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КОСТОМАРОВ 

Микола Іванович (1817-1885) 

Ад'юнкт-професор Імператор-

ського університету Св. Воло-

димира, визначний історик та 

письменник, історіограф, ідео-

лог слов'янського відродження, 

діяч українського національно-

визвольного руху. 

 Микола Іванович Костомаров 

народився 16 травня 1817 р. у 

слободі Юрасівка Острогозького 

повіту Воронезької губернії. 

Батько був нащадком козаків-

переселенців, місцевим 

поміщиком. Мати (у дівоцтві 

Мельникова) - українська 

селянська дівчина, раніше 

кріпачка, по 1812 р. навчалась в 

одному з московських пансіонів. 

Батько з матір'ю обвінчались 

після народження сина. Батько 

трагічно загинув, не встигши 

усиновити Миколу. Тому по 

1832 р. М.І. Костомаров 

перебував у кріпацькій 

залежності й отримав волю 

завдяки неймовірним зусиллям і 

матеріальним жертвам матері. 

Цей факт вплинув на подальшу 

долю і світогляд майбутнього 

вченого. 

Особлива сторінка в житті 

Костомарова - його публіцисти-

чна та полемічна діяльність. За 

участю М. Костомарова були 

створені журнали "Киевская 

старина" та "Вестник Европы", 

де кожного року публікувалися 

його праці з історії України. Так, 

1869-1870 pp. у "Вестнику Ев-

ропы" побачила світ фундамен-

тальна монографія М. Костома-

рова "Останні роки Речі Поспо-

литої", що була удостоєна премії 

С.-Петербурзької академії наук.  

Масштаби творчої спадщини 

Костомарова величезні. Це тво-

ри, історичні монографії та дос-

лідження: "Про значення крити-

чних праць Костянтина Аксако-

ва з російської історії" (1862), 

"Про ставлення російської істо-

рії до географії та етнографії" 

(1863), "Початок єдиної держави 

в давній Русі" (1870), "Петро 

Могила перед судом дослідників 

нашого часу", "Про козаків" 

(1878). На думку багатьох дос-

лідників, М.І. Костомаров був 

унікальним мислителем XIX ст., 

який звернув увагу на супереч-

ності між державністю та на-

родністю. 

Помер М.І. Костомаров у кві-

тні 1885 р. і був похований на 

Волковому кладовищі у С.-

Петербурзі. 
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