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Професор Харківського 
імператорського університету 
О. Рославський-Петровський -  
приятель-сусід М. Костомарова 
по «магістерській квартирі» 
наприкінці 1830-х років. Світлина. 
Середина XIX ст.

42 Багалей Д. И. Костомаровские 
дни в гор. Воронеже (27-29 марта 

1911 года). Харьков, 1911. С. 11; 
Листи М. Костомарова 

до 1.1. Срезневського. С. 325-329. 
43 Котельников В. Предисловие 

к отдельному изданию / /  
Автобиография Н. И. Костомарова /  

Под ред. В. Котельникова.
М., 1922. С. IV.

ти, наприклад до I. Срезневського42, а на схилі життя надписав присвяту на 
титулі продиктованої автобіографії -  «любій моїй жінці Галині Леонтіївні 
Костомаровій от Ієремії Галки»43.

«Українськії балади» являли собою доволі строкату й розмаїту поетичну 
збірку, в котрій поезії з ліричними, ностальгійними, сентиментальними, по
бутовими сюжетами сусідили з віршованими пробами, які в тому чи іншому 
вигляді тяжіли до світу історії. Зрештою, автор прагнув представити народну 
минувшину в мистецько-естетичній площині, котра продукувала сильні емо
ції, відчуття, переживання, адресовані читацькому загалу.

Більше того, поезії збірки анонсували нові спроби осягнення історичного 
минулого. Особливо показовими видаються фрагменти поезії «Дід-пасішник» 
із присвятою О. Рославському-Петровському -  сусідові М. Костомарова по 
«магістерській» квартирі на Конторській вулиці, майбутньому відомому іс
торику, статистику та ректору Харківського імператорського університету. 
У цих поетичних рядках М. Костомарова, вкладених у вуста старого пасічни- 
ка-кобзаря, віднаходимо самобутні риси романтичного світосприйняття, при
міром протиставлення колишньої слави і злого фатуму історії...

Було колись -  між всіма городами 
Старий наш город Київ чепуривсь,
Із банями, над ясними хрестами 
У славному Дніпрі-ріці лиснівсь;
Там в теремах князі бенкетовали,
А піснярі про їх діла співали.

Було колись: вкраїнську ясну долю 
Розшарпали недобрії брати;
Було колись: недолю і неволю 
К нам принесли татарськії орди;
Із Києва зробили попелище,
І запустів наш край, як гробовище.

Та авторське відчуття мінливості, катастрофічності, злощастя укра
їнської минувшини в іншому часовому шарі історії поступається місцем 
тріумфові слави, доблесті та героїчних звершень. Натомість темні віки іс
торичної недолі постають немовби тяжка хвороба, ба навіть спокута за не
праведні діяння...

Було колись: завзятий гайдамака 
В степах широких вітри впереджав;
Без ласки він, обшарпаний бурлака,
До смерті все сусіднє забивав.
Але недовго парубки тулялись:
Господь поміг -  вони угамувались.
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Перший аркуш листа 
А. Крагельської до М. Костомарова. 

Автограф. 9 листопада 1851 р.

! Крім тебе. Роман кохання у листах 
Аліни Крагельської до Миколи 

Костомарова. С. 545-547.
124 Там само. С. 547.
125 Там само. С. 548.
126 Там само. С. 550.
127 Там само. С. 552.
128 Там само. С. 556.

129 Белозерская Н. Автобиография
Николая Ивановича Костомарова.

№ 6. С. 23.

Натомість із Саратова надходять чимдалі тривожніші 
звістки про чергову відмову в дозволі на поїздку до Києва, а 
найприкріше те, що М. Костомаров майже в кожному листі 
пише про свою «невиліковну» недугу123, котра стає його іде
єю фікс. В одному з епістолярних дописів історик запитує, 
як можна вмовити А. Мазурову привезти молодшу дочку до 
Саратова124.

