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ПРОФ. Д-Р О. П. ОГЛОБЛИН ЯК ІСТОРИК 
ДУХОВО-ПОЛІТИЧНОГО РОЗВИТКУ КОЗАЦЬКОЇ УКРАЇНИ*

Наше еміґраційне суспільство щойно відзначило 75-літній ювілей 
Олександра Петровича Оглоблина. Не виділялось це відзначення ані 
іжшністю, ані реторичними похвалами на адресу ювілята, воно про- 
йшлої у нас у  скромно-інтимному пляїні, заторкаю чи серця всіх тих, 
кому 'справді дорога українська культура.

Ювілей унаочнює перед нами заслуги нашого найбільшого серед 
живих і творчих історика України, духовий зір наш спиняється над 
тими скарбами науки, що ними Олександер Петрович обдарував укра
їнську спільноту протягом 55 років своєї діяльности.

Перше, що впадає в очі, коли звертаємося до пр>аць Олександра 
Петровича — це запліднююча думкою глибина, ерудиція, різноманіт
ність, численність праць. Завдяки цим чотирьом якостям ювілят на
лежить, до клясиків, нашої історичної науки.

Було б наївністю пробувати відразу зглибити всю суму його на
укових відкрить, вглянути в деталі дослідних метод, розібратися в тих 
перспективах, які прокладає Олександер Петрович для своїх науко
вих наступників. Вивчення всього цього буде цікавою сторінкою в роз
витку української історичної науки, і до цього мають бути покликані 
наші молоді наукові кадри. Наше завдання, завдання його сучасни
ків і колеґ — насвітлити бодай окремі сторони творчого доробку вче
ного.

Світоглядово-політичний і духовий розвиток українства був, оче
видячки, в центрі уваги проф. Оглоблина, і ми беремо це за предмет 
нашого огляду в рамках Козаччини й козацької традиції.

Коли додержуватися історичної хронології, то на першому місці 
слід поставити статтю «Золотий спокій» («Арка», 1948, №  3—4), в якій 
зображено епоху 1638—1648 pp. Характеристичне для нашого дослід
ника в багатьох випадках пов’язання духового розвитку з економіч
ним виступає виразно вже тут:

«Золотий спокій. Віїн справді був золотий. Бо українське життя — 
господарське, культурне, політичне — перед Хмельниччиною вщерть 
повнилося золотом — золотом багатства і золотом думки. Тоді, як 
країни Центральної Европи кривавилися безконечною, хоч і 30-літ- 
ньою війною, „.. на Україні буяє творче життя — і в сфері матеріаль
ній, і в сфері духовій» («Арка», 1948, № 3—4, стор. 1).

* Доповідь, прочитана на Академії в честь проф. д-ра О. П. Оглоблина, 
що її улаштувало НТШ в Парижі, 14 грудня 1974 р.
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Смілива і виправдана паралеля духового й матеріяльтаого! Навіть 
М. Грушевський у своїй «Історії України-Руси» не спромігся поміти
ти бурхливости економічного розвитку останніх ронів перед Хмель
ниччиною, йото завела метода сумаричноіго розгляду економічних 
явищ другої половини XVI—поч. XVII в., та й, видко, бракувало 
йому деяких документальних даних, щоб усебічно збагнути еконо
мічні процеси на порозі козацької національної революції. О. Отлоб- 
лин занурився у матеріяли про гути, про заліз оз добування і відкрив 
нювуі якість тогочасних економічних процесів, а від них правів ісвою 
багатомовну паралелю з цариною культури. Мистецьким пензлем гю- 
ка&ав вш нам вітальну силу організму нації напередодні Хмельнич
чини. Якщо раніше можна було думати, що вибух повстання був 
виявом відчаю -визискуваних народнзіх мас, то тепер наша уява про 
всенародній здвиг поповнюється; не тільки відчай, а й економічна 
конечність, і формована національна свідомість, прозирання у мож
ливе політичне майбутнє краю, були рушіями революційних подій 
У всякім разі конечна революція, а ніяк не сліпий бунт!

^Стаття «Золотий спокій» скидається на конспект більшої праці, 
написаної надхненим пером; за її конспективністю відчувається за
хованість значного матеріялу; компетентний читач знайде його. Цер
ковна політика була не лише лихом, вона була' й добром, загострюю
чій логіку дискусії, викликаючи ісвіт поетичних образів, примушуючи 
напружено вчитися на Заході, входити в саму істоту життєвої про
блематики — так слід розуміти міркування О. Оглоблина щодо укра
їнського церковного життя першої половини XVII століття. Дуже 
слушним є й піднесення у  статті двох постатей: митрополита Петра 
Могили і гетьмана Петра Конашевича-Саігайдачного, попередників 
Хмельницького, без яких і  Хмельниччина не могла, б мати повноти 
духового змісту й тої оргаїнізоваїности, які її позначили.

«Ідея відродження української держави в тій чи тій формі була 
поширена в першій половині XVII століття й на Україні, й поза ме
жами) її» — ця теза вперше без вагань з ’являється у' статті проф. Ог- 
лоблина — а від неї проекція на всі йоіго дальші праці. Державно- 
політична 'свідомість уж е перед 1648 р. має істотні атрибути зріло- 
сти, і  дослідникові лишається стежити, як ця свідомість збагачувала
ся, ускладнялася, як вона шукала свого здійснення у важкій полі
тичній практиці та як противилася каліченню під тиском політичних 
катастроф.

Дроф. Оглоблин — репрезентант державницької школи української 
історіографії. Та він не посідає екрайніх позицій цього напрямку, і 
це дає йому змогу чуйно оцінити здобутки попередників, особливо 
М. Грушевського, про якого він часто згадує з пошаною. Це дає змо
гу Оглоблину продовжувати Грушевського, а власне поглиблювати 
автора «Історії України-Руси» у йош найсильніших дослідчих при
кметах. Це поглиблення, оперте на здобутки Липинського, відчуває
мо саме стосовно Хмельниччини. Зрештою, як зазначає і сам Оглоб
лин («Хмельниччина і українська державність», стор. 12), для нього
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точками опертя у  дослідах над Хмельниччиною є і  праці М. Косто
марова, і І. Крип’якевича, і А. Яковлева, і М. Петровського, тобто вся 
та історіографічна спадщина, в якій накреслювався кюнцепційний 
обрав Хмельниччини. Бо О. Оглоблин, який в своїх історико-екоіно - 
мічних студіях іде головно шляхом накопичування й аналізи фак
тичних матеріялів, у  дослідах над Хмельниччиною перетворюється 
на дослідника динаміки процесів, упорядковувача фаіктів у рамах 
збагненої ним схеми державницького розвитку козацької України.

