанной в 3-й и 6-й те

традях Русского Архива (изд. 1877 г.). Историко-критический очерк // Русская старина. 1878. 

Т. 21, №  3. С. 399.

14 Его же. О  причинах и характере унии в Западной России // Науково-публіцистичні і 

полемічні писання Костомарова / За ред. акад. М. Грушевського. [К.,] 1928. С. 28.

15 К арлейль Т. История Французской революции І Пер. с англ. Ю. В. Дубровина, 

Е. А. Мельниковой. М., 1991. С. 13-14.

16 Костомаров Н. О причинах и характере унии... С. 1.

17 Его же. Обор сочинений, писанных на малороссийском языке // Там само. С. 46.

||( Его же. Черты народной южнорусской истории // Его же. Исторические произведения. 

Автобиография / Сост. и авт. ист.-биогр. очерка В. А. Замлинский. К., 1989. С. 24.
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що становлять незмінні ознаки, сутність народного типу, властивого для всіх 
часів (курсив наш. -О . Я.), здатного вперто вистояти та оборонити себе супроти 

всіх напорів ворожо-руйнівних причин, а не ті зміни, які цей тип то засвоював 

протягом часу та переробляв під впливом головних своїх основ, то приймав 

випадково і втрачав, як тимчасово напливше та невластиве його природі», - 

зазначає Костомаров19.

Цю заувагу вченого добре доповнює вислів з його іншої студії, в якому він 

упроваджує поділ на внутрішні та зовнішні чинники (складові) історії. «Не ста

немо говорити про наші суспільні, державні, економічні форми: ці предмети 

мають увійти до галузі наукових досліджень. Але всі взагалі форми складають 

зовнішній світ , котрий може приймати той чи інший образ, залежно від духу, 
що надав йому життя та рух. Залишимо поки що цей зовнішній світ життєвих 

явищ, і поглянемо на свої внутрішні, моральні сили (курсив наш. - О. Я.) їх 

застосування, на прийоми, з якими ми справляємося з нашими загальними 

устремліннями, переконаннями та бажаннями»20, - підкреслює автор.

Зауважмо, що дихотомію зовнішнє-внутрішнє Костомаров застосовує до

сить широко, зокрема навіть для критики тогочасної періодизації руської історії. 

«Руську історію зазвичай ділять на періоди; але не зовсім виражають цим те, 

що хочуть. Для виокремлення одного періоду від іншого беруть зовнішні події, 
які хоча і мали важливий вплив на долю народу, але не знищували відразу старого 

порядку та не вводили одразу нового. Поступово занепадало старе, поступово 

зростало нове... Поділ на прийняті періоди придатний для шкільного вивчення 

подій билинної історії; історія побутова, історія народного жи їтя потребує таких 

граней, які б визначали корінні відмінності (курсив наш. - О. Я.), котрих на

бували країна та мешканці, і містила в собі головні уклади політичного, 

суспільного та духовного життя народу»,-пише Костомаров21. Бінарну зв’язку 

«зовнішнє-внутрішнє» знаходимо і в авторських характеристиках спольщеного 

українського дворянства (шляхти) доби унії. Костомаров підкреслює, що 

«...дворянство, яке володіло зовнішньою силою, без внутрішньої сили (курсив 

наш. - О. Я.) та одностайності, не тільки нічого не зробило для православ’я, але 

й сприяло його занепаду...»22. Отже, дух народу-нації, з розмаїтими проявами 

життя масового героя, серед фундаментальних, позачасових цінностей Косто- 

марова-романтика посідає провідне місце.

Наскільки важливим є наведене положення, свідчить ось яка сентенція 

історика: «Дослідження розвитку народного духовного життя (курсив наш. - 

0. Я.) - ось у чому полягає історія народу. Тут основа та пояснення будь-якої 

політичної події, тут перевірка й суд будь-якої установи та закону»23. Мало того, 

вчений наголошує на творчому характері народного духу, який відображається

14 Его же. Две русские народности / Ред. А. П. Ковалева; авт. предислов. В. А. Дорошенко. 

К.-Харьков, 1991. С. 18.

20 Его же. Тысячелетие // Науково-публіцистичні і полемічні писання... С. 126.

21 Его же. Бунт Стеньки Разина // Его же. Автобиография. Бунт Стеньки Разина / Авт. 

вступ, ст. и ком. Ю. Пинчук. К., 1992. С. 330.

22 Его же. О причинах и характере унии... С. 26.

23 Его же. Лекции по русской историй / Сост. по запискам слушателей П. Г-вым 

[Гайдебуровым]. СПб., 1861. Ч. 1: Источники русской истории. С. И .
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у розмаїтих почуваннях і реакціях, зокрема у сприйнятті довкілля. «Фізична 
природа просякнута творчою ідеєю , зігріта божою любов’ю, прибрана в до

вершені форми. Кожне явище в ній не випадкове, але має свій закон, відкритий 
духом (курсив наш. - О. Я.). У  природі міститься для людини значення, стосовно 

його власного єства...», — зазначає Костомаров24. Відтак він розглядає народ в 

єдиній морально-естетичній системі, яку конструює його дух за особливими 

мистецькими й духовними канонами. Водночас народ-нація як масовий, ко

лективний герой у рецепції Костомарова виступає як єдине недиференційоване 

органічне ціле, а його творчість має надіндивідуальний характер25. Такі погляди 

Костомарова-ісгорика, стверджує Дмитро Чижевський, ґрунтувалися на уя

вленні, що «життя народу виникає із внутрішньої глибини його духу, що повстала 

вже в найдавнішій минувшині, з утворенням самого племені»26.

Наразі зазначимо, що ці погляди сформувалися під впливом німецьких 

романтиків під час університетських студій Костомарова у Харкові. У  першій 

третині X IX  ст. це місто було інтелектуальним осередком шеллінґіянства27, 

впливів якого історик зазнав ще на початку своєї діяльносги. Недаремно Омелян 

Пріцак навіть називає харківських романтиків «гілкою німецького роман

тизму»28. Зокрема, на молодого Костомарова великий вплив справили універ

ситетські виклади харківського професора Михайла Луніна2М, відомого при

хильника гегельянства. Проте важливу роль відіграла і знаменита збірка україн

ських пісень Михайла Максимовича 1827 p., ознайомлення з якою спонукало 

молодого дослідника до перших етнографічних пошуків3". Романтичні мотиви 

добре простежуються в багатьох працях Миколи Костомарова, зокрема в ідеї 

щодо роздвоєности подій, явищ і цілих епох. Остання узгоджується з його по

ділом на зовнішні та внутрішні чинники. Власне ідеї роздвоєння (розпаду), зма

гання та злиття в його історіописанні відображають конфлікт між сутнісними 

рисами колективного героя і тимчасовими впливами на нього, які часто-густо 

представлені у вигляді боротьби кількох тенденцій.

Недаремно Костомаров протиставляє тезу про роздвоєння Русі на Велику 

та Малу ідеї їх об ’єднання, яку трактує як визначальний чинник історичного 

процесу в історії східного слов'янства, «...етнографічна різниця та політичний 

поділ не знищили між ними обома (Великоюта Малою Руссю.-О. Я.) духовного 

зв’язку, бо історія кожної з них, будучи відміною та самобутньою від іншої, 

являє одну загальну ідею: обопільне бажання обох розділених частин злитися в

24 Его же. Об историческом значении русской народной поэзии. С. 25.

