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ВШАНУВАННЯ ПАМ'ЯИ
ПРО М. I. КОСТОМАРОВА В ХАРКОВ1 ТА УКРА1Н1
У статт/ висв/тлюються заходи з/ вшанування пам’ягт' про видатного
/сторика, випускника Харювського уш'верситету М.1. Костомарова
(1817-1885). Основну увагу сконцентровано довкола под/и, що мали мюце
в Укра'1Н1 (/', зокрема, в Жаркое/) протягом другоТ половини X IX - початку
XXI от.
Ключов/ слова: Микола Костомаров, Харпе, Укра/на, комемораи/я.

М и ко л а 1ванович К о сто м ар ов

(1817-1885) е одш ею 31 знаков и х

постатей у В1т ч и з н я н ш 1с т о р и ч н ш н а ущ та 1Сторп У кр а ш и взагал к
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ш ш и х етапах р о з в и т к у сощ ум у. В щ п о в щ н и м ч и н о м це позначало-

1 на масш табах та способах ком ем орацп.
Вщомий костомарознавець Ю.А. Пшчук пропонував роздшяти
акцп, пов’язаш з ув1чненням пам’я и про МЛ. Костомарова, на три
групп. До першо! групп можна ввднести академ1чш заходи: п1дготовку й публшащю наукових праць, захист дисертац1й, присвячених МЛ. Костомарову. Друга трупа об’еднуе науково-популярш,
культурно-осв1тш та просвггницыа заходи, серед яких - перевидання його твор1в, проведения тематичних наукових форум1в, читання популярних лекщй, виступи на тематичних зборах 1 в засобах масово! шформацп. Третя трупа охоплюе мемор1алын заходи,
як-то: вщзначення дат, пов’язаних з МЛ. Костомаровим, започаткування 1менних стипендш та премш, номшування урбаношм1в,
випуск юв1лейних знак1в поштово! оплати, створення пам’яток
монументального мистецтва тощо [20, с. 578-579].
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лИератур! Цш тем1 присвячеш численш публшацп реестрацшного, аналИичного 1 синтетичного р1вшв [Див., наприклад: 2; 14; 31
та ш.]. Тому в межах дано! стати переважну увагу буде зосереджено на висвИленш культурно-освггшх та мемор1альних заход1в,
що були спрямоваш на ув1чнення пам’яН про М.1. Костомарова.
Переважна увага буде надаватися комеморативним практикам, що
мали м1сце в Укра!ш та, в першу черту, в Харковк Проте, зважаючи
на бюграфпо МЛ. Костомарова та його близыость як до Укра'ши,
так 1 до Рос!!, не будуть обшдеш увагою й и поди, що ввдбулися за
межами укра'шсько! територп, 1 в яких брали участь напп сп1вв1тчизники.
Вшанування заслуг Миколи Костомарова як видатного вченого,
громадського д1яча 1 письменника вщбувалося ще за його життя.
Наприклад, у 1873 р. було вщзначено 35-р1ччя виходу його першого твору - п’еси «Сава Чалий» (опубл1кована у 1838 р. у типограф!!
Харювського ушверситету). До ювшею було шдготовлено «Аль
бом в память тридцатипятилетней литературной деятельности
Николая Ивановича Костомарова». Оздоблений ср1блом альбом
був виготовлений за саазом художника М.М. Ге - земляка, давнього 1 доброго знайомого Миколи 1вановича, автора низки його
портрепв. Альбом являв собою шдб1рку фотографш друз1в 1 шанувальниюв М.1. Костомарова, серед яких були письменник, культурний 1 громадсько-пол!тичний д1яч П.О. Кул1ш, 1сторик, перший
видавець 1 редактор часопису «Киевская старина» Ф.Г. Лебединцев
тачимало шших укра'шщв [30, с. 18-19].