У нас ще належно не оцінили брошури Оглоблина «Хмельниччи
на і  українська державність». Новум цієї праці в тому, що аівтор 
зосереджує свою увагу на тих конкретних візіях, «концепціях», як 
він каже, майбутньої української дерсжаїви, що щойно виборювалася 
і шукала своєї форми самоздійснення. Першою концепцією була- кон
цепція яґелоніського легітимізму, автономного існування у  складі Ре
чі Посполитої; другою — Великого Князівства Руського іна чолі з тран
сільванським князем Юрієм Ракочі; на третьому місці стоїть «досить 
слаіба у  своїх ідеологічних засадах і своїх практичних сп р о м о ж н о ст я х  
концепція «москвофільська»; нарешті, найголовніша концепція, що 
й найбільше здійснювалася у  вирі подій — це «концепція Козацької 
Речі Посполитої, держави Війська Запорозького на терені цілої 
України».і

Ці вшзії існували не ліпне в головах людей, вони більше чи мен
ше втілювалися у  політичній практиці, і змагання між ними, в міру 
можливосте, показує Олександер Оглоблин; той показ захоплює, по
лошить і примушує шукати дальших аргументів на його потвер
дження.

Змагання двох концепцій — «князівства Руського» і «козацької 
держави» — накреслене у Оглоблина досить широко і цілком перекон
ливо. Тут сказане нашим істориком нове слово, що залишиться на
завжди вкладам у нашу історично науку. («Хмельниччина і україн
ська державність», Нью-Йорк, 1954, «Проблема державної влади на 
Україні за Хмельниччіпіи й Переяславська угода 1654 р.», Мюнхен 
1966).

Ніхто не показав так переконливо й так живо представника ідеї 
«Руського Князівства» Адама Киселя, як зробив це Оглоблин. Перед 
нами постать стародавнього українського шляхтича, збіднілого, але 
потім завдяки своїм здібностям збагатілого, активного діяча поль- 
сько-українського порозуміння, людини авторитетної у  польських ко
лах і  не менше поважаної серед православного шляхетства та київ
ського духівництва. Постать, що виступає з  закостенілих портретних 
раїмок і активно діє перед нашими очима, і коли придивляємося до 
всієї цієї дії, звиклий для нас політичний ляндшафт Хмельниччини 
помітно міняється, в ньому проступають нові, раніше недобачувані 
фарби. Зіставлення Богдана Хмельницького з Адамом Киселем не є 
цілком несподіване, воно виплизає з думок Липинського, який особ
ливо високо підносив політичну мудрість Киселя. Однак, новість по
ставлення 'імен двох визначних особистостей поруч примушує заду
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муватися і шукати аргументів для потвердження правомріноісти зі- 
(ставлення. І це добре: проф. Оглоблин будить думку історика укра
їнської духовюсти, змушує розважати над принципово ноівіими -оцін
ками.

Оглоблину належить відкриття того факту, що перші’ роки Хмель
ниччини на Україні були позначені двоєвладдям: з одного боку, це 
була влада гетьмана з козацькою старшиною, а з другого', київсько- 
го митрополита з ду хівництвом та українською православною шлях
тою. («Проблема державної влади на Україні з'а Хмельниччини ,і Пе- 
реяславіська угода 1654 р.». Мюнхен—Нью-Йорк, 1966 р.)

Повний текст Зборі®ської угоди 1649 року опублікував Грушев
ський 1922 p., але віні не проаналізував її докладно. Для Оглоблина, 
який більше від Грушевського вчувався в ідеологічно-політичний 
зміст діяльности українського духівництва перед національною ре
волюцією, було натуральною річчю простежити, як ідеологічно-полі
тичні тези київського осередку конкретизувалися в державній прак
тиці національної революції. І Олександер Петрович проаналізував 
Зборівську угоду, як промовистий акт державного двоєвладдя, кинув
ши зовсім нову ретроспективу на перші роки,1 Хмельниччини. Шд но
вовідкритим аспектом, мабуть, вдасться звернути увіагу на ряд фак
тів, які могли досі видаватися малозначущими дрібницями, а тепер 
наберуть свого справжнього значення.

Двоєвладдя зазнало провалу, коли .митрополит привітав польських 
переможців у Києві в 1651 році. Після цього Хмельницький закріп
лює владу саме зіа козацькою провідною віерствою. Переяславська 
угода, між іншим, мала й той сенс, що вона юридично перекреслюва
ла ідею українського ,двоєвладдя, іале воїна не в силі була знищити 
політичних іпретенсій митрополита Косова. І тут знову жмут нового 
світла на тодішні відносини: постава київського* митрополита не бу
ла принципово антимооковською, вона була станово-суверенною. Пе
реяславську угоду митрополит не приймав тому, що він не був її 
співтворцем. З ідейного світу київських інтелектуалів знімає, таким 
чином, каш історик серпанок надмірної ідеалізації, вони стають людь
ми, які не зазирають надто далеко в майбутнє.

Проф. Оглоблин кинув на папір свої міркування про* те, як фор
мувалася за Хмельниччини ідея гетьманської влади. У цій владі по
волі, в міру її скріплення, наголошувався монархічний принцип та 
її божественне походження: момент необмежености влади гетьмана 
в уяві самого Хмельницького і його- оточення виразно підкреслено 
(«Думки про Хмельниччину», Нью-Йорк 1957, стор. 62—78). Морально- 
юридичний аспект гетьманської влади, отже, натякає на за х ід н о 
європейський абсолютизм, зв’язок, який, власне кажучи, треба бу
ло б почати досліджувати.

Принцип виборности, як відомо, все таки залишився, як друга сто
рона державної свідамости козацтва. В якій імірі цей демократичний 
принцип був лише автоматичним відзеркаленняім козацько-вічової 
практики? Чи не було якихось спроб усвідомлення дошіду англій-
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сьїкої революції, що паралельно розгорталась у цілком відмінних 
умоівах у  далекому Альбіоні — на це питання мав би відповісти май
бутній історик. Заслуга проф. Оглоблина та, що він увиразнив дум
ки Липинсь кого стосовно формування монархічного принципу влади 
наі Україні.

Наш дослідник показує, що звитяжний гетьман, формуючи совою 
■монархічну ідею, не спускав з ока й демократичної козацької тради
ції, використовуючи її для підпертя своїх монархічних плянів («при
йшов ©іін до козакігв, поклонився в землю тричі» і т. д. «Думки про 
Хмельниччину», стор. 70).