25 Комаринець Т. І. Ідейно-естетичні основи українського романтизму (проблема 

національного й інтернаціонального). Львів, 1983. С. 109-110.

2h Чижевський Д . Вказ. ираця. С. 115.

21 Чижевський Д . Вказ. праця. С. 81; Стельмах С. Історична наука в Україні епохи 

класичного історизму XIX - початку XX століття / Відп. ред. А. Слюсаренко. К., 2005. 

С. 142-146.

2S Пріцак О. Що таке історія України? (Доповідь, виголошена 17 травня 1980 року на 

відзначення 30-ліття УВАН у ЗСА) // Свобода (Джерсі-Сіті). 1980, 29 лип. № 165. С. 2.

24 Грушевский А. С. Из харьковских лет Н. И. Костомарова. СПб., 1908. С. 6.

30 Кулиш П. Воспоминания о Николае Ивановиче Костомарове // Новь. 1885. Т. 4, № 13. 

С. 63; Костомаров Н. И. Автобиография // Костомаров Н. И. Исторические произведения. 

Автобиография... С. 446-447.
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одне тіло», - стверджує історик31. Тут варто завважити, що ідеї роздвоєности, 

роз’єднання у стосунку до історії німецького народу, зокрема в релігійному, 

територіяльному розумінні, займають помітне місце у творчості філософа Фрід- 

ріха фон Шеллінґа32. Очевидно, вони мали певний вплив і на історичні погляди 

та світогляд Миколи Костомарова. У  дусі роздвоєння, протиставлення вчений 

розглядає й побутування козацтва. «Тут староруські елементи, розвинуті до 

певного ступеня ще в XII в. та тривалий час приховані в народі, виступають 

сяючим метеором у формі козацтва, - наголошує Костомаров. - Але козацтво, 
як виродження старого, несе в собі вже зародок руйнації (курсив наш. -О . Я.). 
Воно звертається до тих ідей, котрі вже не знаходять історичних доль»33. В іншій 

студії про повстання Степана Разіна вчений зазначає, що козацтво «було не новим 
початком життя, а запізнілим, перецвілим; воно було страшним настільки, щоб 

удержати руський народ, збити його на час на стару дорогу, але безсилим та 

безглуздим, щоб запропонувати йому новий шлях (курсив наш. - О. Я.). У  ньому 

не було творчих початків, не було і духовних сил для пошуку вдалих способів 

дії»-34.

Прикметною рисою наведених цитат із творів Костомарова є побутування 

не тільки опозиції зовнішнє-внутрішнє (суттєве, докорінне), а й часового про

тиставлення, яке позначено за лінією: старе/нове. Однак це протиставлення не є 

тотальним і всеохопним. Навпаки, елементи старого і нового не тільки зма

гаються між собою, а й співіснують в історіописанні Костомарова. Зрештою, 

історик вирізняє дві ідеї, які виправдовували існування козацтва як стану на 

українських землях: захист православ’я від турецько-татарської загрози 

таоборону його від зазіхань польського панства35. В іншій студії Костомаров 

обстоює думку, що боротьба з мусульманською агресією спричинилася до ви

никнення козацтва на Дніпрі та на Дону36. На його думку, саме домінація зазна

чених ідей призвела до того, що «козаки були винуватцями переродження 

Малоросії та рятівниками православ’я і народності»37. Зауважмо, що ця теза є 

одним із головних положень першої, забороненої магістерської дисертації М. 

Костомарова. З  «поверненням» Малої Русі до Росії ці ідеї, які освячують буття 

козацтва, згасають. Козацтво входить у період свого занепаду, оскільки своїм 

способом життя вступає у дедалі глибший конфлікт з духовними (внутрішніми) 

основами народу і зникає з історичної арени.

Отже, історію козацтва як феномена української історії Костомаров 

конструює у двох часових фазах: первісній, коли цей стан репрезентує сутнісні 

устремління народного духу (захист від національного та релігійного поне

волення), та заключній, коли козацтво стає руйнівним елементом тогочасного

31 [Костомаров Н. И.] Мысли об истории Малороссии 11 Библиотека для чтения. 1846. 

Т. 78, № 9. С. 23.

32 Шеллінг Ф. Із праці «Про суть німецької науки» // Мислителі німецького романтизму... 

С. 354-363.

33Костомаров Н. И. Две русские народности... С. 32.

34 Его же. Бунт Стеньки Разина... С. 335.

35 [Костомаров Н. И.) Мысли об истории Малороссии... С. 30.

36 Его же. Иван Свирговский, украинский гетман XVI века // Москвитянин. 1855. 

№ 19/20. С. 77.

37 Его же. О причинах и характере унии... С. 38.
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суспільства. З  цієї перспективи остання фаза протиставляється першій. Відтак 

українське суспільство, в якому козацтво посідає домінантне становище, входить 

у добу Руїни. Костомаров розглядає часи Руїни не тільки з перспективи 

суспільного занепаду козацької України, а й у контексті сутнісних перетворень, 

що відбуваються в духовній сфері, причому під цим терміном розуміється руй

нація не тільки магеріяльного, а й морального буття*. Схожі мотиви знаходимо 

і в костомаровських інтерпретаціях історії давньої Русі, в яких він наголошував 

на існуванні суперечливих тенденцій: устремлінь давньоруських земель до 

федерації й усвідомлення загальноруської єдности, що поєднувалися з праг

ненням зберегти свою самобутність та удільність34. «Неможливо осягнути, що 

брало гору - східний елемент чи свобода; і те й інше було в зародку, як і уділь

ність, і єдинодержавіє», - підкреслює Костомаров40.

У  такому ж дусі витримані і його зауваги про давньоруську культуру. «Ми 

бачимо, що вона (культура. - О. Я.) була двоїста - з одного боку, візантійська, 

релігійна, - пише автор, - з іншого - тубільна, світська, почасти язичницька, 

але все-таки збуджена до розвитку християнством, що піднесло руську людину 

на вищий ступінь розуміння, розширило її кругозір»41. Взагалі для Костомарова 

конфронтація різних контроверсійних ідей є відображенням взаємопроникнення 

елементів минулого, сучасного та майбуття. Приміром, унійні змагання на 

теренах Південної Русі XVI сг. становили для нього не так конфлікт православ’я 

та католицизму, як зіткнення старого способу руського життя з новітніми ви

могами доби реформацій і релігійних перетворень42.

Подібно історик розглядає і давньоруську спадщину та роль її залишків у 

ранньомодерній історії. «Порядок, улаштований у IX віці, руйнувався у всіх трьох 

стихіях: замовкли віча, пали удільні князівства і, разом з тим, припинилася са

мостійність земель. Московські князі, творці нового порядку, знищили разом ці 

три стихії: віча та удільність князів мали зникнути, оскільки незабаром землі 

зібралися під владою Москви... Тільки уламки його (удільно-вічового порядку. 

- О .  Я.) залишалися тривалий час і серед нового порядку; одні доповнювали 

його, інші заважали його розвитку»,-зазначає історик43. Доцільно наголосити, 

що конфронтація та взаємодія внутрішнього і зовнішнього, старого й нового у 

працях ученого зазвичай не має чіткої часової локалізації.

