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ВСТУП

Актуальність дослідження. Розбудова Української держави вимагає 

високого рівня національної свідомості народу, у формуванні якої велику 

роль відіграє історична наука. Використовуючи у своїй діяльності глибокі 

знання минулого, кожне покоління, спираючись на історичний досвід, 

активно вирішує проблеми суспільно-політичного виховання та соціально- 

економічного будівництва. Осмислення історичного минулого найбільш 

ефективно реалізується крізь призму рефлексії діяльності його 

репрезентантів -  безпосередніх учасників історичних подій, життя та 

діяльність яких стали змістом і невід'ємною складовою складних 

історичних, націотворчих, державотворчих процесів. Основою, що 

сполучає комплекс наукових розвідок, присвячених вітчизняній історії, є 

діяльність громадських діячів, учених і митців, які сприяли поступальному 

розвитку української нації.

У цьому контексті особливого значення набуває вивчення життя та 

діяльності учених і митців, які прислужилися розвиткові науки та культури 

і поширенню історичних знань. До них належить Данило Лукич Мордовець 

(1830 -  1905) -  письменник, історик, публіцист, популяризатор української 

культури. Поєднуючи цивільну службу з громадською, літературною та 

науково-просвітницькою діяльністю, він набув значної популярності як 

автор історичних романів, повістей, монографій та публіцистичних 

розвідок в галузі історії України.

Науковий та літературний доробок Д. Мордовця не отримав належної 

обґрунтованої оцінки. Його життєвий шлях, громадська та науково- 

просвітницька діяльність досі не були об'єктом комплексного дослідження, 

що й зумовило актуальність теми дисертації.
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Зв’язок дисертаційної роботи з науковими програмами, планами, 

темами. Дисертація виконана відповідно до плану науково-дослідної 

роботи кафедри українознавства, політології і соціології Чернігівського 

національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка в рамках 

дослідження теми “Регіональні проблеми історії України”, затвердженої 

Вченою радою університету (протокол № 10 від 26 травня 2009 р.).

Мета дослідження полягає у тому, щоб на основі аналізу джерел та 

наукової літератури реконструювати життя та творчість Д. Мордовця, 

з ’ясувати його роль і місце в громадському та науково-просвітницькому 

соціокультурному житті другої половини XIX -  початку XX ст.

Зазначена мета вимагає вирішення наступних дослідницьких 

завдань:

-  з’ясувати стан розробки проблеми в історіографії;

-  розкрити інформаційний потенціал джерельної бази;

-  схарактеризувати методологію дослідження та задіяний методичний 

інструментарій;

-  відтворити основні етапи життєвого шляху Д. Мордовця та чинники 

формування його світогляду;

-  схарактеризувати цивільну службу та громадську діяльність 

Д. Мордовця;

-  з’ясувати внесок Д. Мордовця у розвиток історичної науки;

-  визначити особливості історичної публіцистики Д. Мордовця. 

Об’єктом дисертаційного дослідження є особистість Д. Мордовця в

контексті соціокультурних процесів XIX -  початку XX ст.

Предметом дисертаційного дослідження є життєвий шлях, 

громадська та науково-просвітницька діяльність Д. Мордовця.

Хронологічні рамки дисертації охоплюють період життя 

Д. Мордовця (1830 -  1905 рр.).
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Територіальні межі пов'язані з регіонами Російської імперії, де 

проходила службова, громадська та науково-просвітницька діяльність 

Д. Мордовця.

Наукова новизна дисертації полягає в тому, що запропонована тема 

не була предметом спеціального дослідження. На підставі аналізу 

широкого кола документів і матеріалів уперше комплексно відтворено 

основні етапи життя та формування світогляду Д. Мордовця, 

схарактеризовано його науково-просвітницьку діяльність та українознавчу 

спадщину. До наукового обігу запроваджено нововиявлені документи 

особового походження, які дали можливість з’ясувати й уточнити перебіг 

службової діяльності Д. Мордовця, реконструювати його творчу 

лабораторію.

Практичне значення результатів дослідження полягає в тому, що 

основні положення дисертації, узагальнені факти, спостереження та 

висновки можуть бути використані при підготовці узагальнюючих 

наукових праць, підручників, лекційних курсів з історії України й 

історичного краєзнавства, історії української літератури.

Апробація результатів дослідження. Основні положення та 

висновки дисертації обговорювалися на засіданнях кафедри

українознавства, політології і соціології Чернігівського національного 

педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Загальна концепція 

дослідження, його окремі аспекти апробовані на XII-XVII Наукових 

конференціях молодих вчених та студентів Навчально-наукового інституту 

історії, етнології та правознавства імені О.М. Лазаревського Чернігівського 

національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка (2009 -  

2014 рр.), Міжнародних науково-практичних конференціях «Историко

правовые и социально-экономические аспекты развития общества» 

(м. Чернігів, 2013-2014 рр.), Міжнародній конференції «Наука: теорія, 

методологія, практика» (м. Вроцлав, Польща, 28-30 вересня 2013 р.),
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Міжнародній науково-практичній конференції «Історичні, соціологічні, 

політологічні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень» 

(м. Херсон, 17-18 жовтня 2014 р).

Публікації. За темою дисертаційного дослідження автором 

опубліковано 9 статей, загальним обсягом 5 др. арк., з них п’ять -  у 

фахових виданнях, 1 - у  закордонному виданні.

Структура дисертації обумовлена змістом, метою і завданнями 

дослідження. Вона складається зі вступу, трьох розділів, дев’яти 

підрозділів, висновків, списку використаних джерел та літератури (369 

найменувань) і додатків (8 найменувань). Загальний обсяг рукопису 

становить 209 сторінок, з них основна частина 166 сторінок.
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РОЗДІЛІ

СТАН НАУКОВОЇ РОЗРОБКИ ПРОБЛЕМИ, ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА, 

МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

1.1. Історіографія проблеми

Аналіз наукової літератури дозволив умовного виділити три основні 

періоди у вивченні життя та діяльності Д. Мордовця. Перший з них 

охоплює другу половину X IX - початок XX ст.; другий -  ЗО -  80-і рр. 

XX ст., третій -  90-і рр. XX ст. -  початок XXI ст.

Перший період репрезентують публікації сучасників -  науковців та 

літературних критиків, присвячені діяльності Д. Мордовця, а також 

рецензії на його твори. Творчість Д. Мордовця привертала увагу 

визначних українських учених, письменників та громадських діячів, 

зокрема В. Антоновича, С. Єфремова, І. Франка, О. Кониського, 

Є. Чикаленка, Б. Грінченка, Д. Яворницького та ін. Так, В. Антонович в 

рецензії на роман «Сагайдачний» в «Киевской старине» зазначав: 

«Написати побутову і історичну повість із життя козацтва початку 

XVII ст. складає, як гадаємо, одне з найтрудніших завдань для 

белетриста» [253, с. 134]. С. Єфремов в «Історії українського 

письменства» у 1911 р. згадував: «Почав Мордовець свою діяльність в 

українському письменстві поемою «Козаки і море» (надрукована 1859 р ), 

виказав себе далі гарними оповіданнями в «Основі» -  «Дзвонар» і 

«Солдатка», але як «Основи» не стало, на довгий час зник з обрію 

українського письменства...» [280, с. 321]. На жаль, зосередившись на 

становищі української літератури після Валуєвського циркуляру і ролі 

Галичини в національному відродженні української думки, С. Єфремов 

призабув про Д. Мордовця і згадав про нього лише у повторному виданні
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праці в 1919р., назвавши жертвою загального становища українського 

слова під час царської реакції» [280, с. 86].

До творчості Д. Мордовця звертався І. Франко. Як письменника і 

мислителя його приваблювала особистість письменника з огляду на його 

національну ідентичність. Порівнюючи написане Д. Мордовцем 

українською і російською мовами, І. Франко зазначав: «Яка велика різниця! 

Так і видно відразу, що п. Мордовець властиво працює на ниві літератури 

московської, а на вбогу ниву українсько-руського письменства являється 

тільки рідко, що так скажу святочною порою, не для літературного 

заробітку, але пертий непоборимою потребою -  вилити на рідній мові ті 

думки, чуття і спомини, котрі не завсігди можна вилити на мові чужій. Той 

святочний характер носять на собі всі очерки п. Мордовця» [361, с. 148]. 

Осмислюючи на схилі літ свій україномовний доробок, Д. Мордовець 

писав: «Десь і рідну мову забув у чужій стороні!.. Так ні ж, не забув, а так 

якось-то одбився трохи, як от одбивається весною та літом птиця од своєї 

стаї, а восени знов пристає до стаї, щоб укупі летіти до вирія» [240, с. 140].

Відомий український письменник і громадський діяч О. Кониський 

також високо цінував творчість Д. Мордовця. Він упродовж своєї 

літературної діяльності не тільки боровся за українську справу, але й 

закликав усіх знайомих і близьких, до яких відносив і Д. Мордовця, «боліти 

національним занепадом рідного краю і вважати національне відродження 

українського народу за найпекучішу потребу, куди головним чином і 

віддати свої сили» [72].

Є. Чикаленко, прочитавши повість «Сорока на лозі», звернувся до 

Д. Мордовця з пропозицією писати твори на народну тематику українською 

мовою, а гонорар за їх публікацію зобов’язувався виплачувати особисто 

[107].

Письменник, етнограф, історик і громадський діяч, один із 

засновників Української радикальної партії Б. Грінченко був не тільки
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особисто знайомий і підтримував постійне листування з Д. Мордовцем, 

але й надавав йому допомогу в літературних перекладах та редагуванні 

окремих творів українською мовою. Так, перекладаючи українською 

історичну працю «Сагайдачний» для публікації в Галичині, він радив 

авторові переписати сюжети, пов’язані з військовою майстерністю 

козаків. При цьому майже в кожному листі Б. Грінченко закликав більше 

писати українською, особливо творів, пов’язаних з українським козацтвом 

[67].

Тісний творчий зв’язок з Д. Мордовцем підтримував Д. Яворницький. 

Під час зустрічей у Санкт-Петербурзі та у своїх листах він як шанувальник 

історичних творів Д. Мордовця, звертався до старшого колеги за порадами 

і консультаціями щодо своєї наукової діяльності та роботи над архівними 

матеріалами для монографії «Історія запорозьких козаків». В одному з 

листів він повідомив Д. Мордовця, що терміново відбуває до Москви, де на 

нього чекають понад 700 справ з історії Запорозької Січі [106, А-4932].

У відповідь на зауваження щодо необхідності писати свої твори 

українською мовою, Д. Мордовець у листі до О. Огоновського (автора 

«Історії літератури руської (української)» наголошував на «жорстокості 

російської цензури, яка змушує мене писати лише «по-московськи» [327, 

с. 376]. Окрім того, в житті Д. Мордовця було немало випадків, коли 

єдиним джерелом існування були літературні гонорари, а це означало, що 

потрібно і публікуватися переважно російською мовою.

Якщо представники української інтелігенції критикували 

Д. Мордовця в основному за мову творів, то російської -  за ідеалізацію 

козацтва та прихильність до «низової вольниці».

Стислу статтю про Д. Мордовця, в якій окреслено головні віхи його 

біографії та перелічено найважливіші публікації, у 1896 р. було вміщено в 

«Энциклопедическом словаре» Ф. Брокгауза та І. Єфрона [314, с. 842].
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Біографічні відомості та бібліографію найважливіших творів 

Д. Мордовця наведено у публікаціях, присвячених 40-річчю та 50-річчю 

творчої діяльності письменника. До них належать «Юбилей 

Д.Л. Мордовцева» в часопису «Исторический вестник» за 1905 р. 

Б. Глинського [265, с. 944]; «Мордовцевы в Саратове» в «Историческом 

вестнике» за 1907 р. П. Юдина [187, с. 922] та «Идейные романы 

Д. Мордовцева» в «Беседе» за 1906 р. О. Налимова [325, с. 54]. У контексті 

регіональної історіографії доробок Д. Мордовця у загальних рисах 

схарактеризував відомий краєзнавець М. Краснянський у нарисі 

«Уроженец Дона писатель Даниил Лукич Мордовцев. 1830 -  1905» [296, 

с. 49].

Прогресивні письменники Росії підтримали роман Д. Мордовця 

«Знамение времени». Зокрема, В. Короленко в «Истории моего 

современника» писав: «Роман мав у той час великий успіх. Його 

зачитували, розгадували натяки... Слово, яке герої Мордовця закутували 

езопівськими закидами і шарадами...- було, звичайно, «революція». 

Позитивне було надуманим і туманним. Негативне -  живим і дійсним» 

[291, с. 315]. М. Салгиков-Щедрін, в цілому позитивно оцінивши цей 

роман, зазначив: «Наш час по справедливості називають перехідним, тобто 

таким, який не стільки дає готові відповіді і запитання, скільки збирає 

матеріали для цих відповідей» [348, с. 375].

Творчість Д. Мордовця не залишалася поза увагою літературних 

критиків. Так, М. Михайловський, аналізуючи окремі його твори («Печать 

в провинции», «Исторические пропилеи», «Знамение времени»), писав: 

«Пан Мордовець -  художник і це позначається навіть на фактичних його 

працях з історії». Відзначивши його талановитість і старанність, 

М. Михайловський разом з тим наголошував на недоліках: «надзвичайна 

квапливість, що заважає Д. Мордовию додумувати свої думки та образи» 

[308, с. 108]. Полемізуючи зі своїм колегою, О. Богданович стверджував,
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що основні твори Д. Мордовця свого часу допомагали зрозуміти помилки 

народництва, яке переродилося в ліберальний напрямок, а «в розмовах і 

вчинках героїв Мордовця збереглися задушевні думки передових людей 

того часу» [258, с. 240].

У 1914 р. до 85-річчя з дня народження Д. Мордовця і 60-річчя його 

літературної діяльності було підготовлено 50-томне видання його творів у 

московському видавництві П. Сойкіна. Нарис про життя і діяльність 

Д. Мордовця для цього видання підготував редактор часопису 

«Современник» П. Биков -  бібліограф, поет, прозаїк і перекладач [167, 

с. III]. Втім, як відомо, ювілейні публікації завжди відрізняються від 

рецензій опонентів і літературних критиків позитивною оцінкою наукової і 

літературної праці авторів.

Водночас, деякі твори Д. Мордовця наразилися на досить гостру 

критику з боку можновладців. Зокрема, з приводу циклу Д. Мордовця 

«Славянские драмы» міністр внутрішніх справ М. Маклаков писав: «В трех 

драмах Д. Мордовцева обнаруживается страстное возбуждение к борьбе 

против тирании, выражающейся в действиях немцев, турок, притеснителей 

свободы мысли и печати, отягчающих народ непосильными податями и 

трудом, одним словом, -  к борьбе против всякого проявления 

правительственной власти; ... главными пропагандистами и деятелями 

политического народного движения являются студенты, к гражданской 

доблести которых автор относится с видимым сочувствием; ... в пьесах, 

написанных страстным поэтическим языком, выведены под весьма 

прозрачным замаскированием русские политические эмигранты -  Герцен и 

Бакунин, -  имена и мнение которых производят обаятельное впечатление 

на некоторых читателей. Книга с подобным направлением может 

произвести на общество, особенно на молодежь, только вредное влияние» 

[272, с. 124-125, 174].
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Згідно з канонами «поминального» жанру був підготовлений 

некролог Д. Мордовця в «Историческом вестнике» в 1905 р. [169, с. 210 — 

214]. І. Франко у некролозі Д. Мордовця відзначав, що він -  потомок 

козацького роду, ветеран українського письменства, автор численних 

творів російською мовою, але «з усім тим Мордовець належить до великих 

майстрів української мови, та й своїми симпатіями він усе ж був на боці 

України, хоча й не можна сказати, щоб усе був вірний тим симпатіям і щоб 

віддавав українській справі такі услуги, які міг би віддавати завдяки своїм 

впливам у російській літературі» [353, с. 43]. За своїм характером 

близькими до некрологів були публікації П. Стебницького «З архива 

Д. Л. Мордовцева», оприлюднену у часописі «Украйна» в 1907 р. [180, 

с. 285] та спогади О. Кауфмана «Даниил Лукич Мордовцев» в 

«Историческом вестнике» за 1907 р. [170, с. 922].

На зламі 20-30 рр. XX ст. з’явилися публікації з нагоди 100-річчя з 

дня народження Д. Мордовця. У часопису «Україна» зі спогадами про 

Д. Мордовця виступила його дочка [252, с. 117]. Статтю про Д. Мордовця 

опублікував літературознавець Г. Дорошкевич, який зробив спробу 

визначити місце Д. Мордовця в історії української літератури [276, с. 68]. 

Г. Дорошкевич зазначив, що дві третини наукового та літературного 

доробку письменника становлять твори з історії України [277, с. 68, 348, 

с. 130].

Щодо другого періоду вивчення літературної та суспільно-політичної 

діяльності Д. Мордовця, то до неї час від часу зверталися як історики, так і 

літератори, що було пов’язано з особливостями його спадщини. В 

«Літературній енциклопедії» Д. Мордовця було поціновано не лише як 

літератора, але й автора історичних праць [ЗОЇ, стб. 888].

У 1957 р. окремою книгою вийшов роман «Знамение времени». У 

передмові до нього, написаній Г. Аржаною, зазначалося, що це один із 

найкращих творів про життя демократичної інтелігенції кінця 60-х рр.
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XIX ст. Самою назвою роману автор підкреслював завдання, яке ставив 

перед собою: показати духовні пошуки нового покоління демократичної 

інтелігенції, нові віяння і нові явища в духовному житті. Г. Лржаная 

висловила впевненість що він «допоможе радянському читачеві зрозуміти 

один із моментів важкого шляху російської інтелігенції до передової 

революційної теорії», що далеко не відповідало основному змісту твору 

[254, с. IX].

У 1958 р. у Києві побачили світ вибрані твори Д. Мордовця у двох 

томах. Вступну статтю про автора підготував літературознавець В. Беляев 

[257, с. 5]. Упорядникові вдалося підібрати кращі художні твори 

письменника. Перший том містив ранні оповідання українською мовою, 

роман «Сагайдачний», вірші, нариси та спогади автора про зустріч з 

Т. Шевченком -  «З минулого і пережитого». У другому томі було 

опубліковано роман «Знамение времени», надрукований у 1870 р., а потім 

заборонений царською цензурою.

Аналізуючи творчість Д. Мордовця, літературний критик 

Ю. Полетика аргументовано відзначив, що розпочавши свій творчий шлях 

як український письменник, він змушений був писати російською мовою, 

тому що царизм забороняв друкування книжок «малоросійською» мовою. 

Разом з тим, не можна погодитися з характеристикою письменника як 

«людини без чіткого світогляду, що не мала певних політичних поглядів і 

була неспроможна відрізнити «добро» від «зла»... прагнула все зрозуміти і 

всіх примирити» [333, с. 210].

У 70-х рр. XX ст. до творчості Д. Мордовця зверталися українські 

літературознавці Ф. Прийма та Є. Шабліовський. Перший з них ґрунтовно 

досліджував життя і діяльність Т. Шевченка, і тому звернувся до спогадів 

сучасників великого поета, зокрема Д. Мордовця, з метою зібрати 

матеріали, які б дали можливість висвітлити демократичні тенденції в 

тогочасному суспільному житті [336, с. 345]. Щодо Є. Шабліовського, то
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його, як дослідника життя і творчості М. Чернишевського, цікавили 

безпосередні зв'язки з Україною, а зарадити цьому значною мірою міг 

Д. Мордовець, який упродовж усього життя підтримував з ним творчі 

стосунки [368, с. 155].

Інтерпретацію ранніх оповідань Д. Мордовця містили праці 

Р. Міщука [307, с. 216] та І. Денисюка [271, с. 175], які розглядали 

проблеми розвитку української малої прози XIX ст.

Значно ірунтовнішими були передмови до історичних творів 

Д. Мордовця, які почали перевидаватися протягом третього періоду 

вивчення його життєдіяльності й творчої спадщини. Так, у 1990 р. було 

опубліковано роман «Царь и гетьман», післямову до нього написала 

О. Агеєва. Вона пояснювала популярність історичних романів і повістей 

Д. Мордовця тим, що за написання їх взявся «вчений, який багато і плідно 

працював з історичними документами, добре знав праці російських та 

українських істориків». В цілому зосередившись на позитивній оцінці 

діяльності Петра І, О. Агеєва залишила поза увагою оцінку І. Мазепи 

Д. Мордовцем, а вона, як відомо, формувалася на основі концепції 

М. Костомарова [251, с. 285].

У 1990 р. вийшов друком роман «Державный плотник», розлогу 

вступну статтю і примітки до якого підготував Ю. Сенчуров [349, с. 3]. 

Заслуговує на увагу той факт, що аналіз роману він розпочинає з 

концепції Д. Мордовця про те, що Україна була прямою спадкоємницею 

Київської Русі, а тому називати її потрібно «старшою сестрою Росії» [349, 

с. 12].

У 2004 р. було опубліковано працю Д. Мордовця «Гайдамаччина». 

Післямову до неї «Д.Л. Мордовець -  історик» написав В. Мороз [315, 

с. 353], який зазначив, що доробок талановитого письменника і дослідника 

досі не отримав неупередженої об’єктивної оцінки.
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Заслуговує на увагу дослідження В. Захарова про громадську і 

літературну діяльність Д. Мордовця в Саратові [282, с. 84]. На основі 

глибокого аналізу наукової літератури, архівного матеріалу та спогадів 

автор детально відтворив саратовський період життя і діяльності 

Д. Мордовця. Особливу увагу автор звернув на роботу Д. Мордовця на 

посаді редактора «Саратовських губернських ведомостей». Саме тоді 

відбувалися дискусії про селянську общину та обговорення варіантів 

скасування кріпацтва. Водночас, у загальний контекст досліджень не зовсім 

вписується розвідка про заворушення саратовських гімназистів упродовж 

1862-1863 рр. [282, с. 86].

Громадсько-політична та наукова діяльність Д. Мордовця стала 

предметом дисертаційних досліджень літературознавців. У роботах 

В. Момота [311], Л. Мещерякової [305], Н. Варганової [262], Ф. Кейди 

[288], О. Сорочан [355] представлено широкий спектр оцінок літературної 

творчості Д. Мордовця, зокрема його історичних романів, в контексті 

розвитку української й російської літератури другої половини XIX ст. До 

окремих джерел творчої діяльності Д. Мордовця зверталися О. Луцишин 

[302, с. 163], Н. Романишина [347, с. 46], К. Миц [306, с. 186]. Глибокий 

аналіз окремих романів Д. Мордовця здійснила Н. Путря [341 -  345].

Вивчення філологами творчості Д. Мордовця має важливе значення 

для її синтетичної інтерпретації, осмислення національної прозової 

традиції та жанрової структури.

На сучасному етапі розвитку історичної науки з’явилася низка 

розвідок дослідників, які зосередилися на вивченні історичних творів 

Д. Мордовця. Зокрема, відзначено внесок Д. Мордовця у формуванні 

біографістики як нового напряму у вітчизняній історіографії [260, с. 6-16]. 

Окремі епізоди взаємин Д. Мордовця та М. Костомарова схарактеризувала 

у своїй розвідці О. Гончар [268, с. 116-145]. У студії М. Варварцева 

актуалізовано іспанознавчі нотатки Д. Мордовця [261, с. 89-109].
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Принагідно до особистості Д. Мордовця зверталися історики, які вивчали 

мережеві зв'язки публічних інтелектуалів другої половини XIX -  початку 

XX ст., котрі контактували з ним, зокрема М. Костомарова [268, с. 190-198] 

та Д. Яворницького [174, с. 7-64]. Відомості про життя та діяльність 

Д. Мордовцева узагальнені П. Усенком у статті в «Енциклопедії історії 

України» [359, с. 68-70].

Отже, історіографічний аналіз засвідчив, що багатогранна творчість і 

наукова діяльність Д. Мордовця комплексно не вивчалася. Дослідників 

більше цікавили літературні твори, але й вони в сучасних умовах 

потребують ґрунтовнішого аналізу. Не дослідженими залишалися його 

службова, громадсько-політична та науково-просвітницька діяльність. 

Таким чином, тема дисертації висвітлена фрагментарно й може бути 

об’єктом спеціального дослідження.

1.2. Джерельна база

Джерельна база дисертаційного дослідження схарактеризована 

комплексом писемних джерел, що зберігаються в архівах, музеях і 

бібліотеках Чернігова, Києва, Одеси, Санкт-Петербурга, Саратова й 

Ростова-на-Дону. З метою їх виявлення були опрацьовані фонди 

Державного архіву Чернігівської області, Чернігівського історичного 

музею ім. В. Тарновського , Чернігівського літературно-меморіального 

музею-заповіднику М. Коцюбинського, Національної бібліотеки України 

ім. В. Вернадського НАН України, Центрального державного історичного 

архіву України в м. Києві, Центрального державного історичного архіву 

України у м. Львові, Відділу рукописних фондів і текстології інституту 

літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, Інституту рукопису НБУ 

ім. В. Вернадського НАН України, Державного архіву Одеської області, 

Російського державного історичного архіву, Державного архіву 

Саратовської області та Державного архіву Ростовської області. Загалом
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було опрацьовано 23 фонди 10 архівних установ України та Російської 

Федерації.

У процесі роботи над дисертацією було встановлено, в який спосіб 

частина архіву Д. Мордовця опинилась на Чернігівщині. З'ясувалося, що 

навесні 1907 р. ці матеріали надійшли до Музею українських 

старожитностей В. Тарновського від онуки Д. Мордовця Н.І. Пальчикової. 

У 1948 р. матеріали Д. Мордовця були занесені в інвентарну книгу за 

№ Ал-526, на них було складено колекційний опис № 39, до якого увійшли 

489 одиниць зберігання. Крім архіву Д. Мордовця, до нього були 

помилково занесені матеріали з колекції В. Тарновського -  щоденник 

О. Шишацького-Ілліча, книга Л. Глібова, світлини М. Садовського, 

М. Заньковецької, М. Драгоманова.

Згідно з розпорядженням Комітету у справах культурно-освітніх 

установ УРСР від 19 березня 1949 р. за №1459/4 архівні матеріали 

Д. Мордовця в кількості 338 одиниць були передані до Чернігівського 

літературно-меморіального музею-заповіднику М. Коцюбинського, а в 

історичному музеї залишилися в основному листи, рукописи, світлини 

тощо.

Актуалізовані в процесі підготовки документальні й наративні 

джерела можна умовно розподілити на кілька груп.

До першої групи використаних джерел можна віднести діловодну 

документацію. Це, передусім, службові формуляри та атестати 

Д. Мордовця, які дали змогу відтворити його просування на службі, а 

також головні події його приватного життя (Російський державний 

історичний архів (Ф. 1284), Державний архів Саратовської області (Ф. 1) та 

Державний архів Ростовської області (Ф. 155). Службові формуляри та 

атестати, виявлені у фондах Російського державного історичного архіву, 

Державних архівів Саратовської і Ростовської областей, дозволили
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реконструювати основні етапи життя та діяльності Д. Мордовця, його 

кар'єрне зростання, мережу його ділових комунікацій.

У фонді Департаменту загальних справ МВС Російського державного 

історичного архіву зберігається формулярний список за 1867 р. «Про 

зачислення до Міністерства внутрішніх справ колезького асесора 

Мордовця», на основі якого було уточнено відомості про службові 

переміщення та їх причини, біографічні дані (РДІА, Ф. 1284, спр. 67, 

арк. 57).

У фонді Департаменту залізниць Міністерства шляхів сполучення 

цього ж архіву виявлено атестат Д. Мордовця, формулярний список про 

службу за 1873-1886 рр., закордонний паспорт, свідоцтво, видане 

Д. Мордовцю та його сім’ї на право проживання в Санкт-Петербурзі, 

відомості про відпустки Д. Мордовця в 1873-1881 рр. тощо, які дозволили 

глибше зрозуміти перипетії його життєдіяльності у петербурзький період 

(РДІА, Ф. 229).

Для вивчення наукової та літературної діяльності Д. Мордовця 

важливе значення має фонд Петербурзького комітету у справах друку, в 

якому зберігаються справи про дозвіл і заборону до друку рукописів творів 

Д. Мордовця (РДІА, Ф. 779).

Другу групу складають джерела особового походження, які 

уможливили вивчення життєвого шляху, громадсько-політичної та 

науково-просвітницької діяльності Д. Мордовця. Передусім, привертає 

увагу автобіографія Д. Мордовця, написана на прохання І. Франка для 

літературного збірника «Ватра» в 1887 р. Вона містить чимало важливих 

деталей для вивчення життєвого шляху Д. Мордовця.

Значний інтерес становлять «Автобіографія» М. Костомарова, а 

також автобіографічні тексти В. Короленка, Г. Плеханова, В. Засуліч, 

С. Степняка-Кравчинського та ін. До цієї ж групи увійшли спогади 

доньки Д. Мордовця В. Александровой О. Пипіна, літературних
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критиків-сучасників Д. Мордовця -  А. Кауфмана, Я. Полфьорова, 

П. Стебницького, П. Юдіна [170; 176; 180; 187], які містять цікаві 

відомості про його безпосереднє оточення і родинне життя. Разом з тим, 

автори відзначили велику популярність Д. Мордовця в другій половині 

XIX ст. у середовищі демократично налаштованої інтелігенції та у 

широких читацьких колах.

Важливе місце у структурі джерельної бази належить епістолярній 

спадщині Д. Мордовця, що відклалась у фондах учених, письменників, 

громадсько-політичних і культурних діячів. У роботі використано 

листування Д. Мордовця з М. Гру шевським, М. Костомаровим, 

М. Вороним, Б. Грінченком, О. Кониським, О. Коваленком, 

В. Немировичем-Данченком, Д. Антоновичем, Є. Чикаленком,

Д. Яворницьким, що зберігаються у Відділі рукописних фондів та 

текстології Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, 

Державному архіві Чернігівської області, Інституті рукопису 

Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського НАН України, 

Центральному державному історичному архіві України у м. Києві, 

Чернігівському літературно-меморіальному музеї-заповіднику 

М.М. Коцюбинського та Чернігівському обласному історичному музеї 

ім. В.В. Тарновського.

Дослідження епістолярію дозволило проникнути у внутрішній світ 

Д. Мордовця, побачити малопомітні риси його характеру, з’ясувати окремі 

раніше невідомі сторінки життєвого шляху, простежити еволюцію 

поглядів, дослідити творчу лабораторію письменника і вченого, його 

громадсько-політичну діяльність. На особливу увагу заслуговує листування 

Д. Яворницького з Д. Мордовцем (16 листів), що допомагає глибше 

зрозуміти світогляд вчених, висвітлити соціально-культурне середовище, в 

якому вони перебували в різні періоди свого життя. Ці листи були не тільки
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засобами комунікації, але й експериментальним полем, де народжувалися 

нові теми, сюжети майбутніх творів, дискутувалися наукові погляди.

Особовий фонд Д. Мордовця в Державному архіві Одеської області 

складається з 25 справ, до яких входять матеріали про святкування 50-річчя 

літературної діяльності письменника, критико-бібліографічні нариси про 

громадсько-політичну і наукову роботу, листування з видавництвами, 

рукописи, відбитки публікацій, газетні статті та фотографії (Держархів 

Одеської області, Ф. 146).

Третю групу становлять періодичні видання, інформація в яких 

дозволяє зробити висновок про активну участь Д. Мордовця в громадсько- 

політичному та культурному житті. Як редактор «СГВ» він не тільки 

підтримував публікацію гострих статей соціального звучання, але й 

виступав проти сваволі поміщиків та утисків з боку чиновників. До таких 

публікацій належать, зокрема, «Опыт собирания нравственной 

статистики», «Характеристика поволжского населения» та ін. З 1859 р. 

Д. Мордовець співпрацював зі столичними газетами «Неделя» і «Голос», 

часописами «Русское слово», «Отечественные записки», «Вестник 

Европы», «Дело», «Исторический вестник», «Современник».

В «Отечественных записках» у цей час була надрукована стаття 

Д. Мордовця «Земство и его деяние», в якій на матеріалах губернських 

земських з’їздів узагальнювалась робота земства у провінції, відзначався 

позитивний характер новоутворених органів місцевого самоврядування. 

Залучивши до зібраних матеріалів нариси про земських діячів, у 1876 р. 

автор опублікував монографію «Десятилетие русского земства», в якій 

висвітлювалася їхня робота.

До четвертої групи віднесено наукові, науково-популярні праці та 

художні твори Д. Мордовця, які увійшли до 50-томного зібрання творів -  

монографії, романи, повісті, публіцистичні статті, замітки, рецензії, 

документальні публікації з широкого кола проблем вітчизняної історії.
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Критично сприймаючи історичні джерела, Д. Мордовець намагався 

переглянути усталені погляди на історичні процеси, показуючи головними 

учасниками історичних подій народні маси.

У дисертаційному дослідженні використані також зображальні 

джерела -  портрети та фотографії Д. Мордовця, наведені в додатках.

Отже, актуалізований комплекс використаних джерел достатньо 

репрезентативний для досягнення поставленої мети і розв'язання 

відповідних дослідницьких завдань. Це дозволяє докладно висвітлити 

життєвий шлях, громадсько-політичну і науково-просвітницьку діяльність 

Д. Мордовця.

1.3. Методологія та методи дослідження

Методологічну основу дисертаційного дослідження становлять 

принципи історизму, об’єктивності, системності, соціального підходу, що 

спонукають до вивчення й узагальнення інформації на основі науково- 

критичного, порівняльно-історичного, системного й реконструктивного 

аналізу всього комплексу джерел і літератури щодо предмета дослідження. 

Саме такий підхід є доцільним і виправданим, оскільки тема дисертації 

була й залишається актуальною, що зумовлюється особливостями 

історичного розвитку українського суспільства, роллю його визначних 

персоналій, їх участю в громадсько-політичному й соціально-економічному 

житті, а також специфікою суспільного середовища та оточення 

Д. Мордовця.

У процесі підготовки дисертації використовувався принцип 

історизму, який уможливив розгляд життя і діяльності Д. Мордовця у 

відповідності з конкретно-історичними обставинами, в їх взаємозв’язку і 

взаємообумовленості. Визвольний рух другої половини XIX -  початку 

XX ст. сприяв формуванню та розвитку світогляду Д. Мордовця, визначив 

мету і зміст його громадської та науково-просвітницької діяльності.
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Комплексне вивчення історичних джерел здійснювалося на основі 

принципу наукової об'єктивності, з урахуванням адекватного відображення 

функціонування історичної думки в усіх її складових, у виваженості оцінки 

кожного джерела, порівнянні різних думок, точок зору, позицій тощо. Це 

дозволило докладно вивчити біографію Д. Мордовця, становлення його як 

письменника та історика.

Принцип системності дозволив урахувати здобутки попередніх 

дослідників. У такий спосіб забезпечувалися цілісність 

просопографічного аналізу та комплексне осмислення накопичених знань. 

Цей принцип сприяв тому, що в дослідженні використовувався широкий 

комплекс джерел, різноманітних як за типово-видовими ознаками, так і за 

їхньою інформативністю. Використання принципу системності дозволило 

схарактеризувати виклад подій у розвитку та логічній послідовності.

Методологічні принципи були реалізовані за допомогою 

спеціальних історичних (синхронного, проблемно-хронологічного, 

діахронічного, порівняльно-історичного, структурно-системного, 

історичного моделювання), загальнонаукових (аналітичного, 

синтетичного, логічного) та міждисциплінарних методів (статистичного і 

соціальної психології).

Так, використання синхронного методу визначалося, передусім, 

строкатістю та складністю взаємовідносин та взаємодій, що мали місце у 

громадській та науково-просвітницькій діяльності Д. Мордовця. 

Проблемно-хронологічний метод допоміг глибше проникнути в сутність 

проблеми, визначити напрями вивчення життєвого шляху Д. Мордовця в 

динаміці й чітко визначеній послідовності.

Діахронічний метод дозволив виявити особливості історичного 

процесу, встановити головний напрям розвитку, тенденції, ступінь і форму 

їх проявів з метою визначення часу виникнення нових явищ і процесів у 

суспільстві, серед яких відбулося формування світогляду Д. Мордовця.
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Порівняльно-історичний метод дав можливість встановити подібність і 

відмінність між постатями визвольного руху другої половини XIX ст., а 

також порівняти Д. Мордовця з діячами українського національного 

відродження.