Накреслюючи образ Б. Хмельницького, Оглоблин успішно змага
ється із  Г|рушевським, який також майстерно наїнкіцував перед нами 
постать козацького володаря. Думається нам, що кожний, хто хотів 
би пізнати ^особистість Хмельницького, як індивідуальність, мусів 
би читати обидві характеристики поруч — Грушєвського (в його 
«Історії України-Руси») і Оглоблина в й о т  «Думках про Хмельнич
чину». З і сторінок праці Олександра Петровича постає перед нами 
духова сшшветка цікавої багатогранної людини. І хоч ми бачимо 
їв іній  передусім гетьмана, конкретну фігуру, що істотно заважила на 
історичній долі України, вимальовується перед- нами також духовий 
тип українця, одного з вибраних, що характеризують суспільну сві
домість, ^світовідчування, духовий стиль людей середини українсько
го XVII ст. Нам здається, що можна було б цю людину окреслити 
як барокову людину з її примхливою складністю, а разом з тим і 
світогляд овою глибиною.

Насвітлення Переяславської угоди у Оглоблина («Українсько - 
московська угода 1654», Нью-Йорк—Торонто 1954) відрізняється від 
насвітлення Яковлева й Грушєвського. Для останнього саме в Пере
яславських пертрактаціях виявилася політична незрілість і станова 
обмеженість Хмельницького й козацької старшини (особливо' ясно 
про це висловився Грушевський у своїй брошурі «Переяславська умо- 
ма України з Москвою 1654 р.», Київ 1917). На таку думку іне міг 
стати проф. Оглоблин: він бо показав у кількох своїх розвідках, як 
визрівала державницько-політична свідомість на Україні, .свідомість, 
що її ноісііем, очевидно, передусім мав бути гетьман. Вагання україн
ської сторони в Переяславі Олександер Петрович підкреслює, надає 
він великого значення розмовам поміж Бутурліном і козацькою «сто
роною безпосередньо після переяславської присяги. З українського 
боку тут, на думку Олександра Петровича, виявилася турбота за кон
кретний політичний зміст угоди, за забезпечення державного стату
су України. З огляду на невиразність джерел, проф. Оглоблин не 
міг тут категорично висловитися про зрілість політичної концепції 
української сторони, і цю обережність дослідника треба особливо ці
нити. іЧаїс, можливо, покаже, що і як слід кореґувати у поставі двох 
визначних українських істориків, одначе, вже й сьогодні слід би ціл
ковито поховати думку, що Хмельницький підходив до пертрактіацій 
у  Переяславі, як до справи проминутої й виявив тут велику полі-
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тичку сліпоту, погляд, до якого можна б схилятися, читаючи Гру- 
шев/ського. Докладна аналіза формально!* залежности українського 
проекту договору (23 статті) від турецької й польської договірної 
практики, імовірно, могла б пролити більше світла й на ступінь по
літичної зрілости домагань української сторони. Та тут слово мало б 
належати туркологам і польоністам.

Важливим моментом у  характеристиці політичної зрілости укра
їнського уряду було те, що він, коли виявилися московські схіщньо- 
европейські імперіяльні заходи {1656), дбайливо уґрунтовує свій роз
рив з Москвою. ІХроіф. Оглоблин звертас особливу увагу на старан
ня українського уряду зформувати міжнародною оіпшнію в напрямку 
осудження московської аґресії («Укр.-моск. угода ..  .», стор. 66—67).

Проблематика Руїни в українській історіографії порівняно мало 
розроблена. Була це епоха надій і спроб, шукань і змагань. Образ 
психології провідних кіл того часу залишився для нас у значній мі
рі захований. Розвідки Оглоблина відслонюють перед нашими очима 
кзавісу й виводять наяв окремі характеристичні постаті діячів Руїни 
з їхніми думками, тривогами за майбутнє України, успіхами й по
разками.

1928 року в «Записках І сторико-Філо логічного Відділу» (XVI), 
Олександер Петрович містить студію «До історії Руїни», яка почи
наєтеся словами: «Доба Руїни зовсім несправедливо занедбана в на
шій історіографії. Блискучі малюнки Костомарова й досі заступають 
глибшу аналізу! тогочасних процесів і подій. Інтерес до народніх ру
хів, що особливо визначив шляхи дослідів Костомарова, на жаль, ма
ло не цілком усунув інші моменти, — не масового руху, а певних те
чій, хай вужчих, зате безперечно чіткіших. . .  До того ще через 'спе
цифічні властивості доби — аджеж і названо її Руїна — змішувано 
докупи різноманітні течії й настрої, різні угрупуванкя, різні особи. 
У цьому історіографічному хаосі гинули надзвичайно важливі мо
менти. Особливо не пощастило державній дум ці. . .  Щоб правдиво 
зрозуміти ту епоху, неодмінно треба зв’язати Руїну з одного боку
— з революційними часами Хмельниччини, з другого боку — з добою 
Маїзепинського ренесансу, господарчого та культурного, треба з того 
хаотичного матеріялу виділити окремі процеси; в тій невиразній ку
пі «людей Руїни» треба роздивитися живі обличчя діячів тогочасної 
України, вивчити їхнє громадське і особисте життя на тлі великих 
подій того ч асу . . .  Це безперечно' стане нам у пригоді для розуміння 
розвитку української державної думки та й усього українського жит
тя тогочасного.» (Зап. Іст.-Філ. Відд., 1928, XVI, стор. 200.)

В наведених словах і методологічна позиція автора і ціла програ
ма діяльности. Розвідка «До історії Руїни» підносить із  забуття ф і
гуру Михайла (в чернецтві Мелегія) Вуяхевича-Височинського. Бур
хлива біографія цього діяча, його піднесення й падіння, відбивають 
у  собі трагічність епохи. Кар’єра Вуяхевича зв’язана з його овіто- 
глядовою позицією — представника самостійницької уіфаанської дум
ки, — позначена й вимушеним опортунізмом, диктованим українськи-
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ми катастрофами. Характеристична його зв’язаність з церковними 
українськими колами. Замолоду писар Киево-Печерської Лаври —■ 
на старість її архимандрит, він більшу частину свого зрілого віку 
діє як генеральний старшина при гетьманах і уосіблює в своїй по
статі тісний зв’язок старшинства з духовною гієрархією. В уряді Сом
ка, <а згодом в уряді Дорошенка, Вуяхееич/ — співтворець і співреа- 
лізатюр їхніх самостійницьких політичних планів, за Самойловича і 
Мазепи — вимушений) практик «малих діл», пристосовництва і лаві
рування, він до кінця залишається індивідуальністю, з якою дово
дилось рахуватися — і скільки ж у цьому змарнованої сили, борсань 
і особистої драми талановитої людини! Оглоблин пише про це судо
вими словами точного досліду, висловлює гіпотези, а з-поза всього 
цього все таки виступає і його внутрішня схвильованість долею ви
значної оюоібистости. Самий текст цієї статті вкладається в 7 сторі
нок, але до цього значно більше сотні приміток, які дають змогу за
глянути в різні деталі історичного процесу, в них розкривається й 
'своєрідність наукової методи дослідника, яку прийнято називати 
«мжроіаналізою ».