Приміром, сам автор в одній зі своїх монографій не тільки зауважує наяв

ність двох укладів (удільно-вічового та єдинодержавного) в історії до Петра 

Великого, а й констатує: «Неможливо віднайти такий час, коли між ними про

йшла розділювальна лінія»44. Це визнання історика є вельми промовистим,

м Его же. Руина. Историческая монография из истории Малороссии, 1663-1687 //

Вестник Европы. 1879. №  4. С. 610-612; № 6. С. 496.

14 Его же. Письмо к Редактору [газети «День»] // Науково-публіцистичні і полемічні

писання... С. 161.

М) Его же. Черты народной южнорусской истории... С. 30.

41 Там само. С. 107.

42 Костомаров Н. И. Южная Русь в конце XVI века // Костомаров Н. И. Ис торические 

произведения. Автобиография... С. 125.

43 Его же. Тысячелетие... С. 130.

44 Его же. Бунт Стеньки Разина... С. 330.
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оскільки чудово ілюструє неподільність, недиференційованість його поглядів 

на історичний час. Процитовані вислови Костомарова конкретизують та 

нюансують його темпоральні уявлення про історичний рух як органічний потік. 

Останній не тільки набуває різної форми та інтенсивности, а й складається з 

елементів минувшини, сьогодення та майбуття, які взаємопроникають та 

співіснують у ньому і створюють неповторну історичну палітру. За  влучною 

заувагою Девіда Сондерса, «для Костомарова час, здавалося, був цілісною ма

терією»45. Саме тому у рецепції українського вченого різні часові елементи 

представлені у вигляді ідей (тенденцій), що змагаються за домінацію над масовим, 

колективним героєм історії - народом. Досить часто вони оформлені в 

контроверсіях: зовнішнє-внутрішнє, старе-нове і под.

Завважмо, що дух народу-нації у такій системі поглядів виступає не тільки 

як основа цього руху та перетворень, а й як вище, позачасове мірило вартости 

історії. Фактично народний дух є найважливішим ірраціональним, ідеалістичним 

включенням в історіописанні Костомарова, який визначає обриси минувшини і 

спрямованість метаморфоз у світі історії. Саме він повністю сприймає, тим

часово засвоює або, навпаки, відкидає певні ідеї, ідеали, цінності, морально- 

етичні норми тощо. Отож сприйнятгя ідей, які суперечать духові народу, при

зводить до того, що він іноді втрачає свій характер, як, наприклад, це трапилося 

в часи унійних змагань46. Показова тут авторська оцінка діяльности єзуїтів, яка 

є повністю ірраціональною. «Д ух нації був проти (курсив наш. - О. Я .), коли 

вони вступили на польський та литовсько-руський Грунт», - зазначає історик47. 

Зауважмо, що ця теза виводиться не стільки з аналізу певного фактографічного 

матеріялу, якого не бракує в працях ученого, скільки з його апріорних 

переконань.

Подібно Костомаров характеризує й Гадяцьку угоду 1658 р., якою 

передбачалося повернення України-Гетьманщини до складу оновленої Речі 

Посполитої на правах її федеративної частини - Великого князівства Руського. 

На його думку, «Гадяцький договір - найкраще з погляду того, що Малоросія 

винесла зі своєї кривавої минулої історії, виявився не по мірці народу, що не 
дозрів до осягнення його духу (курсив наш. - О. Я.)...»4К. Водночас у методичному 

інструментарії Костомарова дух народу-нації слугує для упорядкування світу 

історії, зокрема для вирізнення, позначення в часових конструкціях сутнісних 

(внутрішніх) та тимчасових (зовнішніх) складових, нових і старих елементів 

тощо. Різноманітність виявів народного духу, його розмаїті реакції, почуття та 

дії щодо цих чинників (ідей, ідеалів) і становлять сенс історичного руху в ро

зумінні дослідника.

45 Сондерс Д . Микола Костомаров і творення української етнічної ідентичності // 

Київська старовина. 2001. № 5. С. 28.

4<’ «Но Русь была тогда в таком положении, что уния, вытекая первоначально из планов 

нескольких лиц и будучи делом, противным народному направлению, была вместе с тем 

народным требованием; потому что когда народ потерял свой характер, тогда все, что на 

него навязывают, становится поневоле его идеею, его требованием» (Кост омаров Н. 
О причинах и характере унии... С. 18).

47Костомаров Н. И. Южная Русь... С. 191.

48 Его же. Рец. на кн.; «Записки о Южной Руси», издал П. Кулиш. Том 11. 1857 //

Етнографічні писания Костомарова / За ред. М. Грушевського. [К.], 1930. С. 274.
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Тут праці Костомарова докорінно відрізняються від історичних студій 

Михайла Максимовича, який здебільшого зосереджувався на критично- 

аналітичній обробці окремих фактів та деталей. Утім, Костомаров не обме

жується розшуками провідних ідей історичних перетворень. Він приділяє значну 

увагу й пошукам фактографічних потверджень своїх часових конструкцій, що 

поєднують минуле, сучасне та майбутнє народу в єдиному органічному істо

ричному потоці. Отже, учений зорієнтований на розшук і відтворення «істо

ричних фактів з живими подробицями їхньої обстановки»44. Цю рису історика 

помітив Дмитро Дорошенко: «Костомаров почував потребу в живих образах. 

Він не міг обмежитися сухим історичним фактом, йому хтілося наглядно по

казати цей факт, уявити його в живій обстанові. В ньому викликало справжній 

ентузіазм талановите малювання старовини або історичних типів в мистецтві»50. 

В іншій студії Дорошенко так схарак теризував його творчу манеру: «Костомаров 

у високій мірі був обдарований творчою уявою. Він не задовольнявся “сухим” 

викладом подій, він старався малювати події й образи минулого в живих художніх 

картинах. Його історичні монографії скидаються часто на драматизовану хро

ніку»51.

Таке спрямування наукової гворчости історика значною мірою визначало 

не тільки стиль мислення Костомарова, а і його ставлення до фактографічного 

матеріялу. Насамперед варто вказати на джерельні пріоритети Костомарова- 

історика. Ще в другій магістерській дисертації він високо і досить категорично 

оцінив інформативний потенціял козацько-старшинського літописання. «Л і

тописи наші вирізняються точністю, ми маємо незаперечні докази їхньої 

достовірности...» - стверджує вчений52. Менш прихильно Костомаров ставиться 

до етнографічного матеріялу («історичні пісні»), але високо цінує його як 

«джерело для внутрішньої історії, за яким історик міг би судити про устрій 

суспільний, про родинний побут, вдачу, звичаї і тощо.»53. За слушним спосте

реженням О. Грушевського, в харківський період (1833-1844) Костомаров «не 

дійшов до нещадної гостроти критичного відчуття і віз з собою до Києва і довіру 

до “Історії Русів”, і повагу до фальсифікатів “Запорожской стариньї”»54.

У  петербурзький період життя Костомарова майже 25-річна діяльність 

вченого в Археографічній комісії (1860-1885), зокрема його редакторська праця 

над серійним виданням «Актов Южной и Западной России» (за редакцією 

М. Костомарова видано 12 з 15 томів; СПб., 1861-1884. Т. 1-9,11-13), зробила 

його одним із найкращих тодішніх фахівців у царині джерелознавства історії 

України доби пізнього середньовіччя та ранньомодерних часів. Однак його 

археографічна діяльність, на думку М. Грушевського, значною мірою концен-

44 Его же. Рец. на кн.: Чорна рада, хроника 1663 года П. Кулиша. СПб., 1857. Проповеди 

на малороссийском языке протоиерея Гречулевича. Издание второе, исправленное П. Кулиша. 