Структурно-системний метод забезпечив можливість аналізу життя і 

діяльності Д. Мордовця як складової системи (з різноманітними суспільно- 

політичними стосунками), вмонтованої в структуру тогочасного 

суспільства, а отже допоміг з’ясувати характер та особливості 

взаємовпливів між сім’єю і окремими соціальними групами. Перевага 

такого методу полягає в тому, що при його використанні стає можливим 

перехід від абстрактного до конкретного, що сприяє теоретичному 

узагальненню проблеми.

Метод історичного моделювання дав можливість встановити у 

діяльності земства, на яке покладав великі надії Д. Мордовець, паростки 

майбутнього, реконструювати модель становлення земської статистики як 

науки. Аналітичний метод дозволив встановити зв’язок між службою і 

творчою діяльністю Д. Мордовця, з’ясувати його зв’язки з часописами та 

видавництвами.

Метод синтезу, навпаки, дав можливість розглянути особистість 

Д. Мордовця як письменника, історика, службовця та представника 

прогресивної інтелігенції другої половини XIX ст. При підготовці 

дисертації використовувався також логічний метод як інструмент і засіб 

при виконанні різноманітних інтелектуальних дій. Він став у пригоді при 

дослідженні формування світогляду Д. Мордовця, здобуття ним нових 

знань у процесі пізнавальної діяльності.

У дисертації також використовувалися статистичний і соціально- 

психологічний методи. Статистичний метод використовувався системно, 

що включало збір первинної інформації, зведення її, опрацювання, 

узагальнення та інтерпретацію. До особливостей статистичного аналізу
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відноситься також наукова обгрунтованість висновків, зроблених на 

підставі первинної інформації. Сутність застосованого соціально- 

психологічного методу дослідження полягала у визначенні факторів впливу 

на формування особистості Д. Мордовця.

Дослідження окресленої теми вимагало ретельного опрацювання 

джерел, враховуючи їх значну кількість та різнопланову інформативність. 

Оптимально використати архівні матеріали та опубліковані документи 

вдалося завдяки застосуванню герменевтичного методу. Зокрема, йшлося 

про адекватне тлумачення текстів джерел, з’ясування мотивів, якими 

керувалися автори та упорядники відповідних документів.

Використання вказаної методології та методів дослідження 

дозволило всебічно розкрити проблему. На основі комплексного 

дослідження використаних джерел було осмислено й розглянуто життєвий 

шлях Д. Мордовця, його громадсько-політичну й науково-просвітницьку 

діяльність. Всебічне висвітлення історичних подій, фактів і явищ 

здійснювалося на основі наукової об’єктивності і в проблемно- 

хронологічній послідовності. Застосування методології дослідження, яка 

базується на принципах історизму, об’єктивності й системності в поєднанні 

з визначеними методами, дозволило реалізувати поставлену мету й 

дослідницькі завдання.
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РОЗДІЛ 2

ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ ТА ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Д Л  МОРДОВЦЯ

2.1. Становлення особистості Д Л  Мордовия

Данило Лукич Мордовець народився 19 грудня 1830 р. у слободі 

Данилівці Усть-Медведицького повіту Області Війська Донського і за 

своїм походженням належав до старовинного українського козацького 

роду. Дослідники біографії Д. Мордовця свідчать, що в його родині 

зберігалася старовинна ікона, на ризі якої було написано наступне: «Цей 

образ створений ретельністю і працею бувшого сотника малоросійських 

військ Іоанна Власієва Сліпченко-Мордовцева». Рік чеканки -  1709-й 

[Додаток А; 87, с. 21]. Дід Мордовець-Сліпченко служив сотником 

козацького війська і, втягнутий у політичні пристрасті, втік з України на 

Дон, де його сім’я незабаром потрапила у кріпацьку кабалу. Батько, Лука 

Андрійович, ще до народження Данила викупився з кріпаків і служив 

управителем маєтку поміщиці Єфремової в Данилівці [330, с. 5]. Він змінив 

прізвище своїх предків, узяв із нього козацьке прізвисько Мордовець, але з 

російським звучанням -  Мордовцев. Мати письменника була дочкою 

місцевого священика. Данило мав трьох братів, сестру і був молодшою 

дитиною у сім’ї. Лука Андрійович помер, коли маленькому Данилові не 

виповнилося й року, а через деякий час померла й мати.

Після смерті батьків діти залишилися під наглядом няньки Оксани і 

далекого родича -  простого козака Івана Устенка. У зв’язку з тим, що 

населення Данилівки складалося в основному з українців, молодші діти 

виростали на українських піснях і переказах І. Устенка про відважних 

козаків та журливих легендах кобзарів про минулі козацькі походи. Як 

згадував пізніше Д. Мордовець, враження від почутого в дитинстві
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залишилися в його пам'яті на все життя, а твори наповнювались усною 

народною творчістю -  легендами про козацькі подвиги, піснями 

мандрівників-бандуристів тощо. Неабияку роль відіграла й чудова природа 

Данилівки: ліс, велике озеро і безкрає синє небо. «Там, у слободі 

Данилівці, -  писав згодом сам Д. Мордовець, -  7 просинця («грудня» -  19 

по н. ст. -  Ю.М.) 1830 року я й побачив божий світ. Слобода була чисто 

українська, і я до дев’яти років ні слова не знав по-московськи -  говорив 

тільки рідною мовою» [349, с. 4].

Початкову освіту п’ятирічний Данило здобув у сільського дячка 

Федора Лістова -  племінника покійної матері.

В «Автобіографії» [Додаток Б] Д. Мордовець зазначив: «У 1840 році 

відвезли мене з двома старшими братами в станицю Усть-Медведицьку 

разом з козачатами-донцями і віддали в місцеве окружне училище» [189, 

с. 113]. Важкими були перші дні навчання. В училищі панувала палочна 

дисципліна і публічне покарання різками. Після того, як Д. Мордовця 

одного разу покарали, він не міг дивитися без страху на чорнобильник, з 

якого робили різки. Навчання було нудним і рутинним. Згадуючи 

перебування в училищі, він писав: «Розвитку позитивно ніякого і ні від 

кого було чекати. Навколо розумовий застій, глушина, дичина 

нестерпна...» [249, с. 18]. До того ж, діти поміщиків дивилися на нього з 

презирством, називаючи «хохлом-мужиком».

За визнанням Д. Мордовця, до чотирнадцяти років він не володів 

російською мовою, рідною для нього мовою була українська, а перші 

книги «Часослов» і «Псалтир» читав церковнослов’янською [64]. Потім 

розпочалося читання книг із старовинної домашньої бібліотеки, що 

перейшла у спадок батьку від діда Андрія Степановича -  людини 

освіченої і доволі начитаної. Однією з перших прочитаною книгою була 

поема Джона Мільтона «Потерянный рай», яку він вивчив напам’ять. 

Відтоді, за визнанням самого письменника, російська мова «перестала
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бути чужою». Водночас, в його душу глибоко запали описана в поемі 

боротьба демонів з янголами, яка спонукала Д. Мордовця до творчих 

фантазій [64].

Пройшло небагато часу, і «хохол-мужик», завдяки надзвичайній 

пам’яті і потягу до знань, став одним із кращих учнів, залишивши далеко 

позаду чванливих поміщицьких синків. З нетерпінням хлопчик чекав на 

канікули. Тоді він давав волю своїй енергії. У полі за станицею, у лісі чи 

яру, на березі озера чи біля рибаків на Дону Данило виявляв надзвичайну 

спостережливість та велику увагу до навколишнього світу. З дитинства 

він цікавився історичним минулим і мав особливий потяг до народних 

пісень та легенд. Його товариш по училищу Ф. Полфьоров згадував: «З 

юних років він був дотепним вигадником і захоплюючим розповідачем... 

Козакам Данило розповідав про козацькі подвиги, українцям -  про 

Тараса Бульбу на їх рідній мові. І всі слухали його з великою увагою» 

[176, с. 608].

У 1844 р. після закінчення училища Данило успішно склав екзамени в 

Саратовську гімназію і був зарахований одразу до другого класу. 

Нелегкими були і роки навчання в гімназії. З одного боку, старші брати -  

Микола, Андрій та Іван, які стали заможними купцями, не схвалювали 

потяг брата до науки. Вони передбачали йому вічні злидні й побутову 

невпорядкованість. З іншого -  старанне навчання, безсумнівні здібності 

досить швидко виділили його з кола однолітків. У ці роки в Данила 

пробудився справжній інтерес до книги, любов до якої він виніс ще з 

дитячих років, проведених в Данилівці. Гімназія дала нових друзів і нові 

враження, які вплинули на його майбутнє життя.

Під час навчання у гімназії виник гурток молодих людей, які 

цікавилися літературою і навіть організували випуск рукописного журналу, 

в якому брав участь Д. Мордовець. Там він розміщував свої вірші як 

українською, так і російською мовами. Тісна дружба пов’язала його з
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однокласниками О. Пипіним (згодом академіком, відомим 

літературознавцем і культурологом), П. Ровинським (письменником і 

етнографом) та Г. Захар’їним (професором, знаменитим лікарем- 

практиком).

Нові друзі Д. Мордовця виділялися серед інших гімназистів своєю 

культурою, ерудицією, начитаністю та знанням іноземних мов. 

Намагаючись не відставати від них, Данило за короткий час поповнив свої 

знання з латинської, німецької і французької мов, склавши екзамени на 

«відмінно». У старших класах гімназії він уже вважався кращим знавцем 

давньогрецької і латинської мов. За успіхи у навчанні ім’я Д. Мордовця 

було занесено на «золоту дошку» гімназії.

Велике враження на юнака справила книга О. Гумбольдта «Космос», 

після прочитання якої вони з О. Пипіним склали карту зоряного неба і 

ночами позначали на ній рух планет. О. Пипін часто запрошував його 

додому, разом читали книги, жваво їх обговорювали, товариш розповідав 

Данилу про свого двоюрідного брата -  М. Чернишевського, який навчався 

в Саратовській духовній семінарії і ріс в одній сім’ї з ним, бо Пипіни і 

Чернишевські -  близькі родичі (їхні матері -  рідні сестри Голубови) [189, 

с. 115].

Разом з тим, Данило постійно відчував матеріальну скруту 

становище, не маючи навіть коштів на придбання теплого одягу. В одному 

з листів до брата Миколи від 1 листопада 1847 р. він писав: «Починається 

зима, а у мене, крім холодної шинелі, нічого нема. Дозвольте просити Вас, 

дорогий братець, чи не можна прислати мені грошей на теплу шинель. 

Минулого року хоча у мене й не було шуби, однак я в ній не нуждався, 

тому що зі мною в одному дворі стояв гімназист Грановський, і я під час 

морозів їздив з ним у гімназію візником, мені було не холодно доїхати до 

гімназії за декілька хвилин, а тепер треба ходити в одній шинелі з 

відкритими вухами і обличчям...» [296, с. 14 -  16].
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Нужденне життя, знайомство з самодурством і жорстокістю, що 

процвітали на околицях Саратова, формували негативне ставлення 

гімназиста до існуючих порядків. Особливо тяжке враження справляли 

рекрутські набори. Одного разу Данило бачив прощання матері з єдиним 

сином. Не витримавши горя, жінка впала на землю і вмерла. Іншого разу на 

плацу піхотного полку за наказом офіцера карали батогами солдата. 

Данилові надовго запам’яталася розповідь батька О. Пипіна -  чиновника 

одного із губернських відомств про те, що доведені до відчаю селяни, не 

витримавши знущання свого поміщика, підняли бунт і вбили його.

У пам’яті Д. Мордовця залишився ще один епізод, який мав місце в 

роки навчання в гімназії. Тоді він плив на баркасі разом із заможними 

козаками та селянами. Біля самого перевозу натовп домовитих козаків з 

криком: «Бий втікачів, злодіїв і розбійників...» напав на мужиків, яких 

вони називали «лапотниками». А «лапотники» тим часом стояли залякані, 

наче приречені до смерті. Про цей епізод Д. Мордовець писав: «На все 

життя запам’яталася мені ця сцена з мужиками, російськими піснями, від 

яких ставало тяжко на серці» [186, с. 119]. Такі прояви життєвих реалій ще 

в роки навчання в гімназії формували у майбутнього письменника та 

історика гуманне ставлення до тих, хто потерпав від злццнів, що яскраво 

проявилося у майбутній творчості Д. Мордовця.

Після закінчення Саратовської гімназії у 1850 р. Д. Мордовець 

поїхав вступати до Казанського університету. Здавши документи на 

фізико-математичний факультет, він, під враженням від зоряного неба, 

мріяв бути астрономом. Під час вступних екзаменів Д. Мордовець вразив 

усіх професорів своїми блискучими відповідями з усіх предметів, 

особливо з латинської та давньогрецької мов. Екзаменатори-словесники 

переконали абітурієнта вступити на філологічний факультет. 

Лінгвістичні здібності студента проявилися вже на першому курсі. На 

прохання одного з професорів він переклав у віршованій формі народні
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пісні та казки латинською мовою. Незабаром до нього звернувся

0 . Пипін, який у той час навчався в Санкт-Петербурзькому університеті, 

з проханням перекласти для професора І. Срезневського з чеської 

українською мовою «Краледворський літопис». Цей твір В. Ганки, 

виданий ним за пам'ятку давньої чеської поезії, справив великий вплив 

на чеську літературу. Професор І. Срезневський, як знавець слов’янських 

мов, був вражений рідкісним поєднанням точності й поетичності 

перекладу цієї поеми, зробленого першокурсником Казанського 

університету. Д. Мордовець зробив цей переклад на знак глибокої 

вдячності студентам Санкт-Петербурзького університету О. Пипіну та 

В. Ламанському за дружні відносини під час навчання в гімназії [349, 

с. 5]. Ознайомившись з віршованим перекладом літопису,

1. Срезневський через О. Пипіна запропонував Д. Мордовцю перевестися 

до Санкт-Петербурзького університету. Згадуючи про це, Д. Мордовець 

зазначив: «Душа моя хотіла чогось більше широкого, якоїсь більшої 

освіти, і я, як молода птаха, звернувся до самого сонця до освіти (як мені 

тоді, молодому хлопцеві, здавалося) -  Петербурга» [178, с. 47].

У 1851 р. Д. Мордовець перевівся з Казанського університету на 

словесне відділення історико-філологічного факультету Санкт- 

Петербурзького університету. Як майбутній філолог, він глибоко вивчав 

класичну російську і зарубіжну літературу. Програмою підготовки було 

також передбачено вивчення історичних, філософських та економічних 

дисциплін. Значна увага приділялася здатності випускників університету 

займатися науково-дослідницькою роботою. Професори вели наукові 

семінари, читали спецкурси, проводили наукові конференції за участю 

студентів. Так, професор І. Срезневський у своєму семінарі зі студентами 

досліджував проблеми історії розвитку слов’янських мов і літератур. Його 

заняття відвідували Д. Мордовець, О. Пипін, П. Ровинський, 

В. Ламанський, О. Міллер та інші студенти. Особливу увагу
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І. Срезневський звертав на методологію наукового дослідження 

стародавніх пам’яток. Д. Мордовець під керівництвом професора 

досліджував Псковський літопис. У цьому ж семінарі він підготував 

наукову працю «О языке Русской правды», за яку був відзначений золотою 

медаллю. У 1854 р. він закінчив університет зі званням кандидата історико- 

філологічного факультету [187, с. 923].

Ще студентом Казанського університету Д. Мордовець займався 

збиранням і вивченням фольклору, перекладами українських народних 

пісень і казок. Під час навчання в Санкт-Петербурзькому університеті не 

тільки з великим задоволенням читав філологічні праці видатних лінгвістів, 

у тому числі і Ф. Буслаева, але й опублікував у 2 -  4 номерах журналу 

«Русское слово» за 1861р. аналіз фундаментальної праці Ф. Буслаева 

«Исторические очерки русской народной словесности и искусства». 

Погоджуючись з Ф. Буслаєвим, Д. Мордовець стверджував, що «історія, як 

і мораль, нічого не вибачає, ніколи не забуває боргів і моральних промахів 

кого б то не було, і нікого не милує» [230, с. 2].

У 1854 р. після закінчення університету Д. Мордовець повернувся до 

Саратова. Деякі дослідники його життя і творчості вважають, що причиною 

цього стали взаємини з Анною Пасхаловою (вродженою Залєтаєвою), з 

якою Д. Мордовець познайомився ще в 1850 р., коли був репетитором її 

дітей. Зустрічі продовжилися в Санкт-Петербурзі, де навчалися діти Анни 

Никанорівни, куди вона часто приїздила і тривалий час проживала у 

зв’язку з переоформленням маетностей померлого чоловіка на своє ім’я 

[64, спр. 124]. У спогадах про цей період життя Д. Мордовець пише: 

«Уриваючи в себе від обіду і чаю, я разом з особою, яка була мені другом, а 

після стала дружиною, встиг придбати такі твори українських 

письменників, котрі в той час в Санкт-Петербурзі були майже недоступні 

по своїй рідкості: замість обідів і булок до чаю я віддавав перевагу платити 

по 10 рублів за «Кобзаря» Шевченка (перше видання, котре коштувало
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декілька копійок) чи за його «Гайдамаків», за «Микиту Гайдая» і навіть за 

«Тризну» [64, спр. 124].

Анна Пасхалова була молодою вдовою, на 7 років старшою за 

Д. Мордовця, володіла іноземними мовами, писала вірші, збирала та 

досліджувала народні пісні Саратовського Поволжя. Її знали в 

літературних колах як автора збірника поезії «Отзвуки жизни». Вона 

брала участь у видавництві «Былин и песен» (1854) та «Русских народных 

песен» (1862). У Саратові А. Пасхалова була відомою особою, 

уособлювала новий тип емансипованої жінки, яка брала активну участь у 

громадській діяльності.

Того ж таки 1854 р. Д. Мордовець одружився з Анною 

Никанорівною, яка від першого шлюбу мала трьох дітей. Ця подія 

викликала здивування у його друзів. Так, М. Чернишевський, з яким він 

був знайомий ще з часів навчання в гімназії і підтримував зв'язки в 

Санкт-Петербурзі, у листі до рідних від 13 грудня 1854 р. писав: «Бувша 

господиня Пасхалова дійсно зробилася нині господинею Мордовцевою, 

на превеликий подив людей, які знали його і її... Справа тим більше 

дивна, що між ними, як ми повинні визнати, не було нічого грязного. 

Видимо, цю жінку привело до шлюбу намагання знайти вірного 

покровителя своїм синам і дочкам, якщо з нею самою що-небудь 

трапиться» [365, с. 280].

Повернувшись до Саратова, Д. Мордовець на власному досвіді відчув 

труднощі життя інтелігента-різночинця, бо працював лише домашнім 

вчителем. Майже упродовж двох років, не маючи постійної роботи, він 

багато уваги приділяв вивченню українського фольклору і літератури, 

відвідуванню у вільний час саратовських архівів, де мав змогу 

ознайомитися з матеріалами про знедолене, безправне становище селян і 

зловживання поміщиків, про механізм сваволі, рутини і неосвіченості в 

суспільстві.
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Як вже зазначалося, великий вплив на Д. Мордовця справив 

М. Чернишевський, особливо на формування його як історика. Працюючи 

над історичними темами, Д. Мордовець був стурбований, у першу чергу, 

тим, щоб «створити картину того, як пахав землю, платив податки, 

відбував рекрутчину, «благоденствував» і страждав народ, як скнів чи 

розвивався, як інколи бунтував і розбійничав цілими массами» [183, 

с. 129].

Формуванню світогляду Д. Мордовця як історика і письменника 

другої половини XIX ст., автора історичних романів, повістей, 

монографій, оповідань і нарисів, написаних на матеріалі історичного 

минулого України, Росії, стародавнього Риму та Іудеї, сприяла 

сукупність переконань, оцінок, поглядів і принципів, які визначали 

бачення і розуміння історичного процесу Світогляд -  це сукупність 

поглядів людини на світ і сенс життя, вузловими категоріями яких 

виступають поняття «людина» і «світ». Через ці поняття кожна особа 

усвідомлює своє призначення і формує свою життєву позицію. У яких же 

умовах формувалися життєві настанови Д. Мордовця і як відбувалося 

усвідомлення ним свого призначення?

Народившись в українській сім'ї козацького походження, майбутній 

історик і письменник-романіст дитинство, як відомо, провів серед 

мальовничої природи, у товаристві сільських дітлахів і простих козаків, 

вихідців з українських земель, які пробуджували у дитини інтерес до 

народних обрядів і звичаїв, українських пісень, казок та легенд. Перший 

погляд на світ, уявлення про самого себе і своє оточення він, як найменший 

серед трьох братів і сестри, здійснив саме в сім’ї, де відчув ніжну любов 

своїх батьків, на які жаль, так рано залишили цей світ [251, с. 278].

Становлення світогляду майбутнього письменника та історика 

продовжилося під час навчання. Саме тоді з’явилося його перше дитяче 

уявлення про релігію, в основі якого над природою і поза природою
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стояла едина творча сила -  Бог. «Буття Бога переживається людиною як 

одкровення про те, що душа її безсмертна, а за труною чекає вічне життя 

і зустріч з Богом» [251, с. 278]. Наступним періодом усвідомленого 

ставлення до навколишнього світу стало навчання в Усть- 

Медведицькому повітовому училищі. Чудова природа, густий ліс і 

безкрає поле навколо станиці були тут єдиною відрадою і заклали в душу 

хлопця зерно любові до свободи. Перші враження від навчання не 

сприяли активному становленню життєвої позиції учня. Але горда й 

уперта дитина потрапила на «красную» дошку пошани, прекрасно 

закінчивши училище [330, с. 210]. Про своє навчання Д. Мордовець 

пише в оповіданні «Дзвонар» (1859). У ньому автор торкається проблем 

виховання, школи, освіти, які особливо гостро стояли наприкінці 50-х 

років. «Дзвонар» займає важливе місце серед творів, що «викривали 

потворність старої системи виховання, зокрема -  бурси, з її схоластикою, 

безглуздою зубрячкою, жорстокістю та приниженням людської гідності» 

[283, с. 237].

Становлення особистості Данила тривало в Саратовській гімназії, 

куди його привіз старший брат Андрій для подальшого навчання [251, 

с. 210]. Успішно склавши вступні екзамени, гімназист поринув у новий, 

цікавий для нього світ науки, особливо історії, літератури, класичних 

давньогрецької, латинської та сучасних французької і німецької мов. Він 

рано зрозумів значення самостійної роботи. Начитаність, ерудиція, 

загальна висока культура нових друзів змусила гімназиста серйозно 

віднестися до своїх здібностей. Він узявся додатково вивчати 

давньоєврейську, татарську та калмицьку мови. Невдовзі Данила було 

занесено на «золоту» дошку пошани кращих гімназистів [251, с. 279]. 

Чудова пам’ять, нахил до історії, літературної творчості поєднувалися з 

успішним оволодінням курсами усіх гімназичних дисциплін. У перші роки 

навчання в гімназії у Данила з’явилася нагальна потреба сформувати



36

загальне уявлення про світ в цілому і про своє місце в ньому, оволодіти 

необхідною сумою знань, накопичених наукою та історичним досвідом. 

Якщо в дитинстві він намагався за допомогою дячка зрозуміти, чому 

існують життя і смерть, то тепер перед гімназистом стояло питання про те, 

що він не тільки повинен багато знати, але й багато вміти. Для цього йому 

було необхідне, у першу чергу, глибоке і правильне розуміння усього, що 

відбувається в навколишньому світі [251, с. 279].

У старших класах гімназії Данило виділявся серед своїх ровесників 

глибокими знаннями не тільки з історії, літератури та обов’язкових, 

загальних для класичної на той час гімназії, дисциплін, але й філософії, яка 

давала узагальнене уявлення про закономірності виникнення і розвитку 

суспільства. Уже в цей час Данило був переконаний, що у людини завжди 

існує потреба визначати свої цілі у відповідності з отриманими знаннями, 

сформованими переконаннями та поглядами [283, с. 237].

Закінчуючи гімназію, Д. Мордовець уже мав вірші та оповідання, 

досвід участі в рукописному літературному часописі, а також володів 

ірунтовними знаннями з історії і словесності [257, с. 211]. Навчання у 

Казанському, а згодом і в Санкт-Петербурзькому університетах, 

знайомство з працями мислителів минулих століть, які сповідували саме 

філософську концепцію розвитку світогляду, вчення про людину як 

головний об’єкт будь-якої науки, сприяли формуванню основних 

принципів майбутньої діяльності Д. Мордовця: глибокий інтерес до історії 

і народної творчості, спроба відчути дух народу в його мові, піснях, 

легендах, методах синтезу художніх і фольклорних елементів (в історичні 

твори вводилися тексти козацьких пісень) тощо. У роки університетського 

навчання виразно формується громадянсько-літературна орієнтація 

історика і письменника, його прихильність до демократичного напрямку 

української і російської літератури. Через усе життя він пронесе почуття 

глибокої пошани до Т. Шевченка [283, с. 237].
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У Санкт-Петербурзі -  тогочасному центрі суспільно-політичного і 

літературного життя країни -  швидко набувалися і вдосконалювалися 

знання в галузі філософії, історії та літератури, формувалися уподобання, 

відбувалось остаточне становлення політичних симпатій і поглядів. 

Невеликий студентський гурток у складі О. Пипіна, П. Ровинського, 

Д. Мордовця, В. Ламанського, О. Міллера та М. Трушковського, став тією 

трибуною, з якої вони захоплено знайомилися з дослідженнями провідних 

істориків і славістів, бурхливими дебатами в пресі, які вели часописи 

«Отечественные записки» і «Современник», запеклими науковими 

дискусіями слов’янофілів і західників, назріваючими в суспільстві 

критичними настроями, що готували епох/ реформ. На формуванні 

світогляду Д. Мордовця, як і його товаришів по гуртку, мало великий вплив 

знайомство з М. Чернишевським [251, с. 280].

Вивчення творів давньогрецьких філософів дало можливість 

майбутньому письменникові та історику зрозуміти, що протистояння 

світоглядів у минулому визначалося зіткненням політичних цілей та 

інтересів у повсякденному житті суспільства. Уже на той час мислителі 

намагалися створити таку філософську теорію розбудови людського 

співжиття, яка б об’єднала різні світоглядні підходи минулого і сучасного, 

тобто різні погляди на людину.

Великий вплив на формування світогляду Д. Мордовця мало 

знайомство з М. Костомаровим, Т. Шевченком та М. Драгомановим. 

Повернувшись після закінчення університету до Саратова, він зустрівся з 

М. Костомаровим. Знайомство з «опальним» професором мало велике 

значення для визначення наукових уподобань та інтересів, громадянської 

позиції Д. Мордовця. На формуванні його особистості позначилась 

характерна особливість світобачення самого М. Костомарова -  сполучення 

християнства і романтизму, про що свідчать такі праці, як «Книги буття 

українського народу», «Дві руські народності», «Про історичне значення
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руської народної поезії» та інші [273, с. 98]. За філософською концепцією 

М. Костомарова, джерело всіх явищ і процесів -  у божественному началі, у 

«Верховному промислі». Духовне -  основа матеріальної, предметної 

дійсності. Пізнання світу полягає в розкритті духовного у фізичному. 

Діяльний бік історичного процесу -  народний дух [273, с. 12].

Історіософські погляди М. Костомарова, викладені в його праці 

«Книги буття українського народу», стали для Д. Мордовця енциклопедією 

українознавства, в якій була викладена історія України на тлі загальної 

історії людства, у біблійно-епічному стилі показана трагічна минувшина 

українського народу.

Витоки світогляду Д. Мордовця як сукупності поглядів, оцінок та 

принципів, котрі включали загальне розуміння світу і місця в ньому 

людини, формувалися не тільки на ґрунті суспільного оточення, традицій 

та етнічної пам'яті, але й релігії, в основі якої лежить віра в надприродне, 

незаперечне, що давало відповідь на всі життєво важливі питання. 

М. Костомаров стверджував, що розвиток суспільства йде через розквіт 

одних народів і занепад інших, які забули про Бога. Народи, в яких 

зберігалася справжня віра в Бога, жили в умовах рівності і свободи, 

досягали прогресу [273, с. 22].

Україна «скомпонувала собі козацтво -  «істеє братство», з 

допомогою якого прогнала панів і стала вільною. Згодом вона «пристала до 

Московщини», однак скоро зрозуміла, що «попалась її неволею», що 

російські царі поклали її в могилу. М. Костомаров вірить, що хоч «лежить 

Україна в могилі, але не вмерла», що вона «встане з цієї могили і знову 

озветься до всіх братів своїх слов’ян, і почують її крик, і встане 

Слов’янщина, і не зостанеться ні царя, ні царевича, ні князя, ні графа... -  ні 

в Московщині, ні в Польщі, ні в Україні. І буде Україна непідлеглою в 

союзі слов’янськім» [273, с. 29-30].



39

Таким постав образ України перед молодим випускником 

університету, коли він познайомився з М. Костомаровим та його працею 

«Закон Божий» [273, с. 11]. Дружба з М. Костомаровим відіграла важливу 

роль не лише у формуванні суспільно-політичних поглядів, але й наукових 

позицій Д. Мордовця і значною мірою обумовила характер літературної 

діяльності.

Якщо витоки світогляду Д. Мордовця формувалися під впливом 

М. Костомарова, то на його зміст переконання, цінності та ідеали у 

подальшому справило велике враження знайомство з Т. Шевченком, про 

що він писав у своїх спогадах «З минулого і пережитого» [330, с. ЗО]. У 

них Д. Мордовець показує Т. Шевченка в оточенні діячів російської 

культури І. Горбунова, О. Жемчужникова, Д. Кожанчикова, 

П. Мельникова-Печерського, О. Толстого та ін. Спогади наповнені 

глибокою повагою і любов’ю до творчості і особи великого сина 

України, що було характерно для Д. Мордовця протягом усього його 

життя. Світоглядні позиції Т. Шевченка, його боротьба проти 

національного гноблення, за знищення поневолення, ліквідацію 

самодержавства, справедливість, щастя і добро зумовили своєрідне 

ставлення Д. Мордовця до українського народу, його минулого і 

майбутнього [330, с. 31].

Формування суспільно-політичних, наукових, літературних 

поглядів Д. Мордовця, як відомо, співпало з важливим і поворотним в 

історії країни періодом. Поразка в Кримській війні розкрила жахливу 

економічну і культурну відсталість Росії. За таких умов неминучим стало 

піднесення суспільно-політичних настроїв, пожвавлення суспільного 

життя, що мало місце наприкінці 50 -  на початку 60-х рр. У цьому 

політичному вирі Д. Мордовець проявив себе як носій демократичних 

переконань.
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Любов до української мови і літератури поєднувалася у Д. Мордовця 

з любов'ю до народу російського та інших народів Російської імперії, з 

вірою в те, що, як зазначив Т. Шевченко, не повинно бути «ні заярмлених 

народів, ні заярмленої культури». Д. Мордовцю імпонувало те, що 

Т. Шевченко у своїх творах висвітлював новий тип людини, моральним 

ідеалом якої був вільний дух, що самовизначається шляхом пізнання. Він 

застерігав від пасивності, закликав не покладатися в усьому лише на Бога, а 

здолати пасивне очікування Правди й Волі від когось, пробудити у собі 

Дух, який робить людину вільною і справедливою. З глибокою повагою 

ставився Д. Мордовець до пам’яті Т. Шевченка і гостро виступав проти 

намагань викривленого висвітлення його біографії. Заслуговує на увагу 

рецензія Д. Мордовця на «Кобзар» і переклад російської мовою спогадів 

Варфоломея Шевченка, опублікованих у «Правді» [185, с. 43]. Не менш 

важливою є ювілейна стаття «Роковини Шевченка в Санкт-Петербурзі», а 

також його плідна робота в столичному «Товаристві імені Шевченка», яке 

він очолював разом з відомим російським скульптором М. Мікешиним 

[330, с. 31].

У процесі формування світогляду Д. Мордовця виховувались 

індивідуальність, переконання, життєва позиція і суспільна свідомість. У 

своїх спогадах «Про незабутнє» Д. Мордовець широко використав 

матеріали листування з М. Драгомановим [330, с. 29]. М. Драгоманов, як 

одна з ключових постатей в українській суспільно-політичній і 

соціально-філософській думці XIX ст., поєднував у собі політичного 

діяча, історика, етнографа, публіциста і літературного критика. У своїх 

листах він закликав Д. Мордовця брати більш активну участь в 

суспільно-політичному житті України. М. Драгоманов намагався 

використати популярність і авторитет Д. Мордовця серед російських 

«українофілів» для пожвавлення їхньої діяльності і підтримки 

визвольного руху. Разом з тим, у листуванні порушувалося чимало
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теоретичних питань щодо змісту різних аспектів культури в цілому та 

українсько-російських відносин.

Як громадсько-політичний діяч М. Драгоманов, вихований на ідеях 

Кирило-Мефодіївського братства, що поєднувало соціальні, національні й 

політичні аспекти з принципами християнської моралі, був активним 

прихильником необхідності культурно-національного просвітництва серед 

слов’янських народів і фактично присвятивши все життя цій справі, вважав 

за необхідне дотримуватися історичних реалій. Вчений був переконаний, 

що історія повинна розповідати про всі факти, що мали вплив на життя 

країни. Тому з’ясовуючи ряд важливих проблем історії українського 

народу, він звертався до першоджерел -  архівних матеріалів і документів, 

літописних свідчень, мемуарної літератури, епістолярної спадщини та 

монографій.

М. Драгоманов наголошував, що саме вони сприяють формуванню 

історичного світогляду. Праці М. Драгоманова «Козаки», «Україна в її 

словесності», «По вопросу о малорусской литературе» свідчить, що вчений 

поділяв думку не тільки автора літопису Самовидця щодо причин, які 

зумовили боротьбу народних мас проти панування Речі Посполитої в 

Україні, але й значку увагу приділяв літописам Григорія Грабянки та 

Самійла Величка, про що йдеться в збірнику «Исторические песни 

малорусского народа» та на сторінках часопису «Громада». Звертаючись до 

своїх сучасників, М. Драгоманов значну роль в історії України відводив 

козацтву з його функціями захисту Вітчизни від чужоземної агресії [329, 

с. 47].

Негативний вплив Московського царства на Україну М. Драгоманов 

показав у своїй праці «Україна і Москва в історичних взаєминах». Вчений 

наголошував, що ліквідація тих демократичних порядків, що існували в 

Україні перед її приєднанням до Росії, стала можливою тільки внаслідок 

нав’язування «порядків Московського царства». М. Драгоманов зазначив,
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що «за ті часи, як Україна пристала до Московського царства, з його 

самовольним царем, з кріпацтвом -  царська сваволя з'їла вольності 

українські» [278, с. 36].

Д. Мордовця захоплював значний внесок М. Драгоманова в 

дослідження української народної творчості. Про безперервність 

культурно-освітніх взаємин українських земель з іншими слов'янськими та 

духовно-культурними осередками вчений писав у «Малорусских народных 

преданиях и рассказах» та «Нових українських піснях про громадські 

справи». У своїх фольклористичних працях про казки, легенди, пісні та 

анекдоти М. Драгоманов доводив, що в цьому відношенні усі етноси мають 

багато спільного, а їхнє духовне життя має загальні проблеми і способи їх 

розв’язання [278, с. 37].

Д. Мордовця приваблювало фольклористична діяльність 

М. Драгоманова. Погляди на волю і неволю, сімейні і майнові взаємини, на 

всю сферу діяльності людини, які в інших державах були закріплені у 

конституційних деклараціях, українцями фіксувалися передусім у 

фольклорі. Досліджуючи зв’язок вірувань, переказів і легенд свого народу з 

аналогічними віруваннями інших народів, М. Драгоманов обгрунтував 

загальнолюдський, загальноцивілізаційний характер уявлень близьких і 

далеких сусідів.

М. Костомаров, як відомо, був одним із засновників Кирило- 

Мефодіївського братства та автором його програмних документів, до яких 

відносяться «Статут Слов’янського товариства Св. Кирила і Мефодія», що 

увійшов до «Книг буття українського народу», та відозви «До братів 

українців», «До братів росіян» і «До братів поляків» [283, с. 237]. 