Дослід «До питання про 'автора Літопису Самовидця» («Зап. Іст.- 
Філ. Від. 1926, VII—VIII) становить дальший зразок цієї «мікро- 
аналізи», складної мозаїки дрібних і значніших історичних фактів, 
яка творить образ Романа Ониськовича Ракушки-Романовського, як 
автора «Літопису Самовидця». Саме Оглоблин вперше докладно об
ґрунтував погляд, що «Самовидцем» був Р. Ракупжа, думки Олексан
дра Петровича знайшли дальше розвинення у  працях М. Покров- 
ського і М. Грушевського. Нинішній дослідник «Літопису Самовид
ця» Я. Дзира нічого істотного не спромігся додати до аргументації 
Оглоблина, але саме ім’я свого попередника, якому завдячує україн
ська наука розшифрування авторства цінного літопису, Дзира про
мовчав. Більше того, сучасний: совєтський дослідник не спромігся да
ти .психологічної сильветки Ракушки-Романовського, яку так блис
кучу розгорнув проф. Оглоблин. У Оглоблина Ракушка є і політич
ний діяч козацької України, якому випало на долю міняти політич
ні орієнтації, людина з виразним індивідуальним обличчям, і разом 
з тим промовистий речник соціальної неусталености суспільних від
носин другої половини XVII ст. (спочатку козацький старшина, піз
ніше — духовна особа).

Ця портретність носіїв української політичної думки властива і 
дальшим працям Оглоблина, коли він' виходить за границі доби Руї
ни. Ось перед нашими очима обережний стаїродубський полковник 
Михайло Миклашєвський з його спробами року 1702 таємно підготу
вати польсько-литовсько-українську угоду в союзі зі Швецією («До 
історії української політичної думки на початку XVIII в.», «Зап. Іст.- 
Філ. Відд. 1928, XIX, стор. 231—239).

А ось (за часів гетьмана Апостола) спритний здобув ач маєтків і 
несовісний «стяжатель» — Д. Дараганенко, що за свої нечисті ком
бінації зазнав «арматного в ’язнення через цілий тиждень». Наскіль-
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ки в тих часах популярною і живучою була державницько-соборни- 
цькащцея, .свідчить те, що й Дараганенко для якихось своїх цілей вва
жав за потрібне іна цій ідеї спекулювати, (приплутував самото геть
мана до ідеї українського великодержавництва й тим завдав; чимало 
клопоту Д. Апостолові у його листуванні з московськими урядовими 
чинниками.

Великою заслугою проф. Оглоблина було те, що він наювітлгав 
усебічно діяльність «ханського гетьмана» Петрика, людини, яка тра
диційно у світлі давнішої історіографії носила наличку (політичного 
авантурника, насправді ж, як виявилося в результаті чисельних роз
водок проф. Оглоблина, людини непересічних здібностей, особистої 
віідваїги, людини, наділеної гостротою політичного думання. Лрупу до
слідів цро Петрика опублікував наш учений на сторінках наукових 
видань ВУАН у 20-их pp., видавши їх і окремою збіркою: «Ескізи 
з історії повстання Петра Іваненка (Петрика), Київ, 1929 (вид. ВУАН); 
.але й пінзіше, в 1940 р. та й на еміграції, він кілька разів наново 
звертався до цієї тематики. Дослідникові пощастило опублікувати цін
ний документальний матеріял.

Петрик зважився до монтування союзу України із Кримом, як 
речник старшинської опозиції, яка плекала антимосковські пляни, і 
це змушує Оглоблина дуже уважно -простудіювати 'Скоріше замисли,
ЯК ДІЇ, ВСІХ ПОТЄНЦІЯЛЬіНИХ СПІЛЬНИКІВ ЦІЄЇ аіНТИМОіСКОВіСЬКОЇ змови, 
ов результаті бачимо т а к и  з н а ч н у  групу козацької старшини, що ра
хувала на Петрика. Підносить наш дослідник і  питання, чи не був 
і гетьман Мазепа останнім захованим снонукувачем -сміливого почи
ну Петрикового, питання, яка постає з наявних історичних матері ялів, 
але на яке немає змоги дати переконливої відповіді.

З аналізи Олександра Петровича бачимо, що Петрикова угода 
з Кримом з 1692 р. була виразом зрілости українських (самостійни
цьких ідеалів, повним запереченням* Переяслава, домовленістю з Кри
мом про військово-політичний союз на основі повної інезалежности 
української держави.

Національно-ідейна окресленість тогочасного українства не 'супро
водилася політичною рішучістю: занадто башто треба було ‘ставити 
на карту ризику; коли Петрик не здобув -поиертя серед оічової стар
шини, йому не лишалося нічого іншого, як -апелювати до козацької 
голоти гаслами соціяльного радикалізму, а тим -самим переставав він 
бути речником старшинських кіл гетьманщини, обертався в (гетьма
на «ханської України», не мав змоги спинити грабіжницьких захо
дів ісівоїх ооюзіників-татар та, таким чином, програвав (свої шанси і 
серед поспільства України. Олександер Петрович дошукується всіх 
деталів дії Петрика, найменших подробиць біографії цього трагіч
ного, хоч і блискучого діяча доби Мазепи. Цілість праць нашого до
слідника тяжить до монографії, і тільки недоступність тепер архі
вів не дає змоги завершити, заокруглити задуманий цикль.

Затерта, .примеркла ця 'сторінка нашого минулого, черіез наувагу 
й нерішучість попередніх істориків, виринає перед нами на світ Бо-
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жий 'завдяки юкрупулятній працьовитості дроф. Оглоблина і фасци- 
нує іовоєю яскравістю. Мудрість політичного досвіду і відчайність по
літичної ситуації, змови, рухи війська, заграви на шляхах татар, кров 
забитих і 'Кров покараних — все це ях сувора прелюдія, як розкова
ність на тому шляху, що ним піде1 І. Мазепа.