Вочевидь, Аліна розуміла, принаймні здогадувалася, що 
насправді має справу з емоційним, психологічним зламом 
історика, а не з «незцілимою» хворобою. Проте вона вповні 
слушно побоювалася, що такий стан М. Костомарова може 
стати для нього фатальним. «Благаю тебе: не давай волі сво
їй уяві. Я не заперечую, що твоя хвороба не дрібничка, одна
че не слід же робити з мухи слона; куди корисніше читати 
щось розважливе, аніж медичні твори, які розпалюють уяву 
до того, що все перечитане приписуєш собі, хвилюєшся, а 
отже й подвоюєш свої муки», -  писала А. Крагельська в лис
ті від ЗО квітня 1851 р.125

За зловтішною грою долі новий спалах емоційної кризи 
чи «невиліковної» хвороби М. Костомарова припав на той 
момент, коли бюрократична машина врешті-решт «видобу
ла» зі своїх надр дозвіл на його тримісячну поїздку до Києва. 
Та епістолярна й особиста драма Аліни та Костомарова вже 
добігала кінця...

Образливий лист М. Костомарова, виплеканий його роз
хитаними нервами, жахливими докорами сумління, чи, мож
ливо, більш-менш усвідомленим, вимученим рішенням пере
рвати стосунки, досяг мети. 14 червня 1851 р. А. Крагельська 
напише про Саратов -  «це був сон: тяжкий сон, ні -  це мильні 

бульбашки....»126 і далі -  «ти сам відмовився від мене в сьогоднішньому листі»127.
Утративши будь-яку надію на шлюб із М. Костомаровим, Аліна припи

нила опір матері, у якому вже не було жодного сенсу. Вона погодилася на 
заміжжя із першим-ліпшим кандидатом, якого вподобає мати. 9 листопада 
1851 р. у листі до історика, сповненого нестримної туги, вона повідомила, що 
за кілька днів виходить заміж, а її майбутній чоловік -  саперний капітан128.

За автобіографічною історією, записаною Н. Білозерською, мабуть, по
дібна думка була й у М. Костомарова у Саратові. Він мав намір одружитися з 
іншою жінкою та забути Аліну. Проте він так і не зміг реалізувати цей намір, 
оскільки, як і в Харкові, швидко розчарувався у новій пасії129.

Фінал любовної історії М. Костомарова й А. Крагельської і до сьогод
ні збуджує уяву. В. Петров у блискучому біографічному романі-досліджен- 
ні «Аліна й Костомаров», який вирізняється самобутніми психологічними, 
культурницькими й філософськими рефлексіями, представив М. Костома
рова як чудернацького дивака-романтика, містика-фантазера, не здатного до
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129 Костомаров Н. И. Автобиография.
С. 262-263.

130 Соловьев С. М. О статье 
г. Костомарова «Иван Сусанин» / /  
Соловьев С. М. Сочинения: В 18 кн. 

М., 1990. Кн. 5, т. 9/10: История 
России с древнейших времен /  

Отв. ред. И. Д. Ковальченко, 
С. С. Дмитриев. С. 339-345. 

131 Барсуков Н. Жизнь и труды 
М. П. Погодина. СПб., 1907. Кн. 21.

С. 393.
132 Аверкиев Д. г. Костомаров 

разбивает народные кумиры / /  Эпоха 
(Санкт-Петербург). 1864. № 3. С. 23. 

133 Достоевский Ф. М. Записная 
книжка 1862-1864 гг. / /  

Литературное наследие. М., 1971. 
Т. 83: Неизданный Достоевский. 

Записные книжки и тетради 1860
1881 гг. С. 172. 

134 М. М. Стасюлевич 
и его современники в их переписке.

Т. 2. С. 279. 
135 Никитенко А. В. Дневник.

Т. 3. С. 330.
136 Z. Современное украинофильство / /  

Русский вестник. 1875. № 2. С. 824.

чи буде прославлений або принижений котрий-небудь із діячів російської іс
торії минулих століть. До мене доходили чутки, що люди високопоставлені 
в чиновницькій ієрархії ображалися за мій критичний погляд на особу Су- 
саніна і казали, що я людина зловмисна, прагну будь-що-будь принижувати 
великих особистостей російської історії. Інші пояснювали це тим, що я, як 
малорус, хочу піднести в очах людей осіб південноросійської історії і, навпа
ки, принизити північноруських героїв», -  наголошував історик129.