СПб., 1857 // Современник. 1858. Т. 67, № 1. С.1.

™ Дорош енко Д . Микола Іванович Костомаров. К., 1920. С. 88.

51 Його ж. Огляд української історіографії / Упоряд. та вступ, ст. Ю. Пінчука, Л. Гриневич; 

З-те вид., репринт. К., 1996. С. 104.

52 Костомаров Н. Об историческом значении русской народной поэзии. С. 8.

53 Там само. С. 10-11.

54 Грушевский А. С. Из харьковских лет... С. 65.
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трувалася навколо московського актового матеріялу55, хоча в своїх працях він 

використовував різноманітні джерела. Втім, певні джерельні пріоритети щодо 

літописів, хоча не в такому категоричному сенсі, як у молоді роки, помічаємо і 

в працях зрілого Костомарова. Проте до свідчень літописів дослідник ставиться 

вже досить обережно. Наприклад, у студії «Гетманство Юрия Хмельницкого» 

він висловлює застереження стосовно відомостей, поданих у літописах 

С. Величка та Г. Грабянки, хоча прихильно відгукується про літопис Самовидця56.

Низка дослідників (Г. Карпов, І. Крип’якевич та ін.)57 звертає увагу на тен

денційне ставлення історика до джерел, пов’язаних з політичною історією, 

дипломатичними відносинами, законодавством, та інтенсивне використання літо

писів. Цю думку поділяють і сучасні науковці, котрі підкреслюють, що в 1860- 

1870-ті роки джерельна база студій Костомарова кардинально розширилася, 

але упереджене ставлення історика до названих видів джерел збереглося58. Прі

оритети Костомарова стосовно різних джерельних комплексів значною мірою 

вмотивовувалися його скерованістю на відтворення атмосфери, побутового 

інтер’єру, а зрештою самого духу тієї чи тієї епохи. Недаремно Михайло Гру- 

шевський називав Костомарова «істориком-ангикваром», «антикваром-по- 

бутовцем»54. Зауважмо, що така домінація просторово-часового колориту 

минувшини взагалі властива для романтичного історіописання6'1. Знаходимо її і 

в творах Костомарова, в яких, за спостереженням сучасних дослідників, панує 

«увиразнення хронотипу і місця подій»61.

Однак у випадку з Костомаровим художня реконструкція побутового світу 

історії слугує вченому засобом, який дозволяє заглибитися у внутрішній світ 

української людини, віднайти етнопсихологічні, морально-етичні та мистецько- 

естетичні характеристики її історичного буття62. Загалом наукова творчість 

Костомарова репрезентує героїко-художній стиль мислення з поєднанням 

різноманітних дослідницьких практик (етнографічної, мовної, літературної та

55 Гру шевський М. Українська історіографія і Микола Костомаров (пам’яті М. Косто

марова в двадцять п’яті роковини його смерті, помер 7.IV. 1885)// Літературно-науковий віст- 

ник. 1910. Т. 50. Кн. 5. С. 224-225.

54Костомаров Н. Гетманство Юрия Хмельницкого // Костомаров Н. Исторические 

монографии и исследования. СПб., 1872. Т. 12. С. 157.

57Карпов Г. г. Костомаров как историк Малороссии. М., 1871. С. 28; Крип'якевич I. 
Археографічні праці Миколи Костомарова // ЗНТШ. Львів, 1918. Т. 126/127. С. 126-127; 

та ін.

5Х Петренко С. Археографічна спадщина Миколи Кос томарова / Наук. ред. Ю. Пінчук. 

К. - Полтава, 2000. С.156-159.

54 Гру шевський М. З  публіцистичних писань Костомарова // Науково-публіцистичні і 

полемічні писання... С. III—V.

60 Бузескул В. Всеобщая история и ее представители в России в XIX  и начале XX  века; 

В 2 ч. Л.,’ 1929. Ч. 1. С. 49-50.

61 Козачок Я. В. Українська ідея: з вузької стежки на широку дорогу (художня і науково- 

публіцистична творчість Миколи Костомарова). К., 2004. С. 11.

62 Див., наприклад; Янів В. Нариси до історії української етнопсихології / Матеріали упо

рядкував і підготовив до друку д-р М. Шаповал. Мюнхен, 1993. С. 8-16; Баяагутрак М. П. 
Українська етнопсихологія XIX ст.; Автореф. дис. ... к. і. н.: 07.00.05 / НАН України. Ін-т 

українознавства ім. І. Крип’якевича. Ін-т народознавства. Львів, 2004. С. 9-13.
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ін.), що сформувалися в межах його романтичного світогляду з притаманним 

йому синкретизмом. Тож і темпоральним уявленням ученого властива непо

дільність, самобутній сплав різних часових елементів. Вочевидь такий підхід 

значною мірою зумовлював специфіку його методичного інструментарію. 

Приміром, свою техніку викладу матеріялу Костомаров в одній із праць сха

рактеризував як складання («составление»)63 монографій із певних джерел.

Техніка «складання» монографій хоча й не виключала критики джерел, але 

істотно звужувала її можливості, оскільки на перший план висувалася функція 

групування матеріялу за певним принципом (хронологічним, тематичним або 

комбінованим). Відтак учений зазвичай обмежувався стислими згадками про 

достовірність того чи того джерела, але не проводив систематичного аналізу 

джерельної бази своїх монографічних студій, хоча чимало сучасників зазначають 

його велику компетентність у цій сфері. Натомість головну увагу Костомаров 

зосереджував на художній обробці матеріялу64. В одній зі своїх рецензій історик 

сформулював досить точні та конкретні вимоги, які він висував до історичного 

роману: «Все творіння мусить бути проникнуте головною ідеєю; єдність дії має 

з’єднувати окремі явища; фарби й тіні повинні бути накладені у властивому між 

собою співвідношенні, все має носити образ послідовності та завершеності, все 

має бути оживлене духом того споглядання, яке згладжує штучність та сліди 

роботи, і представляє цілу працю немовби витвір натхнення та раптової 

творчості»65.

Завважмо, що цих вимог, сформульованих для потреб художньоїтворчости, 

Костомаров дотримувався і в своїх історичних монографіях. Адже для нього 

створення яскравого та широкого історичного полотна в наукових студіях давало 

можливість прос тежити множинність виявів дій масового, колективного героя, 

його чуттєвість та духовні реакції, а врешті-решт осягнути морально-етичні й 

етнопсихологічні виміри як органічної цілости. Останні розглядалися як сутнісні 

та визначальні для тлумачення світу минувшини. На думку Дмитра Багалія, для 

Костомарова «головне в історії - це зрозуміння психології минулого; від 

індивідуальної психології він як народник-історик переходив до народної, 
колективної (курсив Д. Багалія. - О. Я .)»66. Іван Крип’якевич уважав, що при

чина, «чому Костомаров до народної традиції прикладає таке значення - це його 

основне історіографічне становище - демократизм (виділення І. Крип’якеви- 

ча. - О. Я.)»ь1.
Потвердження зазначених узагальнень знаходимо в працях самого Косто

марова, в т. ч. у його другій магістерській дисертації: «Будь-який народ має в 

собі щось певне, що стосується більш або менш кожного з тих осіб, які належать

ю Костомаров Н. Руина... Вестник Европы. 1879. № 4. С. 610.