Книга понад 400 стор. «Гетьман Мазепа та його доба» є справж
ньою монографією, в якій автор має багато спільного з Б. Крупни- 
цьким, Д. Дорошенком та їхнім попередником Ф. Уманцем, очищаючи 
постать Мазепи від усіх тих очорнень, якими його обтяжила не тіль
ки російська великодержавна історіографія, але й українська (Ко
стомаров, Драгюмаков та ін.)-

Оглоблин -приділяє багато уваги постаті самого Мазепи, його осо
бистій і його іполітиченій біографії, намагається показати його світо
гляд та зв’язок 'світогляду з політичною практикою гетьмана. Разом 
з тим знайдемо чимало думок щодо духового стану тодішньої укра
їнської спільноти в її різних соціяльних прошарках, зрештою, й за
гальну характеристику стану української культури мазепинських 
часів.

Дуже складною натурою був цей гетьман, іа ще складніший полі
тичний шлях випав на йото долю. Обережний і замкнений в собі, він 
залишив іпісля себе багато загадок, які особливо,- трудні до розв’язан
ня, бо українські тогочасні архіви загинули. Все таки образ Мазе
пи у  Оглоблина вийшов змальований у цілому, хоч і не до кінця вираз
ний з -цричини нестачі матеріялів. Маємо перед нашими очима людину, 
зіткану ізі суперечностей, ще більше внутрішньо суперечну, як Бог
дані Хмельницький, мабуть, не менше від нього генія льну, одначе 
обставлену історичними умовами для своєї дії куди важчими, аніж  
їх  мав Богдан.

Здобувши освіту в Західній Европі, бувши замолоду на /службі 
у польського короля, він пізніше виявив себе, як наголошує Оглоб- 
лин, ревним прихильником православія. Плекаючи думку про дер
жавну незалежність України, мусів гетьман рівночасно культиву
вати дружбу із найбільшим ворогом цієї незалежвдсти Петром І. За
микаючи свій внутрішній світ перед цікавим оком сучасників, умів 
він здаватися відвертим, бути привабливим, завойовувати собі при
хильників і потрібних людей. У вчинках Мазепи, які серед його учас
ників часто знаходили моральний осуд, а в очах повіерхового істори
ка могли викликати закиди щонайменше неіпослідовности, була своя 
внутрішня логіка: на службі у Дорошенка він був вірний цьому твер
дому соборникові, ворогові Москви і Польщі. Але він відчув також 
і момент, коли треба було зректися Дорошенка. Він був дуж е близь
кою людиною до Самойловича, поки Самойлович мав спромогу боро
нити інтереси України перед Москвою, але коли гетьман-попович зу- 
дарився рівночасно із всесильним князем Голициним і з козацькою 
старшиною, Мазепа без усяких скрупулів використав державний пе
реворот, щоб стати на чолі держави. В боротьбі з/а здійснення собор- 
ницькото ідеалу Мазепа зважився усунути з і ш осї дороги безпереч-



22 Ю Р ІЙ  Б О Й К О

наш ідеаліста і лицаря Семена Палія. Чи не керувався все таки Ма
зепа особистим егоїстичним 'інтересом, монтуючи свої карколомні по
літичні заходи? Проф. Оглоблин не (виключає цього, як, наприклад, 
у постулюванні щодо Палія, однак показує, що коли б і міг бути цей 
особистий інтерес, то вііїн щоразу збігався з державно-творчим инте
ресом, ніколи не иєреростаючи в егоцентризм.

Мазепа, без сумніву, мав і  свою соціальну іпрограму. Йому при- 
ісвічув'ала ідея станової правно-норма лізаваної держави на чолі з 
гетьманом^монархом. Виплекуючи родову козацьку аристократію, Ма
зепа водночас змагав до певної суспільної рівноваги, стримуючи стар
шину від крайніх виявів захланництва, захищаючи посполитих від 
старшинського гніту, шукаючій соціяльної гармонії у станових від
носинах. Тим; часом козацька старшина, хоч і була в основному про- 
сякнена патріотичними ідеями, все таки у  буденному житті часто 
не спроможна ібула стримати себе від соціяльної експансії та від охло
кратичних замірів. В тогочасному українському суспільстві зударя- 
лпіся дві соціальні концепції: одна виявляла себе як старпіиінсько'- 
аристократична, друга мала гасло — «без холопа і без пана», що жи
ло з  часів Хмельниччини серед селянства. Мазепа був свідомий вну
трішньо-політичної небезпеки, але своєчасно відвернути її не м?ав 
спромоги, ідейного контакту з народніми низами не знайшов, під час 
союзу з .Карлом XII залишився народові незрозумілий і не підтри
маний.

Протимосковська постава на Україні була і в низах і на верхах 
української спільноти досить сильною потенціяльно. Але в масах ця 
потенція не реалізувалася почасти через несподіваність різкого по
вороту політики гетьмана в актимооковський бік, почасти через стра
тегічні несподіванки війни.

Тактичні помилки шведського війська -привели навіть до народ-* 
іньої партизанки проти Карла XII і Мазепи. Політично-духовий роз
брат, що намічався в українському супільстві вже за Хмельницько
го, виявив себе -широко в епоху піведсько-моісковського зуд ару і при
вів до політичної катастрофи, якої не в силі був відвернути й геній 
Мазепи.

Історію культурних осягів мазепинської України, як слушно за
значає Оглоблин, ще не написано. Та є вже багато причинків до неї. 
Наш історик не тільки .підсумував стостереження Д. Чижевсвкого', 
Штупперіха, Шєвельова, Залозецького та «інших, він додав ряд де- 
талшв в,ід себе, характеризуючи ренесанс українського бароікка того 
періоду. Для молодшого покоління дослідників залишив він широ
ке поле для поіпису.