Десятки гострих закидів і звинувачувальних пасажів щодо студій 
М. Костомарова об’єднувала одна-єдина гадка: як посмів цей автор -  украї
нофіл і «сепаратист» -  ославити високі чесноти блискучої та величної істо
ричної галереї російських героїв.

Приміром, професор С. Соловйов засуджував дріб’язкову прискіпли
вість М. Костомарова до свідчень джерел про Івана Сусаніна на тлі надмірної 
довіри до українських літописів130. Фізик і математик М. Любимов розглядав 
навіть сам факт публікації статті «Куликовская битва» М. Костомарова як 
божевільний учинок131. Драматург Д. Аверкієв звинуватив ученого в «ідіо
синкразії до Москви», ба навіть у нерозумінні значення і ролі старої столиці 
в історії Руської землі132.

Письменник Ф. Достоєвський підготував чернетковий накид полеміч
ної статті з гострою відповіддю М. Костомарову, в якій стверджував: «Щоби 
бути російським істориком, потрібно бути, передусім, росіянином»133. Істо
рик Є. Забєлін у листі від 11 вересня 1871 р. до М. Стасюлевича обурювався 
з того приводу, що М Костомаров звів ім’я князя Д. Пожарського -  одного з 
рятівників Москви у 1612 р. від поляків -  до нуля134.

Ще більше обурення простежується у нотатках російського цензора 
О. Никитенка. «Костомаров багатьох із наших історичних знаменитостей 
позбавив слави, яку приписував їм народ. Залишався незайманим ще Пе
тро; але ось він добрався і до нього. І все це в ім’я науки, в ім’я історичної іс
тини!», -  зазначав автор у щоденниковому записі 31 січня 1875 р.135 Невідо
мий критик М. Костомарова, що переховувався під криптонімом Z, називав 
його «історичним жанристом і навіть карикатуристом», який повсякчасно 
опошлює «найвизначніші моменти та найвидатніших постатей російської 
історії»136.

Ба більше, М. Костомарова нарекли істориком-Тамерланом і навіть істо- 
риком-нігілістом, попри те, що він завжди рішуче відкидав руйнівні мотиви 
цієї культурної й духовної зарази, зокрема був щиро віруючою людиною. До 
того ж учений із неприхованою відразою ставився до атеїстичних і матеріа
лістичних візій, але ніколи не вважав, що якусь із них варто заборонити через 
її світоглядні дефекти, культурні чи інтелектуальні вади. Навіть умоглядна 
гадка про заборону чогось із міркувань якогось абстрактного суспільного 
«добра» видавалася йому дикою та абсурдною. Натомість російська громад
ськість була налаштована до М. Костомарова зовсім нетолерантно, позаяк 
сприймала його як завзятого нищителя її кумирів-героїв. Цього вченому ніяк 
не могли пробачити...
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Перша сцена другої дії з опери 
М. Глинки «Життя за царя» -  

улюбленої опери М. Костомарова.
Художник М. Соколов. 

Гравер Л. Серяков.
1870 р.

222 Палимпсестов И. Из воспоминаний 
о Николае Ивановиче Костомарове / /  

Русское обозрение. 1895. № 7. С. 164. 
223 Корндорф А. Фантом и ремесло. 
Театральная сценография Нового 
времени: от законов архитектуры 

к принципам живописи / /  
Искусствознание. 2016. № 1/2.

С. 411-412. 
224 Мордовцев Д. Л. Исторические 

поминки по Н. И. Костомарове.
С. 633.

У цій нотатці М. Костомарова відчувається непоборна пристрасть завзя
того театрала -  шанувальника сценічного дійства, котрий не може вгамувати 
свої емоції в передчутті насолоди від перегляду улюбленої вистави чи опери. 
Ба більше, він блаженствував під час повторних переглядів! Наприклад, опе
ру «Жизнь за царя» історик дивився десятки разів222, а його близький това
риш Д. Мордовець гадав, що більше 100 разів!