64 Цю рису Костомарова-історика, наприклад, зазначає В. Антонович: «В изображении 

исторических событий господствующею чертою покойного была художественность, которою 

все, читавшие его произведения увлекались» (Антонович В. Н. И. Костомаров как историк // 

Киевская старина. 1885. № 5. С. XXV11).

65 Костомаров Н. Рец. на кн.: Чорна рада, хроника 1663 года... С. 2.

<л Багалій Д . Історіографічний вступ [до «Нарису історії України на соціяльно-еконо- 

мічному ґрунті»] // Багалій Д . Вибрані праці: У 6 т. / Упоряд., вступ, ст. і ком. В. В. Крав

ченка. Харків, 2001. Т. 2: Джерелознавство та історіографія історії України. С. 225.

67К рип’якевич І. Українська історіографія XVI—XVIII в. Львів, 1923. С. 46.
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до народу. Це народний характер, за яким ціла маса може бути розглянута як  
одна людина (курсив наш. - О. Я.)»№. Відтак учений був схильний розглядати з 

морально-етичної та психологічної перспективи не тільки цілі епохи, а й по

бутування як масового, так і індивідуального героя на історичній авансцені. Зав

важмо, що дехто з сучасних дослідників навіть пропонує розглядати Костомарова 

як предтечу знаменитої французької історичної школи «Анналів», зокрема щодо 

психології'69.

Так чи інак, психологічна та морально-етична рецепція минулого поєдну

ються у творчості Костомарова з загостреним відчуттям часу, тобто сприйняттям 

мінливости деталей та подробиць історичної обстановки, які репрезентують 

обставини життя конкретних людей свого часу. «Не предмети повинен мати 

історик на першому плані, а живих людей, яким ці предмети належали в свій 

час. У  цьому вся таємниця сучасної історичної настанови», - наголошує вчений70. 

Отже, в науковій творчості Костомарова дивним чином поєднувалися вимоги 

до критичного й достовірного тлумачення минувшини з художністю та об

разністю викладу фактографічних відомостей. Звичайно, таке поєднання 

зумовлювало виникнення певних конфліктів у процесі опрацювання історичного 

матеріялу, але взагалі вченому вдавалося досить гармонійно узгоджувати ці 

суперечності в своїх працях. Вочевидь, співіснування зазначених вимог у студіях 

Костомарова і спричинилося до того, що автор уникав великих синтетичних 

узагальнень та висновків.

Варто підкреслити, що історичні погляди Костомарова повніше виявляються 

в його полемічних розвідках, публіцистичних замітках або в рецензіях, ніж в 

історичних монографіях, в яких пріоритетна увага зосереджена на мистецько- 

естетичному відтворенні просторово-часового колориту. На згадані особливості 

творчої спадщини Костомарова неодноразово звертали увагу відомі вчені. 

«Синтетика взагалі не була найсильнішою стороною його писань; в них пе

реважав характер описовий; свою аргументацію великий історик рідко збирав 

в виразні, докладно сформульовані тези в своїх наукових працях: вони звер
тались не так до розуму, як  до почуття і уяви читача (курсив наш. - О. Я.). — 

зазначає М. Грушевський. - Тим часом в своїх статтях публіцистичних і поле

мічних він часто відчував потребу дати точну формулу своїх поглядів в тім чи 

іншім питанню: ясну і виразну, де не було-б нічого недоговореного, ніяких зайвих 

слів і деталів, які могли-б відтягнути увагу і притемнити головне в контро- 

версії»71.

Цікаву характеристику дослідницького інструментарію Костомарова подав 

і Степан Томашівський. На його думку, в творчості Костомарова виявляється

68 Костомаров Н. Об историческом значении русской народной поэзии. С. 9.

64 Балагутрак М. Микола Костомаров як попередник ідей французької школи історичної 

психології (школи «Анналів») // Народознавчі зошити. 1996. Зош. 4. С. 251-258.

70 Костомаров Н. Об отношении русской истории к географии и этнографии (Лекция, 

читанная в Географическом обществе 10-го марта 1863 г.) // Історична спадщина у світлі су

часних досліджень: Величко, Маркевич, Маркович, Костомаров, Яворський / За ред. В. А. Смо- 

лія, Ю. А. Пінчука. К., 1995. С. 168.

71 Грушевський М. З  публіцистичних писань Костомарова // Науково-публіцистичні і 

полемічні писання... С. V.
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«рішуча перевага описування (дескриптивна метода), гляданнят. ск. історичних 

ефектів, драматизоване оповідання, надмірне довірє до жерел і недостача їх ана

лізи, переоцінювання індивідуальностей, багата фантазія в репродукції, по

верхова історична обсервація і т. ін.»72. Взагалі стиль мислення Костомарова 

нагадує творчість деяких західноєвропейських істориків, передусім студії 

французького вченого Оґюста Тьєррі. Варто, наприклад згадати знаменитий 

вислів Тьєррі «полишати кожному періодові його осібну форму й барви»73, що 

нагадує відомі зауваги українського вченого74.

Не випадково багато дослідників (В. Антонович, О. Пипін, В. Семевський 

та ін.)75 порівнювало Костомарова з цим істориком, а Борис Крупницький навіть 

називав його «українським Тьєррі»7'’. Втім, уже згадуваний Пипін наголошував, 

що Костомаров зазнав впливів німецької історичної школи77. Зрештою, ін

телектуальний підмурок, на якому формувалися погляди та світогляд ученого, 

вимальовується непогано: німецькі романтики, схожість з творчою манерою 

Тьєррі, вкраплення елементів пізньопросві гницького раціоналізму та класицизму, 

схильність до народницького демократизму тощо. Значно складніше з інди

відуальними особливостями Костомарова як історика і взагалі як особистости, 

яка ніби й добре відома, і водночас залишається в затінку, хоча не бракує ані 

свідчень сучасників, ані тлумачень дослідників.

Зазвичай згадують мішане соціяльне походження Костомарова (батько - 

дворянин-поміщик, мати - колишня кріпачка), трагічну загибель голови родини, 

життя на становищі незаконнонародженого, напівкріпосного хлопчика, драма-

72 Томашівський С. Володимир Антонович. Його діяльність на полі історичної науки (З 

нагоди ювілею) // Літературно-науковий вістник. 1906. Т. 33. Кн. 3. С. 482-483.

73 Тьєрі [О.] Десять років історичних студій: Історія моїх ідей і моїх історичних праць. 

Передмова // Класики історичної науки / Ред., передм. та прим. Г. Рохкина. [Харків], 1929. 

С. 101. Див. також: Петров М. Новейшая национальная историография в Германии, Англии 

и Франции: Сравнительный историко-библиографический обзор. Харьков, 1861. С. 270-273. 

Реизов Б. Г. Французская романтическая историография (1815-1830) / Отв. ред. А. Л. Дым- 

шиц. Л., 1956. С. 78.

74 Див., наприклад: «Украинское казачество ожидает художественной истории. Период 

гетманщины - наш героический век, период рыцарства, доблести, поэзии. Но прежде, чем 

русская история может обогатиться таким творением, надлежит заботиться о том, чтобы 

собрать, привести в известность все материалы и источники, осветить их критикою, ос

мыслить приговором истины» (Костомаров Н. [Рец. на:] Южнорусские летописи, открытые 

и изданные Н. Белозерским. К., 1856. Т. 1 // Отечественные записки. 1857. Т. 110, № 2. 