Прикметно, що серед слов’янських народів українцям діячі братства 

відводили головну роль [287, с. 9 0 -9 1 , с. 237]. Працюючи над «Книгою 

буття українського народу», М. Костомаров значно розширив свій 

світогляд і набув досвіду громадсько-політичної діяльності.
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Прибувши до Саратова та ознайомившись з представниками місцевої 

інтелігенції, М. Костомаров розпочав плідну наукову діяльність. Він 

стежив за періодичними виданнями Санкт-Петербурга і Москви, 

намагаючись не лише бути в курсі усіх досягнень вітчизняної історії і 

філософії, але й висловлювати свою думку з питань, які його цікавили як 

вченого [294, с. 658]. Частим співбесідником і опонентом М. Костомарова 

був М. Чернишевський, який з квітня 1851 р. працював на посаді вчителя 

словесності Саратовської гімназії. їх взаємна прихильність, попри певні 

розходження у поглядах на суспільний розвиток, збереглася не тільки в 

саратовський період, але й тоді, коли у квітні 1859 р. М. Костомаров 

одержав запрошення Санкт-Петербурзького університету очолити кафедру 

російської історії [294, с. 659].

Ще навесні 1852 р. М. Костомаров познайомився з А. Пасхаловою, 

яка згодом вийшла заміж за Д. Мордовця: «Це була жінка надзвичайно 

допитлива і захоплива. Її, як і мене цікавила астрономія. У Саратові 

проживав мандруючий оптик Едельберг, який мав на той час потужний 

астрономічний телескоп і користуючись цією нагодою, ми їздили до нього 

спостерігати і перевіряти отримані нами знання про будову і рух небесних 

тіл» [294, с. 491].

У Саратові М. Костомарова зацікавили проблеми етнографії. Він 

задумав збирати місцеві народні пісні. Прокинулася схильність до того, 

чим він займався, коли працював учителем гімназії в Рівному. З цією 

метою М. Костомаров їздив в село до А. Пасхалової, запрошував селян 

співати народні пісні і записував їх. «Окрім того, у самому місті я 

престаранно ходив усюди, де тільки міг знайти собі пісенну здобич, і таким 

чином познайомився з народною великоруською поезією, яку до того часу 

знав тільки по книжках», -  зауважив вчений [294, с. 493].

З 1853 р. М. Костомаров розпочав вивчення архівних документів, 

робив виписки на спеціальних картках, складаючи з них розділи з
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окремих напрямків історичної науки. На початку 1854 р. губернатор 

П. Ігнатьєв запропонував М. Костомарову посаду діловода 

Статистичного комітету, що давало 300 руб. прибавки до отримуваного 

заробітку, і дозволив чотиримісячну поїздку до Санкт-Петербургу в 

сімейних справах.

У своїй «Автобіографії» М. Костомаров згадував, що в травні того 

ж таки року в Саратов повернулася А. Пасхалова, вже А. Мордовцева з 

молодим чоловіком, який щойно закінчив Санкт-Петербурзький 

університет: «Перше знайомство справило на мене саме приємне 

враження; я швидко з ним порозумівся і назавжди заприятелював. 

Близькі взаємини наші підтримувалися тоді й тим, що він невдовзі після 

свого приїзду одержав місце помічника діловода у Статистичному 

комітеті, а як діловодом був я, то у нас з’явилися спільні інтереси» [294, 

с. 497].

На Д. Мордовця це знайомство справило велике враження. Перед ним 

була людина не тільки на 13 років старша за віком. То був талановитий 

історик з літературними здібностями, наукова діяльність якого в галузі 

джерелознавства, археографії та архівознавства свідчила про грунтовні 

знання з української історії.

Завдяки М. Костомарову Д. Мордовець познайомився з рідкісними 

історичними документами, відкрив для себе трагічну і захоплюючу історію 

народних рухів. Вихований на народних традиціях в україномовному 

оточенні, Д. Мордовець відчув прагнення М. Костомарова сприяти 

збереженню і популяризації української мови і літератури. Після тривалих 

обговорень було вирішено підготувати до друку «Малороссийский 

литературный сборник», до якого увійшли поезія, проза, драматургія, 

народні пісні та наукові статті. У вступній статті до збірника Д. Мордовець 

наголосив на необхідності захисту української мови, її права на
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самостійний розвиток, вказував на необхідність наукового її вивчення «в 

системі інших слов’янських мов».

У Саратові М. Костомаров продовжував інтенсивну наукову 

діяльність. «Квартира Костомарова, -  згадував Д. Мордовець, -  була 

завалена масою книг, з яких він черпав дані, доповнюючи їх своїми 

думками. Такою працею Костомаров, перебуваючи в Саратові, створив 

фоліанти власноручного писання, які були взяті ним з собою при від’їзді в 

Петербург і служили підмогою у професорській діяльності» [281, с. 131 -  

137].

Використовуючи раніше зібраний матеріал, М. Костомаров 

продовжив працювати над монографією «Богдан Хмельницкий», збирав 

інформацію про буржуазну революцію у Франції, про Тадеуша Костюшка. 

Драматична поема «На руинах Пантикапея», написана під впливом ідей 

М. Чернишевського, містила палкий, хоча й замаскований історичними 

алегоріями, протест проти режиму Миколи І, а тому була опублікована 

лише в 1890 р. [281, с. 80 -  81].

Значну увагу М. Костомаров приділяв проблемам місцевій історії. 

Він займався аналізом та узагальненням статистичних даних, соціально- 

економічних процесів, що відбувалися в Саратовському Поволжі в 

середині XIX ст. М. Костомаровим були написані нариси про Петровське і 

Вольське поселення, обстежені місцеві архіви. Значну частину зібраних 

документів він передав своєму учню і наступнику у справі вивчення 

Саратовського краю -  Д. Мордовцю. «Я віддав матеріали Д. Мордовцю, -  

розповідав пізніше М. Костомаров, -  а сам не наважився писати Пугачова, 

оскільки мене попередили, що не дадуть в архіві потрібних бумаг» [281, 

с. 131 -  137]. Йдеться про фонди Царицинського архіву. Д. Мордовець на 

той час уже активно працював у цьому архіві і підготував низку нарисів 

для губернської газети. Отримавши пораду від свого вчителя, він 

започаткував вивчення Селянської війни під проводом Омеляна Пугачова.
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Перш за все, потрібно було з’ясувати закономірності історичного процесу, 

які призвели до повстання. Глибокий аналіз архівних матеріалів показав, 

що «пугачовщина була не наслідком яїцьких заколотів і появи самозванця 

і не діями якої-небудь інтригуючої партії, а природним продуктом всієї 

Росії і плодом ненормального стану всього державного устрою» [281, 

с. 135].

Архівні джерела свідчили, що процес посилення експлуатації селян 

викликав зворотну реакцію. Коли військо О. Пугачова увійшло в 

Саратовський край, усі села і хутори піднялися на боротьбу проти влади. 

Виникли питання і щодо штурму Саратова. Документи свідчили, що 

багато городян тікали до повстанців ще до початку штурму. У той же час 

О. Пушкін в «Истории Пугачева» доводив, що Саратов чинив опір до 

останньої можливості і особлива роль в захисті міста належала 

коменданту Бошняку. Та незважаючи на авторитети, Д. Мордовець 

стверджував, що розпорядження урядової адміністрації щодо захисту 

міста не виконувалися. Бошняк тікав, покинувши зібране ним військо 

напризволяще, а в тексті О. Пушкіна «немало сумнівних і помилкових 

місць».

Великого значення надавав Д. Мордовець обороні Царицина під час 

Селянської війни, бо він був не тільки другим за розмірами містом губернії, 

але й мав важливе воєнно-стратегічне значення -  закривав повстанцям 

шлях на Дон. Розгром основних сил противника не означав, на думку 

Д. Мордовця, припинення Селянської війни. Документи, виявлені 

М. Костомаровим у Царицинському повітовому архіві і передані 

Д. Мордовцю, дозволили останньому встановити причини нездатності 

організувати відсіч повстанцям. І казанський губернатор Брандт, і 

астраханський губернатор Кречетніков, на початку повстання переїхали в 

Саратов, щоб бути ближче до театру воєнних дій, а потім повтікали назад. 

Вони не були в змозі чинити серйозний опір О. Пугачову. З іншого боку,
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колишні каторжники проявили себе здібними полководцями і державними 

діячами. Про О. Пугачова Д. Мордовець пише: «Його життя довело, що 

людина ця володіла великим даром. Він був і полководцем, і тактиком. Він 

умів з допомогою розуму і такту керувати великими масами неспокійного і 

полудикого народу» [281, с. 137]. Звичайно, що такі висновки викликали 

гнівні нападки з боку монархічно налаштованих істориків.

М. Костомаров разом з Д. Мордовцем намагалися підготувати 

збірник про селянські повстання першої половини XIX ст., але цей задум 

залишився незавершеним, тому що губернатор заборонив публікацію 

книги. Плідна наукова робота М. Костомарова в Саратові сприяла 

обранню його дійсним членом Російського географічного товариства. 

Зняття поліцейського нагляду в 1856 р. дозволило йому здійснити 

закордонну поїздку та ознайомитися з європейськими культурними 

традиціями у Швейцарії, Німеччині, Франції, Італії та Австрії [274, с. 46 -  

49].

Після від’їзду М. Костомарова за кордон перед Д. Мордовцем, який 

до цього займався лише приватними уроками, постало питання -  як посісти 

щойно звільнену посаду. Як свідчить формулярний список Д. Мордовця, 

він з серпня 1856 р. став редактором неофіційної частини «СГВ» і 

начальником газетного столу [155].

Спочатку він вивчив діяльність свого попередника М. Костомарова, 

який на сторінках губернської газети друкував не тільки нариси, історичні 

розвідки, але й окремі розділи монографії «Бунт Стеньки Разина», перший 

варіант якої називався «Стенька Разин и удалые молодцы XVII в.». 

Д. Мордовець звернув увагу на те, що окремі розділи цієї праці були 

присвячені подіям повстання С. Разіна в Саратовському Поволжі. У 

середині серпня 1670 р. повстанці, як писав М. Костомаров, підійшли до 

Саратова. Багато жителів добровільно перейшли на бік повстанців.
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15 серпня місто було захоплене. Воєводу Кузьму Лутохіна утопили у Волзі, 

а в Саратові влаштували козачий круг і обрали отамана.

Уже в цьому варіанті своєї монографії М. Костомаров дав високу 

оцінку повстанню: «Це був стан заворушення, з виду безглузде, але 

діяльне і кипуче, руйнівне, але з прагненням до відтворення. Народ 

співчував відважним молодцям; найпоетичніші пісні є ті, в яких 

оспівуються подвиги відважних; відважний молодець в народній уяві 

залишається ідеалом доблесті і чоловічої краси, як герой Греції, рицар 

Заходу, юнак Сербії. Відважність..., що проявилася у поволзькому 

розбійництві, коренилася в надрах самого життя і в історичній 

необхідності» [281, с. 135].

Д. Мордовець вважав, що дослідження М  Костомарова вже тоді 

давали М. Чернишевському історичну перспективу для осмислення образу 

Рахметова. Один із персонажів твору згадує пісню «Мы не воры, не 

разбойники», записану М. Костомаровим і опубліковану спочатку в «СГВ», 

а потім у книзі про С. Разіна. Д. Мордовець був причетний до публікації у 

1858 р. в «Памятной книжке «Саратовской губернии» праці 

М. Костомарова «Очерк истории Саратовского края от присоединения его к 

русской державе до вступления на престол императора Николая І». У ній 

автор показав широку картину процесів, які відбувалися у Поволжі в XVI -  

XVIII ст. На думку М. Костомарова, Саратов був заснований в часи 

царювання Федора Івановича. При цьому Д. Мордовець звернув увагу на 

те, що від встановлення точної дати М. Костомаров ухилився, пославшись 

на «відсутність грамоти про будівництво його» [276, с. 136].

Д. Мордовець також часто виступав з нарисами про минуле і сучасне 

життя краю. Д. Мордовець продовжував брати приклад з діяльності 

М. Костомарова, який у своїх виступах на сторінках газети намагався 

подати широку картину процесів, що відбувалися у Поволжі. Наголошуючи 

на значенні Волзького торгового шляху, він ставив питання про важливість
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заселення Саратовського краю. У своїх нарисах М. Костомаров з’ясовував 

значення приєднання Нижнього Поволжя до Російської держави, 

підкреслюючи: «Волга стала тоді єдиним шляхом цього нововідкритого 

знайомства Заходу зі Сходом» [276, с. 136].

Д. Мордовець погоджувався з попередніми дослідниками цієї 

проблеми у тому, що необхідність розвитку волзької торгівлі поставила 

питання про будівництво по берегах Волги міст-фортець, у числі яких 

був і Саратов. Як і М. Костомаров, він виділяє в Саратовському Поволжі 

в XVI -  XVII ст. наявність двох протиборствуючих сил: волзького 

козацтва, виразника «старої вічевої вольниці» і самодержавного уряду, 

що намагався підпорядкувати козацтво, «під сіятельним скіпетром 

порядку і влади» новому образу політичного і побутового існування 

Росії. Як і М. Костомаров, Д. Мордовець був переконаний, що це 

зіткнення і визначило подальший розвиток даного регіону. З’явившись у 

другій половині XVI ст., волзьке козацтво було військовою організацією, 

заснованою на яскраво виражених демократичних принципах управління 

[276, с. 137].

Водночас автори намагалися у характеристиці взаємовідносин 

козацтва і держави вийти за межі простого протистояння сил. Вони 

наголошували, що козаки були, з одного боку, і «оплотом Росії» на 

Півдні, і «засобом розповсюдження і розширення російської 

національності», а з іншого -  «ворогами порядку і влади», за словами 

М. Костомарова, волзьке козацтво заявило про себе в період повстання 

І. Болотнікова. Посилаючись на Никонівський літопис, він пише про 

появу в Саратовському краї на початку XVII ст. місцевих самозванців, 

підкреслюючи розбійницький характер їх виступів, спрямованих, на його 

думку, на підрив основ держави. «Ці завзятці, -  писав М. Костомаров, -  

не були розбійниками в тому сенсі, який ми даємо цьому слову; їх 

поступки витікали із невлаштованості суспільства, від невстановленого
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ще громадянства, від незгасної ще в руському народі вольниці удільних 

часів, від нестійкості властей, словом сказати, від юності нашої нації, яка 

чекала нових перетворень» [276, с. 137].

Таким був внесок М. Костомарова у розвиток саратовського 

краєзнавства. Після смерті Миколи І (1855), коли йому дозволили поїздки в 

столицю для роботи в центральних архівах, М. Костомаров продовжував 

досліджувати взаємовідносини народу і держави. Відтоді, як зазначають 

дослідники, життя і діяльність М. Костомарова набула суперечливого 

характеру. З одного боку, він порозумівся з губернською адміністрацією, а 

з іншого -  продовжував тісно спілкуватися з передовою саратовською 

інтелігенцією, приваблюючи до себе загальну увагу як політичного 

висланця [276, с. 134].

Людина з широким аналітичним розумом, Д. Мордовець намагався 

зрозуміти особливості взаємовідносин М. Костомарова і 

М. Чернишевського, яких особисто глибоко поважав. Він знав, що 

познайомилися вони у письменниці М. Жукової і між ними виникли 

доволі дружні взаємини, як, проте, і не переросли в ідейну близькість. 

О. Пипін у «Моих заметках» зазначав: «Микола Гаврилович, ставши з 

січня 1851 р. вчителем гімназії, особливо зблизився з Костомаровим. 

Вони бачилися постійно; це були люди досить високого наукового рівня, 

що в провінції зустрічається не часто. Чернишевський високо оцінював 

праці Костомарова і порівнював їх з творами знаменитого Тьєррі*» [276, 

с. 131].

О. Розанов, товариш М. Чернишевського по семінарії, вважав, що 

дружбою з М. Костомаровим М. Чернишевський завдячував своєю 

репутацією вільнодумця: «Так, як достоповажний всієї Росії історик 

М. Костомаров уважався в нашому Саратові, Бог знає чого ради, за людину 

крайніх політичних поглядів, то дружба з ним багато зашкодила

* Тьєррі Опостен -  французький історик, засновник фр. історіографії.
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М. Чернишевському в очах гімназичного начальства». Сам Микола 

Гаврилович теж висловився виразно: «Ми бачилися дуже часто, інколи 

цілими місяцями кожного дня і майже кожний день просиджували разом... 

Мій образ думок був на початку мого знайомства з ним вже давно 

усталеним. І його образ думок я вважав теж вже твердим. Про все він 

міркував або зовсім правильно, або не порівняно правильніше, ніж 

більшість тогочасних російських вчених» [276, с. 132].

У 1889 р. в передмові до російського перекладу «Всесвітньої історії» 

М. Вебера М. Чернишевський зазначив: «Костомаров був людиною такої 

широкої вченості, такого ума і так любив істину, що твори його мають 

високе наукове достоїнство. Його поняття про діячів і події російської 

історії майже завжди або співпадало з істиною, або близькі до неї» [276, 

с. 133]. На питання, чи буде М. Костомаров брати участь у революційному 

перевороті, М. Чернишевський відповів: «Він дуже благородний,

поетичний; його налякає грязь і різня». Заслуговує на увагу думка 

саратовського вчителя Є. Бєлова, який дружив з М. Чернишевським і 

М. Костомаровим: «У нас бували часті толкування про події цього сторіччя 

і жаркі спори, особливо про події кінця ХУІП ст. Процес утворення партій і 

їх взаємне протистояння викликали гострі суперечки. М. Костомаров 

приписував терор загибелі жирондистів, М. Чернишевський і я доказували, 

що терор у несвідомій самовпевненості приготували самі жирондисти» 

[276, с. 133].

Попри все, М. Чернишевський дорожив бесідами з 

М. Костомаровим. У листі до І. Срезневського він писав: «Знайомство з 

Миколою Івановичем забирає багато часу, якого я, однак, не назву ні в 

якому випадку втраченим» [276, с. 134]. Разом з тим вже тоді виявилися 

принципові розходження між ліберальними і демократичними поглядами 

друзів. «Це була людина крайнощів, яка завжди намагалася довести своє
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спрямування до останньої межі», -  зазначив М. Костомаров у середині 

80-х рр. [276, с. 132].

Д. Мордовець намагався в усьому наслідувати свого вчителя. Йому 

імпонувало, що одночасно з вивченням народних пісень, казок та легенд, 

М. Костомаров досліджував розвиток місцевого господарства, ретельно 

аналізував статистичні матеріали, готуючи їх до друку. Ця робота, 

відзначив Д. Мордовець, свідчила про здатність вченого поєднувати 

філософський підхід до оцінки особливостей суспільно-політичного життя 

і сприйняття історичних подій та явищ у відповідності з архівними 

джерелами.

Учень М. Чернишевського І. Воронов згадував: «Сердечні

відносини між Костомаровим, Чернишевським і Мордовцем були 

незмінними і по приїзду їх в Петербург. У Саратові ж цей тріумвірат 

називався духовно-просвітницьким, яким він був і в дійсності, позаяк на 

вечори, влаштовані почергово цими діячами, запрошувалися вчителі 

гімназії і деякі її учні, відомі Чернишевському як люди розвинуті» [276, 

с. 131].

Д. Мордовець у своєму творі «Профессор Ратмиров» згадає про 

дружбу з М. Костомаровим і М. Чернишевським. В образі засланого під 

негласний нагляд поліції у волзьке місто Жовтогорськ професора Ратмірова 

неважко впізнати М. Костомарова. Так, М. Чернишевський послужив 

прототипом іншого героя -  Миколи Гавриловича Альтані, М. Змієвича -  

М. Юзефович, Олени Врублевської -  Аліна Кругерська, Опанаса 

Тарасовича Кравченка -  Т.Г. Шевченко, В. Чорнозерського -  

В. Білоконський, Г. Пасхіної -  Анна Пасхалова та інші. Це була спроба 

Д. Мордовця створити докладний життєпис вченого і письменника, з яким 

його пов’язували тридцять років дружби, у формі роману. Робота 

Д. Мордовця над романом вимагала перегляду наявного біографічного 

матеріалу, у тому числі і того, який роками зосереджувався у власному
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архіві. Йдеться про листування, котре поряд з власними спогадами, 

Д. Мордовець з певними купюрами опублікував після смерті 

М. Костомарова. Разом з тим роман «Профессор Ратмиров» являв собою 

спробу автора поєднати документальні свідчення з психологічною 

характеристикою М. Костомарова [257, с. 29].

Залучений архівний матеріал, а також великий мемуарний пласт, що 

складається зі спогадів людей, які знали М. Костомарова в різні роки його 

життя, дозволили суттєво доповнити або прокоментувати такі важливі події 

в житті вченого, як обставини нездійсненого одруження, подробиці 

саратовського заслання, коло знайомих і характер творчої діяльності в ці 

роки. При тому у цьому випадку йшлося не про літературні прототипи, а 

про реальні зі дещо зміненими прізвищами. Отже, є всі підстави вважати, 

що роман «Профессор Ратмиров» містить цінні відомості для 

характеристики досаратовського і саратовського періодів життя і діяльності 

М. Костомарова [257, с. 29].

У 1857 р. «Височайший маніфест, проголошений після коронації 

государя імператора, звільнив мене від нагляду, під яким я перебував з 

часу мого прибуття в Саратов», -  писав М. Костомаров у своїй 

«Автобіографії» [294, с. 501]. Д. Мордовець, згадуючи про цю визначну 

подію в житті свого вчителя, зазначав, що М. Костомаров одразу ж 

заговорив про поїздку за кордон. Не гаючи часу, він зібрався в дорогу і 

невдовзі був уже в Європі. Побувавши у Франції, Німеччині, Швейцарії, 

він відвідав потім Італію, Австрію і Чехію, після чого прибув до Санкт- 

Петербурга. У столиці відбулася зустріч М. Костомарова с 

Т. Шевченком, про що він розповів Д. Мордовцю. Мешкав тоді 

Т. Шевченко в Академії мистецтв, де мав свою майстерню. «Здрастуй, 

Тарас, -  сказав я йому, побачивши за роботою в білій блузі з олівцем у 

руках. Шевченко вип’ятив на мене очі і ніяк не міг мене впізнати. 

Мабуть, я дуже змінився за одинадцять років нашої розлуки. Нарешті я
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назвав себе, Шевченко дуже розхвилювався і, обійнявши мене, 

заплакав», -  згадував М. Костомаров [294, с. 522].

У другій половині 1858 р. М. Костомаров знову опинився в Саратові. 

Наприкінці серпня до нього прибув саратовський губернський 

предводитель дворянства князь В. Щербатов і запропонував тимчасову 

посаду діловода в губернському комітеті по поліпшенню побуту селян. За 

цю роботу пропонували три тисячі рублів сріблом і крім того двісті рублів 

на місяць на канцелярію за увесь шестимісячний період існування комітету. 

На початку вересня М. Костомаров приступив до роботи. У його 

розпорядженні були два писарі й один помічник.

Членів комітету М. Костомаров, як згадував про це Д. Мордовець, 

поділяв на три групи. До першої відносилися захисники дворянських 

інтересів, до другої -  помірковані ліберали, які, відстоюючи інтереси 

дворян, дбали і про селян, а до третьої -  меншість, намагалась застерегти 

інтереси селян. Та заради справедливості, визнавав М. Костомаров, серед 

останніх були й такі, які, дізнавшись, що уряд незабаром скасує 

кріпацтво, поспішили запропонувати своїм селянам такі умови, на які б 

вони ніколи не погодилися вже через кілька місяців. Саратовський 

комітет, завдяки наполяганню М. Костомарова, вирішив відпустити усіх 

дворових людей безкоштовно [294, с. 523]. Комітет замість шести 

місяців пропрацював сім, а в квітні 1859 р. М. Костомаров отримав 

запрошення від Санкт-Петербурзького університету зайняти кафедру 

російської історії.

Залишившись в Саратові, Д. Мордовець зосередився на 

редакторській а та громадсько-політичній діяльності. На сторінках 

«СГВ» активно обговорювлось селянське питання. Д. Мордовець 

підтримував ідею звільнення селян з передачею їм за викуп земельних 

наділів. Він критикував саратовське дворянство, яке твердило, що 

звільнення селян із землею призведе до занепаду сільського
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господарства. На сторінках газети редактор писав: «Скасуйте ненависне і 

згубне кріпацтво, і ми побачимо, як розіллються вільні робочі сили 

повсюди, де тільки в них з’явиться потреба» [221]. Д. Мордовець звертав 

увагу читачів газети на кріпацьке бідування, виділяючи характерні риси 

селянського життя. У селянському середовищі широко розповсюджене 

пияцтво, жорстокість, неуцтво. «Причина, -  писав редактор, -  такого 

лихого становища нашого простолюдина -  бідність. Тільки покращення 

матеріального статку сприятиме докорінним змінам селянського життя» 

[247].

Не менш гостро на сторінках газети обговорювалась проблема 

сільської общини, що була пов’язана з селянською реформою. Річ у тім, що 

проти збереження общинного землеволодіння виступили популярні на той 

час економісти манчестерської школи. їх підтримувала значна частина 

публіцистів. На захист общини постав М. Чернишевський, а за ним і 

Д. Мордовець. Досконально вивчивши проблему, Д. Мордовець 

запропонував свої умови збереження і розвитку селянської общини. До 

таких умов належали: надання землі, організація самоуправління, свобода 

торгівлі, грошові позики, звільнення від рекрутської повинності [239].

На думку Д. Мордовця, головне призначення общинної форми 

господарювання -  усунення соціальної нерівності. Не можна допустити, 

щоб «замість замків з голодними підданими з’явилися заводи з голодними 

робітниками» [201, с. 229]. Община має не тільки протистояти 

приватнокапіталістичному виробництву, але й за допомогою держави 

оволодіти необхідною культурою праці. Тільки за таких умов вона зможе 

успішно конкурувати з приватнокапіталістичним виробництвом. Створення 

общин нового типу Д. Мордовець вважав основною умовою поступального 

розвитку селянського господарства. У общини має бути достатня кількість 

землі і відсутня дрібна регламентація селянського життя. Тому
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передбачалося переселення частини селян в інші регіони країни [268, 

с. 85 -86].

Д. Мордовець виступав проти поміщицької жорстокості, свавілля і 

беззаконня місцевої влади. Так, у 1858 р. він був притягнутий до 

відповідальності за публікацію фейлетону про ганебні вчинки 

губернських чиновників по відношенню до місцевого населення. У 

1859 р. в газеті знову з’явився фейлетон про каральну експедицію 

царських військ проти саратовських селян. Незважаючи на виразну 

демократичну спрямованість своїх праць, Д. Мордовець був 

прихильником однієї з модних на той час теорій про необхідність 

централізації розумових і матеріальних сил, про що написав у статті 

«Печать в провинции», опублікованій у часопису «Дело» [225]. Суть 

полягала в тому, що з огляду на перспективи розвитку національної 

культури необхідна концентрація суспільних цінностей у великих 

центрах. Відповідаючи на критику, Д. Мордовець продовжував 

дотримуватися своєї точки зору, включивши цю названу статтю до 

двотомника «Исторические пропилеи» (1889), оскільки цю ідею уперше 

висловив М. Костомаров у статті «Обзор сочинений, писанных на 

малороссийском языке» ще в 1843 р. [257, с. 25].

Після того, як цар Олександр II дав дозвіл на повернення із 

заслання членів Кирило-Мефодіївського братства, українське громадське 

життя почало відроджуватися спочатку в Санкт-Петербурзі, а потім і в 

Україні. Звільнені із заслання М. Костомаров, В. Білозерський, 

Т. Шевченко, П. Куліш з метою поширення своїх поглядів з великими 

труднощами у 1861 р. отримали дозвіл на видання першого в Російській 

імперії українського часопису, що дістав назву «Основа».

Протягом свого короткого 22-місячного існування «Основа» 

виступила будителем національної свідомості української інтелігенції. 

В одному з перших номерів «Основи» М. Костомаров надрукував свою
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статтю «Две русские народности» (1861, № 3). У ній він зробив акцент на 

самобутності, національній своєрідності українського народу у порівнянні 

з російським та польським. Незважаючи на те, що ця праця була 

своєрідним етнопсихологічним дослідженням з обґрунтуванням 

ментальності українського народу, автор у такий спосіб виявив своє 

україноцентричне мислення, аргументував ідею української народності, 

виявляючи її неповторність.

Праця М. Костомарова мала чітко окреслену політичну 

спрямованість. По-перше, М. Костомаров наводив переконливі аргументи 

щодо особливостей національної психології українського народу; по-друге, 

наголошував на самобутності й самоцінності українців. Для обґрунтування 

своєї тези він звертався до аналізу соціальної психології, способу життя та 

діяльності українців.

Таке бачення проблеми не було чимось новим і незвичайним для 

сучасників М. Костомарова. Порівняння історії «південноросів» і 

«великоросів» було притаманне громадській думці середини XIX ст. 

Пильна увага до історичної долі народу, вивчення його фольклору і побуту 

супроводжувалася ідеалізацією історичного минулого й особливо -  

козацтва. М. Костомаров вважав, що характерною рисою життя 

«великоросів» було тяжіння до общини, прагнення до єдиновладдя і 

держави, тоді як «південнороси» визнавали «перевагу особистої свободи» і 

прагнення до федерації. Першим була властива схильність до 

матеріального, зануреність у побут і дрібні повсякденні потреби; 

історичний шлях «великоросів» привів їх до «ліквідації особистого 

пробудження під владою непорушної законної загальної волі». 

«Південноруське ж плем’я» відрізнялося духовністю, любов’ю до природи, 

прагненням зберегти особисту свободу [248, с. 284].

Перебуваючи під впливом концепції М. Костомарова, Д. Мордовець 

у своєму романі «Царь и гетьман» подав загальний опис історичного шляху
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України і Росії, намагався розкрити характер українського та російського 

народів, їхнього побуту і моралі. Щирим захопленням, любов'ю і теплом 

насичені сторінки, присвячені Україні, її природі, пісням, людям, життя 

яких «створило пресимпатичний і препоетичний тип вільного козака, 

котрий не терпів ніякої ні вуздечки, ні повода». Коли ж автор переходить 

до опису Росії, то вона постає разючим контрастом по відношенню до 

«багатокольорової, закутаної серпантином чарівності, поезії, чогось 

дивовижного» України. Перед читачем постає Росія, яка багато втратила 

«протягом не одного століття сплячки, застою і внутрішніх незгод», країна, 

яка перетворилася у «вавілонську башту», обкладену непосильними 

податками і рекрутськими наборами, стала, за висловом Д. Мордовця, 

«державою-втікачем». Незавидну долю заляканого й зубожілого мужика 

письменник зі щирим співчуттям показує на прикладі історії окремого села 

[248, с. 284].

Вплив на Д. Мордовця історичної концепції М. Костомарова 

відчувається і в історичному дослідженні «Сагайдачний». Часом 

«відмовляючись від самостійної критичної оцінки історичних подій і 

фактів, -  як писав дослідник творчості Д. Мордовця В. Беляев, -  і 

сприймаючи безапеляційно всі твердження М. Костомарова, письменник 

тим самим порушував історичну і художню правду» [257, с. 35].

Втім, так було не завжди. Коли М. Костомаров виступив з 

критикою на адресу дослідження «Крестьяне в Юго-Западной Руси XVI 

века» за те, що Д. Мордовець був «занадто упереджений до мужиків», 

Д. Мордовець відповів, що, звертаючись до історії, він не забував про 

пригнічений стан народу в сучасну епоху: «Вам може, наприклад, 

здається, що становище дяді Тома («Хатина дядька Тома» Бічер Стоу) 

прекрасне, а мені ні...». Далі автор наголошував, що він мав на меті 

показати сумним, гірким, злиденним становище простого люду під 

владою панів. І зробив висновок: «Хіба поганий стан маєтків у
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Саратовській губернії дає нам право радуватися і благословлять минуле 

південно-руського народу тому тільки, що в Малоросії в XVI ст. 

становище маетностей було не гірше цього? Якщо кепсько це, то кепсько 

ж і те, про що ми говорили» [223, с. 27 -  36].

У суперечці з М. Костомаровим Д. Мордовця підтримав редактор 

«Русского слова» Г. Благосвєтлов, переконуючи останнього в 

необхідності підвищеної уваги до життя та історії народу. Про це він 

писав у своєму листі до Д. Мордовця від 27 червня 1861 р.: «Ви цілком 

праві, більше ніж праві, -  Ви стаєте на такий ґрунт, з якого важко збити 

сучасного мислителя не тільки Миколою Івановичем Костомаровим, але 

й усіма всеросійськими гарматами. Якщо не помиляюсь, наше століття 

тягне за вуха демократичний принцип і проведе його в життя так чи 

інакше. Факти, устремління, боротьба -  все за нього... Але ця ідея дуже 

нова для нас, і тому Каткови, Краєвські та увесь Гостинний двір нашої 

літератури відносяться до неї наче ті середньовікові вчені, які не могли 

без блазенського ковпака і докторської ряси увійти до аудиторії і 

показатися людям. Микола Іванович перейняв їх манеру. Цілком згодний 

з Вами» [228, с. 59].

Як досвідчений історик і громадський діяч М. Костомаров 

зосереджував увагу свого молодшого колеги Д. Мордовця на необхідності 

дослідження історичного минулого народу. Тільки історія здатна 

об’єктивно висвітлити усі події і факти, які мали місце в житті народу і 

країни. Тому, наголошував учений, з’ясовуючи ряд важливих проблем 

історії народу, необхідно звертатися насамперед до першоджерел, архівних 

документів і матеріалів, літописних свідчень, мемуарної літератури, 

епістолярної спадщини.

Особливий інтерес становить ставлення автора до збирання, 

вивчення, аналізу та оцінки історичних фактів, почерпнутих з 

неопублікованих архівних матеріалів. Настанови й поради М. Костомарова
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щиро і з вдячністю сприймалися Д. Мордовцем. У своїх історичних 

дослідженнях, романах і повістях він велику увагу звертав на достовірність 

історичних подій, складав, посилаючись на джерела, поширений план, за 

яким писав книгу або нарис про ту чи іншу історичну постать або 

суспільно-політичне явище.

2.2. На цивільній службі

Отримавши університетську освіту і маючи неабиякі здібності до 

літературної та наукової діяльності, Д. Мордовець менше за все мріяв про 

майбутню службу. Однак сімейні обставини надалі змушували його шукати 

вихід зі скрутного матеріального становища. Так було і в Саратові, коли 

після одруження з А. Пасхаловою він майже упродовж двох років 

змушений був займатися приватними уроками, так і в Санкт-Петербурзі, 

коли і в перший (1864 -  1867), і в другий (1873 -  1886) приїзди сімейні 

обставини, і мізерні літературні гонорари примусили Д. Мордовия шукати 

заробіток на цивільній службі. Д. Мордовець так і не зміг закріпитися в 

Санки-Петербурзі. Крім перипетій родинного життя на це вплинула й 

натура самого Д. Мордовця -  його природна скромність, неприйняття 

несправедливості та твереза оцінка власних сил стали на заваді його 

повноцінної адаптації до столичного життя:

Завдяки зв’язкам своєї впливової дружини та саратовським друзям 

Д. Мордовець зміг влаштуватися на службу. 7 липня 1856 р. вийшов у 

відставку начальник газетного столу губернського правління 

І. Палімпсестов. Скориставшись цією нагодою, Д. Мордовець звернувся до 

губернатора П. Ігнатьєва з проханням «определения на означенную 

должность». Губернатор, ознайомившись з особовою справою 

перспективного претендента, поставився до нього доброзичливо. 14 серпня 

1856 р. Д. Мордовець був призначений не тільки начальником газетного 

стола, але й редактором неофіційної частини «СГВ». 13 вересня 1856 р.
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його було затверджено на обох посадах «в чині колезького секретаря» [187, 

с. 926], що відповідало десятому з чотирнадцяти громадянських чинів 

«Табеля про ранги» царської Росії і прирівнювалося до військового звання 

штабс-капітана.

Про «Табель про ранги» Д. Мордовець знав, що він визначає 

порядок проходження служби чиновниками, що його поява стала 

важливою віхою у розвитку державної служби, після чого була скасована 

згубна система місництва і відкритий доступ на високі посади людям 

незнатного походження. Крім того, «Табель про ранги» передбачав, що в 

кожному класі чиновник мав прослужити не менше трьох-чотирьох 

років. За особливі заслуги цей термін міг бути скорочений. Враховувався 

також і загальноосвітній рівень. Передбачалося, що особи, які закінчили 

курс університету, могли бути призначені на більш високі посади. Отже, 

щодо майбутньої чиновницької діяльності у Д. Мордовця не виникало 

сумнівів, і він енергійно приступив до роботи.

