Шукач історичної правди

16 травня весь світ відзначає 200-річчя від дня народження Миколи Костомарова,
видатного історика, етнографа і фольклориста, письменника, громадського діяча. Микола
Іванович був високоосвіченою людиною, наполегливим шукачем історичної істини,
талановитим архівістом. Народжений, як і Т. Шевченко, кріпаком і отримавши волю завдяки
матері, М. Костомаров не випадково звернувся до вивчення історії України, добре розуміючи
волелюбні традиції українського народу, став одним із засновників та ідеологів КирилоМефодіївського товариства, автором знаменитої «Книги буття українського народу» світоглядної конституції України.
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