С. 114); « ... следует открыть частности, поставить каждую на настоящее место и потом 

привести их в стройное тело художественною кистью; только тогда она (история. - Авт.) 
откроет плодоносное поле для размышлений политика и философа» ([Костомаров Н. И.) 
Мысли об истории Малороссии... С. 21).

75 Антонович В. Указ. соч. С. XXVII; Пыпин А. Н. Н. И. Костомаров, 1817-1885 (не

кролог) // Вестник Европы. 1885. № 5. С. 423; Семевский В. И. Николай Иванович Костомаров, 

1817-1885 // Русская старина. 1886. №  1. С. 200.

76 Крупницький Б. Українські історіографічні проблеми (Перша частина): 3. Силуети 

українських істориків XX ст. (народники й державники): І. Микола Костомаров // Крупниць
кий Б. Історіознавчі проблеми історії України: 36. статей / На правах рукопису. Мюнхен, 

1959. С. 88.

11 Пыпин А. Н. История русской этнографии: В 4 т. СПб., 1891. Т. 3: Этнография 

малорусская. С. 156.
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тичну історію кохання Костомарова до Аліни Крагельської, його в’язничні пе

реживання і випробування після арешту у справі кирило-методіївців, складне 

співвідношення етнонаціональних лояльностей та ін. Приміром, Франц Неслу- 

ховський, давній приятель Костомарова з харківських часів, відгукується про 

нього як про особу з надзвичайно складним і суперечливим характером. «В один 

і той же час, він був раціоналістом, скептиком і містиком», - згадує Неслухов- 

ський™.

Ще більш контрастні оцінки постаті Костомарова знаходимо у творах низки 

науковців. Зокрема, Віктор Петров, відомий як проникливий та самобутній 

дослідник, у своєму романі «Аліна й Костомаров» так характеризує цю осо 

бистість: «У  характері Костомарова була та особливість, що він, усупереч з 

властивим йому суворо-критичним дослідом фактів, ніби навмисно захоплювався 

будь-якою звичайнісінькою ідеєю, яку хтів собі з’ясувати, і, довівши її в своїй 

уяві до останнього, покидав її, як безплідну... Костомаров швидко захоплювався, 

легко запалювався, щоб згодом, іноді зовсім несподівано перейти до сумнівів і 

скептичних негоцій. Піднесення він змінює на похмурість, ствердження на 

відмовлення, прийняття на заперечення. Йому бракувало почуття ритму й 

рівноваги. Він аморфний і аритмічний. Звідціля в нього такі раптові зміни 

настрою й поглядів, його скаженість, його галюцинаційні божевілля»74. 

Звичайно, роман Петрова вирізняється гіперболізованими провокативними 

мотивами та спробою створити психологічний портрет Костомарова у відповід

ному дусі. Проте його автор як історик був добре обізнаний з фактографічним 

матеріялом. Тож його характеристику не можна ані цілковито відкинути, ані 

сприйняти в повному обсязі.

У  суперечливому плані тлумачить особу Костомарова й інший історик - 

Борис Крупницький. Він зазначає, що «людина була з нього химерної вдачі, 

вразлива і вередлива, неспокійна і негармонійна. З  живою фантазією мистця, 

забудькуватий і непрактичний в житті, а тому все під опікою жінок, він належав 

до тієї породи людей, що з думок роблять життя, а на життя дивляться як на 

якесь доповнення до думок»811. Зрештою, можна навести й низку інших схожих 

характеристик цієї постаті. Попри їхні суб’єктивні елементи, очевидно, що для 

Костомарова як ученого та мислителя властиві емоційна чуттєвість, складна і 

багатогранна система цінностей, дивовижний інтелектуальний потенціял та 

вразлива психологічна натура, що спиралася на тонку й хистку рівновагу 

численних лояльностей. Водночас ці індивідуальні риси Костомарова дозволяють 

обстоювати думку, що він як мислитель був схильний до ірраціональних 

поворотів та ідеалістичних тлумачень світу історії. Мабуть, найкраще ці 

особливості Костомарова як історика помітні в його персонологічних харак

теристиках.

Досить завважити, що, попри домінантне висвітлення колективного, ма

сового героя, Костомаров значну роль відводить і герою індивідуальному. Варто 

згадати хоча б його «Русскую историю в жизнеописаниях ее главнейших

78 Неслуховский Ф. Из моих восмоминаний // Исторический вестник. 1890. Т. 40, №  4. 

С. 148.

74 Петров В. Аліна й Костомаров. [Харків], 1929. С. 82.

811 Крупницький Б. Вказ. праця. С. 87-88.
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деятелей» (СПб., 1873-1876,1888. Вьіп. 1-7). Чільне місце посідають визначні 

постаті і в інших студіях Костомарова, зокрема у його монографіях «Богдан 

Хмельницкий», «Мазепа», «Руина» та ін. За  Костомаровим у російській істо

ріограф ії навіть утвердилася слава вченого, що «розвінчує авторитети ми

нувшини»81. Слід, наприклад, згадати його полеміку з Михайлом Погодіним щодо 

постаті князя Дмитра Донського82. Ця й інші дискусії показують нам ученого, 

що підходив до тлумачення ролі визначних особистостей в історії з критичними 

та раціоналістичними мірками. Водночас поєднання історії народу-нації та 

видатних особистостей у монографіях і біографічних нарисах Костомарова ви

суває конфлікт індивідуального й колективного героїв до кола найпоширеніших 

проблем його творчости.

Взагалі в світогляді Костомарова романтичне піднесення, емоційно-пси

хологічна експресія, потяг до моральних, духовних, передусім вічних транс

цендентних вартостей співіснує з етичними настановами в дусі пізньопросвіт- 

ницького раціоналізму, засвоєними ще в дитячі роки від батька, палкого при

хильника французьких просвітників, зокрема щодо людської рівности та свободи 

особистости83. Імовірно, це інтелектуальне поєднання й спричинилося до по

ширення в його творчості колективних та індивідуальних сюжетів.

Щодо засад, на які вчений спирається у вирішенні конфронтації колек

тивного та індивідуального, останні стають зрозумілими з такої сентенції Ко

стомарова: «Ось в історії з’являються люди, що перебувають за поняттями ви

ще свого народу, люди, які, імовірно, щиро бажають добра своїм співвітчизникам, 

люди, котрі обіцяють їм у майбутньому благополуччя, свободу, достаток, силу 

- люди, що готові віддати життя для служіння своєму народу - і цей народ топче 

їх, звинувачує в егоїзмі, вважає їх своїми ворогами, віддячує їм злом за добро, 

зневагою за повагу, загибеллю за бажання врятувати. Вникніть глибше, і ви 

зрозумієте, що маса не так неправа, як  здається: маса відразу відчуває та 

розуміє, що ці некликані благодійники готують їй те, що вона не хоче, і що для 
неї згодом буде злом (курсив наш. - О. Я .)»84.

Отже, в авторських оцінках простежується апологія позачасових, транс

цендентних вартостей (народний дух), що й зумовлюють побутування 

ірраціональних, ідеалістичних вкраплень, які виступають як система вартостей. 