Також у Л1тератур1 можна знайти шформацш про те, що
у 1869 р. стараниями укра'шофшв, яю входили до складу Ком1сп з
найменувань вулиць, кшька кювських урбаношм1в у неявшй форМ1 були номшоваш на честь провщниюв Кирило-Мефодпвського
братства. Зокрема, память про МЛ. Костомарова, П.О. Кулпиа та
Т.Г. Шевченка була ув1чнена у назвах вулиць Микшьсько-Боташчно!, Паньк!всько! 1 Тарас1всько!, що знаходяться неподал1к буд1вл1
Кшвського ушверситету [5, с. 135]. Вулищ з цими назвами 1 сьогодш 1снують у ТОПОШМ1ЧНШ систем! Киева. Вт1м, сучасними досл!дниками вищенаведена верс1я про походження !хшх назв п1ддаеться критищ як недостов1рна [Див. 15, с. 37-39].

18

Харювський '1сторюграф1чний зб1рник, 2017 , вип. 16

Шелл кончини МЛ. Костомарова було вжито заход1в для того,
щоб закарбувати його посмертний образ. Водомий живописець,
уродженець ХаргаиськоТ губернй 1.Ю. Репш написав портрет «Ми
кола 1ванович Костомаров на смертному одрЬ>. Украшський ху
дожник О.Г. Сластюн зробив з покшного фотографш, а скульптор
В.О. Беклемпнев зияв посмертну маску [21, с. 202-203]. У похорош
1Сторика на Штераторських м1стках Волкового кладовища в Пе
тербург! брали участь депутацп з Харкова, Киева, Одеси, Полтави
та шших укра'шських м1ст. На його могилу було покладено безл1ч
вш ив, в тому числ1 вод професор1в [1, с. 478] 1 студенпв Харювського ушверситету (з написом «Отцу украинской истории харьков
ская украинская молодежь»). Серед тих, хто виступив з прощальним словом, був Ф.К. Неслуховський - ушверситетський товариш
МЛ. Костомарова [21, с. 204]. У 1889 р. на могши було споруджено
пам’ятник роботи К. Сетшсона.
Незабаром розпочалася робота 31 збереження колекцп книг
1 рукописних докумеп'пв МЛ. Костомарова, подготовка його спадщини до музеефжацп. Так, у 1894 р. його вдова передала до Кювського ушверситету 1425 книжок 1 29 рукопиав з б1бл10теки вченого. Найбшыиу частину складали 1сторичн! видання, монографп та
джерела, дов1дкова лИература. Передам видання були надруковаш украшською, росшською, болгарською, польською, чеською,
хорватською, грецькою, латинською, французькою, Иалшською,
англшською та шмецькою мовами. В 1927 р. згодно з постановою
Колегп НКО УРСР фундаментальна б1бл10тека Кшвського ун1верситету була передана до Всенародно! б1блютеки Украши при
Украшськш Академй наук (тепер - Нацюнальна б1бл10тека Укра!ни 1мен! ВЛ. Вернадського) [9, с. 156].
У 1888 р. письменник 1 педагог О.Ф. Сел1ванов подарував Харктвському ун1верситету оригшали двох лисив МЛ. Костомарова.
Дарувальник пропонував започаткувати при навчальному заклад!
«Костомар1вський музей», под1бно до того, як влаштован1 у Петер
бург! Пушкшський 1 Лермонтовський музе! [28, с. 166]. На необходшеть улаштування в ушверситетському музе! окремо! «костомар1всько! вттрини» шзн!ше вказував в1домий 1сторик, ректор
Харювськогоун1верситету Д.1. Багал1й [16, с. 219]. Однак щ задуми
не були здшенеш. Проте, у 1894 р. 1м’я МЛ. Костомарова було ув1ч-
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йене на кари Харкова: рш енням м1ськоТ думи однш з вулиць було
надано назву «Костомар1вська» [36, с. 146].
Впм, для будь-якого кторика 1 лНератора, напевне, найкращим
памятником можна вважати видання 1 перевидання його праць.