Відтоді перед ним відкрилося широке поле активної творчої праці. 

Користуючись службовим становищем, він їздив губернією, працював в 

архівах, займався статистикою, археологією, етнографією і розповідав про 

все це на сторінках «СГВ». Крім того, він знаходив час друкуватися у 

столичних виданнях, брати участь у діяльності різних наукових товариств. 

У грудні 1857 р. «за сприяння у виготовленні в Імператорському 

Російському географічному товаристві для великого князя Костянтина 

Миколайовича путівника по Росії» йому було оголошено подяку [157, 

спр. 2].

Через два роки після повернення до Саратова, Д. Мордовець обійняв 

посаду помічника секретаря губернського Статистичного комітету, 

секретарем якого був на той час М. Костомаров, засланий до Саратова у 

справі Кирило-Мефодіївського товариства [257, с. 6]. У цьому контексті 

зазначимо, що призначення Д. Мордовця співпало з масовими відкритими
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протестами селянства проти кріпаччини, очікуванням на великі соціальні 

зміни в країні і вірою в краще майбутнє. Загальний суспільний настрій 

позначився на характері публікацій у «СГВ», очолюваних молодим 

редактором, якому у скрутну хвилину значної моральної підтримки, окрім 

найближчого оточення, надавало знайомство з Т. Шевченком. У своїх 

спогадах «З минулого і пережитого» він писав: «... Пішов я якось до батька 

Тараса. А жив він тоді в Академії художеств, у невеличкій та світленькій 

студії. Застав я батька в чомусь біленькому, -  чи то свитина полотняна, уся 

замурзана фарбами та іншими плямами, чи то «спіджачок». ... Сидів Тарас 

за своїми офортами і з великим запалом працював біля них, бо дуже до 

душі припала йому ся праця. Став він показувати мені свої офорти... Тут 

же й подарував на добру незабудь кілька своїх малюнків, котрі я потім у 

90-му, мабуть, році передав до Українського музею невмирущої пам’яті 

Василя Васильовича Тарновського, а він мені за сі подарунки привіз із 

Києва гарний Тарасів портрет» [178, с. 349].

З 1 червня 1859 р. Д. Мордовець займав посаду секретаря місцевого 

губернського Статистичного комітету. 26 липня 1861 р. сенатським указом 

він був підвищений за вислугу років до титулярного радника зі 

старшинством [157, спр. 2].

31 серпня 1861 р. начальник губернії Є. Барановський призначив 

Д. Мордовця старшим чиновником з особливих доручень «при своей 

особе». Водночас Д. Мордовець призначений був членом і діловодом 

Тимчасової комісії, утвореної згідно з розпорядженням міністра 

внутрішніх справ для підготовки пропозицій щодо перебудови міського 

управління і міського господарства в 1862 р. За відмінну службу і 

виконану в Комісії роботу 17 червня 1862 р. Д. Мордовець був 

нагороджений орденом Св. Анни 3 ступеня. Розпорядженням начальника 

Саратовської губернії його призначили членом Тимчасової комісії, 

заснованої на пропозицію міністра внутрішніх справ для розгляду
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питання про прибутки і витрати Саратова в 1862 р. 14 серпня 1862 р. 

сенатським указом Д. Мордовцю був наданий чин колезького асесора зі 

старшинством (перспективою). 2 червня 1863 р. наказом по Міністерству 

внутрішніх справ Д. Мордовець був призначений радником 

Саратовського губернського правління [157, спр. 2].

Д. Мордовець засвоїв основні принципи службової діяльності, 

зрозумів завдання і функції державних органів, повноваження чиновників, 

які працювали в системі державної служби. Як людина високої 

самоорганізації, Д. Мордовець, спостерігаючи за роботою чиновників 

губернського рівня, підмітив, що слабке знання правових принципів 

державної служби зумовлює появу елементів бюрократизму, сваволі, 

неорганізованості, беззаконня, несправедливості й аморальності.

Разом з тим, цивільна служба, як складний, комплексний і 

багатогранний соціально-правовий інститут, що має правові, економічні, 

соціальні й організаційні основи й устої, була невід’ємною, органічною 

частиною, одним із фундаментальних елементів державності. В цілому 

служба, відзначав для себе Д. Мордовець, її суть полягала у виконанні 

службовцями своїх обов’язків в органах державної влади, на 

підприємствах, в установах та інших організаціях. Ця служба вимагала 

здійснення її на професійній основі, що було обумовлено необхідністю 

неперервного, послідовного і компетентного здійснення діяльності 

державних інституцій.

Службова кар’єра Д. Мордовця розвивалася досить успішно. Він 

ревно намагався виконувати усі покладені на нього обов’язки. Не тільки 

редагував, але й активно виступав на сторінках «СГВ», столичних газет і 

журналів, сумлінно виконував обов’язки старшого чиновника з особливих 

доручень, члена й діловода у тимчасових комісіях, пов’язаних з 

удосконаленням міської управи і міського господарства та Комісії по 

прибутках і витратах у м. Саратові [153, спр. 57]. Однак поточні справи,
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пов’язані з відсутністю в губернії грамотних і ділових чиновників, інші 

дрібні доручення адміністрації давала Д. Мордовию, окрім його 

безпосередніх обов’язків, все більше і більше відволікали його від 

улюбленої літературної діяльності та архівних досліджень.

Занурившись в аналіз місцевого управління, Д. Мордовець відзначав, 

що будувалося воно, як і в дореформений час, відповідно до 

адміністративного поділу, було представлене адміністрацією в губерніях і 

повітах. Влада губернатора перетворювалася у всесильний провінційний 

інститут самовладдя, вирішувала долю усіх установ губернії. Сам 

губернатор отримав право ревізії усіх цивільних установ. Він був главою 

губернії і відповідав за неї персонально перед імператором. Будучи 

високопосадовцем, чиновником Міністерства внутрішніх справ, він входив 

до складу бюрократичної еліти, забезпечував єдність центрального і 

місцевого управління.

Погляди авторитетних і шанованих Д. Мордовцем людей 

формували у нього не тільки особисті переконання, але й позначалися на 

змісті матеріалів губернської газети. Майже всі написані ним статті, а 

надто фейлетони, були спрямовані проти суспільного зла, 

несправедливості та приниження людської гідності. Деякий час 

редакторові при ліберально налаштованому губернаторі П. Ігнатьєву, як 

писав пізніше Д. Мордовець, «все сходило з рук». Та коли в «СГВ» 

з’явився фейлетон, у якому викривалася негідна поведінка офіцера, 

котрий на вулиці бив по обличчю нижчого за чином, грянув грім і за таке 

іронічне ставлення до «кримських героїв» (йдеться про поразку Росії в 

Кримській війні 1853 -  1856 рр. -  Ю.М.) губернатору П. Ігнатьєву була 

винесена догана від царя із занесенням до формуляру, а від редактора 

зажадали пояснення і встановлення особи автора «злочинного» 

фейлетону. У зв’язку з тим, що редактором і автором фейлетону був 

Д. Мордовець, на нього чекали арешт і ув’язнення. Губернатор, який з
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повагою ставився до Д. Мордовця, порадив йому їхати до Санкт- 

Петербурга з поясненнями і виправданнями до міністра внутрішніх справ 

П. Валуєва.

Від покарання Д. Мордовця врятував випадок. Міністерство на той 

час готувало статистичний звіт про особливості правопорушень в Росії, і 

Д. Мордовця одразу ж залучили до співробітництва. За надану допомогу 

його відпустили з міфом, а доповідь царю про саратовський інцидент 

відповідно пом’якшили. Перебуваючи в Санкт-Петербурзі, Д. Мордовець 

відвідував М. Костомарова, де зустрічався з Т. Шевченком і 

М. Чернишевським. Як згодом згадував Д. Мордовець, М. Чернишевський 

при першій же там зустрічі сказав йому: «Читав, читав ваше

«звинувачення»... Назвати героїв-бутирців «мокрими орлами», чуть не 

курами! Да за таке звинувачення сидіти вам у місці презлачному, у місці 

прохолодному» [183, с. 78].

Коли Т. Шевченко прислав у Саратов екземпляр нового видання 

«Кобзаря» з дарчим записом, Д. Мордовець підготував на книгу рецензію, 

яка була опублікована у журналі «Русское слово». Вона стала помітним 

явищем в шевченкознавстві. У ній порівнюється творчість і доля 

Т. Шевченка з долею і творчістю російського поета О. Кольцова. Обидва 

вони у своїх творах виражали народні думи, інтереси і сподівання, але 

український поет ішов далі у своїх закликах боротися проти 

самодержавства. Рецензент стверджував, що захоплення національною 

історією, козацьким минулим -  наслідок, вияв невдоволення сучасністю: 

«Звідси постає свідома віра в ідею якихось нових, кращих відносин між 

людьми, і ця-то віра в можливість інших відносин лежить в основі творів 

Шевченка» [211, с. 47 -  48].

Заслуговує на увагу, що у свій час Д. Мордовцю запропонували 

посаду на кафедрі російської історії Санкт-Петербурзького університету. 

Товариш по університету В. Ламанський, який вже там працював, у своєму
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листі писав, що в університеті розглядають кандидатури на кафедру нової 

російської історії і просили Д. Мордовця підготувати відповідні документи. 

«Не відмовляйся, ради Бога, і повір мені, що я говорю це від душі... Втім, 

тобі краще звернутися до О. Пипіна, який і говорив мені, що збирається 

писати тобі про професуру» [265, с. 588]. Та на заклик своїх 

університетських товаришів Д. Мордовець не погодився. У той час 

Саратов, сімейне влаштоване життя, забезпечене службове становище, 

робота в провінційних архівах міцно тримали його на місці. Саме тому, 

перспектива професури, підготовки дисертації Д. Мордовця не спокусили: 

«Как ни лестно было то предложение для Мордовцева, любившего науку и 

уже внесшего в ее область хороший вклад ценными исследованиями по 

истории Польши, Малороссии и пугачевщины, но, поглощенный работой в 

саратовских архивах он не внял просьбам друзей и отказался от 

профессуры» [167, с. XIII -  XIV].

Не відгукнувся він і вдруге, коли в 1864 р. у зв’язку зі звільненням 

кафедри російської історії на історико-філологічному факультеті того ж 

таки університету М. Костомаровим, йому знову запропонували цю посаду. 

Причиною відмови, на думку Б. Глинського, стали обставини, пов’язані з 

підготовкою Д. Мордовця до комерційної діяльності. У цей час за 

наполяганням старших братів, які були багатими людьми і мали торгові 

зв’язки з закордонними ринками по експорту зерна, він перебував у стані 

вибору свого подальшого життєвого шляху. З одного боку, багаті статки 

купця, а з другого -  далеко не завжди матеріально забезпечена літературна 

діяльність дослідника історичних суспільно-політичних процесів, якими 

він займався. Перемогло останнє. Д. Мордовець залишився вірним своєму 

покликанню. Він продовжив служити історико-літературній справі, яку 

вважав своїм призначенням [265, с. 589].

Характерною особливістю державного управління на той час було 

розширення і зміцнення відомчої вертикалі. Міністерства
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впорядковували відомчі галузеві управління, створювали нові губернські 

структури, посилили вплив на губернські установи поліцейського і 

жандармського відомств. Разом з тим царська влада визнала 

недостатньою роль цих відомств за умови наростання невдоволення 

селянською реформою 1861 р.

Державне управління пореформеними повітами також залишалося 

централізованим і перебувало в руках поміщиків. Царська адміністрація 

була представлена нижнім земським судом, капітаном-справником, який 

призначався Міністерством внутрішніх справ за поданням губернатора з 

дворян і безпосередньо йому підпорядковувався, відповідаючи за стан 

справ у повіті. У повітах також існували різні розпорядчо-виконавчі 

структури, підпорядковані губернським відомствам [284, с. 506].

Службова кар’єра Д. Мордовця складалася якнайкраще і, 

здавалося, можна було сподіватись на ї успішне продовження, але не так 

сталося, як гадалося. Діяльністю Д. Мордовця був незадоволений 

губернатор князь 6. Щербатов, який раніше обіймав посаду 

предводителя дворянства Саратовської губернії і мав намір призначити 

на місце Д. Мордовця «свою людину». 4 липня 1864 р. Д. Мордовець був 

звільнений з посади і змушений виїхати до Санкт-Петербургу 

сподіваючись на допомогу М. Костомарова, і заробляти собі на життя 

літературною працею [154, спр. 58].

У столиці залишалися університетські друзі, працювали 

М. Костомаров і М. Чернишевський. Ім’я самого Д. Мордовця було вже 

добре відоме редакторам центральних газет і журналів. Спочатку 

Д. Мордовець працював у газетах «Неделя» і «Голос». Його публікації, 

особливо фейлетони, відзначались різносторонністю і гостротою, що до 

давало популярності і авторитету друкованим органам. До 1867 р. з-під 

пера Д. Мордовця, як підрахували дослідники його творчості, вийшли 

основні публіцистичні твори. Однак мізерні гонорари, складне
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матеріальне становище сім’ї, яка залишилася в Саратові, змусили 

Д. Мордовця повернутися на цивільну службу. 1 березня 1865 р. 

Д. Мордовець обійняв посаду молодшого столоначальника

господарського департаменту Міністерства внутрішніх справ, де своїми 

знаннями і досвідом незабаром звернув на себе увагу начальства [157, 

спр. 2]. На той час він уже усвідомив призначення службової діяльності, 

в тому числі державного управління як основної функції чиновника на 

своїй посаді. Рівень їхньої професійної діяльності визначався 

організаційними здібностями, умінням аналізувати інформацію, готувати 

проекти рішень, контролювати їх виконання. Крім того, належало 

дотримуватись виконавської дисципліни, створювати здоровий 

морально-психологічний клімат на робочому місці.

Згідно наказу міністра внутрішніх справ від 13 квітня 1866 р. 

Д. Мордовець брав участь у роботі Комісії, утвореній при Міністерствах 

внутрішніх справ і фінансів, «о пособии, получаемом городом Саратовым 

из казны взамен дохода от питей». 22 липня 1866 р. за відмінну службу 

він був нагороджений орденом Св. Станіслава 2 ступеня [157, спр. 2]. 

Однак, чим довше працював Д. Мордовець у господарчому відділі 

департаменту, тим більше переконувався, що його уявлення про принципи 

і функції державної служби розходяться з реальною дійсністю і 

ставленням до служби інших чиновників міністерства. Спроба обговорити 

питання про ставлення до служби та ефективність апаратної роботи в 

департаменті призвела до звинувачення Д. Мордовця в «норовистому, 

перекірливому» характері та наказу по міністерству від 8 березня 1867 р. 

про зачислення в розпорядження міністерства зі звільненням від займаної 

посади. 31 травня 1867 р. він взагалі був звільнений зі служби [153, 

спр. 57].

Отже, переїзд до Санкт-Петербурга для Д. Мордовця не увінчався 

успіхом. Надії на літературні заробітки не виправдалися. Минуло три роки
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після його від’їзду з Саратова. З одного боку, повернення було б сприйнято 

як поразка його сподівань щодо успішного життя в центрі суспільно- 

політичного і літературного життя, а з іншого -  у Саратові залишалася 

сім’я, яка нуждалася його матеріальної і моральної підтримки. Зрештою, 

Д. Мордовець повернувся до Саратова. Своє рішення він пояснював у листі 

до редактора «Голоса» О. Краєвського: «Прикиньте самі, що потрібно в 

Петербурзі людині сімейній, та ще з хворою дружиною, здоров’я якої 

потребує ремонту, і тоді робіть висновок, чи можу я розраховувати на 

Петербург?.. А віддаватися літературі -  це значить в один чудовий день 

залишитися без куска хліба і квартири, що для одинокої людини, 

припустімо і не страшно, але сімейній, м’яко кажучи, незручно. У 

становищі літератора мало гарантій не тільки на Русі, але й в самій Європі, 

де літературна професія не робить людину в повному сенсі ізгоєм» [296, 

с. 115].

У листах до О. Краєвського Д. Мордовець також відзначив, що його 

публіцистичний запал вичерпався під тиском цензурних обмежень і 

життєвих негараздів. Відтак, залишалося відстоювати власні політичні 

переконання, звертаючись до відповідних історичних сюжетів.

На той час у Саратовській губернії розпочала роботу «Комиссия 

народного продовольствия», якій потрібен був керуючий справами. 

17 червня 1867 р. Д. Мордовець подав заяву до губернського правління з 

проханням прийняти його на цю посаду. За погодженням з начальником 

губернії «Особое о земских повинностях присутствие» задовольнило 

прохання колезького асесора Д. Мордовця. Як свідчать джерела, 

перебуваючи на цій посаді Д. Мордовцю вдалося зібрати цінні матеріали 

про селянські заворушення у Саратовський губернії, які лягли в основу 

його монографії «Накануне воли», конфіскованої в 1890 р. за 

розпорядженням цензора [187, с. 929].
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Невдовзі після цього начальник губернії запропонував 

Д. Мордовцю посаду цензора приватної газети «Саратовский листок», 

яка тільки-но розпочала видаватися. 1 серпня 1867 р. Д. Мордовець був 

призначений секретарем Комітету попечительського товариства по 

тюрмах [153, спр. 57]. Коли ж у лютому 1868 р. «Комиссия народного 

продовольствия» була ліквідована як така, що успішно виконала свої 

функції, Д. Мордовця як досвідченого чиновника, призначили молодшим 

помічником керуючого справами губернської канцелярії по «особому о 

земских повиностей присутствию, так и по делам земских учреждений» 

[157, спр. 2]. Указом Сенату від 26 березня 1868 р. за вислугу років 

Д. Мордовець був підвищений у чині до надвірного радника зі 

старшинством [157, спр. 2].

На новій посаді Д. Мордовець близько познайомився із земськими 

установами та зумів зібрати документи, які згодом були використані для 

підготовки монографії «Десятилетие русского земства». Ця книга досі не 

втратила своєї актуальності. Як один з перших істориків земського руху, 

Д. Мордовець яскраво змалював картину організації губернських і 

повітових земських установ, а також портрети представників дворянства, 

які активно включилися у цю нову для суспільства справу. На його думку, 

діяльність земських установ являла собою одну з яскравих сторінок 

пореформеної історії Росії, коли скасування кріпосного права виявило 

слабкість цієї системи управління. Самодержавство з метою збереження за 

собою основних позицій державного управління поступилося земствам 

господарськими справами на місцях, розвантажуючи від них свій 

адміністративно-поліцейський апарат.

Д. Мордовець зрозумів, що поява земства була обумовлена 

потребами лібералізації та раціоналізації державного управління, яке до 

критичного стану запустило місцеве господарство, благоустрій, медичне 

обслуговування, народну освіту, шляхи сполучення тощо. Водночас, влада
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визначила функції та повноваження повітових і губернських земських 

установ, і повсякчас спостерігала за їх дотриманням.

Відповідаючи за земські справи у губернський канцелярії, 

Д. Мордовець домагався, щоб земство могло використовувати всі законні 

засоби для виконання своїх функцій в галузі місцевого господарства, 

освіти, охорони здоров’я. Отримавши статус юридичної особи, земські 

установи мали укладати договори, приймати зобов’язання, пред’являти 

цивільні позови і т ін.

Разом з тим, Д. Мордовець контролював, щоб земства діяли у межах 

своєї компетенції. їм заборонено було виходити за межі губернії чи повіту, 

втручатися у справи державних, станових чи громадських установ та 

організацій. За перевищення повноважень земські установи повинні були 

відповідати по закону. Губернатор та міністр внутрішніх справ мали право 

зупиняти виконання постанов земських установ, що суперечили законам і 

розпорядженням влади. Водночас земські установи могли оскаржувати дії 

влади у Сенаті [284, с. 520].

Д. Мордовець, вникаючи в систему земської організації, бачив, що 

земське громадське управління отримало відносну самостійність у межах, 

встановлених законом. Воно було обмежене лише місцевими 

господарськими потребами, тобто отримало більш вузькі функції, ніж 

місцеві органи адміністрації, було підпорядковане і підконтрольне 

всесильному тоді відомству -  Міністерству внутрішніх справ.

Діяльність Д. Мордовця на посаді помічника керуючого справами 

губернської канцелярії, активна участь в організації земського 

самоуправління не пройшли не поміченими в губернському правлінні. 

21 серпня 1869 р. його було призначено секретарем губернського 

Статистичного комітету. Розпочалася нова сторінка у діяльності 

Д. Мордовця, пов’язана із статистичними студіями. Д. Мордовець, який
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мав університетську освіту, звернувся, перш за все, до наукового 

визначення поняття й основних функцій статистики.

Слід зазначити, що тільки у XIX ст. статистика в Російській імперії 

була поставлена на наукову основу.. Саме тоді почалося впорядкування і 

вдосконалення статистичних методів -  описового (збирання інформації, 

перевірка її якості, узагальнення статистичного матеріалу); та 

індуктивного -  (застосування закону великих чисел). Статистика 

поділялася за своїм змістом на демографічну, економічну, фінансову, 

соціальну, санітарну, біологічну, судову, технічну та ін. Саме слово 

«статистика», як добре знав Д. Мордовець, походило від латинського -  

statue (стан справ). З часом він використовував різноманітні методи 

дослідження і опрацювання матеріалів: масові статистичні спостереження, 

метод угрупувань, середніх величин, індексів, балансовий метод, метод 

графічних зображень [290, с. 271].

Однак передусім, Д. Мордовця приваблювала прикладна статистика. 

Він з'ясував, що опис виду даних і механізму їхнього походження -  тільки 

початок статистичного дослідження. Для опису даних застосовуються як 

детерміновані, так й імовірнісні методи. За допомогою детермінованих 

методів можна проаналізувати тільки ті дані, які є в розпорядженні 

дослідника. Знаючи про те, як збираються статистичні дані у повітах, 

Д. Мордовець з певною недовірою ставився до такої статистики. Він мріяв 

про професійну підготовку статистиків, вимагав аби вони не втручалися в 

політичні події.

Д. Мордовець вимагав, щоб статистичні дослідження обов'язково 

складалися з чотирьох етапів: статистичного спостереження (вимір, 

опитування, підрахунок) або вторинного збирання; зведення та 

угрупування даних та результатів спостереження; узагальнюючих 

показників (абсолютних, середніх і відносних); аналізу. Зайнявшись 

статистичними дослідженнями, він вже не міг приділяти належної уваги
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публікаціям у місцевих виданнях, за винятком статистичних звітів за 1869 і 

1870 рр., які були опубліковані окремими брошурами. Та попри все він 

намагався писати нариси і статті для столичної преси [187, с. 930].

10 липня 1870 р. за відмінну службу Д. Мордовець був 

нагороджений орденом Св. Анни 2 ступеня з імператорською короною, а 

Указом Сенату від 4 квітня 1872 р. за вислугу років йому було надано 

чин колезького радника зі старшинством. Здавалось би, висока посада, 

пристойний заробіток -  кращого і не слід чекати провінційному 

чиновнику, але не Д. Мордовцю. Публікації у місцевій пресі вже не 

становили для нього особливого інтересу, бо його ім’я було добре знане 

в усій країні. Суттєво змінився наприкінці 60-х рр. і сам Саратов -  під 

пильним наглядом поліції представники місцевої інтелігенції жили у 

постійному страху -  як би «за необережно сказане слово не опинитися в 

кам’яному мішку і не бути висланим у міста віддалені» [187, с. 930]. 

Особисто для Д. Мордовця Саратов втратив свою привабливість ще й 

тому, що тут не залишилося нікого з його друзів. Усі вони, зокрема 

М. Костомаров, М. Белов, М. Чернишевський, О. Пипін та інші 

перебралися до столиці.

На додаток до усього цього, у Д. Мордовця не склалися відносини з 

новопризначеним губернатором М. Галкіним-Вроським, який мав намір 

призначити на його місце свого протеже Т. Тітова, якого боялися у місті 

й губернії більше, ніж самого губернатора. До того ж, розпочалися чвари 

в родині. Тому, несподівано для оточення, Д. Мордовець 2 серпня 

1872 р., написав заяву про відпустку і виїхав до «Москви, Петербурга та 

інших міст». 26 вересня, він надіслав із Санкт-Петербурга заяву з 

проханням про звільнення з посади. 7 жовтня 1872 р. її було задоволено. 

Так закінчився саратовський період в житті та діяльності Д. Мордовця 

[187, с. 930].
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У квітні 1873р. Д. Мордовець зміг влаштуватися на посаду 

статистика у Міністерстві шляхів сполучення [252, с. 127]. Як свідчать 

джерела, на той час у щойно створеному відділі статистики працювали такі 

відомі літератори як М. Анненський, П. Куліш, Ф. Воропанов та інші [131, 

спр. 1]. Маючи значний досвід статистичної роботи у Саратовській 

губернії, він у відсутності завідувача відділу статистики виконував його 

обов’язки. Крім того, як людині, пов’язаній з літературною діяльністю, 

Д. Мордовцю доручили редагування фахового міністерського часопису.

ЗО листопада 1873 р. наказом міністра він був «откомандирован для 

занятий во Временный статистический отдел». 3 перших днів перебування 

у міністерстві звернувся до проблеми транспортної статистики. У своїх 

публікаціях в «СГВ» він неодноразово висвітлював тему водного 

транспорту. Тепер же постало питання про узагальнення статистичних 

відомостей щодо транспортного сполучення і вироблення відповідних 

рекомендацій.

Д. Мордовець розумів, що транспорт -  одна з найбільш значимих 

галузей народного господарства, кровоносна система у складному 

організмі держави. Транспортний чинник, перш за все, мав велике значення 

для розвитку виробництва, його розміщення і ефективної діяльності. 

Транспорт мав безпосереднє відношення до вирішення соціально- 

економічних і культурних проблем, забезпечував рух товарів і пасажирів. 

Крім того, транспорт як система структурно складався з двох підсистем: 

транспорту загального і незагального користування, а вони у свою чергу 

могли перебувати у державній або приватній власності. Як чиновник 

міністерства, який опікувався транспортною статистикою, Д. Мордовець 

мав впливати на її основні завдання і зміст.

Це виявилось досить складною справою. Належало оперативно 

розібратися в залежності системи статистики перевезень від цільових 

установок, вантажопотоках, пасажироперевезеннях і тому подібних
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питаннях. З’ясувалося, що окрім поділу транспорту на загального і 

незагального користування, він поділявся ще й на магістральний і 

немагістральний. Так, промисловий транспорт називали немагістральним. 

Термін «магістральний транспорт» вживали для шляхів сполучення, які 

з’єднували великі міста та промислові центри. Відгалуження від основних 

магістралей називали лініями місцевого значення.

Транспорт загального користування з метою аналізу класифікувався 

статистиками таким чином: універсальний (гужовий, залізничний, водний 

та ін.); внутрішній (здійснював внутрішні перевезення) і зовнішній (як 

правило морський); круглорічний (гужовий, залізничний та ін.) і сезонний 

(внутрішній водний). Найдешевшим з них був водний транспорт, який на 

той час обслуговував 4/5 усієї торгівлі й перевозив наливні, навалочні й 

насипні вантажі [299, с. 48]. Крім того, слід було враховувати особливості 

вантажопотоків і продукції підприємств, визначення транспортної 

продукції та її одиниць виміру, а також основні методологічні питання 

статистики перевезення. Такий обсяг роботи постав перед Д. Мордовцем 

після ознайомлення зі службовими обов’язками, і він з притаманною йому 

енергією приступив до роботи. Організованість, ревне ставлення до 

служби, невдовзі були помічені керівництвом.

13 липня 1875 р. наказом по Міністерству, у зв’язку з відбуттям у 

4-х місячну відпустку завідувача статистичного відділу, на Д. Мордовця 

були покладені його обов’язки. Нові обов’язки вимагали мобілізації 

усього інтелектуального і наукового потенціалу. У вересні 1877 р. 

Д. Мордовець був призначений старшим помічником діловода 

Департаменту залізниць, а потім переведений з підвищенням до 

Департаменту загальних справ.

Що ж до редагування міністерського журналу, Д. Мордовець мав 

уже напрацьований у губернській газеті досвід журналіста, а тому 

приділяв йому менше уваги і часу. Як і усі урядові видання, журнал
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складався з офіційної та неофіційної частин. Саме за неофіційну частину і 

мав відповідати Д. Мордовець. Очолюючи статистичну службу 

міністерства, він намагався привернути до неї увагу всього чиновницького 

апарату. У журналі почали з’являтися матеріали не тільки суто поточного, 

але і науково-прогностичного характеру. За відмінну службу 4 квітня 

1876 р. Д. Мордовець був «всемилостивейше награжден орденом 

Владимира 3-й степени» [155]. Про оцінку його праці на зазначених 

посадах свідчить запис у службовому атестаті такого змісту: «получил 

денежную награду из Всемилостивейше пожалованной суммы к 

празднику пасхи 1882 года» [157]. 26 грудня 1883 р. наказом по 

міністерству Д. Мордовець був призначений керуючим справами 

Статистичного відділу, а 13 квітня 1886 р. «Всемилостивейшим приказом 

по Министерству путей сообщения произведен за отличие по службе в 

действительные статские советники».

Службова діяльність не тільки забезпечувала матеріальними 

засобами, але й давала важливий матеріал для наукової та літературної 

праці, який він запозичував з відомчої документації, а також з архівів, 

недоступних для приватної особи. Саме тому його літературні твори 

відзначалися надзвичайною свіжістю, сумлінністю та умінням 

порушувати найбільш гострі питання сучасності. Проте надалі 

поєднувати державну службу з активною творчою діяльністю 

Д. Мордовцю не вдалося. Перенавантаження як фізичне, так і моральне 

давалося взнаки. У травні 1886 р. він за власним бажанням був 

звільнений зі служби за станом здоров’я. Як дійсному статському 

раднику Д. Мордовцю була призначена пристойна пенсія [155]. У 

виданому йому Атестаті зазначалося, що «в службі дійсного статського 

радника Д.Л. Мордовця не було обставин, які б перешкоджали 

отриманню нагород за бездоганну роботу. На основі цього і виданий
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даний Атестат з канцелярії Міністерства шляхів сполучення з 

відповідним підписом і печаткою» [Додаток В].

Д. Мордовець мав чотири державні нагороди: ордени Св. Анни 3 і 2 

ступенів з імператорською короною, Св. Станіслава 2 ступеня і 

Св. Володимира 3 ступеня. При цьому, починаючи з державного чину 

колезького секретаря зі старшинством, він дослужився до дійсного 

статського радника, що відповідало військовому званню генерал-майора. 

Відтак, можна вважати, що до служби Д. Мордовець ставився як до 

професійної діяльності по забезпеченню виконання повноважень 

державними органами управління в інтересах народу та суспільства.

2.3. Громадська діяльність Д.Л. Мордовия

Важливе значення в житті Д. Мордовця мала участь в саратовському 

гуртку інтелігенції, який діяв з середини 50-х до середини 60-х рр. 

Заснований М. Чернишевським, він став центром суспільного життя 

Саратова. До нього входили М. Костомаров, Є. Белов, О. Васильєва (згодом 

дружина М. Чернишевського), А. Пасхалова та ін. Дочка Д. Мордовця 

В. Александрова згадувала: «Після одруження з А. Пасхаловою Мордовець 

винайняв приміщення, яке належало Штейну. На цій квартирі збирався 

невеликий гурток їх знайомих, який складався переважно з молодих 

вчителів Саратовської гімназії і представників інтелігенції: М. Лакомте, 

Є. Теслова, І. Бірюкова-Варенцова, М. Костомарова. Тут обговорювалися 

нові книги, проводилися бесіди на політичні теми, що супроводжувалися 

гарячими спорами» [251, с. 117]. Дискусії, як правило, точилися між 

М. Чернишевським та М. Костомаровим. Перший з них незмінно 

відстоював матеріалістичні погляди, а «професор при цьому гарячкував, 

втрачав самоконтроль, та Микола Гаврилович спокійно, холоднокровно, з 

іронічною посмішкою заганяв його в угол силою своєї надзвичайної 

логіки» [251, с. 128].
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А. Пасхалова особисто рекомендувала Д. Мордовия у іурток, що 

об'єднував представників прогресивної інтелігенції міста, про яку 

саратовський архієпископ Никанор писав: «У Саратові все наводнено 

іноземною літературою, тобто без особливих труднощів можна було її 

добувати аж до записок Катерини II. Я знав особисто осіб, які з-за кордону 

вивозили книги -  кожний, хто повертався звідти, вивозив. Купець Т. Жегін 

використовував її як засіб приваблення у свій магазин шанованої публіки... 

їздили із Саратова за кордон, бачилися з Герценом, вивозили від нього 

книги... Читачі закордонні видання навіть купували, всі від архієреїв -  до 

семінаристів» [255, с. 332].

Члени гуртка не лише обговорювали поточні суспільно-політичні 

проблеми, але й переходили до практичних дій. До столиці було надіслано 

адресу на підтримку ліберального цензора М. Крузе, відправленого у 

відставку. Її підписали Д. Мордовець, А. Пасхалова, П. Ровинський, 

С. Стефані, С. Макшина та ін. Було зібрано кошти для нужденних 

студентів Казанського університету, організовувалися благодійні спектаклі 

та концерти, вечори солідарності з заарештованими учасниками 

студентських виступів восени 1861 р. тощо [335, с. 34; с. 48 -  49; с. 61 -  62].

Зближенню з місцевою інтелігенцією сприяла робота Д. Мордовця на 

посаді редактора «СГВ». Його замітки з приводу гострих соціальних 

питань, що постійно з'являлись на сторінках видання, не залишились 

непоміченими як читачами, так і з боку влади. Про ці епізоди згодом 

Д. Мордовець згадував з почуттям виконаного обв’язку: «За время моего 

редактирования почти в каждом номере я выступал с обличением всего, 

что требовало обличений, и каждую неделю обличаемые являлись к 

губернатору с жалобами на меня. ... И я дообличался до того, что за две 

мои заметки ... последовал высочайший выговор с высочайшим 

повелением подвергнуть наказанию редактора «Губернских ведомостей» и 

автора заметки, т.е. меня» [364, с. 283].
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Втім, якою б різноманітною і плідною не була діяльність 

Д. Мордовця на посаді редактора «СГВ», не вона створила йому ім’я. 

Навпаки, робота у газеті, на думку Б. Глинського, скоріше розмінювала 

його талант, збіднювала мову і дуже часто виводила на публіку навіть у 

випадках зовсім непотрібних і в амплуа, невигідному для серйозної 

репутації. Справжню популярність він здобув пізніше головним чином 

невтомною працею над історичними монографіями, романами, повістями 

та нарисами статистичного та економічного змісту. Саме у такий спосіб 

Д. Мордовець набув статус письменника, історика -  популяризатора та 

активного громадського діяча. Його визнали і поважали такі видатні вчені 

й письменники, як М. Костомаров, Д. Пипін, М. Стасюлевич, 

І. Срезневський, П. Ровинський, М. Чернишевський, М. Некрасов, 

М. Салтиков-Щедрін, В. Короленко та інші [265, с. 591].

Північна столиця була для Д. Мордовця не тільки містом його 

студентської юності, але й центром бурхливого політичного, наукового і 

літературного життя країни. Тут він друкувався у провідних літературних 

журналах, знав усі бібліотечні й архівні установи, був знайомий з відомими 

вченими-істориками і літераторами. У Санкт-Петербурзі відбулося його 

становлення як чиновника. На столицю він покладав великі надії, коші в 

Саратові склалися несприятливі умови для подальшого проживання і 

творчої діяльності.

Про переїзд Д. Мордовця до Санкт-Петербурга піклувалися не 

тільки М. Костомаров, В. Ламанський, О. Пипін, але й особливо редактор 

«Русского слова» Г. Благосвєтлов, якому редактор «СГВ» потрібний був 

як публіцист і журналіст, здатний зробити вагомий внесок у зміцнення 

впливу часопису на суспільство. У листі до Д. Мордовця він писав: «Чи не 

буде у Вас доброго бажання переселитися в Петербург? Тут все 

натягнуто: безглуздо до банальності, але порівняно з саратовськими 

степами все ж є коє-яке життя. З часом, коли я набуду більше довіри у
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графа Кушельова в «Русском слове», буду незалежний від контори 

видавця, мені буде приємно забезпечити Ваш переїзд і життя на фінських 

болотах. Тут М. Костомаров і взагалі коло людей, яке могло б прикрасити, 

і зігріти приємними хвилинами Ваше життя. У даний час не наважуюсь 

обіцяти, але в майбутньому, і недалекому, міг би поручитися за успіх мого 

запрошення» [265, с. 589].