Означені мотиви представлені і в персонологічних характеристиках Косто

марова. Наприклад, про Богдана Хмельницького Костомаров пише, що він не 

був позбавлений забобонів, а його найбільшою помилкою був Зборівський 

договір (1649 р.). На його думку, ця угода була несправедливою з моральної 

точки зору, оскільки встановлювала привілейоване становище панства та

81 Беренштам В. Воспоминания о последних годах жизни Н. И. Костомарова// Киевская 

старина. 1885. №  6. С. 228.

82 Костомаров Н. М. П. Погодину. Ответ на замечание его на мою статью «Куликовская 

битва», напечатанное в № 4 «Дня» // Науково-публіцистичні і полемічні писання... С. ISO- 

183.

83 Его же. Ав тобиография... С. 427-429.

84 Его же. О  козачестве. Ответ «Виленскому Вестнику» // Науково-публіцистичні і поле

мічні писання... С. 62.
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козацьких чиновників8*'. Тож оцінка особистости Богдана Хмельницького у 

Костомарова двоїста. «Він помер, залишивши по собі метеорну славу та неви- 

рішені питання всередині своєї країни», - пише історик86.

Наведена заувага ілюструє амбівалентність авторських підходів. До того ж 

ця суперечливість випливає як з етично-духовних критеріїв (моральна не

справедливість), так і з відмінних часових перспектив, з яких оцінює гетьмана 

Костомаров: «метеорна слава» - у минувшині та «невирішені питання» для май

буття. Причому якщо перші критерії можемо розглядати як ірраціональні, то 

останні - навпаки, мають уповні раціональне підґрунтя - наслідки для наступних 

поколінь. Утім, в іншій розвідці історик оцінює Богдана Хмельницького ви

ключно позитивно87. Але таке тлумачення випливає з історичного контексту 

об’єднання Великої та Малої Русі, ідея якого є однією з найбільших вартостей 

на шкалі морально-етичних цінностей Костомарова. Зазначимо, що подібні 

думки вченого подибуємо і щодо інших видатних постатей української історії.

Скажімо, упровадження християнства князем Володимиром Великим 

Костомаров характеризує так: «Ся одна черта вказує у Володимирі справді 

великого чоловіка: він зовсім зрозумів вірну дорогу до сильного введення за
сновків нового життя, котрі хотів защіпити в своїм полудикім народі (курсив 

наш. - О. Я.)\ і проводив свій намір, не зважаючи ні на які трудності»88. Отож 

авторська оцінка князя Володимира фактично віддзеркалює конфлікт і взає

модію язичницького світу минулого та майбуття християнства, тобто старого й 

нового.

Схожі мотиви знаходимо й щодо тлумачення історичної ролі Володимира 

Мономаха. «Його спроби не привели руський світ до певних, точних і твердих 

форм політичного та суспільного життя, але, незаперечно, доба, котру він 
створив, залишала моральне враження, сприяла збереженню зв 'язку та гро
мадянства серед внутрішніх і зовнішніх шквалів, що стрясонули землю руську. 

Це була людина-борець федеративного початку в минулій нашій історії. Але ці 

відчутні сліди, залишені його діяльністю в нашій наступній історії, слабкі у 

порівнянні з тією благодушністю, котра приваблювала до нього сучасників, і 

князів і народ, та освіжала навколо нього людську атмосферу, - з тим над
лишком духовної сили (курсив наш. - О. Я.), з якою він повелівав своєю до

бою», - зазначає історик84.

Варто підкреслити, що вказана заувага вченого ілюструє опозицію минуле/ 

сучасне в українській історії на персональному рівні в контексті не тільки їхнього 

конфлікту, а й співіснування. Водночас зазначений конфлікт у тлумаченні 

Костомарова так і не набирає антагоністичних форм, що показує схильність 

історика сприймати видатних особистостей у синкретичному поєднанні різних

!И Его же. Рец. на кн.: Чорна рада, хроника 1663 года... С. 5.

Там само. С. 6.

ю Костомаров Н. Князь Владимир Мономах и казак Богдан Хмельницкий // Науково- 

публіцистичні і полемічні писання... С. 149-155.

118 Його ж. Історія України в життєписах визначніших її діячів / Переложив О. Барвін- 

ський. Львів, 1918. С. 7.

т Его же. Князь Владимир Мономах и казак Богдан Хмельницкий. С. 150.
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часових перспектив, ірраціональних (духовна сила) та раціональних (наслідки 

для майбуття) мотивів.

Подібні судження Костомарова, що відображають змагання ідей загаль- 

норуськости та удільности, моральної правди (внутрішньої сили) та варварства 

(духовного безсилля), простежуються стосовно князя Володимира Мономаха в 

іншій розвідці. «Він в історії матиме велике значення, що живучи в суспільності, 
котра ледве що виходила з варварства, повертаючися в такім товаристві, де 

всякий гонився за вузькими своскористними цілями, ще майже не розуміючи 

права й договору, один Мономах держав знамено спільної для всіх правди (курсив 

наш.-О. Я.) і збирав для сеї суспільності сили руської землі», -зазначає вчений40.

Щоправда, така темпоральна двоїстість не витримується у Костомарова 

щодо всіх історичних особистостей. Чимало інших визначних постатей роз

глядаються виключно в контексті своєї доби, але з вкрапленням ірраціональних, 

ідеалістичних мотивів. Наприклад, про гетьмана Івана Брюховецького історик 

пише, що він був «належним явищем своєї доби, так вдало названої "руїною”, 

розуміючи тут руїну не тільки матеріяльного, а й морального побуту в краї. 

Жадібний, жорстокий, підступний, не мав у житті ніякого ідеалу (курсив 

наш. - О. Я.), крім грубого особистого егоїзму, він не вирізнявся ні проникли

вістю, ні вмінням управляти обставинами, якими користувався тільки хапаючись 

за них, коли вони уявлялись йому в даний час підходящими»41.

Аналогічна думка Костомарова і щодо постаті Івана Мазепи. «Гетьман Ма

зепа, як історична особистість, не був представником ніякої національної ідеї 
(курсив наш. - О. Я.). Це був егоїст в повному сенсі цього слова. Поляк за 

вихованням та прийомами життя, він прийшов до Малоросії і там зробив собі 

кар’єру, підроблюючись, як ми бачили, до московської влади і в жодному разі 

не зупиняючись перед будь-якими аморальними шляхами. Найвірніше визначення 

цієї особистості, слід сказати, що це була втілена брехня», - стверджує автор42. 

Однак у деяких працях учений оцінює Мазепу досить прихильно43. Якщо 

порівняти наведені вище оцінки Костомарова, то неважко помітити, що 

провідним чинником у його негативних характеристиках тих чи тих персоналій 

(Іван Брюховецький, Іван Мазепа та ін.) є наявність або відсутність моральних, 

духовних засад (ідеї, ідеалу), що відображає їхнє внутрішнє безсилля. Як зазначав 

сам Костомаров, «його (Хмельницького. - О. Я.) наступники не перебували на 

тому ступені історичного прозріння, як він»44. Натомість історичним особи

стостям (Володимир Великий, Володимир Мономах, Богдан Хмельницький), 

яких учений здебільшого оцінював позитивно, до того ж з різних часових пер

спектив, притаманні відповідні морально-етичні начала (моральна сила, правда 

і под.).

Освячення останніх на шкалі позачасових вартостей Косгомарова-ро- 

мантика складає фундаментальну основу його персонологічних характеристик, 

зокрема в контексті вищого ірраціонального, ідеалістичного мірила - народного

40 Його ж. Історія України в життєписах... С. 73.