Цей процес активно тривав ще за життя МЛ. Костомарова 1 заКОНОМ1рНО продовжився П1СЛЯ його смерть Виходили друком як
публшацп у перюдищ та зб1рниках, так 1 окрем1 монографп та, на
вив, багатотомники. Першим посмертним багатотомним виданням стали перекладеш украшською мовою «кторичш монографп»,
що протягом 1886-1895 рр. виходили друком у серп «Руська кторична б1блютека» за редакцп О.Г. Барвшського(Льв1в, Тернопшь,
1886-1895 рр.). Згодом А.Л. Костомарова (вдова кторика) заповша
право видання його твор1в «Товариству для допомоги нужденним
лператорам 1 вченим». Товариство опублшувало «Собрание сочи
нений Н.И. Костомарова» у 8 книгах, 21 том1 (Санкт-Петербург,
1903-1905 рр.). Передбачалося, що отримаш кошти мають ста
ти пвдГрунтям для заснування двох стипендш при Харювському
ушверситеп, але цей проект не був втшений у життя [16, с. 218].
Протягом 1886-1917 рр. переважна бшышсть праць МЛ. Косто
марова виходила друком у Москв1 та Санкт-Петербурз1, а також за
кордонами Росшсько! 1мперп (зокрема, на теренах Галичини, що
входила до Австро-Угорщини). На шдросшськш територп Укра'ши
за весь цей час було видано лише дв1 книги: казку «Торба» (ХарК1в, 1886 р.) та повкть «Чернтвка. Бувалыцина з друго! половини
XVII ст.» (Киш, 1908 р.)[Див. 2].
До певно! м1ри таке становище можна пояснити цензурними
обмеженнями, тим бшыие, що, за словами 1.Я. Франка, видання
монографш МЛ. Костомарова мае «особливо в Галичиш статися
пщвалиною нового ширшого, народного, наукового 1 л1тературного
руху» [Цит. за: 8, с. 49]. Проте факт залишаеться фактом: наприкшщ
XIX - на початку XX ст. на територп Наддншрянсько! Укра'ши вдалося реал1зувати лише невелику частину комеморативних акцш
з-пом1ж усього запланованого. Д.1. Багалш шд час виступу у березш 1911 р. у Воронеж! на «Костомаровських днях», приурочених
до 25-1Р1ЧНИЩ смерп 1сторика 1 литератора, пояснював це ментальними установками м1сцево! сп1льноти, яка швидко збуджуеться
нов ими вдеями 1 так само швидко втрачае до нихштерес[16, с. 218].
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Шелл 1917 р. дещо пожвавився процес публпсаци твор1в
МЛ. Костомарова на територп Наддншрянсысо! Украши 1 водночас скоротився, а невдовз1 1 припинився, на захвдноукрашських
землях та в Росп [Див. 2]. 1снуе законом1рна взаемозалежшеть м1ж
публшаторською актившетю та тенденщями в шторюграфп, що
мали м1сце в першш половиш XX ст. Зокрема, у 1920-х - на почат
ку 1930-х рр. ввдбувся процес переосмислення внеску МЛ. Косто
марова в 1сторичну науку 1 практику шторюписання з точки зору
засадничих щей украшського нацюнального руху й украшсько!
нацюнально! шторюграфп. В1н знайшов свою оцшку як полИолог
1 громадський Д1яч, публщист 1 полемшт. В цей час варто ввдзначити вих1д зб1рник1в, виданих за редакц1ею М.С. Грушевського:
«Науково-публ1цистичн11 полем1чн1 писания Костомарова» (Кшв,
1928 р.) та «Етнограф1чш писания Костомарова» (Кюв, 1930 р.).
Шелл 1930-х рр. процеси вивчення науково! 1 л1тературно! спадщини МЛ. Костомарова в Радянському Союз1 значно загальмувалися, в1дпов1дно, припинилася 1 публ1кац1я його праць [Див. 2; 31].
