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О чемъ давая знать предлагаю Вашему Преподобію упомянутыя 
выше 10 рублей выслать ко мнѣ для представленія въ консисторію, 
•и на пересылку таковыхъ по почтѣ 15 копѣекъ. — Уляницкій.

3. Благочинный Томашовскаго благочинія. Лк 509 8 Ноябра 1872 г. 
— с. Потуржинъ.

Квитанція на 10 рублей.
Дана сія Настоятелю Ходыванецкаго прихода священнику Юльяну 

Курмановичу въ томъ, что согласно распоряженію Холмской Епархіаль
ной Консисторіи отъ 24 Іюля с. г. за JVs 1604, наложенный на него въ 
пользу посвящѳнническихъ вдовъ и сиротъ штрафъ въ размѣрѣ десяти 
(10) рз'блей за несвойственныя выраженія употребленныя имъ какъ въ 
проповѣди при похоронахъ въ Посадовѣ, такъ и въ розговорѣ съ при
четниками, мною полностью взысканъ для отправленія въ консисторію.

(Печатка). Северинъ Уляницкій.
Подав Ів. Крипякевич.

Д а н и л о  ( Ѵ і о р д о в е д ь .
Некрольоґ'ічна замітка.

10 (28) червня скінчив жите Нестор українського пись
менства Данило Лукич Мордовець (Мордовцев), на сімдесят пятім 
році житя, що йно по сьвяткованню пятдесятлїтя його літератур
ної дїядьности.

Роджений на східнім пограничу України, вирісши й вихо
вавши ся в глубокій Росії, він визначав ся тим елементарним 
запалом до українства, який так часто збуджуеть ся у Україн
ців на чужині —  заиалом, де ностальіія і романтична ідеалі
зація рідної природи й краю зістають ся підставою, не дохо
дячи до ніяких виразнїйших консеквенцій і сьвідомих виводів. 
Репрезентантом такого романтичного українофільства зістав ся й 
Мордовець; українське почуте в нїм часом розгорало ся малень
ким сьвітельцем, часом пригасало, але ніколи не служило йому 
провідною зорею житя і грало в нїм підрядну ролю —  аж до 
можливости висказів з його боку часами в чисто централістич
нім дусі1)...

Близький приятель Костомарова, він переймав його зайнятя й 
замилування. Був разом з ним статистиком, етноїрафом і журна- *)

*) Звістна статя його: Центры и окраины, передрукована ним 
в збірнику „Историческіе пропилеи“, 1889.
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лїстом в Саратові, істориком в Петербурзі. По виході з петербур- 
еького університету Костомарова, на Мордовця навіть оглядали ся 
як на можливого кандидата на його катедру. Але з сих плянів 
нічого не вийшло, і Мордоведь згодом покинув історичну працю 
та перейшов до історичної й побутової, белетристики (російської 
переважно), що й зістала ся його спеціальністю. Історичні праці 
його —  Самозванцы и понизовая вольница, 1867, Гайдамачина, 
1870 (нове виданне 1884), Политическія движенія русскаго на
рода, 1871, мали успіх в ширших кругах, відповідаючи сучас
ним інтересам і напрямам суспільности, але в науці не могли 
зробити йому імени, —  в тім числі й Гайдамачина. В історичній' 
белетристиці він також нераз звертав ся до українських тем (Сагай
дачний, Царь и Гетманъ (Мазепа), Гетманъ-монахъ (Юр. Хмель
ницький), Дві долї (Ів. Сїрко), Семен Палїй), але визначаючи 
ся часом інтересним змістом і легким стильом, вони не дають ні
якого глубшого погляду на минувшість України, глубшого розу
міння українського питання —  так само як і його живо й інте
ресно написані публїцистично-лїрічні оповідання-фелетони на. 
українські теми (Скажи міеяченьку, Сон-не-сон, Із уст мла- 
денцїв).

В сумі його перші українські оповідання (видані торік ра
зом Видавничою Спілкою) зістали ся найбільше цінним і трів- 
ким в його літературній спадщині, тим часом як пізнїйші часто 
збивають ся на манеру —  сентіментальну напушистість з одного- 
боку, старосьвітське українофільське блазенство з другого боку. 
З сих причин його останні українські повісти були досить не
прихильно прийняті в українських кругах1). Його повість „Дві 
долї“, прислана для першого річника Іїт.-Наук. Вістника, дла 
прикрашення сього видавництва, викликала таке невдоволенне 
в публицї, що редакція мусїла в другій половині всіляко її 
коротити й „чистити“, хоч, розуміеть ся, було прикро вразити 
таким інцидентом старого автора. Поясню до річи ще одну 
подробицю звязану з сею повістю: оден з земляків, намовивши 
Мордовця до написання сеї повісти для Л.-Н. Вістника, прио- 
біцяв заплатити йому такий гонорар від себе, який він бере 
з росийських видань за свої росийські повісти, але Мордовецъ 
по сій неудачі повісти зрік ся гонорару, і з нього був утво
рений літературний фонд ім. Мордовця, з доходів котрого ви—

J) Пор. рецензію на його „Палія“ в Л.-Н. Вістнику 1902, ѴПІ.
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дають ся' підмоги українським письменникам з першим правом 
для авторів історичних повістей.

Від смерти Костомарова, протягом двадцяти літ, Мордовецъ 
грав ролю репрезентанта українства в петербурських і взагалі 
росийських кругах. Він виступав часами в сїй ролі в публі
цистиці, і постійно майже фіїурував в ній при всякого рода 
оказіях. „Дїд-Мордовець“ став з сього боку загально звістною 
фіїурою. Та при тім характері українства, який репрезентував 
Мордовецъ, не можна назвати сю репрезентацію щасливою, 
і в кождім разі до утворення пожаданих відносин і зрозуміння 
правдивого українства в чужих кругах вона не богато причи
няла ся.

В своїй фоноїрамі, продиктованій рік тому, Мордовецъ ви
словив сумне переконанне своє, що він дуже мало зробив для 
українства в порівнанню з тим, що міг би зробити, й свій за
повіт молодшому поколінню, аби воно було для України продук
тивнішим, нїж було старше, і передовсім —  ніж сам він. В дій
сносте він, розуміеть ся, був ще досить продуктивним як на 
евої часи. Але обставини, в яких він стояв, як чоловік „свій“ 
в ліберальних росийських кругах, в росийській літературі і пу
бліцистиці', давали йому спромогу робити далеко більше. Се він 
відчував сам, і богато разів внсловляв, почавши від 80-х рр. 
і аж до смерти. Шкода таланту, шкода чоловіка!...

М . Груш евський.