Залишивши сім’ю в Саратові, Д. Мордовець у 1864 р. перебрався до 

Санкт-Петербурга і почав активно співпрацювати з громадсько- 

політичними і літературними журналами та газетами. На той час 

найбільшою популярністю користувались «Отечественные записки», 

«Вестник Европы», «Русское слово», «Дело», «Исторический вестник», 

газети «Неделя», «Голос», «Новости» та інші. Редактор газети «Голос» 

О. Краєвський згадував, що саме Д. Мордовець надав їй «особливо у 

фейлетонній частині різноманітності і гостроти, ту ідейність полемічної 

якості, яка створила авторитет цьому органу» [267, с. 235]. Саме у 

співпраці з газетою «Голос», редактором якої був О. Краєвський, виявився 

хист Д. Мордовця-публіциста. У доборі сюжетів своїх публікацій 

Д. Мордовець був самодостатнім -  писав про те, що було цікаво йому як 

історику, громадянину, сучаснику. За нетривалий час свого першого 

переїзду до Санкт-Петербурга він написав понад 100 статей і фейлетонів 

для столичних газет та журналів. При цьому, не усі матеріали, які він 

направляв до редакцій, публікувалися.

Гостру полеміку Д. Мордовець вів з «Московскими ведомостями», 

коли вони у 1866 р. в одному зі своїх номерів схарактеризували 

Т. Шевченка як «противника всього російського і прихильника «польської 

інтриги». У газеті «Голос» (1866, № 935) Д. Мордовець гнівно відповів 

М. Каткову: «Я вважаю моральним обов’язком кожної чесної людини 

сказати своє слово на захист того, хто не зможе захиститися від наклепу -  

на захист мертвого, я кажу про Шевченка» [267, с. 235].
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Про свої зустрічі з Кобзарем Д. Мордовець з великою любов’ю 

написав у спогадах «З минулого та пережитого» -  найцінніших 

документальних свідченнях про дружбу Т. Шевченка з лідером російської 

революційної демократії М. Чернишевським. Д. Мордовець показав 

Т. Шевченка в оточенні видатних діячів російської культури - 1. Горбунова, 

О. Жемчужникова, Д. Кожанчикова, П. Мельникова-Печерського, 

О. Толстого. Ці спогади яскраво засвідчили глибоку повагу і любов до 

творчості й особи великого сина України, що були властиві Д. Мордовцю 

протягом усього його життя [257, с. 31].

Разом із сенатором О. Марковичем, сином відомого українського 

письменника, Д. Мордовець став засновником «Общества имени 

Т.Г. Шевченко для вспомоществования нуждающимся уроженцам Южной 

Росси, учащимся в высших учебных заведениях Санкт-Петербурга» [180, 

с. 285]. Крім того, він став членом правління і головою, заснованого 

27 грудня 1898 р. «Благодійного Товариства видання загальнокорисних і 

дешевих книг», яке згідно зі статутом видавало українські книжки і мало 

сприяти релігійно-моральному розвитку й економічному добробуту 

народу [346]. З ініціативи Д. Мордовця та О. Русова 13 листопада 1904 р. 

Видавниче товариство звернулося до Голови Кабінету Міністрів С.Вітте з 

клопотанням про ліквідацію цензурних обмежень української мови. Цього 

ж дня було підписане й клопотання до Синоду про дозвіл на видання 

Євангелія українською мовою47. Ці звернення мали певні позитивні 

наслідки. Кабінет Міністрів у грудні 1904 р. розглянув клопотання й 

доручив створити спеціальну комісію під головуванням академіка 

Ф.Корша, для розгляду цього клопотання. У висновку комісії було 

наголошено на необхідності скасувати імператорські «повеления» від 

18 травня 1876 р. і 8 жовтня 1881 р. щодо обмежень української мови й 

культури, а також циркуляру П.Валуєва 1863 р. Проте уряд не пішов на 

скасування антиукраїнських законів, визнавши це несвоєчасним. Справа ж
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видання українського перекладу Євангелія була вирішена позитивно і 

завершилися виданням Євангелія українською мовою протягом 1906 -  

1911 рр.[346]

Збереглася «Доповідна записка» Головному управлінню у справах 

преси, до якої були додані в оригіналі листи українських письменників 

(Б. Грінченка, М. Коцюбинського, М. Леонтовича та ін), що зверталися до 

Д. Мордовця зі своїми скаргами на становище української літератури, 

доручаючи йому виступити на її захист. Наприкінці XIX ст., як відомо, 

український рух, після тривалої перерви, знову почав набирати суспільного 

звучання. Серед українців у Петербурзі, куди волею чи неволею закинуло 

їх життя, розпочалася боротьба з ненависним Емським указом 1876 р. 

Почали проводитися концерти та вечори на спомин Т. Шевченка та інших 

прогресивних діячів. Д. Мордовець постійно брав участь в усіх заходах 

петербурзьких українців [180, с. 297].

Як людина, здатна зберігати гарні особисті стосунки з 

протилежними за поглядами літературними і громадськими діячами, 

Д. Мордовець прагнув порозумітися в інтересах справи. З’ясувавши суть 

проблеми, він мовчки вдягав мундир дійсного статського радника з 

нагородами, щоб іти до голови Цензурного комітету клопотатися про 

рукопис молодого автора, або до канцелярії градоначальника за 

дозволом на проведення шевченківського вечора. Усе це він робив із 

щирих симпатій до українського руху, та бажання допомагати кожному 

тим, чим міг. Поступово Д. Мордовець набув репутацію «глави 

петербурзького українофільства». З одного боку, ця репутація значно 

збільшила кількість земляків, які зверталися до «діда Мордовця» з 

листами про допомогу, а з іншого -  налаштувала проти нього таких 

українофобів, як В. Амфітеатров, О. Суворій, А. Ясинський, котрі писали 

про нього у своїх глузливих статтях і фейлетонах. Та при цьому «дід»
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ніколи не зрікався піднімати кинуті йому «рукавички» і з молодечим 

запалом відбивав спрямовані у нього стріли [180, с. 298].

На шевченківських вечорах Д. Мордовець був першим номером 

програми. То він робив вступне слово про великого сина українського 

народу, то закликав вшанувати пам’ять великого Тараса, то згадати про 

«свою заплакану матір-Україну». Це завжди викликало гучні оплески 

присутніх на його адресу [180, с. 298].

Пропагуючи творчість великого українського поета, Д. Мордовець 

мав на меті захист права української мови і літератури на вільний 

розвиток, скасоване Валуєвським циркуляром (1863 р). Промовистою у 

цьому відношенні була доповідна записка Д. Мордовця начальнику 

Головного управління у справах друку князю М. Шаховському, яку він 

написав на прохання відомих українських діячів М. Коцюбинського, 

В. Левицького, М. Лисенка, І. Тобілевича (Карпенко-Карого), 

Г. Коваленка, Д. Яворницького, А. Кримського: «Переклади українською 

мовою знищені -  це вже просто свавілля. Позбавлення народу знайомства 

з чудовими зразками іноземної творчості -  явища незрозумілі. В 

результаті -  непряма підтримка народної темноти, нищення творчих сил, 

духовна убогість» [180, с. 299]. До цієї доповідної записки додавалися 

листи згаданих письменників з проханням захистити українську мову й 

літературу. Вирішенню цього важливого питання була підпорядкована 

також діяльність «Товариства імені Т. Г. Шевченка». Незважаючи на те, 

що Шевченківські вечори в столиці, організовані цим Товариством, мали 

ліберально-культурницький напрямок, вони доносили до слухачів 

пристрасне поетичне слово Т. Шевченка та інших українських поетів, 

письменників та істориків.

Мета Товариства полягала у піклуванні про малозабезпечених 

студентів з Південної Росії, які навчалися в Санкт-Петербурзі. Йшлося про 

безплатне забезпечення книгами і навчальними посібниками, одягом,
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квартирою, харчуванням і навіть грошовою допомогою. Товариство 

складалося з осіб усіх звань, достатку і віросповідання, крім обмежених у 

правах судом. З клопотанням про допомогу зверталися до Товариства 

батьки або особи, які їх заміняли, чи навіть самі студенти. В окремих 

випадках це робилося через керівництво навчальних закладів. Виплата 

коштів Товариством відбувалася згідно з рішенням загальних зборів або в 

окремих випадках -  правління у межах визначених витрат [85, спр. 18].

Керівництво справами Товариства покладалося на правління і 

загальні збори. До складу правління входило шість осіб з числа членів 

Товариства, обраних загальними зборами на три роки, і чотири 

представники від навчальних закладів. Усі члени правління працювали на 

громадських засадах. Правління складалося з голови, заступника, секретаря 

і касира. Правління збиралося на засідання не рідше одного разу на місяць 

упродовж навчального року [85, спр. 18].

Щодо загальних зборів Товариства, то вони збиралися правлінням і 

були щорічними або екстреними. На зборах обирали членів правління і 

трьох членів ревізійної комісії. Щорічно заслуховувалися звіт правління і 

доповідь ревізійної комісії, приймалися рішення про придбання 

нерухомого майна, затверджувалися інструкції для правління і ревізійної 

комісії, а також питання про внесення змін до статуту Товариства, яке 

безпосередньо підпорядковувалося градоначальнику та через нього 

опосередковано Міністерству внутрішніх справ [85, спр. 18]. На 

Шевченківських вечорах у Петербурзі бували М. Кропивницький, 

М. Заньковецька, П. Саксаганський, Я. Жарко, М. Вороний та ін. [184, 

с. 133].

Дочка Д. Мордовця В. Александрова згадувала про приїзд трупи 

М. Кропивницького до Санкт-Петербурга у 1886 р.: «З першої ж вистави 

батько був захоплений і став не лише шанувальником, але й апологетом 

українських вистав. Його палкі, пройняті захопленням рецензії, ще
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більше зацікавили публіку, яка й без того була зацікавлена, а рецензії 

батька ще більше підливали масла у вогонь. Його захоплення 

передавалося й П. Гайдебурову, видавцеві й редакторові «Недели» і 

«Книжки недели». По всіх газетах з’являлися хвалебні рецензії» [252, 

с. 129].

Так само щиро вітав і боронив українських акторів Д. Мордовець і 

в подальші роки. Про трупу П. Саксаганського в 1890 р. він писав: 

«Новости» вже достатньо поцінували достоїнства трупи 

П. Саксаганського взагалі і видатні здібності окремих артистів зокрема. 

Зі свого боку, мені б хотілося доповнити, що великий талант 

П. Саксаганського, який в трупі Кропивницького є зіркою першої 

величини, тепер проявився в усій своїй величі і розмаїтості. Г. Карпенко- 

Карий, якого ми знаємо, як обдарованого драматурга, тепер на сцені 

виявився напрочуд блискучим виразником духу й характеру, створених 

ним же самим особистостей... Від усієї душі бажаю подальшого успіху 

цим українським астероїдам» [246, с. 130].

Дружні відносини Д. Мордовця склалися в цей період з Я. Жарком 

(по сцені Жарченком), одним з кращих акторів трупи П. Саксаганського. 

Його амплуа -  характерні ролі. Особливо він уславився як виконавець ролі 

Омелька у «Мартині Борулі» І. Карпенка-Карого. Д. Мордовець так 

захопився мистецькою грою цього актора, що згодом розпочав з ним 

листуватися, раз-у-раз називаючи свого адресата Омельком та згадуючи, як 

той танцює на сцені. Особливого характеру листування набуло після того, 

як Д. Мордовець дізнався, що Я. Жарко пише вірші й оповідання, 

друкується на сторінках газет і журналів. Відтоді листування стосувалося 

вже суто літературних справ. Річ у тім, що в 90-х рр. Д. Мордовець 

розпочав видавати серію дешевих книг для народу і брав активну участь у 

виданні в 1895 р. літературного збірника під назвою «Складка». З цього 

питання до Д. Мордовця звертався Я. Жарко. їхнє листування містить
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відомості про невідомий твір Д. Мордовця «Сорока на лозі», що був 

заборонений цензурою, скрутний матеріальний стан Благодійного 

Товариства, заходи Д. Мордовия щодо видання творів П. Мирного, 

Я. Жарка та І. Сурмаченка [184, с. 134].

Зокрема, Д. Мордовець писав Я. Жарку: «Нашу «Складку» гаспидська 

цезуронька так знівечила, що Білило взяв її, щоб трохи полатати криваві 

рани. Ваші байки, здається, цілі, а Старицьку Люд. та ще декого 

проковтнули Ироди. Мою «Сороку на лозі» з поганого дробовичка 

устрелили на смерть. Як мені живеться? Звичайно, як «сороці на лозі» -  

дуже вже старий став, а ще Бог милує. Бувайте здорові...» [184, с. 135].

В іншому листі до Я. Жарка Д. Мордовець писав: «Мені доручили 

переглянути пильненько Ваші «Байки», а потім зараз і надрукувати їх на 

громадський кошт, а Вас прохать -  знестись з П. Мирним і спитати його, чи 

твори його -  «Повія», «Чого ревуть...» та інші були вже в цензурі? Як 

були, то ми може й самі спроможемося видати їх на свій земляцький кошт. 

То ж ждемо Вашої відповіді. Душею ваш Д. Мордовець» [184, с. 136]. 

Петербурзький період в житті Д. Мордовця був пов’язаний зі знайомством і 

активним листуванням з такими українськими громадськими діячами, як 

І. Липа, Є. Чикаленко, В. Самійленко, Д. Яворницький, С. Єрастов, 

Г. Коваленко, К. Трилевський та ін.

Листування Д. Мордовця допомагає глибше зрозуміти світогляд 

історика і письменника, познайомитися з його творчою лабораторією, 

простежити еволюцію поглядів, висвітлити соціально-культурне 

середовище, в якому він перебував у різні періоди свого життя, та 

екстраполювати сюжети його творів на суспільно-політичні реалії. 

XIX ст. характеризувалося розквітом епістолярної культури і 

розширенням функцій листування. Листи виступали не тільки як засіб 

комунікації, але й експериментальне поле, де народжувалися нові теми, 

сюжети майбутніх творів, дискутувалися наукові погляди. Тому
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звернення до епістолярію Д. Мордовця, як найменш дослідженої частини 

його творчого доробку, є надзвичайно актуальним, адже дозволяє 

схарактеризувати його творчу діяльність під час перебування в Санкт- 

Петербурзі.

І. Липа, студент-медик, один із засновників нелегального гуртка 

«Братерство тарасівців», за участь у якому відбув 13-місячне ув’язнення, 

після закінчення університету працював «лікарем для бідних» в 

Полтавській губернії і займався літературною діяльністю. Як людина 

причетна до літератури, вболіваючи за долю української мови, він 

звернувся до Д. Мордо вця з проханням допомогти у створенні 

українського літературного фонду. «Моє завітне повсякчасне бажання, -  

писав він, -  щоб українці заснували свій власний український 

літературний фонд, який би мав на меті допомагати всім письменникам, 

що пишуть українською мовою, де б вони не перебували і до якої 

народності не належали. Я звертаюся до Вас з проханням надіслати мені 

статут російського літературного фонду, щоб заснувати цілком 

самостійний український фонд, а коли таке стане неможливим з боку 

держави, то створити українські філії при російському літературному 

фонді... А коли й таке стане неможливим, то всю справу, з Вашою 

допомогою, перенесемо у Львів» [114, А-5013].

Серед адресатів Д. Мордовця у цей час був Є. Чикаленко, 5 листів 

якого збереглися у Чернігівському літературно-меморіальному музеї- 

заповіднику М. Коцюбинського. Натоді Є. Чикаленка виключили з 

Харківського університету за участь у гуртку «драгоманівців» і вислали в 

родинне село Перешори Херсонської губернії під нагляд поліції. 

Є. Чикаленко, як комісіонер земського книжкового складу, звертався до 

Д. Мордовця з проханням вислати з гарантованою оплатою земством твори 

М. Вовчка, А. Стороженка, М. Гоголя, П. Куліша, а також власні -  

«Сагайдачний», «Кудеяр», «Чернігівка», «Дзвонар», «Солдатка» та ін., які
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користувалися серед селян великим попитом. Закликаючи писати для 

народу українською мовою, Є. Чикаленко разом з тим наголошував: «Ніхто 

не має права докоряти Вам, що Ви весь час писали «общою» мовою, бо Ви 

живете літературною працею, вона Вам дає хліб, в цьому я і вбачаю 

причину, чому Ви нашій літературі даєте тільки «своє серце»... Я вирішив 

звернутися до Вас з такою просьбою: «покиньте орати чужу ниву», 

візьміться до своєї, а я Вам з радістю даватиму такий же гонорар, який Ви 

берете від російських видавництв .... Листа пишу од чистого серця, без 

хитрощів. Не для хвальби, а для вияснення скажу Вам, що я дав 1000 руб. 

на премію за кращий нарис (див. оголошення «Киевской старины» за № 1 -  

2, 1896 р.)» [107, А-5100, арк. 1].

З подальшого листування відомо, що Д. Мордовець висилаючи 

твори українських письменників на замовлення земства, почав надсилати 

і свої твори, зокрема повість українською мовою «Дві долі», яка дістала 

високу оцінку в «Киевской старине». В одному з листів від 24 листопада 

1896 р. Є. Чикаленко писав: «22-го у нас відбулося прямо національне 

свято. Не Кропивницький святкував свій ювілей, а український театр. 

Що робилося, того не розказати і пером не описати! Якби Ви захотіли, то 

таку б драму могли написати, що іншим і не снилося!» [107, А-5105, 

арк. 1].

Публікація Д. Мордовця «Сорока на тину» у галицькій газеті 

«Зоря» привернула увагу Є. Чикаленка. Зокрема йому впали в очі скарги 

автора на тяжку долю українського письменства в Росії, на те, що 

«український письменник живе в таких умовах Росії, як сорока на тину, 

що й рад був би чоловік писати щось, але умови відбивають охоту» 

[365 а, с. 192]. Відтак Є. Чикаленко запропонував йому писати твори 

українською мовою, за які зобов'язався платити гонорари. При цьому 

Є. Чикаленко наголосив на необхідності «викладу всієї нашої історії в 

белетристичній формі, бо в іншій формі цензура історичних книжок про
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Україну не пустить, крім того в белетристичній формі народ охотніше 

читатиме й швидше познайомиться з своїм минулим... У нас досі нема 

свого такого геніального брехуна, як Сенкевич, який би історичними 

оповіданнями розбуджував патріотизм та інтерес до нашого минулого, і 

радив йому (Д. Мордо вцю -  Ю.М.), як історикові і белетристові, який 

майстерно володіє народною мовою, взятися за написання історичних 

оповідань» [365 а, с. 193]. Д. Мордовець пристав на його пропозицію й 

надіслав для публікації оповідання «Дві долі», присвячене 

Ю. Хмельницькому. Є. Чикаленко сприяв тому, щоб ця праця побачила 

світ у «Літературно-науковому віснику» у Львові. Оскільки 

Д. Мордовець від гонорару (одна тисяча рублів) відмовився, 

невдоволений тим, що його фейлетон було зіпсовано галицькими 

редакторами. Є. Чикаленко, за його згодою, направив ці кошти до 

Наукового товариства імені Т.Г. Шевченка для заснування премії 

ім. Д. Мордовця за кращі історичні оповідання [365 а, с. 194]. Відтак, 

завдячуючи Д. Мордовцю та Є. Чикаленку, було започатковано ще один 

проект підтримки української книги.

Згодом, завертаючи листа, сповненого турботою про українські 

літературні справи, Є. Чикаленко скромно повідомляє Д. Мордовця: 

«Написав і я книжечку про сільське господарство, але якось ніяково і 

посилати Вам. Не така вже річ, щоб з нею посилатися до таких 

письменників, як Ви, шановний дідусю». До речі, книга Є. Чикаленка 

«Розмови про сільське господарство» високо цінувалася не тільки в Росії, 

але й в ряді інших зарубіжних країн [107, А-5106, арк. 2].

У Державному архіві Чернігівської області зберігаються 15 листів 

Б. Грінченка до Д. Мордовця, написаних протягом 1884 -  1896 рр., в 

тому числі з Чернігова, де Б. Грінченко служив у губернській земській 

управі. У листі від 15 березня 1894 р. йдеться про заснування в Санкт- 

Петербурзі «Товариства імені Т. Г. Шевченка», до складу якого поряд з



90

Д. Мордовцем належали В. Тарновський, М. Кропивницький, 

М. Старицький, Д. Яворницький та ін. Б. Грінченка особливо зацікавило 

повідомлення про те, що Товариство, згідно статуту, видаватиме книги 

та організовуватиме школи для вивчення української мови [67, спр. 2]. 

Другий лист від 28 вересня 1895 р. містив відомості про вшанування 25- 

річчя літературної і театральної діяльності М. Кропивницького. 

Б. Грінченко цікавився порядком, присутніми та характером привітання 

ювіляра [67, спр. 2]. У листі від 21 березня 1896 р. Б. Грінченко 

повідомляє Д. Мордовця про те, що в Чернігові він розпочав видавничу 

діяльність і збирається «друкувати книжки для народу та й для «панів», 

втім для «панів» тільки інколи, а найбільш для народу». До однієї з 

книжок він включив оповідання Д. Мордовця «Дзвонар». Лист 

завершується запрошенням до співробітництва та повідомленням про те, 

що друкується другий том тритомника Б. Грінченка «Этнографические 

материалы, собранные в Черниговской и соседских с ней губерниях» [67, 

спр. 2].

Звертався до Д. Мордовця і К. Трилевський -  громадський діяч і в 

майбутньому політик з Галичини з проханням надати допомогу в 

придбанні російської літератури для очолюваного ним «Академічного 

Братства», молодіжної організації, послідовниці «Руської трійці». 

Посилаючись на завдання національно-визвольного руху в боротьбі за 

єдність Галичини і Наддніпрянської України, К. Трилевський у своїх 

розлогих роздумах про роль літератури і науки в житті галицьких 

українців, що перебували під впливом польської культури, наголошував 

на важливості ознайомлення молоді та членів «Братства», з доробком 

російських класиків, «...творами Тургенева, Щедріна, Хомякова (!)... 

Жуковського, Пушкіна, Лєрмонтова, аж до найновіших, особливо письма 

Бєлінського, Добролюбова, Писарєва, не говорячи вже о Достоєвськім, 

Гончарові, Некрасові, Помяловським, Писемським та Решетнікові. .. най
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буде по одній -  дві книжки, але вже ж вони свою добру службу зроблять 

між нашими людьми» [116, А-5084].

Збереглися також листи Д. Яворницького до Д. Мордовця, написані 

упродовж 1887 -  1890 рр., які відрізнялася своїм дорадчо-консультативним 

характером. Саме завдяки наполяганню Д. Яворницького відомий 

художник І. Рєпін погодився виконати портрет того, «хто так щиро працює 

для правди свободи слова» [106, А-4928]. Називаючи Д. Мордовця «сивим 

дідусем», а себе його «внуком», Д. Яворницький писав на «Ви», а до себе 

пропонував звертатися на «Ти», ставлячи підпис -  Кошовий Байда чи 

Байда-Яворницький. Як правило, у своїх листах Д. Яворницький звертався 

за порадами, особливо тоді, коли перед ним виникало питання, як вчинити 

у тих чи інших життєвих обставинах.

Так було, коли після публікації другого тому «Истории запорожских 

казаков» Д. Яворницькому запропонували перейти на викладацьку роботу. 

Іншим разом завідувач Казенної палати у Варшаві І. Рудченко 

запропонував Д. Мордовцю посаду чиновника з особливих доручень: «Як 

мені поступити у такому разі чи так, чи по-іншому, Ви мені, любий 

дідусю, напишіть «напутствіє» [106, А-4939]. У листі від 1 серпня 1895 р. 

Д. Яворницький повідомляє Д. Мордовця, що їде до Москви працювати 

над третім томом «Запорожців». Там він виявив в архівах понад 700 

«запорозьких справ» і хотів «списати їх». А як тільки скінчить роботу над 

третім томом, то візьметься за статтю, яка вже давно в нього на умі -  

«Запорожці в поезії Шевченка». «А ще прошу, як будете правити службу 

за Тараса, то поставте маленьку свічечку і від мене за його щиру і високу 

душу» [106, А-4940].

Привертає увагу лист Д. Яворницького від 8 грудня 1895 р.: 

«Дорогого і незабвенного дідуся поздоровляю з Днем ангела і бажаю йому 

від чистого серця много і премного літ жити на світі і не переставати 

працювати на рідній ниві і для рідного народу України, дай Боже, сили
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моєму любому дідусю, щоб він нам ще написав або про Сірка, або Івана 

Гусака, або Петра Калниша, як написав уже «Сагайдачного». Що ж 

стосується «внука», то він не дивлячись ні на яку критику й антикритику, 

продовжує писати своїх запорожців і вже закінчив третій том «Історії» до 

1735 р. Разом з тим з 23 вересня «внук» приступить до магістерського 

екзамену і вже встиг витримати іспит у професорів -  Цветаева, Любовича, 

Павлинського і Філевича» [106, А-5142].

В архіві Д. Мордовця зберіглося 4 листи від Краківської академічної 

громади з проханням надіслати художню літературу -  свої власні твори і 

твори російських класиків. У листі від ЗО грудня 1888 р., підписаному 

головою громади Ів. Навроцьким, йдеться про те, що М. Драгоманов, з 

яким спілкувалася громада, порадив їм звернутися за допомогою до 

Д. Мордовця, як людини, котра має «широке коло знайомих письменників 

у Росії». Лист закінчується такими словами: «Маємо надію, що Ви, 

добродію, зволите нам подати свою помічну руку, тим більш, що на Вас 

ціла наша надія і що в противнім разі нізвідки нам поради глядіти» [122, 

А-5122].

З наступного листа дізнаємося, що Д. Мордовець, виславши свої 

твори за вказаною адресою, назвав прізвища 6 письменників, до яких 

порадив звернутися з означеним проханням, але надіслали книги лише 

двоє, решта навіть не відповіла на лист. Разом з тим краківські громадівці 

повідомляли: «А тут у нас дуже велика недостача знання російської 

письменності. Вам важко буде се, добродію, зрозуміти, коли скажемо, що у 

нас Пипін, Бєлінський, Писарєв, Добролюбов, Достоєвський, 

Чернишевський, Островський, Жуковський, Кольцов, Толстой, Гоголь 

майже незнайомі імена ... Найлегше було б то все закупити, але нам і при 

найбільшій охоті годі на те отягнутися, так як громада наша на рік має 

дуже мало грошей на всю європейську літературу. Радьте, коли можете, та
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не гнівайтесь, що завдаємо Вам нашими інтересами стільки клопоту та 

труду» [122, А-5123].

Словами глибокої вдячності розпочинається ще один лист 

Краківської академічної громади, в якому повідомлялося про «цінний дар, 

надісланий Вами бібліотеці нашої громади. Громадівці наші -  хоча 

переважно студенти медицини, але щиро займаються рідною історією і 

літературою, про що свідчать звіти громади про свою діяльність...» [122, 

А-5124]. З наступного листа дізнаємося, що у складі громади близько 60 

членів (в основному студентів-медиків), які збираються щосуботи на свої 

засідання, обговорюють реферати і доповіді з літературних та суспільно- 

політичних питань. Завершуючи лист, громадівці зазначили: «Ще раз 

засилаємо Вам, Батьку, щиро-сердешне «спасибі» за добродійства, яких ми 

від Вас зазнали. Остаємось з глибоким до Вас поважанням і просимо Вас -  

не забувайте нас, так як і ми Вас ніколи не забудем» [122, А-5125].

У 1891 р. до Д. Мордовця від імені викладачів Львівської семінарії 

звернувся завідуючий бібліотекою І. Бородун з проханням надіслати твори 

для поповнення літературного фонду. Отримавши книги, львів’яни писали: 

«Цінним Вашим даром, добродію, украсили Ви нашу читальню. За сей 

щедрий дар випадає нам зложити подяку, однак замалий маємо засіб слів, 

щоби виразитися ними. Проте удаємося до Всесвітнього і благаємо, щоби 

кріпив Ваші сили в добро нещасної нашої неньки України-Русі через многії 

літа. Кличем до Вас, Високодостойний добродію й Батьку, з підгірнянської 

України в далеку північ. Спасибі Вам. Однак, мабуть, буде се найліпшою 

подякою, як довідаєтесь, Батьку, що ми, полюбивши гарячою любов’ю наш 

нещасний люд, стались його ревними вождями, а за його добро і права 

добрими борцями...» [126, А-5132].

Після смерті М. Костомарова, що трапилась у 1885 р., представники 

прогресивної інтелігенції, студенти з усіх питань подальшого розвитку 

української мови і літератури, звертаючись до санкт-петербурзьких
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земляків, адресували свої листи Д. Мордовцю. Так, у зв’язку зі 100-річним 

ювілеєм української літератури, яке відзначалося у 1898 р. (йшлося про 

першу публікацію «Енеїди» І. Котляревського), студенти Харківського 

університету Д. Антонович, М. Русов, Г. Коваленко, Г. Гадайда, 

Д. Познанський, М. Удовиченко та інші писали: «Засилаючи свій привіт в 

день столітнього ювілею української літератури, харківські студенти- 

українці з великою радістю єднаються з далекими петербурзькими 

земляками, що в центрі російського письменства так енергійно обстоюють 

значення народної української літератури... Надзвичайний талант Івана 

Петровича Котляревського дав почин до окремої самостійної літератури 

народної, а вчитель Тарас Шевченко довів перед світом велику цінність її. 

Праця слідуючих співробітників на ниві літературній переконала у тім, що 

наше письменство може і повинно йти і розвиватись поруч з письменством 

усієї Європи» [129, А-5135].

У вересні 1903 р. М. Гру шевський звернувся до Д. Мордовця з 

проханням порушити клопотання перед Головним управлінням у справах 

друку про дозвіл на передплату і поширення в Росії галицької газети 

«Діло». У своєму листі він підкреслив, що у цій газеті публікується 

багато матеріалів, цікавих і для українців, які проживають у Росії. Це 

допомогло поліпшити фінансове становище газети і висвітленню в ній, 

завдяки новим кореспонденціям, життя наддніпрянських українців: 

«Коли б Ви посприяли цій справі, то зробили б добру послугу 

українству» [68, спр. 3].

До 70-річчя з дня народження Д. Мордовця з вітаннями звернулася 

група українських громадсько-політичних діячів, меценатів, істориків та 

письменників. Серед них С. Єрастов, один з майбутніх засновників 

Української Центральної Ради, В. Самійленко -  письменник, 

Г. Коваленко -  історик і громадський діяч, Н. Туробойський -  учасник 

київського гуртка «молодих українофілів» та інші. 12 грудня 1900 р.
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вони вітали Д. Мордовця такими словами: «У день, коли всі інтелігентні 

українці святкують семидесяту річницю Вашого задля України життя, 

прийміть щирий привіт і бажання ще довгого віку на користь рідного 

краю. Своєю літературною працею Ви придбали шану усієї російської 

інтелігенції, поміж якої Ви викликали і викликаєте прихильність до 

української ідеї. Ми, молоді українці, звикли дивитися на Вас, яко на 

щирого печальника за інтереси рідного українського слова перед 

пануючими сферами. Тішимо себе надією, що Ви доживете ще побачити 

кращі часи задля рідної України, за котру Ви так гаряче піклуєтесь...» 

[124, А-5128].

Збереглася також вітальна адреса українських громадсько- 

політичних діячів, істориків, письменників та студентів Д. Мордовцю з 

нагоди 40-річчя його літературної діяльності. У ній зазначалося: 

«Минуло 40 років з того часу, коли натхненна козацтвом і любов’ю до 

рідного краю, душа Ваша вилилась в поемі «Козаки і море», а слідом за 

тим із-під Вашого пера з’явилися «Старці», «Солдатка» і «Дзвонар». Це 

були перші Ваші літературні спроби, які Ви цілком віддали своїй 

безталанній Україні. Чутлива душа, що проявилася в цих повістях, щира 

любов до рідного краю і народу, надзвичайна мелодичність мови і 

справжній український гумор -  все це звернуло на Вас увагу земляків і 

порадувало думкою за рідне слово й літературу, яка набула собі молоду 

талановиту силу, але пригніченість нашої народної мови і важкі умови 

нашого суспільного життя відірвали Вас на тривалий час від рідного 

слова. Усім добре відома Ваша невсипуча, велика, талановита і 

плодовита робота як історика, романіста і публіциста, бо кожного року 

на тому чи іншому поприщі заявляли Ви про себе творіннями, до яких 

усі прислуховувалися з напругою і увагою... У Ваших історичних 

дослідженнях не тільки про Україну, але й про життя великоруського 

народу, особливо в книжці «Политическое движение русского народа»
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Ви всюди проводили дорогі українцям погляди самобутності народного 

життя та щирого демократизму» [129, А-5135].

Літературна громадськість високо цінувала Д. Мордовця за його 

принципову позицію щодо суспільно-політичних подій та діяльності 

уряду. Про літературний авторитет Д. Мордовця свідчить факт обрання 

його в 1898 р. одним із редакторів «Пушкинского сборника», 

присвяченого 100-річному ювілею поета. У зв’язку із 40-річчям творчої 

діяльності Д. Мордовця, ювіляр отримав колективного листа за підписом 

І. Нечуй-Левицького, М. Коцюбинського, М. Лисенка та інших. Від імені 

Академії наук його привітали академіки Ф. Фортунатов та 

В. Ковалевський.

У грудні 1904 р. виповнилося 50 років літературної діяльності 

Д. Мордовця. Заплановані на січень урочистості не відбулися у зв’язку з 

січневими подіями 1905 р. З великими зусиллями організаторам ювілею 

вдалося зібрати представників громадськості 24 квітня. До них належали 

член Державної ради М. Таганцев, професори О. Бороздін, М. Карєєв, 

В. Кузьмін-Караваєв, В. Ламанський, редактори газет «Новости» і 

«Стрекоза» О. Нотович та І. Василевський, письменники В. Авенаріус, 

К. Баранцевич, І. Василевський, Б. Глинський, Я. Гуревич, 

Л. Полонський, голова Літературного фонду П. Вейнберг, голова каси 

взаємодопомоги письменників Я. Колубовський, а також земляки- 

українці О. Русов, П. Саладілов, К. Арабажин, П. Лотоцький та інші [131, 

спр. 1].

Головував на засіданні проф. В. Ламанський, товариш по 

університету і щирий приятель ювіляра. Після поздоровлень від 

Літературного фонду, членом якого ювіляр був багато років і в якому 

займав різні посади, та від каси взаємодопомоги вітальну адресу 

виголосив Б. Глинський. У ній зазначалося: «Оглядуючи на сьогоднішній 

день увесь довгий і важкий пройдений Вами шлях письменництва,
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мимоволі зі здивуванням і вдячністю зупиняєшся на тій величезній і 

різноманітній роботі, яка була Вами так прекрасно виконана за весь цей 

50-річний період. Розпочавши свою літературну діяльність з поетичного 

твору «Козаки і море», написаного рідною Вам українською мовою, Ви 

перейшли потім до роботи статистичного характеру по обстеженню 

економічного життя Поволжя і разом з тим до обнародування у 

переробленому вигляді доступних Вам історичних матеріалів, 

почерпнутих із багатих провінційних архівів... Ви стали в нашій 

літературі першим істориком оновленої законом 1861 р. земської Росії і в 

своїх працях по цьому предмету, опублікованих в «Отечественных 

записках» під заголовком «Десятилетие русского земства», закарбували 

назавжди імена тих земських людей, хто з невтомною енергією закладав 

перші цеглини у нову історичну будову... Ви як історик-романіст ніколи 

не прагнули до прославлення героїв і вельможних особистостей. Вашим 

узагальненим образом став народ-герой, якого ви завжди показуєте у 

своїх творах. Ось чому, мабуть, ні в кого з наших письменників- 

белетристів не надається в їх творах стільки місця стихійним класовим 

рухам народу, як саме у Вас, і ось чому вдумливий читач знаходить у 

Ваших працях не тільки рельєфно вимальовані, як кажуть, «історичні 

персонажі», але й показано наглядно обширну народну панораму, яка то 

рухається в неспокійному хвилюванні, то перебуває в грізному, але 

переконливому мовчанні» [266, с. 944].