Багато років црисвятив .проф. Оглоблин дослідженню «Історії Ру
сі®», сконцентрувавшися переважно на питанні авторства,- цього тво
ру. Що автором «Історії Русів» не був Георгій Кониський, стало же
ним для вчених уж е в другій половині XIX століття. Вчені висували 
різні гііпотези, припускаючи один раз, що автором був Григорій По- 
летика (помер 1784 p.), іншого разу вважаючи за автора Василя
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Полетику (помер 1845 р.), далі кн. Ол. Безбородьк а (помер 1799 р.) 
та інших. Достатніх аргументів для у ґрунтування своїх концепцій 
дослідники, одначе, не мали, питання залишається відкритим ось уже 
понад сто років. Мав свої припущення щодо авторства знаменного 
твору й Олександер Петрович, та, суворий у  самоконтролі, прийшов 
він до висновку, що цього питання він не спроможний розв'язати у 
межах дотепер уживаних метод. Він вирішив іти обхідним шляхом, 
встановити, д е  і к о л и  була написана книга, а тоді вже, спираю- 
чися на ці дві підстави, шукати ймення автора. Складне завдання 
встановлешія місця, в якому «Історію Русі®» написано, проф. Оглоб
лин виконав блискуче, користаючися своєю методою мікроаналізи. 
Цим місцем був Новгород-Сіверський, або його околиці, на це вка
зує у  творі місцева географічна номенклятура, місцеві ймення та 
дрібні оказії — все те, що докладно могло бути відоме тільки меш
канцеві вужчої Нов город- Сів ерщини. З цього Олександер Петрович 
зробив слушний висновок, що автор «Історії Русів» належав до Нов
городців еріського гуртка українських патріотів. Відкриття це справ
ді капітальне, і його значення збільшується тим, що воно стоїть у 
зв’язку з книгою Олександра Петровича «Люди старої України», яка 
променює на «Історію Русів», освітлює* до певної міри той ідеологіч
ний комплекс, яким насичена історіографічна пам’ятка XVIII істол.

Складнішою є оправа встановлення дати. З цього приводу проф. 
Оглоблин  ̂ пише: «Досліджуючи це питання на підставі аналізи ціло
го тексту «Історії Русів», ми прийшли до висновку, що вона була на
писана не раніше 1796 року, а найправідоподібніше — між 1802 і 1805 
роками» (Передмова О. П. Оглоблина до українського видання «Істо
рії Русів», Нью-Йорк 1956, crop. VIII). Поки Олександер Петрович не 
опублікував докладних доказів до цього твердження, які містяться 
в його праці «Студії над „Історією Русів*'», можемо умовно прийня
ти його датування з уваги на його науковий авторитет. Дослідник 
вважає, що патріотична новгород-сіверська громада цього відтинку 
часу іне досить знана. Однак, навряд чи він заперечить, що вона (гро
мада) 'ідеологічно не могла б істотно відріжнятися від гуртка патріо
тів сумежних попередніх десятиліть, тож і світогляд отих Гудовичів, 
Миклашевіських, Полетик (хоч як вони неоднорідні), відсвічує в «Істо
рії Русів».

Олександер Петрович висловлює, між іншим, припущення, що 
«Історія Русів» писалася не одною особою (там же, crop. VIII). Цю 
думку слід би підтримати. За це промовляє наявність різких супе
речностей у тексті книги. Так, напр., характеристика І. Мазепи по
чинається словами: «Гетьман Мазепа був природний поляк з фамі
лій литовських. Казали, що втік він із Польщі з  невідомих причин . . . » 
(«Історія Русів», Нью-Йорк 1956, стор. 248). Зовсім інше говориться 
у  наступних словах: «. . .  Мазепа, як усім відомо, бувши християни
ном, глибокопобожі-іим, що побудував 'своїм коштом; багато мана- 
стирів і  церков, уважав за смертний гріх проливати кров -своїх зем
ляків та одновірців і  додержував того зі рішучою твердістю, не схи-
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ллючись она жадні переконування» (там же, стор. 290). Аналогічних 
прикладав можна б навести більше, не робимо цього лише з-за .браку 
місця та щоб не надто відхилятися від нашої теми.

Хоча й імовірним є, що «Історія Русіїв» складається зі сполучення 
текстів кількох авторів, все таки має рацію наш дослідник, коли ба
чить її під аспектом ідеологічним як певну цілість.

«Історія Русіїв» — твір ідеологічний, історіософічний, більше того, 
€ він (виразом окресленого світогляду. І ніхто, здається, з наших істо
риків не схарактеризував цього ідейного комплексу книги так поєно, 
як це зробив Олександер Петрович.

Згідно з тим, у творі виявилася тяглість історіографічної україн
ської традиції; просвітницьке раціоналістичне світоглядове насвітлен
ня в дусі філософії XVIII ст. сполучилось з релігійністю; демократизм 
є головною прикметою твору; етичних принципів шукає «Історія Ру~ 
сів» у історичних діях українського та інших народів і ними міряє 
виправданість тих чи інших політичних вчинків.

Значною мірою леґендарна за своїм змістом, ця історія є докумен
том гуманного патріотизму, що виводить державне право України 
з  глибини правіків та осуджує загарбницьке варварство москалів, 
поляків, турків з погляду загальнолюдської моралі. Цей етичний під
хід, сказати б, етичний патос, відзначає Олександер Петрович чітко, 
і тут, власне, світоглядова своєрідність «Історії Русів» в порівнянні 
до попередніх виявів української духов ости.

Щодо демократизму авторів твору, то цро нього слід говорити 
умовно. Це був демократизм аристократично -старшинський, в ньому, 
згідно з проісваткицькими ідеалами, могли звучати й ноти співчуття 
до простолюддя, але сильно дала себе взнаки зневага до- «гультяй
ства», до пастухів, тобто до найбільше знедоленої частини селянства.

«Історія Русів» у багатьох місцях палахкотить антимосковським 
патосом, вона насичена обороною споконвічних прав українського на
роду, і все таки в цій історії зійдено з того зеніту, на який піднеслася 
ся українська політична думка кінця XVII—початку XVIII віку: 
«Історія Русів» є висловом автономістичної ідеї, а, соборницький ідеал 
тут уж е виразно не присвічує. Тому деякі надто високі тони, взяті 
Олександром Петровичем у оцінці позитивів «Історії Русів», слід би 
розглядати як данину величезному емоціональному захопленню до
слідника, зрозумілому, звичайно, коли взяти під увагу, що- наш до
слідник десятки років заглиблюється у  твір і бачить в ньому багато 
прекрасних нюансів, які рядовому читачеві ще недоступні й не по
лонять його в площині естетичній.

Щоб належно розглядати книгу «Люди старої України» (Мюнхен, 
1959), потрібна була б докладна рецензія. Обсяг праці статті дозво
ляє наїм лише* на поодинокі загальні міркування.