41 Его же. Руина. Вестник Европы.1879. №  6. С. 496.

42 Его же. Мазепа. М., 1883. С. 441.

43 Его же. О козачестве. Ответ «Виленскому Вестнику»... С. 64.

44 Его же. Князь Владимир Мономах и казак Богдан Хмельницкий. С. 153.
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духу. Відтак діяння цих визначних особистостей розглядаються з позиції часового 

синкретизму, тобто неподільного значення як для своєї доби, так і для майбуття, 

а також на основі сполучення раціональних та ірраціональних мотивів. З  

окресленої перспективи слушною видається заувага російського вченого Василя 

Ключевського, який стверджує, що історичні образи Костомарова «відірвані 

від історичної минувшини і нерозривно пов’язані з їхнім автором»45.

Зрештою темпоральний синкретизм Костомарова та багатьох інших 

романтиків іманентно вів до нової ірраціональної концепції часу. За висловом 

німецького дослідника Карла Мангайма, історичний час у сприйняти романтиків
• • • у  • * • С) А

неможливо виміряти, а тільки відчути та осягнути його в якісному відношенні'". 

Отже, часові перспективи належать до однієї з основних ліній конфлікту між 

індивідуальним та масовим героєм в історіописанні Костомарова. Вони 

відображають темпоральні уявлення автора щодо руху світу істор ії та 

побутування в ньому визначних постатей, у т. ч. суперечності і пріоритети в 

їхній діяльності тощо. Проте розв’язку конфронтації, змагання індивідуального 

та колективного історик здебільшого досягає шляхом ідеалістичних, 

ірраціональних уведень до персонологічних характеристик.

Слід підкреслити, що типовий романтичний образ духу народу-нації є не 

єдиним всеохопним ірраціональним та ідеалістичним включенням у поглядах і 

світогляді Костомарова. Як історик-практик та архівіст, який опрацьовує великі 

обсяги фактографічного матеріялу, він чудово розумів відносність дослідницьких 

висновків і узагальнень, зокрема їхню залежність від особи вченого, середовища 

його побутування, національної належности тощо.

Відтак сентенції щодо відносности історичних знань неодноразово 

знаходимо в його полемічних статгях та рецензіях. Зокрема, в одній з таких 

розвідок він зазначає: «З  точки історичної ми не визнаємо абсолютної правди. 

Для кожного у свій вік була своя правда і неправда, в один і той же час для 

одного то було правдою, що для іншого неправдою, якщо тільки один і інший 

щиро трималися переконань, котрі керували їхньою думкою та серцем»97. В 

іншій замітці, полемізуючи з російським істориком Михайлом Погодіним, 

Костомаров висловився ще категоричніше: «Патріотизм у науці історії великий 

недолік»™.

Вказані зауваги свідчать, що Костомаров як дослідник прагнув до емпіричної 

достовірности своїх студій, хоча водночас намагався віднайти й провідні ідеї 

історичного руху в контексті романтичного світосприйняття минувшини в 

морально-етичному, духовно-естетичному та психологічному плані. Втім, ці 

пошуки у розумінні Костомарова обмежуються волею божественного Про

видіння (промислу), про що свідчить така думка вченого: «Здогади та при

пущення не зробляться самі собою істинними, якщо не потвердяться або

95Ключевский В. О. Н. И. Костомаров // Ключевский В. О. Сочинения в 9 томах. М., 

1989. Т. 7: Специальные курсы. С. 379-380.

% Миннгейм К. Очерки социологии знания. Проблема поколений - состязательность - 

экономические амбиции. М., 2000. С. 14.

47 Костомаров Н. Ответ г. Падалке // Науково-публіцистичні і полемічні писання... 

С. 68-69.

48 Его же. М. П. Погодину. Ответ на замечание... С. 180.
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очевидними фактами, або незаперечним логічним зв’язком явищ. Ми не сум

ніваємося в провидінні, але віримо при цьому, що все, що трапляється в світі, 

керується тим же провидінням - як відоме, так і невідоме, а спираючись у 

судженнях тільки на провидіння, не залишиться нічого для самого судження. 

Справа історії - досліджувати причини частинних явищ, а не причину причин, 
яка недоступна для людського розуму (курсив наш. - О. Я .)»44.

Отже, божественне Провидіння виступає як інше тотальне ідеалістичне 

включення в історіописання Костомарова, що відображає поєднання в його 

світогляді романтизму та християнства"10. Зауважмо, що теософські мотиви 

мали неабиякий вплив на творчість Костомарова, особливо в молоді роки. 

Згадаймо хоча б його знамениту «Книгу бьітия украинского народа», стилізовану 

в біблійному дусі. Насамкінець спробуємо підсумувати, узагальнити та ф ор

малізувати найголовніші уявлення Костомарова про історію, способи та шляхи 

її осягнення.

Історію вчений сприймав як органічний потік, що нерозривно поєднував 

елементи минувшини, сучасности та майбуття. Ці часові елементи уявлялися у 

вигляді ідей (ідеалів, укладів, початків, основ і под.), що змагаються за домінацію 

над масовим, колективним героєм. їхні змагання в історіописанні Костомарова 

подаються як опозиція зовнішнього і внутрішнього, нового та старого, моральної 

сили й духовного безсилля. Причому досить часто вони репрезентовані як кон

флікт масового, колективного та індивідуального, персонального героя. На

родний дух виступає як тотальне та всеохопне ірраціональне включення, яке є 

джерелом історичного руху і водночас вищим, позачасовим мірилом вартости в 

романтичній системі цінностей ученого. Іншим ідеалістичним вкрапленням є 

воля Божественного провидіння, яка локалізує межі історичного пізнання та 

буття народу-нації.

Інші ірраціональні та ідеалістичні мотиви, як правило, є похідними від цих 

двох тотальних включень. Водночас вони співіснують чи конфронтують з 

критично-раціональною стратегією Костомарова як дослідника, що орієнтувався 

на ідеал достовірного написання історії. Таке поєднання раціонального й 

ірраціонального в поглядах Костомарова зумовлювало вибір специфічного 

інструментарію та своєрідних канонів історіописання (техніка складання 

монографій, художня обробка та групування фактографічного магеріялу, 

зосередження на просторово-часовому колориті, прагнення осягнути морально- 

етичні, духовно-естетичні та психологічні виміри народу-нації, звернення до 

творчої уяви й інтуїції та ін.), підпорядкованих головній меті: відчути, а зрештою 

проникнути в історичний час тієї чи тієї доби, збагнути її якісний стан.

<мЕго же. Две русские народности... С. 24.

"“ На поєднання зазначених елементів у світогляді Костомарова звертає увагу 

Д. Чижевський. Див.: Чижевський Д . Вказ. праця. С. 113.
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ІДЕАЛІСТИЧНІ ТА ІРРАЦІОНАЛЬНІ МОТИВИ .

Oleksii YAS

Idealistic and Irrational Strains in 

Mykola Kostomarov’s Scholarship

The article attempts to analyze Mykola Kostomarov’s methodological tools in the con

text of the idealistic turn, that occurred in Romantic historiography. The author shows that the 

“spirit of the people” as an atemporal, transcendent value was the most important idealistic 

component of Kostomarov’s scholarship. He further analyzes the historian’s tendency to rec

reate the athmosphere of the time and his literary style, which defined Kostomarov’s priori

ties.
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