Увага до постай МЛ. Костомарова зросла у 1967 р., коли пщ
егщою ЮНЕСКО було ввдзначено 150-у р1чницю з дня його народження [30, с. 372]. Напередодш ювшею, 23 листопада 1966 р.,
л1тературознавець, лауреат Лешнсько! премн, член-кореспондент
АН УРСР С.С. Шабл1овський виступив у Москв1 в 1нститут11сторн
АН СРСР з допов1ддю «МЛ. Костомаров 1 револющйна ситуащя
1859-1861 рр.». Вчений у свош доповщ1 обгрунтував необх1дшсть
подолання вульгаризованого пщходу до ощнки творчо! спадщини МЛ. Костомарова, яка мала м1сце упродовж попередшх роюв. В
обговоренш взяли участь В.Е Сарбей (1нститут 1сторн АН УРСР),
А.П. Смирнов, А.М. Сташславська (обидва - 1нститут 1сторн
АН СРСР), П.С. Ткаченко (МДУ 1меш М. В. Ломоносова) та т ип
вченк Еоловувала на заевданш академж АН СРСР М.В. Нечкша,
яка в1дзначила необхвдшегь глибокого вивчення творчого шляху
МЛ. Костомарова, адже без цього неможна скласти иовну карти
ну 1сторп в1тчизняно1 1 сторично1 науки та суспшьно-полИичного
життя Украши XIX ст. [3].
3 нагоди 150-р1ччя 1сторика в Украпн пройшла низка
мемор1альнихзаход1в. 16травня 1967 р. в 1нститутНсторпАНУРСР
в1дбулося ювшейне засщання Вчено'1 ради, на якому була присутня

ВовкО. I. Вшанування пам'ят'1 про М. I. Костомарова...

22

онука МЛ. Костомарова Свдоюя Тимофпвна Янкевич. 31 вступним
словом до присутшх звернувся член-кореспондент АН УРСР
1.0. Гуржш. Також були заслухаш доповщ В.Г. Сарбея «Ставлення
основоположниюв марксизму-лешшзму до творчоТ спадщини
МЛ. Костомарова», С.С. Шаблювського «М.Г. Чернишевський 1
МЛ. Костомаров» та Г.Я. Серпенка «МЛ. Костомаров 1 КирилоМефодпвське товариство» [35]. У пятому (травневому) випуску
«Украшського кторичного журналу» було введено спещальну
рубрику «До 150-р1ччя з дня народження МЛ. Костомарова». Тод1
ж було видано двотомник лпературпих твор1в МЛ. Костомарова,
упорядкований С.С. Шаблювським 1 В.С. Бородшим [11].
Публжащя лИературного спадку продовжувалася 1 в наступи
два десятилИтя, причому вихвд ввдповвдних книжок зазвичай
припадав на ювшейш роки (1972 р. - 155-р1ччя, 1987 р. - 170-р1ччя
та ш.) [2, с. 125-128].
3 кшця 1980-х рр. почався яюсно новий етап вивчення та популяризацп творчо! спадщини МЛ. Костомарова. Значно пожвавився штерес до нього як до иторика. Почали виходити друком його
1Сторичш прац1 - як у форм1 окремих монографш («Историче
ские произведения. Автобиография» (Кюв, 1989 р.), «Две русские
народности» (Кшв, Харюв, 1991 р.), «1стор1я Украши в життеписах
визначшйших й д1яч1в» (Ки1в., 1991 р.) та ш.), так 1 у вигляд1 публжацш
у пер1одичнш преа [Див. 2].
У 1992 р. краша пишно ввдсвяткувала 175-1 р1чнищ з дня на
родження МЛ. Костомарова. В Академп наук Украши ввдбулося
урочисте засщання Вщдшення 1сторп, фшософп 1 права. 8 травня 1992 р. Презид1я АН Украши запровадила академ1чну премш
1меш МЛ. Костомарова за видатн1 науков1 роботи в галуз1 1Сторп
та 1Сторичного джерелознавства. Перше вручения премп в1дбулося 3 березня 1993 р., й лауреатом став визнаний костомарознавець Ю.А. IПпчук. В наступш роки премш отримували
А.С. Русяева (1995 р.), ЮЛ. Шаповал (1996 р.), Л.А. Дубровша,
О.П. Реент, О.П. Моця (уа -1997 р.), О.С. Лисенко, В.С. Читттко
(обидва-1998 р.), В.Ф. Солдатенко (2000 р.), Н.П. Барановська,
РМ. Ковалюк, 1.Б. Матяттт (ус1-2002 р.), М.Ф. Котляр, В.1. Франчук
(обидва-2004 р.), П.П. Толочко (2007 р.), О.С. Онищенко, Л.М. Яре
менко, С.В. Старовойт (ус! - 2010 р.), О.Л. Копиленко, В.О. Цибань,
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В.М. Яблонський (уа - 2013 р.), О .А. Бачинська, О.О. Ковалевська
(обидв1 - 2016 р.) [13, с. 29; 25-27; 30, с. 375].