Люди старої України — це українські діячі другої половини 18 ст., 
ті, (що купчились навколо гетьмана К. Розумов ського та ті, що у  
80-их і  90-их роках творили тісно пов’язаний гурт на Новгород- 
Сіверщині.
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Українська історіографія XIX і поч. XX ст. в дуже примерклих 
тонах насвітлю© ал а епоху гетъмана Розу морського. Крах його геть
манства клав! понурий коль op ит на все його гетьманування. Але так 
.сталося !в нашій історіографії, а не в історичній дійсності. Насправ
ді ж  епоха Р оз умов с ь кот о, як показав проф. Оглоблин, була позна
чена національно-культурною зрілістю Лівобережної України та її 
аопіраїціями на ооборницьку велико державність.

Іван Франко і Михайло Грушевський, як великі ерудити, інстинк
том відчували, що Україна кінця XVIII ст. була сповнена духової 
напруги в шуканні українських політичних перспектив, та вони оби
два лише натякали на це. Заслуга відкриття цілої духової панорами 
періоду 80—90-их pp. XVIII в. належить О. П. Оглоблину* Гурт 
українських держаївників навколо Новгород-Сіверського тих часів 
(відкрив він. Він розшукав для цього невідомі до нього архівні ма
теріали (Чернігівський і Київський архіви і дещо архівне з-поза 
іних), використав дуж е широко літературні] джерела, які не раз у нас 
уж е пішли в непам’ять, і своєю улюбленою методою мікроанаотізи 
знов таки -.створив перед нами цілу ґалерію образів «луччих людей» 
Гетьманщини, які не раз виступають так рельєфно перед нашим ду
ховим зором, немов бачимо їх на екрані. Близько ЗО діячів, переваж
но з  Новігород-Сів ерського: Андрій Гудович, Андрій Лев анідів, Опа- 
нас Лобиоевич, Григорій Покас, Андрій Полетика, Архип Худорба та 
інш і!. . .  Про деяких з них допитливий український читач і до появи 
книги Оглоблина міг знайти якісь -скупі відомості, більшість ж е імен 
цих діячів він уперше розкрив тільки в цій дорогоцінній збірці стат- 
тей, які опрацьовувалися десятками років, публікувалися колинне- 
коли в ршзіних іперіодиках і вперше були зібрані в окремий том щой
но 1959 року.

Дуже цінним є те, що проф. Оглоблин поставив під знак сумніву 
підхід О. Лазаревського до минувшини, його «прокурорський тон» у 
«Людях старої Малоросії». Звісно, самих фактів старшинського со
ціального здирства і гноблення, що їх насвітлив Лазаревський, проф. 
Оглоблин не збирається заперечувати, але він рішуче відкидає уза
гальнення, які випливають у Лазаревського з йото книги і які пля
мують (старшинство, як антилюдяну еґоїстичну соціяльну верству. 
Матеріял дослідів особливо скомплікований, дуже часто фрагмен
тарний, і  його фрагментарність небезпечна для обох дослідників, 
так для Лазаревського, як і для О. Оіглобліина. Добре, що Олександер 
Петрович у стосунку до цього матеріялу дуж е обережний: він не 
роібить генеральних висновків, він розглядає лише поодинокі поста
ті в їхньому українському державницькому наставленні, не ховаю
чи} там, де це впадає в очі, й соціяльної обмежености іпалких держав- 
ників (О. Дівовича, Г. Покаса). Надіймося, що досліди наших прий
дешніх учених у  сприятливіших обставинах майбутньої Самостійної 
України дадуть змогу знайти повною мірою співвідношення поміж  
соціальним і національним у  політиці українського старшинства, а 
тим часом маємо всі підстави радіти, що в особі проф. О. Оглоблина
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заявився салідний ‘антагоніст О. Лазаревського. На нашу думку, 
Олександрові Петровичу вдалося слушно наголосити, що окріемі пред
ставники українського старшинства репрезентували у своїй патріо
тичній поставі не лише свій станово-соціяльний «інтерес, але й керу
валися загальнонаціональними засадами, захищаючи українське се
лянство' (В. В. Капніст), або рядове козацтво (Т. Калинський).

У відтворенні портретів «старої України» Олександер Петрович 
зробив дуже багато, ним реконструйовані образи державників, зде
більшого, не «можуть викликати сумнівів. Та неминуче, за наявних 
люк у матеріялах, мусів дослідник звертатися до припущень. Якщо 
вони не всі себе в майбутньому виправдають, то це річ ;у дослідах 
натуральна. Ми, зокрема, не можемо погодитися з думкою Олексан
дра Петровича про те, що князь О. Безбородько щиро вважав себе 
за українського патріота (стор. 155). Кн. Безбородько, без сумніїву, 
був патріотом Російської Імперії й забезпечував свосю діяльністю 
імперіяльні інтереси російського уряду й народу. Наслідки його за
гальновідомої діяльно'сти промовисто свідчать за це. За це, зрештою, 
свідчать і деяка дані, дуже об’єктивно наведені в «Людях старої Укра
їни» (стор. 11, 25, 88 та ішпі).

Серед численних вдалих нарисів книги особливо виділяється на
рис про В. В. Кагшіста. Проф. Оглоблин піднявся труду дати наново 
біографію цього українського діяча й патріота, що водночас був і 
визначним російським поетом. Російське літературознавство1 вж е ство
рило «свій шабльон біографії В. В. Каїпнііста і цим способом штучно 
відмежувало поета від українського світу. Проф. Оглоблин сміливо 
заперечив твердження російських літературознавців. Він розглянув 
літературну творчість Капшста і встановив, що частина творів пись
менника носить на собі виразні познаки украіінськости їх автора. Зо
крема, наш учений, використавши дослід німецького славіста Ґеорґа 
Зіакке про «Оду на рабство», доповнив d уґрунтував Заккові (спостере
ження. Полум’яна ода Калніста, як виходить, мала дуж е виразне 
державницьке демократичне наставления, з відданістю козацьким 
свободолюбивим ідеалам Гетьманщини та з увагою до долі україн
ського селянства. До спостережень цроф. Оглоблина над українським 
струменем у  творчості В. Капніста треба додати ще, принаймні, дві 
поезії: «Пленение Израиля» й «На разбитие єгиптян», що їх  ми зна
ходимо вперше в «Полном собрании сочинений» ino era, опублікова
ному 1849 року.

«Пленение Израиля» дає змогу Капністові в долі жидівських біб
лійних співців бачити долю українських поетів:

У вавилонских рек мы сели и рыдали:
Прискорбно там святой Сион воспоминали.
Средь нас на ветвиях, под) деревом сухим,
Псалтыри наших струн лишеїгньїе висели,
Там ведшие во плен нам стражи повелели 
Дабы воспели мы Сионски песни им.
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** *
Как песнь Господню петь в земли я чужой буду?
Божественный Сион! Коль я тебя забуду
Забвенною навек моя десница будь;
К  гортани моему прильпи язык мой вечно.
Когда я о тебе не поскорблю сердечно;
Не восхощу тебя с весельем помянуть.