Якщо взяти до уваги відому візію М. Костомарова про Івана Сусаніна 
як випадкову жертву перехідної доби російської історії, а не сакралізовано- 
го мученика-героя, котрий урятував московського царя, то його безперечно 
приваблювала естетика самого дійства, а не продуковані ним смисли.

Проте М. Костомарова вельми цікавили й історичні деталі та подробиці, 
про достовірність відтворення яких на театральній сцені він неодноразово 
писав у періодичній пресі. Більше того, йому навіть закидали «археологічний 
підхід» до театру223. На перший погляд, такі спостереження начебто вписува
лися до канви романтичного світосприйняття з його надзвичайною увагою 
до старожитнього чи антикварного колориту доби. Та щодо М. Костомарова 
ця думка хибує на однобічність, оскільки історика завжди цікавили театраль
на дія, побудова композиції, художньо-мистецьке втілення сюжету, себто пе
ребіг і розмаїття сценічного дійства.

Це позначилося і на літературних уподобаннях М. Костомарова -  вели
кого шанувальника творів В. Шекспіра224. Загалом для історика було власти
ве мистецько-естетичне, поетичне сприйняття часу і самої дійсності. Мабуть,
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ВСТУПНЕ СЛОВО (Валерій Смолій) 6

БАСТАРД.
ХИТРОСПЛЕТІННЯ ДОЛІ 

Й АВТОБІОГРАФІЧНІ ПРОЕКЦІЇ 9

Мезальянс старого холостяка. Незаконнонароджений. 
Раннє дитинство. Ідилічні проекції. Батько Костомарова -  

вільнодумець-демократ чи деспот-самодур? 
Відкриття театру. Московський пансіон.

Родинна катастрофа 14 липня 1828 р. Ровнєви. 
Змагання за спадок. Гіркі обриси долі. Роль рядженого «козачка». 

Кріпосний матері-поміщиці. Травматичні враження 
та житейські проблеми. Пансіон і гімназія у  Воронежі. 

Переломний 1833р.

НАРОДЖЕННЯ РОМАНТИКА. 
ВИНАЙДЕННЯ МАСОВОГО ГЕРОЯ 25

Місто-торжище й місто-університет.
Харківські професори та пансіонери. Типи харківських студентів. 

Дійсний студент. Пророцтво професора П. Гулака-Артемовського. 
Юнкерський епізод 1837р. Екзаменування на кандидата. 

Антична класика й романтизм. Відкриття «народної стихії».
«Українськії балади». Слава і злий фатум минувшини. 

Ієремія Галка. «Магістерська» квартира. Харківські романтики. 
Депресія 1839 р. Іспит на магістра. Інтелектуал-ексцентрик.
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Кримські сюжети 1841 р. Невдала кар’єра субінспектора. 
Виклик на дуель. Прихована інтрига: доброзичливий архієрей, ректор 

університету чи помічник попечителя? Спалена дисертація. 
Друга магістерська студія. Захист 13 січня 1844 р.

Історія «зсередини». Задум «Богдана Хмельницкого». 
Програма-мінімум, або На життєвому роздоріжжі восени 1844 р.

ПЕРШИЙ ПОМІЖ БРАТЧИКІВ.
ОМАНЛИВИЙ ДОРОГОВКАЗ 

МЕСІАНІЗМУ 67

Київські знайомства та враження. «Плавання» Поліссям.
Рівне -  місто і гімназія. Рівненський Патмос.

Провінційна педагогіка й етнографічні практики.
12 днів «пілігримства». Волинська сучасність і минувшина. 

Перевід до Києва. Братство ідеалістів. Гімназія та пансіони. 
Педагогічне кредо. Ад’юнкт університету Св. Володимира. 

Домашнє усамітнення. «Славянская мифология». 
Федеративні та демократичні ідеали.
«Книга буття українського народу».

Месіанське призначення України. «А цар московський... ідол і мучитель». 
Київські романтики. Аліна Крагельська. «Чучело морське». 

Призначене весілля. Різдвяні святки 1846/1847рр.
Тривожні призвістки. Злощасний поворот долі...