Видатну роль Д. Мордовця у громадсько-політичному житті було 

відзначено у вітальних виступах земляків-українців. Вони щиро дякували 

ювілярові за любов до України, її історії, літератури, звичаїв і народних 

вірувань і висловлювали жаль, що обставини не дозволили йому 

присвятити себе цілком служінню рідному слову. Промови О. Русова і 

П. Лотоцького були виголошені українською мовою, а К. Арабажин першу 

частину промови зачитав російською, а другу -  українською мовами.
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Оратори особливо підкреслювали доброзичливе ставлення ювіляра до 

молодих літераторів-початківців, які, незалежно від приналежності до тієї 

чи української партії, завжди в його особі знаходили підтримку, пораду і 

допомогу [266, с. 947].

Від Благодійного товариства імені Т. Шевченка проф. П. Саладілов 

оголосив ювіляру, що він обраний почесним довічним членом Товариства, 

а письменник С. Годпевський відзначив його прихильність до польського 

народу і прагнення внести у взаємовідносини слов'янських народів 

справедливість і братерство. Професор А. Бороздін проаналізував 

літературну діяльність Д. Мордовця. Як зазначив сучасник, «зворушений 

ювіляр не був у змозі і в силах відповідати на всі звернені до нього 

промови і тільки заявив зі звичною для нього і так добре усім відомою 

скромністю, що зроблена ораторами оцінка його літературної діяльності в 

дійсності перевищує усі його заслуги» [266, с. 950].

З вітальними адресами, листами й телеграмами до ювіляра також 

звернулися Товариство донських козаків, Жіноче взаємно-благодійне 

товариство, Мітавськн російськн товариство, В. Амфітеатров, 

М. Каразін, О. Суворій, С. Шубинський та інших. Так, у своєму 

вітальному слові О. Суворій наголосив: «Я не забуду, що свій перший 

історичний роман Ви написали на моє прохання, а наступному я дав 

назву «Царь и гетьман», що Ви писали в моїй газеті, називаючись 

англійцем і були дуже талановитим і симпатичним англійцем, всупереч 

репутації «підступного Альбіона». Але все ж Ви були перш за все і після 

всього обдарованим російським письменником, який знає і російську й 

українську душу, і обидві душі Вам відгукуються і будуть відгукуватися 

довго і довго» [266, с. 951].

Редактор «Исторического вестника» С. Шубинський адресував 

своєму давньому приятелю і співробітнику лист, написаний в стилі 

ХУІПст.: «Приятно любезный господин генерал-аншеф от гистории!...
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Принося Вашей любви горячее, сердечное поздравление, желаю на 

предновую силу и все небесные, телесные, душевные блага, дабы оными со 

многими иными последствующими в непременном здравии и благополучии 

видеть и дожить могли. Благодарю Вам за вашу показанную мне любовь и 

что Вы меня в число Ваших приятелей и услужников почитать изволите, и 

желал бы чаще иметь случаи, дабы сие нашей любви о мне восприятое 

мнение утвердить могли. Крепко лобызая старца Даниила, есмь и вечно 

пребывать буду Вашей любви обязанный и верный секунд-майор от 

гистории Сергий Шубинский» [266, с. 951].

Редакції «Биржевых ведомостей», «Детского чтения», 

представники «Московского литературно-художественного кружка», 

письменники М. Гнедич, М. Лейкін, А. Луговой, М. Потапенко надіслали 

вітальні телеграми, а В. Спасович телефонував на адресу організаторів 

ювілею: «Передайте ювіляру Данилу Лукичу Мордовцю мій поклін і 

вдячність моїх земляків-поляків йому, як українцю-миролюбцю, за його 

пряму і неминуче добру до нас прихильність... і без нагадувань про те, 

що було, але пройшло, і що, слава Богу, не повториться. Його Україна і 

нам, полякам, дорога. Хай живе всеслов’янський мир і братерство» [266, 

с. 951].

Чимало телеграм і вітань у віршах і прозі надіслали численні 

знайомих, друзі, приятелі і шанувальники, зокрема землякн-українці 

М. Кропивницький, Г. Барвінок та ін. На пам’ять про ювілей усім 

присутнім були роздані портрети Д. Мордовця [Додаток И] з переліком 

його численних творів [266, с. 952].

У вітанні від імені демократичної інтелігенції наголошувалося: 

«Вашим узагальненим героєм був народ, побут якого Ви завжди 

намагалися показати. Ось чому, можливо, у жодного з наших 

письменників-белетристів не відведено так багато місця в його творах 

стихійним і масовим рухам народу, як саме у Вас, і ось чому вдумливий
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читач знайде у ваших працях не тільки рельєфно намальовані, як мовиться, 

історичні персонажі, але й побачить широку панораму то рухаючись в 

неспокійному хвилюванні, то перебуваючої в грізному, але вражаючому 

мовчанні масу... Ви завжди залишаєтесь вірним служінню рідному народу 

як історик, романіст і публіцист» [197, с. 944 -  945].

Згадувалися на ювілеї про його враження від спілкування із 

земляками з Данилівки та Усть-Медведиці: «Шпалерами стояли мої 

Данилівці, серед яких небагато залишилось моїх товаришів, і ті були 

такими старими, як я... Піднесли мені ікону, хліб -  сіль... Старики 

згадували, молоді з цікавістю розглядали велику сиву бороду... В Усть- 

Медведиці по-іншому зустрічали -  більше, як письменника, і промови 

відповідні велися... їздив на Піщаний Бугор, де 50 років тому назад любив 

«отаманствувати»... Хороша пора була. Любив і люблю рідний Дон... 

Замовлю, щоб мене і поховали на Дону» [323, с. 613].

Піввіковий ювілей літературної творчості Д. Мордовця відзначили 

24 квітня 1905 р. В останні роки життя Д. Мордовець проводив літні місяці 

в м. Кисловодську, на затишній дачі брата Андрія, на березі річки 

Кисловодки [Додаток Ж]. Тут же 23 червня 1905 р. Д. Мордовець на 75 

році пішов з життя. Труну з тілом покійного привезли з Кисловодська до 

Ростова. Траурний кортеж рухався центральною вулицею до міського 

Братського цвинтаря. Попереду несли прапор міста. Навпроти будинку 

редакції газети «Приазовский край», в якій він періодично друкувався, було 

зроблено зупинку. Від редакції поклали вінок. Прогресивна молодь несла 

вінки з надписами: «Автору «Знамения времени», «Батьку пригнічених», а 

представники української інтелігенції -  «Рідному сину України». О 12-й 

годині процесія прибула на цвинтар. Після відспівування в храмі тіло 

помістили в фамільний склеп Мордовцевих, біля головною входу в храм. 

На труну поклали 15 вінків, у тому числі від Ростовської міської управи, 

Літературного фонду, євреїв П’ятигорська, Ростова і Нахічевані, студентів,
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Ростовського комерційного клуба, п’ятигорських газет, друзів і близьких 

[169, с. 210]. На будинку, де проживав Д. Мордовець, було встановлено 

меморіальну дошку.

Отже, аналіз вітальних адрес, телеграм та листів на ім’я Д. Мордовця 

дає підстави стверджувати, що в них йшлося про письменника та історика, 

наділеного від природи глибоким філософським мисленням, взірцевою 

комунікабельністю, і такими важливими людськими якостями, як 

працездатність, цілеспрямованість, організованість та обов’язковість. 

Відзначався високий професіоналізм, сердечна доброта, душевна щедрість 

та людяність Д. Мордовця, що забезпечували йому авторитет і повагу серед 

друзів, знайомих і читачів. Громадянська позиція Д. Мордовця, висловлена 

в газетних публікаціях, а також активна участь у діяльності петербурзької 

української громади засвідчили його важливу роль в актуалізації 

українського питання та популяризації української мови та історії в умовах 

заборон і утисків.
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РОЗДІЛ З

НАУКОВО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ Д.Л. МОРДОВЦЯ

3.1. Історичні дослідження Д.Л. Мордовия

Звернення Д. Мордовця до історичних студій відбулося в студентські 

роки. Надалі його історичні погляди, підходи до розуміння минулого 

пройшли доволі складний процес трансформації й верифікації, в результаті 

яких Д. Мордовець ствердився як вчений з чітким розумінням об’єкту своїх 

наукових пошуків та проблематикою історичних студій.

Вивчення історії, на думку Д. Мордовця, не зводиться до 

студіювання воєн та законодавства, а має забезпечити уявлення про 

життєдіяльність народу, його потреби та страждання впродовж всього 

історичного процесу. При цьому Д. Мордовець головний зміст цього 

процесу вбачав у паралельних трансформаціях, які відбувались, з одного 

боку, в державному устрої, а з іншого -  у більш повільних зрушеннях в 

свідомості народу, як політичній, так і суспільній. Така позиція дала 

можливість його критикам стверджувати про те, що Д. Мордовець 

«впустил народ в историческую науку» [267, с. 114]. Не випадково головну 

увагу в його історичних працях зосереджено на масових народних рухах, 

які були спрямовані на відновлення соціальної справедливості, і які 

обходила увагою офіційна історична наука. Сам історик в роботі 

«Самозванцы и понизовая вольница» стверджував, що «мы почти 

исключительно вынуждены были останавливаться на темных ее 

(исторической жизни -  Ю.М.) рельефах -  на явлениях «понизовой 

вольницы», «самозванщины» всех видов, «пугачевщины» и 

«гайдаматчины».

Цілком логічно, що одним з основних джерел інформації про народні 

повстання для Д. Мордовця був фольклор -  народна пам’ять, яка зберігала
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в собі вірогідні й неупереджено відомості про ці соціальні збурення. Для 

історика, на думку Д. Мордовця, «дороги эти рассказы, как ни много в них 

сказочного, неправдоподобного: тут дорог и факт, и колорит, в каком 

является этот факт в памяти народа. ... Народ почти ничего не помнит из 

прошедшего нашей родины, но хорошо знает все, что имело отношение 

непосредственно к нему и к его спокойствию: у него своя история и свои 

громкие имена» [230, с. 7].

Для Д. Мордовця історичне минуле України було пов’язане, перш за 

все, з козацтвом. Це, зокрема, засвідчила поема «Козаки і море», написана 

ще на початку його літературної діяльності. У своїх наступних творах 

автор широко залучав і безпосередньо включав систему образів, 

фразеологію і лексику, запозичену з фольклору. Він широко 

використовував думи, історичні та побутові пісні, народні прислів’я, 

приказки, повір’я, рекрутські пісні, що характерне не тільки для його 

оповідань та поем, а й для ґрунтовних історичних праць. Поема «Козаки і 

море», названа у першому виданні «віршованими уривками з історії 

морських походів запорозького козацтва на початку XVII ст.». Поема 

відкривала підготовлений разом з М. Костомаровим збірник літературно- 

етнографічного характеру. У передмові до поеми Д. Мордовець гаряче 

постав на захист української мови, її права на самостійне існування. За його 

словами, «багата і виразна» українська мова зайняла вже «не останнє 

місце» в системі інших «слов’янських» мов. Посилаючись на твори 

Т. Шевченка, І. Котляревського, П. Гулака-Артемовського, Г. Квітки- 

Основ’яненка, Д. Мордовець відстоює думку про успішний розвиток нової 

української літератури [257, с. 7].

У другій половині 60-х рр. XIX ст. Д. Мордовець зацікавився 

проблемою слов’янських демократичних рухів. На підставі узагальнення 

архівних матеріалів він написав драму «Гавличек», присвячений 

чеському письменнику і публіцисту Карелу Гавличеку. За порадою
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М. Некрасова він збирався надрукувати цей твір в «Отечественных 

записках», але, після втручання цензури, публікацію було відкладено на 

невизначений період. Така ж доля спіткала роман «Современные изгои» 

та повість «Новые русские люди».

Натоді набула актуальності боротьба за емансипацію жінок. 

Знайомство з поборницями жіночого руху в Росії Н. Стасовою, Е. Конраді 

та О. Філософовою спонукало Д. Мордовця не тільки звернути увагу на цю 

проблему, але й розпочати більш глибоке її вивчення. Дослідження 

архівних матеріалів, узагальнення процесів суспільного життя дали 

можливість Д. Мордовцю підготувати та видати ґрунтовну працю в 

чотирьох томах «Русские исторические женщины» і «Русские женщины 

нового времени», в яких описана доля жінок, починаючи від княгині Ольги 

і закінчуючи героїнями XIX ст.

Саме у цей час у творчості Д. Мордовця з’являється нова тема -  

розкольницький рух. Цій проблемі він присвятив такі праці, як «Движение 

в расколе», «Великий раскол», «Сидение раскольников в Соловках» та 

інші. Звернення до церковного розколу було не випадковим. Як відомо, 

розкольницький рух виник у середині XVII ст. за царя Олексія 

Михайловича і втягнув представників різних соціальних груп. 

Д. Мордовець намагався акцентувати увагу на виступах проти церковних 

реформ патріарха Никона і виправлення богослужбових книг за 

грецькими взірцями як своєрідну форму боротьби проти політики 

офіційної церкви і уряду. Народні маси стали на захист «старої віри», 

виражаючи свій протест проти феодального гніту, освяченого церквою. 

Протест проти традиційного укладу життя, схарактеризований у романі, 

збірні образи представників соціальних низів, які виступили проти дій 

влади, вказували на пошуки автором соціальної сили, що була здатна 

виборювати краще життя у другій половині XIX ст. в умовах загострення 

соціально-економічних проблем.
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У 80-х рр. Д. Мордо ведь багато мандрував. Він побував у країнах 

Західної Європи, на Кавказі, у Малій Азії, Північній Африці. Знайомство з 

історією країн, які він відвідав, лягло в основу його дорожніх заміток -  

«Поездка к пирамидам», «Поездка в Иерусалим», «По Италии», «По 

Испании», «На Арарат», насичених історчиним матералом, написаних на 

високому художньому рівні.

Ряд творів Д. Мордовця був присвячений єврейській, зокрема 

біблійній історії. До них належать повісті «Между молотом и 

наковальней», «Разрушение Иерусалима», «Последняя иудейская царица», 

«Последние дни Иерусалима», «Иосиф в стране фараона». В опублікованій 

в 1892 р. повісті під назвою «Между Сциллой и Харибдой» йдеться про 

«уманську різню» 1768 р. Д. Мордовець співчував євреям як безвинно 

постраждалій стороні у боротьбі гайдамаків з польською шляхтою. У 

романі «Профессор Ратмиров» Д. Мордовець значне місце приділив так 

званій «саратовській справі», в якій експертом виступив під іменем 

Ратмірова професор М. Костомаров.

У 1886 р. Д. Мордовець, подавши у відставку, переїхав до Ростова- 

на-Дону до свого брата Андрія Лукича, де проживав упродовж останніх 

двадцяти років [Додаток Д]. При цьому він не втрачав зв'язків із Санкт- 

Петербургом, залишивши за собою квартиру в Столярному провулку, 6. 

Як і завжди, у Ростові-на-Дону Д. Мордовець багато працював. Його 

твори висвітлювали знедолене життя простих людей. Поряд з 

історичними працями, що увійшли до двотомника «Історичні пропілеї», 

він активно співробітничав з місцевими газетами «Донская речь» і 

«Приазовский край», у яких виступав під псевдонімом «Дельта» і 

криптонімом «М».

Сучасники відзначали фундаментальну підготовку Д. Мордовця як 

історика. О. Скабичевський, характеризуючи Д. Мордовця як автора 

історичних романів, підкреслював, що «не можна відмовити пану
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Мордовцю в таланті, в ґрунтовному знанні історії і добросовісному 

відношенні до історичних фактів» [351, с. 349]. М. Михайловський -  

публіцист, соціолог і літературний критик, зазначав: «Д. Мордовець в усіх 

своїх публікаціях перш за все історик» [308, с. 108]. М. Костомаров, свого 

часу, хвилюючись про те, щоб Д. Мордовець на редакторській роботі 

повністю не перетворився у краєзнавця, у 1859 р. писав: «Ви в Саратові 

нічого не зробите, а якщо напишете, то Ваш твір буде мати інтерес 

місцевий, а Пугачов має значення всезагальне» [207, с. 628].

Д. Мордовець стверджував, що «віддав свої симпатії і свій труд як 

чорноробочого для майбутньої історії народу, виключно цьому народу і 

його історичним помилкам і нещастям, а не полководцям і не державним 

діячам, які вже внесені історією в пантеон нашого історичного минулого» 

[230, с. III]. Основним протиріччям історичного розвитку Росії 

Д. Мордовець вважав збереження протягом багатьох століть такого 

суспільного устрою, при якому народні маси були позбавлені можливості 

проявити себе у громадській творчій праці. Це призводило до масових 

народних збурень. Головний зміст історичного процесу, з точки зору 

Д. Мордовця, становить повільна, поступова зміна, з одного боку, 

державного устрою, а з іншого -зростання політичної й суспільної 

свідомості народу. Відтак, розбійництво, на думку історика, не є 

невід'ємною рисою народних мас, а результатом вимушених обставин [230, 

с. 7].

Після повернення з-за кордону Д. Мордовець відвідав Костомарових 

у с. Дідівцях, що на Прилуччині. За його словами, він вперше побував тоді 

на материковій Україні і був нею вельми зачарований, про що писав у 

своєму історичному творі «Під небом України». З Києва до Ніжина 

Д. Мордовець добирався залізницею, а далі за допомогою візника. Перед 

ним постала чарівна природа з її квітучими левадами, пшеничними полями 

і буряковими плантаціями. Обабіч шляху тягнулися високі, старі верби і
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велетенські тополі- одинокі часові, що немов би оберігали історичний 

шлях цієї стародавньої землі.

У дорозі супутників застала ніч: «Місяць світив ясно і кидав 

фантастичні відблиски на білі хатки, і на темну зелень, і з'являлися 

фантастичні тіні від цих хаток, тополь, верб і вишневих садочків. У свою 

чергу уява придавала цим нічним картинам щось чарівне, казкове. 

Ночувати довелося в Прилуках» [226, с. 515]. Прилуки Д. Мордовець 

характеризує як «маленьке, скромне українське містечко, яке має своє 

історичне минуле і в цьому минулому -  своя доля поезії». Д. Мордовець 

згадує прилуцьких полковників Горленків, протопопа Симеона Адамовича, 

Якова Лизогуба, Івана Романовського, Івана Мазепу, про яких 

«неодноразово читав у літописцях, цих безсмертних поминальниках 

України», що зберегли для майбутніх поколінь образи цих героїчних 

представників українського народу [226, с. 516]. Д. Мордовець зауважив, 

що ім’я простого прилуцького козака Л. Горленка уперше зустрічається у 

реєстрі Війська Запорозького 1649 р. Він неодноразово обирався 

прилуцьким полковником і показав себе відважним воїном та вправним 

адміністратором. Під проводом Б. Хмельницького Л. Горленкобрав участь 

у битвах під Збаражем і Зборовим, продовжував вірою і правдою служив за 

гетьманів І. Виговського, Ю. Хмельницького, І. Брюховецького, 

Д. Многогрішного та І. Самойловича [226, с. 516].

Його син Дмитро, один з найближчих сподвижників гетьмана 

І. Мазепи, у 1708 р. перейшов на бік супротивника Петра І, шведського 

короля Карла XII. Після поразки у Полтавській битві, разом з гетьманом 

прибув до Бендер. Після смерті І. Мазепи був одним з кандидатів на 

гетьманство, брав участь у походах П. Орлика на Правобережну Україну. У 

1715 р. внаслідок конфлікту з П. Орликом повернувся з еміграції і до 

1730 р. жив у Москві, звідки в 1731 р. прибув у Прилуки, де й скінчився 

його життєвий шлях [226, с. 517].
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Д. Мордовець також звернув увагу на контраверсійну постать 

Симона Адамовича, який до 1661 р. служив протопопом ічнянським, а з 

1662 р. -  ніжинським. Він був прихильником російської орієнтації і певний 

час підтримував І. Брюховецького проти Я. Сомка. Пішовши на конфлікт з 

гетьманом Брюховецьким, подався до Д. Многогрішного. Там згодом був 

заарештований і відправлений до П. Дорошенка. Спробував потім увійти в 

довіру І. Самойловича, але в 1676 р. був знову заарештований. Агітував 

збільшити в Україні російські війська, виступив проти Козацької держави. 

У січні 1677 р. С. Адамович був «отдан на карность светскую», засланий до 

Сибіру, де й слід його загубився [226, с. 516].

Згадав Д. Мордовець і відому козацько-старшинську родину 

Лизогубів. Він, зокрема, зазначив, що Я. Лизогуб командував 

Чернігівським козацьким полком під час походу на Азов у 1696 р., 

отримавши за успішний штурм фортеці в нагороду від Петра І хрест та 

іменну шашку, інкрустовану дорогоцінними каміннями. На честь цієї 

події його нащадки побудували у Чернігові кам’яну Катерининську 

церкву. Я. Лизогуб-молодший закінчив Києво-Могилянську колегію, 

служив бунчуковим товаришем на Запорожжі. Після Полтавської битви 

був залишений гетьманом І. Скоропадським в Полтаві «для обережения от 

неприятеля». У 1712 р. Я. Лизогуб стояв з козаками в містечку Санджарах, 

оберігаючи від татар, а також при розмежуванні кордонів з Туреччиною 

між річками Ореллю і Самарою. У 1713 р. він став генеральним 

бунчужним. У 1722 р. Я. Лизогуб був звинувачений в «единомыслии» з 

П. Полуботком і відправлений до Санкт-Петербурга, де залишався до 

1728 р. Повернувшись на батьківщину, був обраний генеральним обозним, 

ходив з козаками у Польщу на підтримку короля Августа III, воював під 

Очаковом, брав участь в розмежуванні земель з Туреччиною. Разом з 

іншою старшиною він активно клопотав про відновлення гетьманства. 

Помер у 1749 р. [226, с. 517]. У такому персоніфікованому ракурсі
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Д. Мордовець відновлював ключові події української історії другої 

половини XVII -  XVIII ст.

Як історик Д. Мордовець значну увагу приділяв українському 

козацтву, особливо подіям одного з переломних періодів життя 

українського народу кінця XVII -  початку XVIII ст. Цій темі він присвятив 

свою працю «Палій» [206]. Можна припустити, що текст твору, 

опублікований Д. Мордовцем, зазнав редагування Є. Чикаленка та 

М. Комара, які «поробили в ньому великі скорочення, повикидали все 

нудне і недоладне» Ян з’ясувалося згодом, чернетки цього твору 

Д. Мордовець не мав, тому його було опубліковано з правками 

Є. Чикаленка та М. Комара [365 а, с. 194].

Семен Палій -  легендарний народний герой, полковник 

білоцерківський (фастівський), керівник національно-визвольної боротьби 

українського народу проти польської влади на Правобережній Україні, 

виходець із козацької родини на Чернігівщині (м. Борзна). Перебував на 

Запорожжі, де здобув військовий вишкіл. На початку 1680-х рр. кілька 

козацьких полків на чолі з С. Палієм перейшли на Правобережну Україну, 

зробивши своїм опорним пунктом м. Фастів. Звідси вони вели боротьбу 

проти Туреччини, Кримського ханства та Речі Посполитої. На тлі сумної 

картини «мертвої руїни», що лишилася на Правобережжі після багаторічної 

війни, автор розкриває роль С. Палія та політичні й соціальні передумови 

його успішної боротьби.

Образ С. Палія автор подає в розвитку, багатопланово: в домашній 

обстановці, в ролі воєначальника, дипломата, у далекому сибірському 

засланні, на полі Полтавської битви [206, с. 100 -  101]. Твір побудований 

Д. Мордовцем на контрастному зіставленні двох особистостей -  С. Палія та 

І. Мазепи. Усі симпатії автора на боці першого -  талановитого організатора 

і здібного керівника народних мас. Натомість, перебуваючи під впливом 

історичних концепцій М. Костомарова, образ І. Мазепи побудований
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статично без натяку на розвиток характеру [206, с. 90]. Більше того, у 

відповідності з поширеною в офіційній історіографії оцінкою І. Мазепи як 

«изменника», автор негативно характеризує його діяльність [206, с. 91]. 

Ставлення Д. Мордовця до цих персонажів, сформульоване художніми 

засобами, було відкрито артикульовано у листі до О. Суворіна: «Мазепу я 

даже не очень жалую, а его Мотреньку -  люблю немножко. Зато кого 

люблю -  это Палия, народного любимца».

Д. Мордовець помітно ідеалізує постать і оточення С. Палія, зокрема 

втілює у дружині С. Палія усі риси жіночого ідеалу письменника, котрий 

цікавився сильними жіночими характерами. І тому, зовсім несподівано, він 

робить спробу порівняння їх духовної, культурної і моральної переваги 

виключно через національну приналежність [206, с. 80 -  81].

Д. Мордовець підкреслює, що запорукою успішної боротьби С. Палія 

була підтримка з боку селянської голоти, яка протягом багатьох років 

боронила українські землі Правобережжя від зазіхань польських панів, 

кримських татар і турків [206, с. 103]. Д. Мордовець трактував С. Палія як 

глибоко релігійну людину, яка добре знає Святе Письмо і схиляється перед 

релігійними авторитетами [206, с. 20, 121,148].

Деякі дослідники творчості Д. Мордовця вважають, що звернення до 

релігійної тематики пояснювалось відходом автора від прогресивних 

переконань і демократичних ідеалів до консервативно-клерикального 

напрямку в історіографії, пов’язаним з впливом О. Суворіна -  

літературного критика, редактора і видавця газети «Новое время» та 

журналу «Исторический вестник» [257, с. 38].

У 1870 р. Д. Мордовець опублікував монографію «Гайдамаччина», 

що «була тоді останнім словом історичної науки» [196, с. 356]. Автор 

наполягав на обумовленості гайдамацького руху конкретними проявами 

соціального, економічного, національного та релігійного гноблення. 

Монографія композиційно складається з 25 глав і містить аналіз
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гайдамацького руху від першопочатків до його апогею -  Коліївщини. 

Цілком слушно Д. Мордовець зазначив: «Рух народу в Поволжі і в 

Придніпров’ї викликався одними й тими ж обставинами життя. І там, і тут 

народ, поставлений в тяжкі умови залежності, заявив про свої страждання 

кровавим протестом проти тих, від кого він залежав і кого вважав 

виновником своїх страждань» [196, с. 29 -  ЗО].

Д. Мордовець помітив, що гайдамаччина має багато спільного з 

пугачовщиною і понизовою вольницею. Як і в попередніх історичних 

монографіях, він стверджує, що українське селянство, доведене до 

крайності безправним існуванням на своїй землі, повстало проти 

деспотизму можновладців.

На думку Д. Мордовця, «Малоросія у XVIII ст. мала всі ознаки 

політичного розпаду, і гайдамаччина була природним і неминучим 

симптомом невиліковної хвороби держави». На цій підставі автор робить 

висновок, що «внутрішній хаос, серед якого зароджувалася гайдамаччина, 

так само, як серед внутрішнього безладдя Росії, зароджувалася і досягала 

близько того ж часу пугачовщина -  двоє рідних дітей деспотизму» [196, 

с. 19].

Д. Мордовець був переконаний в тім, що гайдамаки -  це українські 

повстанці, провідна сила визвольного руху на Правобережній Україні 

проти панування Речі Посполитої у XVIII ст. Уперше гайдамаки 

згадуються в 1717 р. і фігурують у документах аж до кінця XVIII ст. 

піднесення гайдамацького руху припадає на 40 -  50-і рр. XVIII ст., коли 

його послідовно очолювали С. Чалий, Ф. Таран, І. Харько, М. Залізняк [196, 

с. 64].

Гайдамацькі загони, як зазначив Д. Мордовець, утворювалися за 

перевіреною схемою. У певному безпечному місці з’являвся заповзятий 

організатор і кидав клич. До нього зусібіч стікалася голота -  козаки й 

селяни. Ватажок наказував усім озброюватися, діставати коней і сповіщав,
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що за наказом вони мали йти «руйнувати і плюндрувати лядську землю, 

знищувати нехристь, визволяти з полону церкви Божії і душі 

християнські» [196, с. 48]. Натомість польські магнати, у свою чергу, 

власним коштом утримували озброєні, покликані охороняти їхні 

володіння.

В Умані, Чигирині, Немирові, Черкасах, Смілі, Корсуні та інших 

прикордонних містах жили управителі маєтків, що належали магнатам. 

Вони ж були і комендантами військових постів, що розміщувались у замках 

зі сторожовими баштами та гарматами, або «лямусах» -  укріплених 

казармах з бійницями. За таких умова, підкреслює автор, завданням 

гайдамацького ватажка було обманути, перехитрити варту і проникнути у 

володіння магната.

Одним з перших ватажків гайдамацького руху був С. Чалий. 

Д. Мордовець наголошував, що «у житті цієї людини було багато 

романтичного, а у подвигах є щось міфічне. Син знатних батьків і 

правнук кошового отамана, якого не забувало Запорожжя, Сава став 

організатором великої гайдамацької ватаги. Він водночас -  і запорожець, 

і ренегат, який робив спустошливі наїзди і в Польщі, і в Малоросії» [196, 

с. 51]. Прихильник П. Орлика, а потім польського короля 

С. Лещинського, С. Чалий був грозою для політичного угрупування, яке 

підтримувало польських королів, які водночас були саксонськими 

курфюрстами.

А розпочалося все з того, що С. Чалий сформував великий загін 

гайдамаків і, називаючи себе запорожцем і «согласником» короля 

С. Лещинського, грабував маєтки польських магнатів-прихильників 

польського короля Августа II 196, с. 52]. Усюди він мав таємних 

прихильників, які повідомляли про задуми влади та її військові 

приготування. Найбільше дісталося від С. Чалого коронному гетьману 

Ф. Потоцькому, противнику С. Лещинського. Згодом, коли С. Ліщинський
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зазнав поразки, магнати об'єдналися, щоб позбутися зухвалих нападів 

загонів С. Чалого.

Тим часом слава про нього поширювалася. Від імені С. Чалого 

діяли кілька гайдамацьких загонів. З великими труднощами коронному 

гетьману Ф. Потоцькому вдалося захопити С. Чалого в Немирові [196, 

с. 54].

Ф. Потоцький запропонував С. Чалому вибір -  бути посадженим на 

кіл, як розбійник, або прийняти польське підданство і служити Речі 

Посполитій. С. Чалий вибрав останнє і зробився поміщиком, отримавши 

маєток у с. Рубані. Запорожці, дізнавшись про це, вирішили покарати 

ренегата. Запорозький загін на чолі з Г. Голим оточив маєток С. Чалого, 

узяв його в полон, зв’язав і привіз закутого до Січі, де його за рішенням 

козацького суду було покарано кийками біля ганебного стовпа. Так 

безславно загинув один з відважних гайдамацьких ватажків [196, с. 64].

У 50-х рр. XVIII ст. на чолі гайдамацького руху стояв отаман 

І. Харько. Д. Мордовець так описує його, посилаючись на фольклорні 

джерела: «Славний козак був. Бувало йде -  жупан блакитний на ньому 

зверху, червоний зі споду, чоботи сап’янці, шапка чорна набакир, сам він 

людина плечиста, русява, повновида. Бувало проїде один раз на сірому 

коні, другий -  на вороному, третій -  на буланому, четвертий -  на білому... 

ніби тобі генерал... а козак! А на війні такий був дока, що з ним козаки 

нічого не боялися» [196, с. 75].

Коли І. Харько був сотником у Жаботині, то вимагав від польських 

панів «поставляти провізію і утримання». Через це шляхта вбачала в 

ньому майбутнього гайдамацького ватажка: «Годуємо ми цього вражого 

сина (говорять), та, мабуть, вигодуємо такого розбійника, як 

Хмельницький. Тоді була «Хмельниччина», а тепер буде «Харківщина» 

[196, с. 76]. У народній пам’яті збереглися лише деякі відомості про 

життя цього відважного гайдамацького ватажка. Загинув він внаслідок
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обману з боку начальника Паволоцького полку, який запросив його в 

гості, а потім підпоїв і вбив.

У праці Д. Мордовця згадується гайдамацький ватажок Ф. Таран. Він 

уславився захопленням с. Салишки Корсунського староства та Вінниці в 

1750 р. У Салишках він захопив і відігнав у степ табун коней, а у Вінниці 

йому дісталися трофеї, покинуті напризволяще переляканими шляхтичами. 

Вони дякували Богу за те, що він «у такий злополучний час через 

розорення, що їх чинять у краї гайдамаки», дозволив їм зберегти життя 

[196, с. 64; 81]. Як і його попередники, Ф. Таран був підступно вбитий 

польськими магнатами.

60-ті рр. XVIII ст. в історії гайдамацького руху були пов’язані з 

іменем М. Залізняка. Саме тоді помер король Август III і на генеральному 

сеймі, скликаному з цієї нагоди, зазначалося, що обопільне озлоблення 

партій, повне нерозуміння потреб нації і бездумне нехтування народними 

інтересами ведуть країну до загибелі. Примас закликав націю схаменутися 

і зрозуміти, що стоїть вона на краю прірви, і недалекий час, коли загине 

усе, їхні права і вольності, гордість і сила, колись такі непорушні. «Над 

нами тяжіє лихо рабства, а ми не маємо, -  зазначив він, -  ні сил, ні 

мужності відвернути небезпеку. Країна не має ні фортець, ні гарнізонів, ні 

війська. Кордони відкриті для будь-якого набігу. Держава готова 

розвалитися на гнилій основі. Закони безсилі, суди у зневазі, свобода 

придушена. Скарбниця спорожніла» [196, с. 152]. Таким було становище 

Польщі перед Коліївщиною -  народно-визвольним гайдамацьким 

повстанням на Правобережній Україні проти панування Речі Посполитої у 

1768 -  1769 рр. Посилаючись на поему Т. Шевченка «Гайдамаки», 

Д. Мордовець розкрив сутність конфедератів, які під гаслом захисту 

католицизму і шляхетських прав почали катувати і грабувати українське 

населення, руйнувати православні церкви й монастирі [251, с. 156 -  157]. 

У відповідь на це, в урочищі Холодний Яр під Чигирином М. Залізняк
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зібрав загін гайдамаків, який обрав його своїм полковником. Повстанці 

здобули Жаботин, Смілу, Черкаси, Богуслав, Канів, Лисянку і підійшли до 

Умані, якою володів магнат С. Потоцький [196, с. 216-217]. Проти 

М. Залізняка шляхта виставила полк реєстрових козаків на чолі з 

уманським сотником І. Гонтою, який перейшов на бік повстанців. Після 

придушення повстання М. Залізняк та І. Гонта потрапили в полон, 

останній був скараний лютою смертю, а М. Залізняк засланий до Сибіру 

на каторгу [196, с. 277 -  278].

Підсумовуючи, Д. Мордовець наголосив: «Між тим у свій час на боці 

гайдамаччини були усі симпатії народу. У новітній час виразником 

народної симпатії до гайдамаччини, як до останнього виявлення 

самобутнього духу українського народу, був найпопулярніший південно- 

руський поет (Т.Г. Шевченко -  Ю.М.), який до кінця життя думав заодно зі 

своїм народом, і в поемі якого -  «Гайдамаки» цілком відбився погляд 

українського народу на описувану смутну епоху» [196, с. 350].

Д. Мордовець прагнув до точного відтворення історичних подій, 

спираючись на документи та пам’ятки фольклору, що обумовило 

специфіку його досліджень. Зрештою, Д. Мордовець дивився на історію 

України та на окремих історичних діячів очима народу.

Нащадок запорозьких козаків, з дитинства прилучений до української 

мови, а згодом -  української історії, літератури та мистецтва, він крізь усе 

життя проніс любов до України, батьківщини своїх предків. Відтак, 

Д. Мордовець у праці «Политическое движение русского народа» 

головними дійовими особами були вихідці з українського козацтва, 

Запорозької Січі, організатори визвольної боротьби проти царизму та 

кріпосницької неволі. Монографія була безпосереднім продовженням 

історичних праць, що були видані у двох томах під загальною назвою 

«Самозванцы и понизовая вольница». Д. Мордовець мав на меті з’ясувати 

характер і форми участі народу в громадсько-політичному житті. Водночас
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історик не обходив увагою «масові злочини і масові вбивства, що 

здійснювалися пугачовщиною, гайдамаччиною, послідовним рядом 

повстань, селянських бунтів і розбоїв понизової вольниці як поволзької, так 

і подніпровської» [230, с. II].

При підготовці «Политического движения русского народа» 

Д. Мордовець виходив з того, що завдання історика і полягає в тому, щоб 

з’ясувати справжні причини і джерела соціальних ексцесів, які 

супроводжували масові заворушення і постання доведеного до відчаю 

населення.