У кв1тш 1992 р. у стшах Харювського державного угнверситету ввдбулася ювшейна наукова костомарознавча конференщя [18].
Незабаром естафету шдхопили р1вненськ1 науковщ: 13-14 травня
1992 р., на баз1 Р1вненського державного педагогичного шституту
та Р1вненського державного шституту культури (тепер об’еднаш
у рамках Р1вненського державного гумаштарного угнверситету)
проходила науково-практична конференщя «Микола Костомаров
1 проблеми суспшьного та культурного розвитку украшсько! на
ци» [12].
Тод1 ж на буд1вл1 Р1вненського краезнавчого музею (примпцення колишньо! пмназп, де у 1844-1845 рр. викладав М.1. Костома
ров), було установлено мемор1альну дошку [22]. Через кшька дшв,
16 травня 1992 р. у продажу з’явилася поштова марка на честь
ювшею М.1. Костомарова (художник - Б.С. Бпохш) [30, с. 261]. В
1993 р. 1м’я видатного шторика, письменника 1 громадського д1яча було надане Центральн1й б1блютещ Радянського району Киева
(тепер - Шевченювського району).
Ще одн1ею прикметою часу можна вважати те, що ювшейш
заходи стали активно висвЧлюватися у засобах масово! 1нформацп як журнал1стами, так 1 науковцями, котр1 в1дправляли до
пер1одичних видань сво! дописи [Див., наприклад: 17; 38 та ш.].
Тобто з початку 1990-х рр. комеморативш практики, присвячеш
МЛ. Костомарову, вийшли за меж1 суто академ1чного середовища
1 стали привертати все бшьшу увагу масово! аудиторй.
Початок 2000-х рр. ознаменувався появою кшькох фундаментальних наукових видань, що стали вагомими в1хами у процеа
всеб1чного висвгглення творчо! спадщини та 1нтелектуально!
бюграфп МЛ. Костомарова. Так, вийшли друком «Энциклопедия
жизни и творчества Н. И. Костомарова (1817-1885)» (Кшв, Донецьк, 2001 р.) [39] та «Микола Костомаров. В1хи життя 1 творчеств
Енциклопедичний дов1дник» (Ки!в, 2005 р.) [30]- Грунтовы! доввдков1 видання, в яких було систематизовано 1 викладено основш
здобутки 1 досягнення в галуз1 костомарознавства. Було видано
«Б1блюграф!чний покажчик твор1в Миколи 1вановича Костомаро
ва» (Кшв, 2003 р.) [2], в якому зведено 1 викладено у хронолопчно-
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му порядку у а прижиттев1 та посмертш видання твор1в шторика
1 лиератора.
На 1ст оричному факультеи Харювського нацюнального ушверситету 1мен1 В.Н. Каразша одна з найбшыиих 1 найкращих аудиторш була названа на честь МЛ. Костомарова. В шй знаходиться
репродукщя портрету вченого роботи М.М. Ге, подарована фа
культету його випускниками, а також розмпцено шформацшний
стенд, на якому зазначено основш в1хи життя та творчоси видатного 1Сторика. Зазначимо також, що МЛ. Костомаров зображений
на панно у хол1 Головного корпусу Каразшського ушверситету у
когори Д1ЯЧ1В XIX - першо! половини XX ст., як1 своею натхненною працею уславили Альма Матер (панно було створене у 2016 р.
художницею Н. В. Сухановою).