ІНТЕЛЕКТУАЛ НА ЗАСЛАННІ.
РОЗПЛАТА ЗА ІДЕАЛІЗМ 99

«І спізнаєте правду, і правда визволить вас».
Дорога до імперської столиці. Третє відділення. Слідство.

Справа «Про Украйно-Слов’янське товариство». Злочин і кара. 
Олексіївський равелін Петропавловської фортеці. Рік у  неволі.

Місце заслання -  Саратов. Холерне пекло 1848р. Безрадісна служба. 
33 листи Аліни Крагельської. «Невиліковна» хвороба. Зруйноване кохання. 
Сила і безсилля. Саратовські приятелі: М. Чернишевський, А. Пасхалова. 
Дивак у  губернському місті. Костомаров і Хома. Саратовські пригоди.

Д. Мордовець. Пожежа 1855р. На порозі нової епохи.
Кілька місяців у Санкт-Петербурзі. Цензура. «Богдан Хмельницкий». 

Монарше помилування, або Прощення наполовину.



:<<)1 ЗМ ІС Т

ТРІУМФ ІСТОРИКА-ХУДОЖНИКА. 
МИНУВШИНА ЯК СЦЕНІЧНА ДРАМА 139

Солодке відчуття свободи. Хвороба очей. Перша подорож Європою. 
Рефлексії на конфесійні теми. Т. Шевченко у  Саратові. 

Саратовська пастораль. Молокани та гернгутери. 
Губернський комітет зі звільнення селян. Поворотний 1859 р. 

«Богдан Хмельницкий». «Бунт Стеньки Разина».
«Надати історії привабливості роману...»

Балабинські номери і трактир. Професор Санкт-Петербурзького 
університету. Лекції та столична публіка. Неждана слава.

Диспут із М. Погодіним. Будинок Карманова. 
Костомаровські «вівторки». «Украйна» -  нелегальна стаття 1860р.
«Нехай же ні великороси, ні поляки не називають своїми землі, заселені 

нашим народом...» Новгород і Псков. У пошуках початків «північноруського 
народоправства». Журнал «Основа». Федеративна теорія.

«Две русские народности». Смерть Т. Шевченка.
Велика реформа 1861 р. Петербурзькі професори і студенти.

Друга закордонна подорож. Нові правила. Студентські заворушення. 
Закриття університету. «Під палицею не можна ані читати, 

ані слухати науки». Проект вільного університету. Публічні лекції. 
Конфлікт 8 березня 1862 р. Розрив із М. Чернишевським.

Нігілізм як духовна пошесть.

КАБІНЕТНИЙ УЧЕНИЙ.
АКАДЕМІЧНА САМОТНІСТЬ ЯК ОФІЦІЙНИЙ ПРИПИС 185

Відгомін Польського повстання 1863-1864 рр.
Валуевський циркуляр -  заборона українського друку.

«Украинский сепаратизм». Життєва розгілка 1862-1864 рр.
Дві університетські історії -  київська та харківська. Докторський ступінь. 

Обрання ординарним професором. «Хотів був я перебратися на Україну, 
щоби провести решту днів у країні своїй, повній молоком і медом...» 

Опальний інтелектуал. Археографічна комісія у  Санкт-Петербурзі. 
«Ордени та чини... позбавляють працю високого значення етичного 
обов’язку...» «Акты Южной и Западной России». О. Лазаревський. 

Історик-руйнівник. «Вестник Европы»: джентльменська угода 
з М. Стасюлевичем. Робітня кабінетного вченого. Стиль праці.
Н. Білозерська як літературний секретар. «Русская история 

в жизнеописаниях ее главнейших деятелей». Повсякденний стиль життя. 
Хома та інші слуги. Завзятий театрал. Неформальне святкування. 

35-річчя наукової й літературної діяльності. Жіноча опіка. 
Ностальгійні спомини. Зустріч у  Києві. Удова Аліна Кисіль.



302 БАГАТОЛИКИЙ
МИКОЛА КОСТОМАРОВ

МИСЛИТЕЛЬ-СТАРЕЦЬ,
АБО ЗА ДЕКІЛЬКА КРОКІВ ДО ФІНАЛУ 243

Страшний 1875р. Смерть матері. Хвороба. Запізніле весілля. 
Повернення до життя. Емський едикт 1876 р. Українофільство. 