Ізраїль-Україну ворог руйнує дощенту, поет сприймає це як 
Господню кару, що віпала на батьківщину, але він також благослов
ляє й тих, хто помститься в майбутньому над імперією за цю страш
ну руїну.

Не менше ясний український світ почувань у переспіві 46 глави 
пророцтва Оремії «На разбитие Египтян». Єгиптяни втілюють у собі 
міць Російської Імперії. Але їм протиставлені «мавряни, лівілим, лі- 
дя-яи». Настане рокований день, коли «Господь врагам своим отмстит», 
народи переможуть московську твердиню. І поет звертається до Росії:

Глаїву твою покроет струп;
Беснуясь длань свою изложешь,
А враны растерзают труп.

Капніст не взагалі переспівував біблійні тексти, а саме те, що 
з точки зору українського патріота могло звучати політичною акту
альністю. Тут він був попередником «Давидових псалмів» Шевченка. 
Але аналогія між поетом-Шевченко.м і поетом-Каиністом на цьому 
й кінчається. Бож під тиском невблаганного життя Капніст спускав
ся й до одопи'сного служіння інтаресам Імперії. В поезії для Капніста 
характеристичний болючий комплекс роздвоєння душі, властивий піз
ніше М. Гоголю (та й не тільки йому!).

Але повершися до наукових відкрить Олександра Петровича. Сам 
факт Берлінської мшсії Капніста відомий уж е з кіння XIX ст. Одначе 
народницька історіографія не спроможна була усвідомити Каїпшстові 
заходи язк серйозний політичний крок. Навіть М. Грушевському зда
валося, що В. Капніст виявив себе тут «гарячою головою». Вперше 
ісаме Олександер Петрович наочно довів, що Берлінська місія була 
значною ‘мірою реалістичним кроком українських політиків. Наш до
слідник показав той гурт українських державників, який був зв’я
заний з Каїпністом і якого репрезентантом він мзіг бути в Берліні, 
розкрив наявність військової бази для реалізації задуму відокрем
лення України від Росії (невдоволення? українських полків у зв’язку
о перетворенням їх у російські військові з ’єднання), схарактеризував 
ісхідньоевропейську політичну кризу початку 90-их років, яка могла 
«сприяти українським самостійницьким планам. У світлі дослідів проф. 
Оглоблина Берлінська місія Капніста набрала того значення в істо
ріографії, яке вона мала в самій історичній минувшині.

З великою втіхою ми прочитали статтю Олександра Петровича 
«Берлінська місія Капніста 1791 року» («Український історик», 1974, 
№ 1—3), що є полемікою з американським професором Вільямом Ед-



28 Ю Р ІЙ  Б О Й К О

жіертюном, який слідом за совєтськими тарє-дос л і дамками пустився 
на шлях фальсифікації постаті В. Каїпніста. Некомпетентність і тен
денційність В. Еджертона проф. Оглоблин так блискуче представив, 
що наїм тут немає чого додавати. Радісно було читати рядки статті 
проф. Оглоблина, такі струнко логічні, сповнені елеґанції і наївіть 
іскорок гумору у  (відношенні до невдахи-протквника; захоплює й те, 
що на прикладі полеміки ми бачимо, як наш ювілят залишається не- 
ізмінно юним у духовому розумінні.

Книжку проф. Оглоблина «Оланаїс Лобисевич» (Мюнхен—Нью- 
Йорк 1986) кожний, хто любить українську давнину, читатиме як за
хоплюючий роман. Автор розсуває завісу минулого, що досі затуля
ла перед нами новгород-сіверський гурток кінця XVIII століття, ще 
повніше, ніж  він це зробив у книзі «Люди старої України». Його чис
ленні ґрунтовні примітки в цьому невеличкому томику являють вий- 
кятжовий скарб для того, хто продумує втаємничені шляхи україн
ської політично^4 думки кінця XVIII віку. Шановний професор вико
ристав відай усе, що досі писалося про О. Лобисевича, він звертає 
увагу на плоди недбалости окремих учених,, які перекрутили не тіль
ки деякі відомості про автора «в малороссийский кобеняк переоде
тых» Вергіліевих пастухів, але й саме прізвище Лобисевича. Оглоб
лин визбирав все, що тільки можна знайти' за нинішнього стану нау
ки, про О. Лобисевича, дав струникй скелет йото біографії. Разом 
з  тим висунув він сміливу гіпотезу: Лобисевич був не лише хроно
логічно попередником І. П. Котляревського, він став і його ідейним 
предтечею, наситивши свою переробку Вергілія актуальним для то
дішніх українців духово-політичним змістом. За відсутности тексту 
«Пастухів», на жаль, цю тезу цілком переконливо довести немає змо
ги. Олександер Петрович відкидає думку М. І. Петрова, що «Пасту
хів» написано у 70-их pp. XVIII віку, час написання наш учений пе
реносить на початок 1790-их років, «десь невдовзі перед 1794 роком». 
{«О. Лобисевич», стор. 70). З цим, мабуть, слід погодитися. Але коли 
так, то постає капітальне питання: був Лобисевич попередником Кот- 
ляревськогоі чи першим його послідовником?

Відомо, що за Котляревським уж е в 1789 році в семінарії закрі
пилася слава «віршопльота». Відомою є увага Котляревського до Вер- 
гїлія вже на шкільній лавці. Перші три частини «Енеїди» не були на
писані одним заходом у 1793—34 pp., початки цієї роботи сягають 1789 
року. 1790-ті роки — це час, коли Лобисевич жив на Новгород- 
Сіверщині. Виглядає дуже можливим, що полтавські семінаристи, 
закінчуючи семінарію або їдучи на ферії, деклямували перші звучні 
строфи перелицьованої «Енеїди» в усіх-усюдах, також і не в глухо
му тоді Новгород-Сіверську; те, що вражало' в Котляревському його 
ісемінарійних колеґ, могло знаходити відгук і поза стінами семіна
рії. Це, звичайно, наше припущення, яке ми) покищо достатньою мі
рою довести не маємо змоги.

Закінчуючи нашу статтю, хочемо ще і ще раз побажати нашому 
достойному ювілятові довгих років успішної творчої праці, яка дає 
йому найбільшу життєву радість.