«Политическое движение русского народа» складається з чотирьох 

окремих частин: «Разбойничий атаман Беркут», «Груня, атаман

разбойников», «Один из Лже-Константинов» і «Типы современной 

понизовой вольницы».

Якщо в «Знамении времени» (1869) чітко простежується формування 

світогляду Д. Мордовця, то в «Политическом движении русского народа» 

(1871) своє бачення історичного процесу він обґрунтовує теорією 

соціологів Г. Спенсера, Дж. Мілля та Т. Бокля про взаємовідносини 

природи і людини. На основі концепцій Г. Спенсера і Дж. Мілля він 

висунув власну теорію, «доцентрових» і «відцентрових» сил в історії, 

згідно з якою стихійні народні виступи -  «відцентрові сипи», які 

протистоять «доцентровими силами». Д. Мордовець вважав, що «історичне 

життя кожного народу складається не тільки згідно сумі обставин, 

обумовлюючих той чи інший хід політичного і громадянського розвитку 

даного народу, але й відповідно його внутрішньому характеру, 

сформованому, в свою чергу, сукупністю історичних, географічних і 

кліматичних умов місцевості» [235, с. 1].

Д. Мордовець, розглядаючи гідрологічний чинник як своєрідний 

фокус, у якому переплітаються і зосереджуються всі інші елементи 

природного середовища, був переконаний, що саме вздовж річкових
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артерій (Волги, Дніпра, Дону) відбуваються повстання, селянські бунтами і 

розбій понизової вольниці. Розбираючи архівні справи XIX ст., переважно 

про поволзьких розбійників, Д. Мордовець зазначив, що він «близько 

ознайомився з характером життя того часу, але архівні справи не могли в 

такій повноті намалювати картину минулого, як вона збереглася в пам’яті 

народу, і я намагався вивчити цей період в розмові з людьми похилого віку, 

які цінують те, що вони чули колись від інших людей, значно старших за 

них» [235, с. 4].

У першій частині своєї праці «Разбойничий атаман Беркут» 

Д. Мордовець зауважив: «Із надрукованого вже мною, на основі архівних 

справ, відомостей про поволзьких розбійників видно, що деякі ватаги 

сягали до 200 чол., і, при необхідності, отамани збирали всі свої партії, а 

інколи розпускали їх по домівках, інколи ж відряджали в окремі експедиції 

саму невелику кількість людей» [235, с. 9]. Серед отаманів Нижнього 

Поволжя часто згадували Сивого Беркута, «батюшку Назарыча». 

Прізвисько дали йому за сиве волосся і бороду. Обличчя мав добре й очі 

ласкаві, і ніхто б не подумав, що це і є той самий суворий отаман. З кожним 

новоприбулим до ватаги він вів розмову особисто, з’ясовуючи причину, що 

спонукала піти в розбійники, і читалась молитва та приймалася присяга 

[235, с. 16].

Для боротьби з розбійницькими ватагами коменданти Астрахані, 

Саратова, Нижнього Новгорода та інших великих міст створювали 

військові загони, але отамани мали своїх інформаторів, які «за обіцянки й 

хабарі» повідомляли про заплановані операції та кількість задіяних 

військовослужбовців. Якщо для підготовки до відсічі часу залишалося 

обмаль, отаман давав команду залишати свої позиції і, готуючись до 

наступних боїв, подбати про достатнє забезпечення продовольством, 

порохом і свинцем. Останнє, як правило, «позичали» в риболовецьких 

станах астраханських купців, що були збірними пунктами для рибалок і
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промисловиків. На цих станах жили прикажчики з робочим людом, там же 

зберігалися риболовні снасті, продовольчі припаси та відповідне озброєння 

(нерідко -  навіть гармати) для захисту від ватаг розбійників і кочівників 

калмиків та киргизів [235, с. 12].

Сивий Беркут, як зазначив Д. Мордовець, у таких випадках намагався 

діяти так, щоб жодної душі не погубити, за домовленості взяти необхідну 

кількість зброї та продовольства, обіцяючи повернути все з надміром. 1 

навколо всі добре знали, що слово отаман держить міцніше хресного 

цілування [235, с. 18]. Коли ж його називали отаманом розбійників, він з 

гордістю відповідав: «Я не отаман розбійницький, а відважний добрий 

козак-запорожець -  бережу свою волюшку, страх наганяю на людей 

недобрих, панів немилостивих, суддів несправедливих, да воєвод -  

грабіжників» [235, с. 21].

Досліджуючи архівні матеріали про розбійницькі ватаги на Волзі, 

Д. Мордовець дійшов висновку, що після ліквідації Запорозької Січі 

козацтво розбрілося по всій Росії. Були підстави вважати, що 

засновниками ватаги Сивого Беркута також стали запорожці, а отаман був 

із тих гайдамаків, які після поразки І. Гонти й М. Залізняка знайшли 

притулок на Поволжі [235, с. 26]. Нелегким видалося життя Сивого 

Беркута. Сидів він і в тюрмах, і в карцерах, та попри всі негаразди, з 

допомогою «добрих людей» та «сотоваришів» виходив, а інколи і 

виривався на волю [235, с. 42]. Під тиском каральних загонів ватага 

Сивого Беркута вирішила пробиватися до гирла річки Урал, до містечка 

Гур’їв. Вийшовши в море, узяли курс на схід, подалі від берега, щоб не 

трапити на військову роз'їзну команду. Пройшло два дні, а берега не 

видно -  «море та небо, небо та море», як зазначає автор. Несподівано на 

морі здійнялася буря і човни почали перевертатися один за одним. З 

великими труднощами отаман з окремими товаришами дістався берега. 

«Натерпілися вони горя, поки добралися до Гур’єва. Та не раді були, що й
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добралися, бо то був їх кінець», -  підсумував Д. Мордовець [235, с. 61]. 

Як з’ясувалося ні купців, ні дворян там не було, одні козаки рибу ловили. 

Так покинув Сивий Беркут свої заняття, бо розбійничати було ні з ким і 

ніде. Насамкінець Д. Мордовець зауважив, що «ці явища (мається на увазі 

понизова вольниця -  Ю.М.) -  неминучі продукти часу і обставин. Вони 

повинні увійти як матеріал в історію народу і при всьому тому стати 

героїчною сторінкою його минулого» [235, с. 64].

«Груня, атаман разбойников» -  друга частина «Политического 

движения русского народа». Народившись у козацькій сім’ї, в Заполянській 

станиці на річці Медведиці, Груня рано втратила батька- вихідця із 

запорозьких козаків, який не повернувся після однієї із битв на Кубані, що 

належала тоді Кримському ханству. Станичники привели тільки його коня 

з козацькою зброєю і, передавши його матері Груні, сказали, що він був 

хоробрим воїном. Довго плакала Груня за батьком. Відтоді «чимось 

ворожим уявлялася їй невідома Кубань, якимось царством тіней, звідки 

ніхто не повертався» [235, с. 71]. У 17 років Груня стала красунею, на яку 

задивлялася вся станиця. Саме тоді, наголосив Д. Мордовець, трапилася з 

нею пригода, яка й визначила її майбутнє -  палко покохала вона козака 

Петра Дронова. Кохав Груню і П. Дронов, але його відправили на Кавказ 

відбувати козацьку повинність, а Груня з туги по ньому стала 

розбійницьким отаманом.

Під час проводів на службу, П. Дронов звернувся з проханням 

звільнити його від черги на один рік, з умовою потім відбути дві черги 

поспіль, але станичний отаман не дозволив. «Скочив Дронов на коня, 

глянув на Груню, перехрестився -  тільки його й бачили... » [235, с. 77]. 

Вирішили Груня з подругою йти в станицю Усть-Медведицю, де 

відбувалося навчання і формування козацьких частіш перед походом на 

Кубань. Не заставши своїх станичників, пішли поклонитися Богу за них в
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монастир. Як розповідала опісля подруга, з монастиря Груня вирушила на 

Кубань -  шукати свого Петра.

Минули літо, осінь, зима, наступила весна, а Гру ні все не було. 

Одного разу, з партією арештантів, яких пересилали до Сибіру, пригнали в 

станицю і молоду дівчину. Станичний писар упізнав у ній Груню, про що й 

доповів отаманові. Тільки то вже була не та Груня: «Горе, поневіряння в 

чужій стороні, голод, сидіння в різних осторогах як бродяги -  озлобили її. 

Це вже була сильна натура. Нещастя задавило в ній добрі інстинкти, і в ній 

прокинулися інстинкти зла і розрухи» [287, с. 84]. В очах Груні винуватцем 

усіх її бід був станичний отаман, і на нього тепер спрямувалася головним 

чином вся її сила помсти.

Подрузі Груні вона розповіла, що знайшла свого Петра на Кубані, 

але станичний отаман подав «грамоту», щоб втікачку повернули додому. 

План помсти задуманий був ще в дорозі, коли її везли разом з 

пересильним арештантами в Заполянську станицю. Семеро арештантів 

просили Груню організувати їм втечу за умови, що після готові будуть іти 

за нею «в огонь і воду». Пригостивши караульних козаків горілкою і 

дочекавшись, коли вони міцно заснуть, Груня звільнила арештантів з 

караулки при станичній управі.

Після, не гаючи часу, Груня повела арештантів до будинку 

станичного отамана, пограбували його, а господаря «покарали на горло». Зі 

станиці направилися на отаманів хутір, який Груня добре знала, забрали 

коней, зброю і зникли в лісі на березі річки Медведиці: «В лісі розбійники 

зробили «роздих», «подуванили» між собою здобич, переодягнися в 

козацьку одежу, осідали коней і негаючись зібралися в дорогу» [235, с. 89]. 

Дівчина також вдягнула чекмень* і шаровари з лампасами, прикріпила до 

боку шаблю, наділа ладунку** і заткнула за пояс пістолет. Арештанти 

сказали Груні, що віднині вона буде їхнім отаманом-полковником. Як і всі

* чекмень -  козацький каптан
”  ладунка -  патронат



121

козачки, вона добре їздила верхи, плавала і лазила по деревах. Коли все 

було готово, розбійники сіли на коней і на ранок були вже далеко від 

станиці.

Про подальшу долю отамана невеликої ватаги, жінки-розбійниці 

автор повідав вустами її подруги, яка зустрічалася з нею в монастирі через 

декілька років. Груня тоді вже мешкала в окремій келії, де й розповіла про 

останні роки свого життя, про те, як отамана станиці вбила, як розбої 

чинила, «горе микала», спізналася з іншими розбійниками і нареченого 

свого забула. Потім про свою станицю почала розпитувати. Дізналася, що 

П. Дронов повернувся зі служби, одружився і живе в станиці. Коли ж 

наступного дня подруга прийшла в монастир, то дізналася, що того ж 

вечора Груня кинулася в Дон, закінчивши своє земне життя. Завершуючи 

цей розділ свого історичного твору, Д. Мордовець зауважив: «Як ми вже 

зазначали, нам не приходилося знаходити в архівних справах минулого 

століття, що відносилися до історії понизової вольниці, повідомлень про те, 

щоб інша жінка приймала таку учать в діяннях козацької вольниці» [235, 

с. 118].

Наступну частину свого твору Д. Мордовець назвав «Один из Лже- 

Константинов». На основі архівних матеріалів він простежив як козацтво 

підтримувало самозванців, до яких народ звертався у найтяжчі часи своєї 

історії. Це явище рідко зустрічалося в інших народів і пояснювалося 

особливим укладом державного життя, при якому протест проти 

соціального гноблення набував своєрідної форми: «Тому кожного разу, 

коли народ протестував, він наче не мав свого знамена, а йшов за знаменом 

сили, по ідеї подібній і тотожній з тією силою, проти якої він протестував» 

[230, с. 128]. Якщо у XVII ст., пише автор, народ ішов за знаменом вбитого 

царевича і його іменем вимагав визнання своїх прав, то у XVIII ст. ішов він 

за знаменом померлого імператора і від його імені вимагав полегшення 

своєї участі [230, с. 129].
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Як відомо, коронація Миколи Павловича та, пов’язані з ним події, 

чутки про які проникли в народ у перекрученому вигляді, стали, причиною 

того, що ім’я Костянтина Павловича стало знаменом, під яке ставав народ, 

коли обставини змушували його до протесту. Переконання в тому, що 

великий князь Костянтин Павлович, незаконно позбавлений трону, прийде 

на допомогу пригніченим так глибоко запало в народну пам’ять, що 

існували аж до селянської реформи 1861 р. Як правило, самозванець 

з’являвся у солдатській шинелі, у супроводі двох чи більше солдатів -  

«перевдягнутих генералів», і проголошував свою мету -  полегшення життя 

пригноблених і гнаних.

Після коронації Миколи Павловича, самозванець називав себе братом 

государя, і виступав проти місцевих можновладців, передусім 

губернаторів. Характерно, що після скасування у 1861 р. кріпацтва пішли у 

небуття самозванці: «Причиною стало те, що народ, який мало-помалу 

виходив зі свого полудикого стану і для якого тепер можливість розвитку, 

при порівняно кращих економічних умовах, ставала хоть скільки-небудь 

мислимою» [230, с. 179].

Четверта частина монографії Д. Мордовця називається «Типы 

современной понизовой вольницы». У ній розглянуто два типи понизової 

вольниці. Перший з них -  це люди «недюжинної» сили й характеру, 

організатори, здатні повести за собою маси, до яких автор відносив 

отаманів, вихідців із Запорозької Січі, яких Д. Мордовець називав 

«нещасними викиднями руської землі».

Про них Д. Мордовець писав: «Цим нещасливим особистостям, як ми 

вже не раз висловлювались, ми віддали в своїх історичних працях 

виключну увагу і, можливо, виключні симпатії, тому що історику 

необхідно знати хворобливі вияви досліджуваного ним державного 

організму» [215, с. 181]. У XIX ст. понизова вольниця змінила свою форму.
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Зрештою з’явився новий тип понизової вольниці -  звичайні крадії та 

розбійники, «нещасні, продукти невдалих умов життя».

Отже, цей тип понизової вольниці уособлював заможний селянин, 

задира на мирських сходках Карп Петрович Отшибін, якого витіснили зі 

свого середовища «добрі люди» за крутий норов, правдивість, коли він 

став «поперек горла» усім мироїдам. К. Отшибін довго відстоював свою 

правоту, але його воля була пересилена обставинами, і він втратив 

домівку і сім’ю [230, с. 202]. Розбійником став і Харитон Іванович 

Лютий, людина письменна, єдиний син багатого сімейства, яке торгувало 

худобою у слободі Війська Донського. X. Лютий добре вів торгові 

справи, але у нього відняли наречену і хотіли віддати в солдати. 

X. Лютий після цього розправився зі своїми ворогами й утік «куди 

бачили очі» [230, с. 203].

Д. Мордовець переконує, що обидва його герої боролися з 

обставинами, доки вистачало сили і тільки коли вже все було втрачене, 

втекли у ліс, у степ. Озлобленість привела їх до розбійницького способу 

життя. Місцем, де вони робили запаси продуктів і відчували себе більш- 

менш безпечно були ярмарки. Там вони познайомились і відтоді ховалися 

по лісах від переслідувань. Більш досвідчений К. Отшибін завжди знаходив 

вихід зі скрутного становища.

Несподівано К. Отшибін тяжко захворів. Минуло багато днів і 

нарешті хворий відчув, що справи пішли на поправку. Набравшись сил, він 

з вдячністю за турботу і за те, що не залишив одного в лісі, згадав, що 

X. Лютий часто марив домівкою і хотів побачити рідні місця. Заручившись 

підтримкою, X. Лютий погодився, мріючи розправитися зі своїми 

ворогами. Обговоривши всі деталі, вони вирушили в дорогу. Д. Мордовець 

зауважив: «З-за гори показався золотий хрест рідної церкви, зелений купол 

і білі стіни. Удалині знайомі білі хати з солом’яними кришами, городи, 

верби в леваді, жовтий пісок біля слободи, де Лютий маленьким грався з
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товаришами, чекаючи на батька, і накінець, знайомий дах, під яким він ріс» 

[230, с. 243].

Темними провулками добиралися вони до дому X. Лютого, а коли 

підійшли, то у відкрите вікно побачили на столі накрите мертве тіло. 

Горіли свічки, і доносилося протяжне читання по померлому. X. Лютий з 

трудом упізнав -  то була його мати. К. Отшибін, залишивши X. Лютого 

біля хати, поспішив розправитися з управителем, який відібрав у його 

товариша кохану дівчину. Коли вранці розбійників упіймали, К. Отшибін 

усю провину узяв на себе, намагаючись виправдати X. Лютого. Відбувся 

суд, і їх обох відправили до Сибіру. Закінчуючи цей розділ монографії, 

Д. Мордовець наголошує, що сучасна понизова вольниця вся в Сибіру. 

Отже, сюжети «Политичесого движения русского народа» побудовані на 

вірогідних архівних матеріалах, які виявив Д. Мордовець у Саратовському 

архіві. Судові справи дозволили на документальному матеріалі розкрити й 

показати сучасникам повсякденні жахи кріпацтва 20-х -  40-х рр. XIX ст. 

[251, с. 281].

Таким чином, у своїх історичних творах Д. Мордовець на основі 

архівних та опублікованих джерел відтворив найскладніші сторінки 

історичного минулого народу. Він переконливо з’ясував особливості 

гайдамаччини та понизової вольниці, в якій активну участь брало козацтво 

зі своїми «отаманами», «ватажками» і названими «батьками». 

Д. Мордовець справедливо зауважив, що ці «найтемніші сторінки історії» 

на той час практично не висвітлювалися дослідниками.

3.2. Історія України у творах Д.Л. Мордовия

Важливу роль у зверненні Д. Мордовця до художнього 

історіописання відіграв М, Костомаров. Будучи добре обізнаним з 

уподобаннями Д. Мордовця, він не лише сприяв появі його історичних 

творів, але й був першим критиком багатьох його робіт. Намагаючись
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підтримати початківця і, віддаючи належне рівню його творів, 

М. Костомаров, закликаючи Д. Мордовця до активної наукової та 

літературної діяльності, повсякчас зазначав, що він покладав великі надії на 

його талант.

Свою літературну творчість на історичну тематику Д. Мордовець 

розпочав у «Малоросійському літературному збірнику», підготовленому 

разом з М. Костомаровим з метою збереження і популяризації української 

мови й літератури, історії та героїчного минулого. До збірника увійшли 

18 віршів Д. Мордовця, об’єднаних загальною назвою «Козаки і море», 

переклад українською мовою повісті М. Гоголя «Вечера на хуторе близ 

Диканьки», 4 українські казки, записані ним в Данилівні, 202 пісні, зписані 

М. Костомаровим на Волині і 4 його українські вірші. Але дозвіл на 

видання збірника було отримано лише через п’ять років, бо цензор помітив 

у рукопису «показ козацтва і України минулих часів як країни незалежної і 

самостійної, а сам автор виступає всюди малоросійським місцевим 

патріотом» [200, с. 7].

У поемі «Козаки і море» (1854) Д. Мордовець обрав типовий для 

українських романтиків сюжет. Детально подаючи історію морського 

походу на турків у ЗО -4 0 -х  рр. XVII ст., він включив до тексту народні 

думи, історичні та побутові пісні, використав сюжети українського 

фольклору. У передмові Д. Мордовець обґрунтував тезу про 

самодостатність української мови, та літератури, закликав 

удосконалювати рідну мову, сприяти її піднесенню. Цю передмову 

вважають своєрідним літературним маніфестом письменника [361, с. 7].

Якщо перший твір «Козаки і море» був пробою пера і наслідуванням 

поезії Т. Шевченка, то наступні оповідання «Старці» (1855), «Дзвонар» 

(1859), «Солдатка» (1859), «Замітаєв» (1859), на думку І. Франка, 

виявилися творами «оригінальними, глибоко задуманими автором не
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останнього таланту і одного з першорядних майстрів українсько-руської 

мови» [257, с. 16].

Оповідання «Старці» було наслідком активної роботи Д. Мордовця в 

саратовських архівах, де він виявив документи про голод і злидні на селі 

напередодні селянської реформи 1861 р. У центрі твору достовірна історія 

сліпого старця, Григорія, який повідав про своє безрадісне дитинство. 

Автор з великою симпатією до свого героя розповідає про звичайну для 

часів кріпацтва подію. Григорій понад 50 років ходив по селах зі 

«старчачим костуром». Кріпосницька сваволя, безправ’я і злидні селянства 

змальовано у природних, психологічно правдивих спогадах старця [257, 

с. 10]. Заслуговує на увагу манера розповіді Д. Мордовця, відзначена 

І. Франком: «Тут автор не малює того життя у всій його повноті, не дає нам 

реалістичної студії про всі його лихі і добрі боки, а тільки злегка освічує 

деякі моменти, котрі найліпше відповідають індивідуальній уподобі і вдачі 

його таланту» [257, с. 16].

Зміст оповідання «Дзвонар» також побудований на документах із 

саратовських архівів. Про своє життя розповідає старий сільський дзвонар. 

Після смерті батька, сільського дячка, потрапив він «в науку» до 

відставного солдата Позіхайпика, який сам був малограмотним і знав лише 

азбуку та читав Часословець. За навчання грошей не брав, лише «по чарці 

пшона або курці». Пощастило сироті потрапити до бурси, та недовго там 

навчався. За читання «гріховних» світських віршів його з ганьбою 

виключили. І ось на схилі віку старий сільський дзвонар з сумом згадує про 

своє безрадісне життя: «Пристроїли мене, спасибі їм, до церкви дзвонарем 

-  і от сорок сім літ дзвоню. Дзвонив і по матері, як умерла, дзвонив, як і 

Позіхайлик вмер, і по сестрах дзвонив... А хто по моїй грішній душі 

задзвонить?..» [257, с. 10-11]. Дослідники творчості Д. Мордовця 

відзначали, що вже у своїх перших оповіданнях автор реалістично,
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правдиво передаючи характерні риси дійсності, одним-двома штрихами 

створює виразні образи [257, с. 11].

Властива Д. Мордвцю ідейна спрямованість, висвітлення 

характерних сторін народного життя дозволили йому більш глибоко і 

правдиво показати долю представників простого народу в оповіданні 

«Солдатка». У ньому розповідається про трагедію молодої селянської сім’ї 

Товкаченків, Семена та Катрі. Автор стверджує право простої людини на 

щастя і вільне життя. На відміну від двох попередніх оповідань, де мову 

веде сам автор, у «Солдатці» історію її сім’ї розповідає інша особа, якій 

близькі та зрозумілі біль і страждання народу, що підсилює емоційне 

звучання твору. На змісті та ідейній спрямованості оповідання позначився 

вплив художніх образів поезії Т. Шевченка [257, с. 12].

Звертаючись до оповідної манери викладу історичного матеріалу, 

Д. Мордовець брав участь у подальшій демократизації літературного 

процесу, зміцненні реалізму в прозі, яскравому розкритті суперечностей 

кріпосницької системи, що було виявом розвитку і зміцнення народних 

традицій в українській літературі.

Протягом останніх років своєї літературної діяльності Д. Мордовець 

звернувся до жанру історичних романів і повістей, до яких належали 

«Идеалисты и реалисты» (1876), «Царь и гетьман» (1880), «Булава и 

бунчук» (1880), «Архимандрит-гетьман» (1884), «Царь Пётр и 

правительница Софья» (1885), «Крымская неволя» (1885), «За чьи ірехи?» 

(1891), «Тимош» (1902), «Роман Мазепы» (1903) та інші. Усі вони так чи 

інакше проникнуті почуттям гордості за славне минуле України та 

боротьбу її народу за краще майбутнє.

З «Идеалистов и реалистов» розпочалась творчість Д. Мордовця як 

автора історичного роману. Написаний він був, як відомо, на замовлення 

російського критика та видавця О. Суворіна у зв’язку зі святкуванням у 

1872 р. 200-річчя з дня народження Петра І. Роман мав великий успіх серед
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читачів, адже Д. Мордовець довго і плідно працював з історичними 

документами. Він добре знав історіографію проблеми, розумівся на 

напрямках історичної думки [202, с. 319].

До «ідеалістів» автор відносить осіб, які не сприймають 

петровських нововведень. Вони представляють різні соціальні прошарки. 

Це сам Левін, Оксана, Марія Гамільтон, Фомушка, Варсонофій, 

Прозоновський та інші. В образі «реалістів» автор виводить «птенцов 

гнезда Петрова»: Меншикова, Головіна, Орлова, Ягужинського,

Шафирова [202, с. 320]. Протистояння в романі відбувається не тільки на 

рівні героїв твору, але й на рівні соціального і географічного простору 

Санкт-Петербурга, міста «реалістів», де задихаються «ідеальні герої», 

якому протистоять Москва, Донська вольниця з козацькими поселеннями 

та Україна з їх багатовіковою історією.

Як прихильник соціологічної теорії географічної школи, 

Д. Мордовець вустами головного героя В. Левіна спілкується з 

українською природою. З цим пов’язана тема непорушності всесвіту, 

вічності природи: «Змінюється ідеологія (котиться голуба маса води, що 

названа Дніпром і в часи Перунища -  ідолища, і в часи, коли цього ідола 

скинули як віджите), міняються історичні діячі (Ольга, Святослав 

чубатий, Олег віщий, Нестор, козаки-гетьмани, батьки-отамани, і голота, 

і Палій, і Богдан, і Мазепа, і москалі), а голуба маса води -  річка часу -  

все носила на собі і нічого не залишила ні собі, ні людям на пам’ять» 

[202, с. 329].

До сюжету роману автор включає євангельські теми, пов’язані з 

образом Христа, притчею про Блудного сина, Проповіддю на горі, зрадою 

Іуди та інші. Не обійшов автор роману і проблеми батьків і дітей. Перші 

глави твору присвячені перебуванню «ідеалістів» В. Левіна і Олексія 

Петровича в Києві. Автор згадує українських діячів, які боролися за її 

незалежність. У Ніжині, на батьківщині С. Яворського, відбувається зустріч
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В. Левша з митрополитом. Ця зустріч подається автором як переломний 

момент у романі. Харків став місцем зустрічі головного героя з 

перехожими-каліками, і перед читачами розкривається тяжке становище 

народних мас.

Каліка-перехожий, старець Варсонофій розповідають про історичне 

минуле України, українського козацтва [202, с. 327]. Призначений екзархом 

і блюстителем патріаршого престолу в Москві, С. Яворський постійно 

перебував думкою на своїй батьківщині [202, с. 328]. Свої сокровенні 

думки про українців Д. Мордовець вкладає в уста царя: «Цей

малоросійський народ і дуже розумний, і дуже лукавий. Він як бджола 

працелюбний, дає російській державі і кращий мед розумовий, і кращий 

віск для свічки російської освіти» [202, с. 329].

Отже, в романі порушені проблеми, хвилювали не тільки героїв 

твору, але й усе суспільство. До них віднесено філософські роздуми про 

сучасне і майбутнє героїв, проблеми життя і смерті, безсмертя душі, 

людської пам’яті, становище жінки в суспільстві, підневільне життя 

кріпаків, а також широка євангельська тематика. Саме така проблематика у 

поєднанні з продуманими художніми методами викладу матеріалу 

забезпечили успіх роману серед читачів.

Важливе місце у доробку Д. Мордовця належать роману «Царь и 

гетьман». Дотримуючись загальноприйнятої натоді в російській 

історіографії концепції, Д. Мордовець змальовує І. Мазепу досвідченим і 

мудрим політиком, учасником героїчної боротьби українського козацтва за 

незалежність. Разом з тим автор порушує проблему, властиву усім 

правителям -  досягнувши вершин влади, вони залишаються самотніми. 

Такими були і І. Мазепа, і Петро І [248, с. 39].

Д. Мордовець також подає історію сімейних відносин генерального 

судді В. Кочубея, у якого було троє дітей. Старша серед них -  Мотря -  

хрещениця гетьмана, навколо якої розгортаються подальші події в
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особистому житті гетьмана. Що ж до гетьманування І. Мазепи -  то це 

основна сюжетна лінія твору, пов’язана з Петром І і шведським королем 

Карлом XII [248, с. 146].

Підписавши Коломацькі статті після обрання гетьманом у 1687 р., 

І. Мазепа зобов’язався забезпечувати інтереси козацької старшини і, 

перш за все, військово-політичні права Москви в Україні, дотримуватися 

«вічного миру» з Польщею, посилати козацькі війська проти кримських 

татар і Туреччини, а також погодився на перебування в Батурині 

московського стрілецького полку. Отже, Коломацькі статті були 

подальшим кроком на шляху обмеження державних прав України. При 

цьому зазначимо, що І. Мазепа керував Гетьманщиною найдовше з усіх 

гетьманів -  понад 20 років, причому він довгий час зберігав гарні 

стосунки і довіру Петра І. Чому ж гетьман «зрадив» царю? Тому, на 

думку автора, що цар порушив основну умову Березневих статей 

1654 р . -  захист України. Тим самим він звільнив І. Мазепу від 

обов’язків союзника Росії. За допомогою союзу зі шведським королем 

Карлом XII гетьман спробував відновити автономію України, проте це 

[248, с. 270 -  273].

Значну увагу Д. Мордовець приділив підготовці до Полтавської 

битви, пораненню Карла ХП, побудові Петром І земляних редутів, початку 

наступу шведів, поведінці І. Мазепи і С. Палія на полі бою Д. Мордовець 

також зазначив, що «Петро, в якого пішла обертом голова від несподіваної 

вікторії, святкуючи її, забув про залізного варяга, який ніким не 

переслідуваний, встиг щезнути і тим поклав початок нової великої 

Північної війни» [248, с. 275].

Зосередившись на підготовці царя до генеральної битви, хід 

бойових дій Д. Мордовець передає під впливом поеми О. Пушкіна 

«Полтава», цитуючи навіть окремі її строфи [248, с. 295]. У романі 

повсякчас домінує образ Петра І, схарактеризовано стратегічні задуми по
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організації розгрому шведів та бажання провчити шведів після своєї 

поразки під Нарвою.

Тим часом уцілілі шведські війська і козаки поспішно відступали 

берегами Ворскли до козацької фортеці Переволочної на Дніпрі. Як тільки 

Карл XII з кількома генералами та невеличким загоном шведських військ, в 

тому числі І. Мазепою, К. Гордієнком та групою старшин, переправилися 

на протилежний берег, біля Переволочної з’явився О. Меншиков з 

численним загоном російських військ. Він примусив капітулювати решту 

шведської армії, що налічувала 16 тис. солдатів [248, с. 283].

Карл ХП та І. Мазепа, прямуючи до турецького кордону, 

переправилися на правий берег Бугу і з ’явилися в передмісті Бендер. Тут, у 

Варниці, І. Мазепа вже не вставав з ліжка і помер у вересні 1709 р. На його 

похорони прийшли всі учасники Полтавської битви, що перебували у 

Бендерах. Свій твір Д. Мордовець закінчує роздумами Петра І про 

майбутню велич Російської держави [248, с. 285 -  286].

У 1884 р. вийшла друком історична повість Д. Мордовця 

«Архімандрит-гетьман», присвячена Ю. Хмельницькому [190]. 

Слабо воль ний і нерішучий, позбавлений військового і політичного хисту, 

Юрій постійно потрапляв у залежність від Московщини, Польщі або 

Туреччини. У 16-річному віці обраний ще за життя смертельно хворого 

Богдана Хмельницького гетьманом, Юрій лише через два роки, після втечі 

І. Виговського в Польщу, на раді у Білій Церкві, за підтримки 

промосковськи налаштованої частини старшин, отримав гетьманську 

булаву. За Ю. Хмельницького підтримала і Запорозька Січ з її кошовим 

отаманом І. Сірком [190, с. 9].

Під тиском обставин Ю. Хмельницький змушений був підписати 

Переяславські статті 1659р., які значно обмежували державні права 

України. Більше того, вони привели Ю. Хмельницького до 

Слободищенського трактату 1660 р., за яким Україна відновила союз з
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Річчю Посполитою на умовах Гадяцького договору 1658 р. Проти такої 

політики виступили, підбурювані Москвою, Ніжинський, Чернігівський та 

Переяславський полки. Польський уряд змусив Ю. Хмельницького 

здійснити кілька походів у Лівобережну Україну, які завершилися 

поразкою. У січні 1663 р., відчуваючи власну неспроможність опанувати 

ситуацією, Ю. Хмельницький зрікся булави і постригся у ченці під іменем 

Гедеона. Відтоді його життя проходило у монастирях Києва, Корсуня, 

Сміли, Чигирина та Умані.

В окремій главі твору «Юрась у Чигирині» Д Мордовець розповідає 

про «велику раду», на якій згідно з Гадяцьким договором, підписаним 

І. Виговським у 1658 р., мало бути проголошено утворення «Великого 

князівства Київського» під проводом князя-гетьмана, а старшину 

«нобілітовано» у дворянство [190, с. 27]. Про це Ю. Хмельницький 

повідомив запорожців і вони, на чолі з І. Сірком з'являються в Чигирині і 

допомагають повернути гетьманські клейноди молодшому 

Хмельницькому. Д. Мордовець детально описує хід ради і розправу козаків 

над прихильниками Польщі, незважаючи на обіцянки короля про те, що 

«церкви і монастирі з доходами їх повернути знову Русі. Тій же Русі мати 

свою академію, метрики, канцелярії і типоірафії, де б і вчителі були 

руські... Податей їм до корони польської не давати. Обосторонній Україні 

ні під чиїм володінням, тільки під правлінням самого гетьмана бути» [202, 

с. 19].

Зміст Гадяцького трактату автор передає через критичні коментарі 

козаків, які добре знали ціну обіцянок польського уряду. І хоча польський 

сейм затвердив договір, взаємні поступки, як показує Д. Мордовець, не 

задовольняли войовниче налаштованих польських шляхтичів. Не 

заспокоїлися й українські козаки, тому Руське князівство проіснувало лише 

на папері. Це тільки один з епізодів біографії Ю. Хмельницького. У 

подальшому сюжеті повісті автор не дотримується хронології козацько-
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польських відносин. Він зосереджується в основному на глибокій 

психологічній характеристиці Юрія, який після поразки під Переяславом 

вирішив служити Богові.

Ця тема розпочинається з глави «Юрась-архімандрит». У ній читач 

зустрічається з Юрієм в Софійському соборі в Києві, де він здійснює 

всенощну службу: «Урочисто розкриваються царські врата, і в них з 

кадилом в руці з’являється блідий лік архімандрита в багатому убранні, в 

митрі з алмазами... Слава святій і єдиносущій і животворящій, і 

нероздільній Трійці -  звучить його голос» [190, с. 32]. Після закінчення 

служби він зникає у вівтарі, а митрополичий хор, наче хор ангелів, 

проникає в душу присутніх своєю дивною мелодією.

Пройшло чотири роки. Навесні 1667 р. Ю. Хмельницький 

перебував у темному і сирому казематі Марієнбурзської фортеці. Автор 

не розповідає читачеві, за що польський уряд ув’язнив молодого 

архімандрита, а передає лише його фізичний стан і душевний біль [190, 

с. 36]. Але слова молитви переплітаються зі спогадами, які роєм 

тісняться в його душі. Згадуються й останні роки його нещасливого 

життя. В’язень дивиться у вузеньке віконце -  сумна, одноманітна 

картина: «Внизу, на пологих берегах, тиха Вісла котить свої мутні хвилі 

в чуже, незнайоме море, до холодної Півночі. Як усе це не схоже на 

рідний, далекий Дніпро, могутні хвилі якого котяться до жаркого Півдня, 

до рідного Чорного моря -  рідного тому, що по ньому часто плавають 

козацькі чайки». Минуло ще два роки. Ю. Хмельницький опинився у 

фортеці Єдикуле. Д. Мордовець подає легенду про організацію невдалої 

втечі Ю. Хмельницького з допомогою підкупленого наглядача і 

повернення в тюремні застінки.