Отримала свое продовження 1 традищя проведения спещалК
зованих костомарознавчих форум1в 1 видання за 1х шдсумками
наукових збхрниюв. Так, у 1997 р. Р1вненським державним шститутом культури було видано зб1рник «Украшська культура в 1менах 1 досл1дженнях», присвячений 180-р1ччю МЛ. Костомарова
та 150-р1ччю Ф.К. Вовка [34]. 23 травня 2007 р. у Ивненському
державному гумаштарному ушверситеН в1дбулася Всеукра'шська
науково-практична конференц1я «Микола Костомаров у вим1рах
сучасноси» до 190-р1ччя з дня народження видатного д1яча науки
1 культури. У рамках заходу в Ивненському обласному краезнавчому музе! працювала виставка «Микола Костомаров - дослвдник
Волинського краю»[6, с. 217].
У 2002 р. у Чершгов1 було започатковане проведения щор1чних
науково-освггшх форум1в «Костомар1вськ1 читання». Вперше захщ
вщбувся 3 грудня 2002 р. 1 був присвячений 185-р1ччю з дня на
родження МЛ. Костомарова. Його сшворгашзаторами виступили
1нститут 1сторп НАН Укра'ши, ( лверський шститут репональних
досл1джень, Чершпвський державний педагог1чний ун1верситет
1мен1 Т. Г. Шевченка (тепер - нацюнальний... «Чершпвський колепум»), Чершпвський обласний музей 1меш В. В. Тарновського.
В1дтод1 форум став щор1чним[10].
У 2007 р. в Украпи згщно з Розпорядженням Кабшету Мш1стр1в
Укра'ши [24] ввдбулася низка акцш до 190-Г р1чниц1 ввд дня народ
ження МЛ. Костомарова. 14 травня на шторичному факультет!
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Харювського нацюнального ушверситету 1меш В. Н. Каразша
було проведено ювшейний «круглий стш» [37, с. 459]. 27 травня
в 1нституп 1сторп НАН Украши ввдкрилося урочисте засщання
Вчено! ради. На ньому професор Ю.А. Пшчук виступив з доповвддю «Суспшьно-полИична д1яльшсть М. Костомарова». 19 червня
було оргашзовано Всеукрашський круглий стш з нагоди ювшею
вченого. Його ввдкрив директор 1нституту 1сторп НАН Украши,
академпс В.А. Смолш, який у вступному слов1 наголосив на винятковш рол1 М. Костомарова як кторика у реконструкцп безперервност1 укра'шського 1Сторичного процесу [6, с. 219].
Учасники «круглого столу» ухвалили звернення до Кювсько!
м1сько! державно! адмпнстрацп, в якому сформулювали пропозицп щодо ув1чнення в Киев1 пам’ят1 про М.1. Костомарова. Зокрема, було запропоновано встановити мемор1альну дошку на
ст1ш центрального корпусу Кювського нащонального ушверси
тету 1меш Т. Шевченка; надати 1м’я М.1. Костомарова однш 31 столичних вулиць або площ; встановити бюст ученого поблизу М1жнародного центру культури 1 мистецтв, в буд1вл1 як ого в XIX ст.
розм1щувався Кшвський 1нститут шляхетних д1вчат, де викладав
М. Костомаров; надати 1м'я вченого однш 13 науково-досл1дних
установ[6, с. 220].
На сьогодшшшй день щ заходи ще не у повшй м1р1 реал1зован1.
Разом з тим, варто визнати, що 1м’я М.1. Костомарова останшм ча
сом все бшыие входить до публ1чного простору укра!нських населених пункттв. Так, станом начервень 2017 р. в Украпп на його честь
названо вулиц1 у дев’ятнадцяти м1стах, зокрема: Харюв, Дншро,
Льв1в, Р1вне, Чершпв, Ковель (Волинська область), Новоград-Волинський (Житомирська область), Калуги, Коломия (обидва - 1вано-Франювська область), Бровари, Василыов, Переяслав-Хмельницький (ус1 - Кшвська область), Борислав (Льв1вська область),
Гогца, Дубно (обидва - Р1вненська область), Корсунь-Шевчешавський, Умань (обидва - Черкаська область), Бахмач, Прилуки, а також сел1 Д1д1вщ Прилуцького району (уа - Черн1г1вська область).