Заснування академічної премії. Монографії «Руина...» та «Мазепа». 
Гонорари. Археологічний з ’їзду Тифлісі. «Киевская старина». 
Дідівці. Неопублікована фантасмагорія «Скотской бунт». 

Одкровення про Великого гетьмана. Злощасна пригода 25 січня 1884 р.
Помираючий лев.

СМЕРТЫ ПАМ’ЯТЬ 275

Смерть. Похорон. Дружина історика. Меморіальні практики.
В. Котельников. На сторожі пам’яті. «Незручний» образ на перехресті 

історіографічних візій та ідеологічних метаморфоз.

Іменний покажчик 288



Ясь, О. В.
Я86 Багатоликий Микола Костомаров /  Олексій Ясь; заг. ред. і 

вступне слово акад. Валерія Смолія. — К.: Либідь, 2018. -  304 с.: іл.
ISBN 978-966-06-0757-6

У книзі представлено науково-популярну біографію славнозвісного іс
торика Миколи Івановича Костомарова (1817-1885).

Колоритна життєва історія знакового інтелектуала-романтика XIX ст. 
сповнена драматичних і контрастних поворотів долі. Незаконнонародже- 
ний, син поміщика і його кріпачки. Автор магістерської дисертації, спаленої 
за наказом імперського міністерства. Один із засновників Кирило-Мефоді- 
ївського братства. В’язень Олексіївського равеліну Петропавловської фор
теці, політичний засланець у Саратові. Герой незвичайної любовної історії з 
колишньою ученицею Аліною Крагельською. Блискучий професор столич
ного університету. Пристрасний театрал, чудовий комунікатор і водночас 
безпорадний дивак-оригінал у повсякденному житті. Історик-художник, 
творець історичних праць, які читаються як захопливі романи. Безжаль
ний руйнівник російського пантеону історичних героїв. Незабутній речник 
українства XIX ст. і фундатор його культурно-просвітницької програми.

Багатоликість образів М. Костомарова, розмаїття його життєвих ролей 
вражають, зачаровують і бентежать уяву і до сьогодні.

Для широкого читацького загалу.

УДК 94-051Костомаров(092)
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Истории, как есть она, он и не верит.
И хочет заново ее пересоздать,

Чтоб наши славные преданья в прах втоптать.
Д[и]митрий и Скопин, Пожарский и Сусанин

Россию древнюю опустошает он:
Новейший сей Плутарх в ожесточеньи рьяном 

По русским хроникам проходит Тамерланом 
И предает огню наш русский Пантеон.

З епіграми князя ГІ.Вяземського. 17 січня 1872 р.

Костомаров багатьох із наших історичних знаменитостей лишив слави, яку приписував 
їм народ. Залишався незайманим ще Петро; але ось він добрався і до нього. І все це в ім’я

науки, в ім’я історичної істини!

Із щоденника цензора О. Ни китенка. 31 січня 1875 р.

Взагалі, Костомаров уявляється мені людиною з вельми складним характером. В один 
і той же час, він був раціоналістом, скептиком і містиком. Він розумно вирішував 

питання історичного життя народів і повсякденного життя окремої людини і, разом 
із тим, учащав ворожити на картах до прославленої ворожки.

Із спогадів приятеля Ф. Неслуховського. 1890 р.

Костомаров швидко захоплювався, легко запалювався, щоб згодом, іноді зовсім несподівано 
перейти до сумнівів і скептичних негацій. 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.

З біографічного роману В. Петрова 
«Аліна й Костомаров». 1929 р.

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.

Із посмертної збірки статей Б. Крупницького 
«Історіознавчі проблеми історії України». 1959р.

Як виявилося, у Д. Оруелла був попередник -  Микола Костомаров, історик і літератор, який 
теж замислювався над химерною долею прекраснодушних соціальних ілюзій, ще не знаючи 

що доля ця може мати й моторошне завершення.

Зі статті В. Панченка «Загадковий Костомаров 
про химерність соціальних ілюзій». 

Газета «День». 18 січня 2002 р.