Бшыиа частина цих урбаношм1в була номшована упродовж 2015—
2016 рр. у зв’язку з процесом декомушзацп.
У 2017 р. у нашш держав1 на загальнонацюнальному р1вш вщзначаеться славетний ювшей - 200-ргччя з дня народження М.1. Косто
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марова [23]. До еде! поди кшька рогов готувалася вся украшська громадсыасть. Ще десять роюв тому Розпорядженням Кабшету Мш1стр1в
Украши було ведзначено необхедшсть упорядкування 1 музеефпсацп
садиби М.1. Костомарова, що знаходиться у с. Дццвщ на Чершпвщиш
[24]. Проект реставраци та оформления майбутнього музейного
комплексу розробив художник-монументалшт, заслужений Д1яч
мистецтв Украши Б.С. Дедов (випускник Харювського художньо-промислового шституту).
26 червня 2016 р. у музе! ведкрилася перша частина експозици,
яка присвячена д1яльност1 Кирило-Мефодивського братства [33],
а 16 травня 2017 р. музей було остаточно уведено до експлуатаци.
На сьогодшшнш день це единий в Укра'пн та свш мемор1альний
музей МЛ. Костомарова, де збершаються пов’язаш з ним шторичш
артефактита здшснюеться вщповщна просвИницька робота [19].
До реч1, тод1 ж, 16 травня, у музе! пройшов фестиваль «Костомар1вськ1 гостини», у Прилуцьюй районнш б!бл10тец1 ввдбулися «Костомар!всью в1вторки», а в Дщовецькш загальноосвИнш
школ1 - «Костомар1вськ1 читання» [7].
Упродовж останн1х кшькох рошв Каразшський ун1верситет подае
до Нацюнального банку Украши сво! пропозицй щодо вшанування у
нум1зматищ видатних вихованщв та професор1в, в1дзначення знакових дат в 1сторй навчального закладу. У травш 2017 р. до обну було
уведено монету номшалом 2 гривш з сери «Видатш особистосп Укра!ни» (художник А. Демяненко), приурочену до 200-р1ччя випускника
Харювського ун1верситету М. I. Костомарова [40].
Ввдбулася низка наукових костомарознавчих форум1в. 12 трав
ня 2017 р. у Р1вненському обласному краезнавчому музе! вщбулося пленарне заседания Всеукрашсько! науково-практично! кон
ференц!! «Микола Костомаров 1 його епоха: текст 1 контексти»
[32]. 16 травня у примпцешн 1нституту 1сторп НАН Украши ведбулася М1жнародна наукова конференщя «Микола Костомаров 1
Украша», сп1ворган!затором яко! виступила Нац10нальна спшка
краезнавщв Украши. Другий день конференц!! пройшов у стшах
Прилуцько! м1сько! центрально! б1бл10теки 1мен1 Л. Забашти (Черншвська область) [4]. 24 травня у Киев1 розпочала роботу М!жнародна наукова конференц1я до Дня слов’янсько! писемноси та
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культури.одна з секцш яке и була присвячена вивченню пауковоТ
спадщини МЛ. Костомарова з нагоди його 200-р1ччя.
Таким чином, мемор1альш заходи, яю у червш 2017 р. ввдбулися
у етшах Каразшського ушверситету, стали законом1рним продовженням традицш, закладених нашими попередниками 1 пвдтриманих сучасниками. Традицп збереження пам’я и та популяризацп
творчого спадку нашого видатного сшввтгчизника, уродженця
Слобожанщини, МЛ. Костомарова мають бути продовжеш й у
майбутньому.
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Вовк О. И. Увековечение памяти о Н. И. Костомарове в Харькове
и Украине
В статье освещаются мероприятия по увековечению памяти
о выдающемся историке, выпускнике Харьковского университета
Н.И. Костомарове (1817-1885). Основное внимание сконцентрировано
вокруг событий, которые имели место в Украине (и, в частности, в
Харькове) на протяжении второй половины X IX - начала XXI ев.
Ключевые слова: Николай Костомаров, Харьков,
Украина,
коммеморация.
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