У главу «Юрась під Чигирином» Д. Мордовець розповів про те, що 

турецький уряд у 1677 р., намагаючись захопити Україну, спробував 

використати з цією метою Ю. Хмельницького. Його було проголошено
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гетьманом і «Князем малоросійської України» на правах султанського 

васала. Оточений стотисячною турецькою армією на чолі з Ібрагім- 

пашою, Чигирин зустрів ворога золотими хрестами церков. Поряд з 

Ібрагім-пашою на арабському скакуні під червоним знаменом, на якому 

зображений вершник з булавою у піднятій руці і золотим яблуком з 

хрестом над головою коня, сидів Ю. Хмельницький. Про його душевний 

стан у цей час автор пише так: «Бідний Юрась! Скільки він пережив і 

скільки переживає в цей урочистий для нього і гіркий момент. Адже 

іменем його громлять тепер це місто, де рівно двадцять років тому назад, 

стояв рядом з хворим батьком, де проголошений був гетьманом» [190, 

с. 51]. Тоді він був Юрась, а сьогодні -  Георгій-Гедеон-Венжик 

Хмельницький, Божою ласкою князь руський і сарматський, гетьман 

запорозький! А чи давно він сидів в Єдикуле, у темному казематі! Усе 

життя його -  це переплетіння помилок і поразок -  потрактував образ 

Ю. Хмельницького Д. Мордовець.

Далі в повісті йдеться про битву Чигирин між турецькими і 

московськими та козацькими силами на чолі з воєводою 

Г. Ромодановським і гетьманом І. Самойловичем. Турецькі війська, під 

проводом верховного візира і Ю. Хмельницьким розпочали бомбардування 

Чигирина. Була на оточене місто впало понад тисяча ядер та близько 

чотирьохсот бомб. Цей епізод увійшов в історію як чигиринський погром. 

Чи не вперше в житті Ю. Хмельницький став переможцем на полі бою, але 

ціною загибелі козацької столиці.

Наступну главу Д. Мордовець назвав «Руїна». Він, зокрема, зазначив, 

що турки «дали Україні гетьмана і князя, вогнем і мечем ввели його в 

управління країною -  чого ж більше! Тепер хай сам князь управляє своїм 

народом. Богом йому даним. І став Юрась правити Правобережною 

Україною» [190, с. 62]. Та з’ясувалося, що правити ніким. Він залишився 

один з невеликим загоном вірних йому волохів. З Немирова



135

Ю. Хмельницький попрямував до Суботова, з яким було пов'язане його 

дитинство, де батько урочисто приймав посольства від багатьох правителів 

Європи.

Посилаючись на літопис С. Величка, Д. Мордовець передає 

враження, яке справили на Юрія залишки хутора Суботова: «Замість 

нього торчали одні напіврозвалені стіни та обсипаний фундамент. 

Огорожа і служба розкидані. Що міг забрати вогонь -  забрав. На дворі -  

запустіння, двір давно поріс бур’яном і кропивою. Садові дерева 

порубані, грядки з квітами затоптані, і тільки бузина розрослася густим 

кущем та червоніють грони калини, бо рвати їх нікому. Усі стежинки, по 

яких любив ходити Юрась, заросли бур’янами. Тихо і мертво 

навкруги...» [190, с. 69].

Заслуговує на увагу заключна глава повісті «Останній спалах». У ній 

Д. Мордовець зосереджує увагу на особистих нещастях гетьмана-князя. За 

допомогою продуманих художніх засобів письменник відтворює останні 

роки життя Ю. Хмельницького: «То було не життя, а якась агонія. 

Правобережна Україна, як і раніше, залишалася пустинею. Населення, яке 

де-інде ще там лишалося, або втекло, або зігнане було лівобережними 

властями на лівій берег і заселило собою нові міста -  Слобідську Україну» 

[190, с. 70].

Д. Мордовець не дотримувався хронологічної послідовності у 

висвітленні життя та діяльності Ю. Хмельницького. Знаючи про дві версії 

його смерті, він відсилає читача до літопису С. Величка, а завершує свою 

повість порівнянням душевного стану Ю. Хмельницького з руїною в 

українських землях. Усі залишили Ю. Хмельницького і він залишився 

один, втративши реальну оцінку дійсності й розум. Такою була трагічна 

доля нещасного молодшого сина, визначного українського політика і 

державного діяча, полководця і гетьмана України Б. Хмельницького.
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У 1882 р. побачив світ історичний роман Д. Мордовця 

«Сагайдачний» (1882). Присвячений героїчному минулому України, 

сповнений романтичного піднесення, він подає образи мужніх 

захисників народу. Під час написання твору автор глибоко вивчав 

козацькі літописи, думи, народні пісні та легенди, в яких було зображено 

гетьмана П. Конашевича-Сагайдачного. Яскраво змальовані характерні 

картини з життя запорозького козацтва, його побут, звичаї, норми 

поведінки, героїзм та мужність: «Ніхто так не любив природу любов’ю 

поета і мрійника, як козак: зате й ніхто не знав її так і не користувався 

нею такою мірою для своїх потреб, як запорожець» [237, с. 155]. 

Дотримуючись історичної правди, Д. Мордовець детально й колоритно 

змалював життя Січі та її мешканців: «Ні ножів, ні виделок, ні столів, ні 

скатертин, а тим більше чогось схожого на серветки чи рушники тут не 

водилося, була лише трава чи гола земля, а на них -  гори хліба й сотні 

солонок» [237, с. 157].

Історичні та побутові картини, пов’язані єдиним задумом, 

відтворюють характерні картини життя Запорозької Січі на початку 

XVII ст., яка була тоді оплотом вольності й центром боротьби за 

свободу. Письменник правдиво зображує контраст між злиденним 

життям уярмленого українського народу і розкішшю польського панства 

з його пристрастями, примхами та гонором. Описуючи напад козаків на 

невільницький центр в Кримському ханстві -  Кафу, Д. Мордовець 

показує не подробиці кривавого штурму, а визволення українських 

невільників.

У своїй діяльності П. Сагайдачний керувався, тверезим 

розрахунком, твердістю і водночас схильністю до компромісів, але його 

ідеалізований образ не затьмарює в романі колоритних постатей 

І. Вишневецького, П. Могили, М. Смотрицького, А. Киселя, 

С. Жолкевського та інших. Д. Мордовець акцентує увагу на такій
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важливій, традиційній рисі українського козацтва, як побожність. Перед 

морським походом козаки здійснили напутній молебень: «Козакам 

схотілося помолитися перед виступом у грізну, далеку, незнану дорогу» 

[237, с. 199]. В історичних творах письменника саме віра підтримує 

козаків і завдяки їй вони здатні перемагати негоди та супротивників. У 

романі створений колективний образ козацтва, яке є символом і носієм 

православної віри, скарбницею духовних сил і національної 

самосвідомості.

Отже, присвячені історії України художні твори Д. Мордовця 

починаючи з перших поезій та оповідань і закінчуючи історичними 

повістями, соціальними («Знамения времени») та біографічними 

(«Профессор Ратмиров») романами, були написані на актуальну для другої 

половини XIX ст. проблематику. Якщо в оповіданнях показане злиденне і 

безправне життя найбідніших прошарків суспільства, то в романах, 

концептуальною основою стало опозиційне протиставлення представників 

вищих верств суспільства, російських та українських державних діячів, які 

займали протилежні позиції по відношенню до українського козацтва. 

Новизна представлення історії в творах Д. Мордовця полягає не лише в 

літературній інтерпретації історичних подій та явищ, а у повному 

осмисленні минулого художніми засобами, що спирається на струнку 

філософську концепцію, документальну основу та художній простір, у 

якому з’єднуються ці складові. Художня умовність історичних повістей та 

романів є засобом вираження авторських ідей, які знаходять свій вияв у 

своєрідності уявлень про соціальні, політичні, культурні, релігійні процеси 

представленої епохи. Герої романів Д. Мордовця культивували цінності, 

які були близькими як автору, так і тогочасному суспільству -  релігійність, 

православне подвижництво, людяність, готовність допомогти чи піти на 

самопожертву. Як і Д. Мордовця в реальному житті, його персонажів
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можна віднести до ідеалістів, які страждають через свої переконання, що 

робить змальовані образи ще більш реалістичними.

3.3. Історична публіцистика Д.Л. Мордовця

Інтерес до проблем суспільства, жвава реакція на проблеми 

сьогодення, глибоке знання історичних витоків явищ сучасності 

спонукали Д. Мордовця реагувати на виклики сьогодення. Активна 

життєва позиція, яка постійно живилась дискусіями в середовищі 

інтелектуалів, знаходила свій вияв у публіцистичних творах 

Д. Мордовця. Формування його як публіциста почалося у 50-х рр. 

XIX ст. під впливом ідей М. Костомарова.

Д. Мордовець завжди виступав гарячим поборником української 

мови та її права на самостійне існування і широкий вжиток. На фоні 

традиційних для офіційних істориків зображень «подвигів» і «мудрих» 

починань царів, вельмож і полководців дослідження Д. Мордовця про 

козаків, селян, самозванців та «понизову вольницю» забезпечували йому 

успіх і надзвичайну популярність.

Редагуючи «СГВ», Д. Мордовець водночас активно співробітничав 

зі столичними журналами. Становленню політичних поглядів 

Д. Мордовця сприяли його дружні стосунки з П. Ровинським, учнем 

М. Чернишевського, видним діячем «Землі і волі», а також з редактором 

«Русского слова» Г. Благоевєтловим, про що свідчить їх листування. 

Д. Мордовець з великою повагою ставився до останнього -  талановитого 

публіциста, організатора журнальної справи 60-х рр. XIX ст., людини 

розумної, рішучої і сміливої. Д. Мордовець вчився у нього вмінню 

дотримуватися політичних, суспільних і моральних принципів, ніколи за 

жодних обставин змінювати політичні переконання. Г. Благосвєтлов був 

вихователем дітей О. Герцена, членом проводу «Землі і волі» [352, с. 151]. 

Д. Мордовець, публікуючи на сторінках «Русского слова» свої
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публіцистичні та історичні праці, звернув на себе увагу М. Некрасова -  

редактора «Отечественных записок». Обидва неодноразово пропонували 

Д. Мордовцю переїхати до Санкт-Петербурга на посаду штатного 

співробітника, однак він не поспішав.

У 1859 р. вийшло друком історичне оповідання Д. Мордовця 

«Медведицький бурлак», яке опісля увійшло до шкільної хрестоматії 

І. Перевлеського. Наступного року в часопису «Парус» було опубліковане 

його гостро-публіцистичний нарис «Самозванец Богомолов». Він одразу ж 

привернув до себе увагу критиків і читачів, що свідчило про появу на 

літературному горизонті нового визначного таланту. Першим цей талант 

помітив М. Погодін -  професор Московського університету, історик, 

філолог, публіцист і критик. Перебуваючи в Саратові, він зустрівся з 

Д. Мордовцем і, як згадував останній, благословив молодого автора на 

літературну діяльність [265, с. 587].

На посаді редактора «СГВ» Д. Мордовець розумів, що його 

діяльність контролюється владою, яка примушує кожного чиновника бути 

речником політики царського уряду. Втім, скориставшись відпусткою, 

влітку 1860 р. Д. Мордовець наполегливо працював у архівах та 

бібліотеках Саратова. За цей час він підготував до друку рукописи нових 

історичних досліджень «Обличительная литература в первых русских 

журналах и стеснения гласности», «Понизовая вольница», «Самозванец 

Ханин». Ці історичні дослідження були доброзичливо зустрінуті 

науковою спільнотою.

На основі архівних матеріалів Д. Мордовець активно працював над 

збірником документів про селянські бунти першої половини XIX ст. 

(ці матеріали йому передав М. Костомаров, переконавшись, що йому 

особисто не дозволять запровадити їх до наукового обігу), але задум 

залишився незавершеним, тому що губернатор заборонив публікацію цих 

матеріалів [367, с. 116].
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Д. Мордовець також публікувався у часописах «Русское слово», 

«Отечественные записки», «Русский вестник», «Дело». Це створило йому 

образ вдумливого публіциста, за яким стежили редактори і видавці, 

побоюючись, щоб конкуренти не перехопили його твори. Г. Благосвєтлов, 

зокрема, зазначав: «Не приховую від Вас мого занепокоєння -  боюсь, що 

Вас викрадуть у «Русского слова». Ворогів-то у мене назбиралося багато, 

да і нема надії, при всій здатності «любити теплу натуру і благородне 

серце». Крім Петербурга я нічого не знаю в світі і ніде нічого не бачив 

подібного «від Флоренції до Лондона»... І скажу відверто, що ніхто із 

співробітників «Русского слова» не близький так моїм бідним 

переконанням, як Ви» [265, с. 590].

Дорожив Д. Мордовцем і О. Краєвський -  редактор газети «Голос». У 

цьому виданні Д. Мордовець розмістив низку передових статей, 

опублікованих, без підпису, а також вів фейлетонний відділ під 

криптонімами і псевдонімами, котрих у нього було дуже багато. Взагалі на 

той час зміст і форма газетних статей Д. Мордовця мали у більшості своїй 

сатиричний характер з постійними натяками політичного змісту. Його 

зацікавленість подіями у Польщі й на Балканах, інтерес до минулого, його 

актуалізація в подіях сучасності знаходили підтримку редактора, проте 

часто-густо, з огляду на кон’юнктурні та цензурні перестороги, його 

«гострі» матеріали не потрапляли на шпальта видання.

Па основі архівних матеріалів Д. Мордовець підготував цикл нарисів, 

які увійшли до двотомника «Самозванцы и понизовая вольница», який 

викликав великий інтерес у читачів. О. Герцен у своїх листах назвав цю 

працю цікавою [264, с. 492]. І. Тургенев у листі до К. Анненкова від 

6 квітня 1868 р. писав: «Я отримав «Вестник Европы» і з великим 

задоволенням прочитав матеріали Костомарова, Богдановича, 

Мордовцева. .. По-діловому, цікаво, розумно» [181, с. 64].
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Нариси Д. Мордовця про народні рухи почали викликати 

незадоволення влади. Тому його праці зазнавали «частых купюр» і навіть 

заборони. М. Некрасов, на той час редактор «Отечественных записок», у 

своїх листах до Д. Мордовця писав, що його стаття «Русские 

государственные деятели второй половины прошлого века и Пугачёв» 

(1868) відкладається із номера в номер «поневоле». Головна причина його в 

тому, що автор стверджував: «Пугачовщина була... плодом ненормального 

стану всього державного устрою» [326, с. 107].

Історична публіцистика була важливою складовою доробку 

Д. Мордовця. Характеризуючись посиленою увагою до використання 

розмаїтих художніх засобів, багатством і своєрідністю жанрових форм, 

історична публіцистика Д. Мордовця являла собою емоційне відтворення 

дійсності, художню типізацію її прикметних явищ. У зв’язку зі 

специфікою цього виду творчості, автор вдавався до логіко-абстрактної і 

конкретно-образної форми мислення, оперативного дослідження, 

узагальнення актуальних питань суспільства. Бурхливий розвиток 

суспільно-політичних подій наприкінці 60 -  на початку 70-х рр. 

привернув увагу Д. Мордовця до сучасної тематики. У журналі 

«Всемирный труд» він опублікував нарис з циклу «Новые русские 

люди», які прагнули знайти шляхи позбавлення народу від злиднів і 

безправ’я [251, с. 281].

Особливого значення набули документальні нариси, які увійшли в 

книгу Д. Мордовця «Накануне», виданої до 10-річчя скасування кріпацтва. 

Не випадково О. Пипін назвав цю книгу «найстрашнішою книгою, яка 

будь-коли виходила на Русі» [251, с. 282].

У своїх нарисах, статтях, фейлетонах та рецензіях Д. Мордовець не 

просто описував чи констатував факти, а роз'яснював, переконував, 

полемізував чи гостро викривав соціальну несправедливість. 

Публіцистичні твори Д. Мордовця поєднували лексико-стилістичні
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особливості наукового дослідження, аналіз соціальних проблем, 

достовірність аргументації та чітку впорядкованість літературної мови.

Робота у губернському статистичному комітеті, знайомство 

М. Костомаровим -  учасником Кирило-Мефодіївського товариства, 

студії у місцевих архівах, де зберігалися документи з економічних, 

соціальних і політичних питань, сприяли становленню публіциста. 

Наслідком копіткої роботи над архівними матеріалами стали перші 

нариси, опубліковані в «СГВ» протягом 1856 -  1863 рр. «История о 

рождении, воспитании и житии светлейшего Никона-патриарха», «О 

важности соединения среднего Поволжья с центром России и южными 

морями», «Значение ярмарок для Саратовского края», «Опыт собирания 

нравственной статистики», «Очерк заводского и фабричного 

производства в г. Кузнецке и его уезде», «Картины судоходства по 

Медведице и Дону», «О начале изысканий по линии Саратовско- 

Московской железной дороге», «Характеристика поволжского 

населення», «Заметки о школах, количестве выпитого вина и 

крестьянских посевах», а також «Саратовская губерния в прошлом по 

отношению к её сегодняшнему составу» -  далеко не повний перелік 

гострих публікацій Д. Мордовця в газеті [341, с. 3].

Тематика і зміст нарисів свідчать про неабиякі здібності молодого 

дослідника соціально-економічного життя регіону. Складна для 

висвітлення релігійна тема делікатно і доступно пов’язувалася у статтях з 

життям і діяльністю патріарха Никона. Актуальні проблеми транспорту і 

торгівлі, зв’язок провінцій з центром і вихід до південних морів, ярмарки 

як важлива форма товарообміну і товарообігу перебували в центрі уваги не 

тільки читачів газети.

Робота у Статистичному комітеті дала можливість опанувати методи 

збирання та аналізу статистичних матеріалів, ознайомитися зі станом 

фабрично-заводського виробництва, розпочати дослідження діяльності
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Саратовсько-Московської залізниці. Історія та сьогодення Саратовської 

губернії цікавили автора нарисів не тільки як статистика, але і як 

допитливого історика, автора повістей та романів. Наприкінці 50-х рр. 

Д. Мордовець починає активно співробітничати зі столичними 

періодичними виданнями, в яких він виступає як історик-публіцист, 

економіст та статистик. На характер статей вплинула атмосфера тієї доби, 

пристрасть до «викривань пороків в обстановці суспільного піднесення» 

[257, с. 14]. За своїм напрямком газетна і публіцистична діяльність 

Д. Мордовця тяжіли до демократичного крила.

На сторінках «СГВ» Д. Мордовець підтримав звільнення селян з 

передачею їм за викуп земельних наділів. Критикуючи місце дворянство, 

яке твердило, що звільнення селян із землею призведе не до облаштування, 

а до занепаду сільського господарства, публіцист наголошував на тому, що 

причиною тяжкого становища селян було кріпацтво. На сторінках газети 

Д. Мордовець звертав увагу читачів на залежність селян від поміщиків, 

брав активну участь у дискусії з приводу подальшої долі общини 

Особливої гостроти проблема набула під час обговорення варіантів 

селянської реформи.

Як відомо, прихильники манчестерської школи економістів виступали 

проти збереження общинного землеволодіння. На захист общини постав 

М  Чернишевський. Д. Мордовець, також виступив на підтримку селянської 

общини і визначив комплекс необхідних для процвітання общини умов: 

надання землі, організація самоуправління, вільна торгівля, грошові позички, 

звільнення від рекрутської повинності [239]. На його думку, головне 

призначення общинної форми господарювання -  ліквідація соціальної 

нерівності. Важливою запорукою поліпшення матеріального становища 

селянського господарства Д. Мордовець вважав створення общин нового 

типу, в яких буде відсутня дріб’язкова регламентація селянського життя, і
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Молодий публіцист також ставив питання про переселення селян за умови 

усвідомлення самими селянами нагальної необхідності такого заходу.

Одним з основних напрямків журналістської діяльності 

Д. Мордовця стало публічне викриття вад і недоліків місцевої 

адміністрації, сваволі поміщиків-кріпосників. Про це свідчить 

запрошення, яке надійшло Д. Мордовцю від Г. Благосвєтлова, 

письменника і редактора «Русского слова», в якому друкувалися 

Д. Писарєв, В. Зайцев, М. Шелгунов, А. Шилов, стати штатним 

співробітником журналу [257, с. 14]. Тим часом, використовуючи 

документи саратовського архіву, автор змальовував картини тяжкого 

безпорадного життя кріпаків та зловживання поміщиків. Д. Мордовець 

наполегливо працював і готував до друку працю «Накануне воли». Та 

саме ця праця і стала причиною його звільнення і відставки. На цьому 

закінчився перший саратовський період у житті і творчості 

Д. Мордовця. Влітку 1864 р., як відомо, він переїхав до Санкт- 

Петербурга [257, с. 24].

У столиці Д. Мордовець планував повністю присвятити себе 

літературній праці, розраховуючи на допомогу М. Костомарова. Тепер 

Д. Мордовець працював головним чином для газет «Неделя» і «Голос». 

Видавець «Голосу» О. Краєвський визнавав, що саме Д. Мордовець 

«поставив «Голос» на істинний газетний шлях, особливо в його 

фейлетонній і полемічній частині, надаючи газеті різноманітність, гостроту 

і ту ідейність, яка створює щоденному органу становище і спрямованість» 

[265, с. 590].

У середині 60-х рр. Д. Мордовець публікує статті й замітки в 

журналах «Русское слово», «Отечественные записки», «Вестник Европы», 

«Дело», «Исторический вестник», газетах «Неделя» і «Голос». У цей час 

Д. Мордовець багато пише про роботу земських установ як органів 

місцевого самоврядування, які згодом вийшли окремою збіркою. На
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виборі тем, їх трактуванні певною мірою позначилася близькість 

публіциста до М. Чернишевського, вчених прогресивного напрямку. 

Д. Мордовця хвилювали питання теорії лібералізму, пропаганди 

природничих наук, дискусії про «нових людей», схоластику в 

університетській та шкільній освіті, «жіноче питання» тощо. Втім, сам 

Д. Мордовець згодом скаржився друзям, що інколи заради заробітку йому 

доводилося відправляти статті до редакцій часописів, загальний напрямок 

яких він особисто не поділяв. Так, він друкувався і в радикальному 

«Русском слове», і в каховському «Русском вестнике», і в 

«Отечественных записках», і в «Деле», і в «Древней и новой России», і в 

«Голосе», і в «Неделе», тобто в часописах різних суспільно-політичних та 

ідейних напрямків [257, с. 15]. При цьому слід відзначити його активні 

полемічні виступи проти реакціонерів та слов’янофілів на захист 

української мови і свободи слова в цілому.

Сімейні обставини та невдоволення матеріальним становищем 

змусили Д. Мордовця в 1867 р. повернутися до Саратова. Тепер він 

намагався знайти журнал, співробітництво з яким стало б справою глибоко 

принциповою. Таким часописом стали «Отечественные записки», що у 

1868 р. перейшли від О. Краєвського до М. Некрасова. Налагодивши 

зв’язки з редактором цього видання, що стало органом передової 

демократичної думки, Д. Мордовець публікує в ньому свої статті на 

історичні, економічні й політичні теми. Захопили його не тільки 

неординарна особистість самого редактора, але й поезія М. Некрасова, на 

сторінках журналу, в якій молодий публіцист побачив втілення того 

напрямку літератури, за яким, на думку Д. Мордовця, вона мала 

розвиватися [330, с. 9].

Другий саратовський період у житті й творчості Д. Мордовця 

ознаменувався звернення до таких проблем, як «новые русские люди» і 

«политическое движение русського народа». Основна увага Д. Мордовця-
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публіциста зосередилася на долі народу, його історії, сучасному і 

майбутньому. До цієї теми він намагався привернути увагу суспільства, 

віддаючи перевагу висвітленню життя «голоти, забутої історією» [335, 

с. 117]. Виступаючи проти офіційних історичних доктрин, він був 

переконаний, що історія не може бути хронологічним покажчикам війн і 

дипломатичних інтриг або послужним списком королів, міністрів, 

генералів тощо [335, с. 113]. Водночас Д . Мордовець вірив у те, що 

«завдання народу у майбутньому, його роль в історії, його взаємодія з 

іншими народами стануть зрозумілими тільки тоді, коли про нього буде 

відтворена ґрунтовна, неупереджена і розумно-художньо намальована 

картина того, як орав землю, відбував рекрутчину, страждав народ, як 

скнів і розвивався, як часом бунтував і розбійничав цілими масами» [335, 

с. 130].

Значене місце в історико-публіцистичній діяльності Д. Мордовця 

посідали народні рухи. На його думку, в основі таких явищ «лежала та 

безвихідь, в яку були поставлений як великоруський, так і малоруський 

народи, образливо вибудованій для них державним устроєм та 

історичною несправедливістю до них, яка й була закріплена, так би 

мовити, й освячена юридично, але з якою не могли примиритися ні 

моральне почуття народів, ні їх громадянський сенс» [204, с. 37]. У 

нарисах про становище селян напередодні скасування кріпацтва 

Д. Мордовець подав яскраву історичну панораму «російської 

винахідливості» у звірствах, пияцтві, розбещеності поміщиків та 

злиденному житті селянства. Особливу увагу автор приділяв 

українському селянинові, доведеному до крайнощів безправним 

існуванням на тій землі, любов до якої він проніс через усе життя.

У своїй публіцистичній діяльності Д. Мордовець критикував 

схоластику і формалізм шкільної освіти та виховання. У журналі «Русское 

слово» він опублікував низку статей про стан шкільної освіти [249, с. 18].
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Від саратовського епіскопа Афанасія Дроздова Д. Мордовець дізнався про 

існування рукописних зшитків XVII ст., за якими було свого часу 

організовано навчання. Вони містили «Азбуковники», «Письмовники» та 

«Шкільні благочинія» [222, с. 81].

Під враженням від цих рукописів Д. Мордовець написав статтю 

«О русских школьных книгах 17 века», в якій запропонував

«пошукувачам древньої писемності та історії нашої освіти звернути увагу 

на пам’ятники давнього письма, які одні в змозі вирішувати 

непорозуміння і привести нас хоч трохи ближче до істини, ніж прості 

здогадки» [222, с. IV]. Слід зазначити, що на основі цієї статті 

Д. Мордовець підготував і опублікував історичне дослідження «Как учили 

и учились в древней Руси» [222, с. 85].

Д. Мордовця цікавили також питання народної культури та усної 

народної творчості. Зокрема, Д. Мордовець високо цінував приказки. 

«Приказка завжди буде мати ціну як матеріал багатий, хоча досить мутне 

джерело для вивчення минулого життя народу, але ніяк не може бути 

повним виявленням народного розуму» [220, с. 44]. Поза увагою автора як 

публіциста не залишалася і народна поезія. Він шкодував, що «всі 

результати знань, розумової і естетичної освіти, всі ці перетворення випали 

на долю меншинства, а не всієї маси» [367, с. 176].

Окреме місце в історичній публіцистиці Д. Мордовця належало 

творчості Т. Шевченка. На його думку, «народність Шевченка -  це якісно 

нове явище, яке показало істинну ідею народності, що розвивається з 

кореня, з ґрунту». У своїй рецензії на «Кобзар» Д. Мордовець писав: 

«Шевченко дивився далеко вперед. Звідси постає віра в ідею якихось 

кращих відносин між людьми» [211, с. 47]. Основною ідеєю, яку виділяв 

Д. Мордовець у творчості Т. Шевченка, була ідея «загальнослов’янської

єдності».
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У висвітленні історії народних рухів Д. Мордовця, у першу чергу, 

цікавив їх соціальний зміст. Він намагався з’ясувати, чи був цей рух 

звичайним розбоєм, чи своєрідним проявом політичних і суспільних 

інтересів народу, що виражалися в таких формах. Основним протиріччям 

історичного розвитку Росії Д. Мордовець вважав збереження протягом 

багатьох століть суспільного устрою, при якому народні маси були 

позбавлені можливості проявити себе у громадянській творчій діяльності. 

Це призводило до масового народного обурення, яке було «природним 

продуктом усієї Росії і плодом ненормального стану всього державного 

ладу» [230, с. 7]. Головний зміст історичного процесу, на думку 

публіциста, становили повільні, поступові зміни, з одного боку, 

державного устрою, а з іншого, -  політичної і суспільної свідомості 

народу.

За публікаціями «ненадійного» автора почала пильно стежити 

цензура. У 1870 р. було припинено друкування в журналі «Дело» нариси 

Д. Мордовця «Русское крестьянство накануне воли», у якому подавався 

багатий матеріал про зловживання поміщиків напередодні реформи 

1861 р. Згодом, у 1889 р., написана на основі цих нарисів книга 

«Накануне воли», яка була доповнена відомостями, віднайденими 

Д. Мордовцем в архівах, також підпала під заборону. Міністр внутрішніх 

справ І. Дурново звинуватив автора в «тяжких гріхах»: «Автор задался: 

мыслью проследить отношения помещиков к крестьянам за последние 

годы перед отменой крепостного права, почерпая материалы для этого 

исследования исключительно из дел о злоупотреблениях помещиков 

властью, которые хранятся в архивах Саратовской губернии. История 

крепостного права есть для него ничто иное, как «история русского 

народовладычества. ... Имея в руках своих несколько дел лишь одной 

губернии, автор, тем не менее, решается утверждать, что 

«злоупотребления помещичьей властью повсюду с каждым годом все
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более и более принимали характер какой-то повальности, что 

повсеместное давление произвола на несвободные классы доходило до 

невероятного безобразия и цинизма». До малейших подробностей, 

прибегая к самым мрачным краскам, изображает он случаи притеснений, 

которым подвергались крестьяне, с явной щелью вызвать враждебное 

чувство к дворянскому сословию» [372, с. 177]. Крім того, у 1877 р. 

цензорами було заборонено вихід книги «Слов’янські драми» [372, 

с. 1 2 4 - 125]. Відтак, за Д. Мордовцем міцно закріпилась репутація 

неблагонадійно го.

Саратовський період мав велике значення в житті Д. Мордовця. 

Саме тоді він розпочав активно займатися журналістикою, постійно 

виступав на сторінках місцевої преси, відгукуючись як на події в житті 

регіону, так і на обговорення проблем, що хвилювали громадськість 

країни. На формування Д. Мордовця як історика-публіциста суттєвий 

вплив мали опозиційно налаштована інтелігенція Саратова та дружба з 

М. Костомаровим.

У 1871 р. Д. Мордовець, який обіймав посаду керуючого справами 

губернської канцелярії, підготував збірник історичних нарисів «Накануне 

воли». Використовуючи архівний матеріал, до якого він мав доступ згідно 

зі своїм службовим становищем, він створив виразну картину беззаконня, 

яку чинили саратовські кріпосники. У нарисі О. Пипіна «Мои заметки» 

детально розповідається, як створювалася ця книга: «У той час, у 50-х 

роках, в Саратові було порушено питання про очистку місцевих архівів, 

іншими словами, про масове знищення старих «непотрібних» справ. 

Д. Мордовець мав історичні інтереси, особливо до народно-побутової 

історії, знаючи ціну архівним документам, і встиг врятувати велику частку 

«непотрібних» справ від ліквідації. Він взяв з них розлогий матеріал, з 

якого і складалася згадана книга. Архівні бумаги губернського правління 

містили в собі велику кількість справ про селянські бунти... Матеріал в
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статтях, з якого потім написана книга, був історичним матеріалом 

величезного інтересу, матеріал свого роду єдиний в нашій літературі: (він) 

був одним із наочних і вражаючих доказів необхідності звільнення селян» 

[281, с. 121].

Головне управління у справах друку заборонило публікацію цих 

нарисів у журналі «Дело». Коли ж вони вийшли окремою книгою, то за 

спеціальною постановою Особливої наради при Міністерстві внутрішніх 

справ були заборонені й спалені. Міністр внутрішніх справ І. Дурново 

звинуватив Д. Мордовця у тенденційності, у тому, що він спеціально 

збирав «матеріали виключно зі справ про зловживання поміщицькою 

владою». Відтак, у 1872р. саратовський губернатор М. Галкін-Вроський 

змусив Д. Мордовцю подати у відставку і виїхати до столиці.

Новий Санкт-Петербурзький період став надзвичайно плідним у 

діяльності Д. Мордовця. Про «неблагонадійність» Д. Мордовця свідчить і 

те, що в 1877 р. із березневого номера «Отечественных записок» була 

вирізана стаття «Вимирання некультурних рас». У ній, на думку цензора, 

був виражений «протест проти існуючого соціального устрою, при якому 

нашому незаможному класу передбачається повне вимирання» [257, с. 25]. 

У журналах «Дело», «Отечественные записки» Д. Мордовець публікує 

серію нарисів з питань земського самоуправління, виступає зі статтею 

«Печать в провинции», яка викликала тривалу і бурхливу дискусію, багато 

пише про становище жінок.

Водночас Д. Мордовець захопився створенням коротких нарисів- 

арабесок. Фактично це була нова художньо-образна форма відтворення 

історичного минулого України. Зміст окремих з них («Сон не сон», «Із уст 

немовлят») автор подає крізь призму суб’єктивного сприйняття. Інші 

нариси («Сорока на лозі», «Супліка для В. Лукича», «Іще супліка для 

Лукича»), були присвячені висвітленню окремих епізодів з життя 

Д. Мордовця. У нарисах «Скажи, місяченьку», «Ні собі, ні людям»,
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«Сорока на лозі», «Не дайте на поругу» автор о обстоює права української 

мови на вільне існування поряд з російською та іншими слов'янськими 

мовами. Сама манера побудови цих ліричних нарисів-мініатюр є прологом і 

алегоричною ілюстрацією до майбутніх історичних полотен, задуманих 

автором і зумовлених гнітючою суспільно-політичною атмосферою [257, 

с. 28].

У 1883 р., як відомо, Д. Мордовець здійснив поїздку в Україну. 

Свої враження він відтворив у пройнятих глибоким ліризмом 

автобіографічних нарисах. У них опоетизовано природу, побут, пісні, 

звичаї та обряди українського народу, звучать глибока повага до 

героїчного історичного минулого своїх предків і велике бажання 

передати все побачене і пережите в художніх творах. У оповіданнях «А 

все пречиста», «Луна з Нової України» автор наводить легенди про 

тяжке життя українських селян, змушених через злиденне становище 

залишати рідні місця і шукати собі кращої долі в інших світах [226, 

с. 511 -534].

Важливе значення мав гострополемічний нарис Д. Мордовця «За 

крашанку -  писанка. П О. Кулішеві» (1882) -  відповідь на публікацію 

П. Куліша «Крашанка русинам і полякам на Великдень 1882 р.» (1882). 

Д. Мордовець звинуватив П. Куліша в недооцінці героїчної історії 

українського народу, особливо козацтва (як відомо, П. Куліш після виходу 

роману «Чорна рада» змінив свою симпатію до козацтва на його осуд як 

деструктивної сили. -  Ю. М ), у тому, що він заграє з польською шляхтою. 

З симпатією Д. Мордовець відгукнувся про «Основу» -  перший 

український громадсько-політичний і літературно-мистецький журнал, 

котрий виходив у Санкт-Петербурзі українською мовою. Як відомо, 

часопис обстоював розвиток української національної культури, друкував 

твори українських письменників, історичні праці та документи. Віддавши 

належне «Основі», автор нарису рішуче засудив П. Куліша за
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необ’єктивну оцінку творчості Т. Шевченка, недооцінку його постаті як 

поета-ревотоціонера [257, с. 26]. Спроби П. Куліша представити в 

«Крашанках» напружену боротьбу українців проти іноземних 

поневолювачів начебто під егідою «освіченого» польського панства 

Д. Мордовець оцінює як нерозуміння об’єктивних процесів в історичному 

розвитку українського народу. Відповідь П. Кулішеві була проявом 

глибокого усвідомлення Д. Мордовцем політичних, економічних і 

культурних процесів, які відбувалися в суспільному житті. На сильні 

сторони цього публіцистичного виступу Д. Мордовця звернув увагу 

І. Франко, назвавши його «прекрасною і з глибоким ліризмом написаною 

відповіддю» [360, с. 257].

Д. Мордовцю належить низка історико-публіцистичних нарисів на 

захист євреїв, які він публікував з 1873 р. у часописах «Дело» і «Рассвет» 

під псевдонімом «Берне із Бердичева». Особливо гостро автор таврував 

антисемітів-підбурювачів, котрі виступали у правонаціоналістичній пресі 

та поширювали в суспільстві антиєврейські забобони. На погроми 

1881р. в Росії Д. Мордовець відгукнувся «Письмами мистера 

Плумпуддинга» і «Письмами христианина по еврейскому вопросу» 

(1882) із закликом емігрувати у Палестину чи Америку. Автору належать 

також нариси про творчість письменників-євреїв, у тому числі про 

С. Фруга («Певец гонимого народа», 1886). Д. Мордовець вважав, що 

єврейський народ безвинно страждає через безглузду політику держави. 

У 1881 р. він відвідав Палестину, де зустрівся з євреями-емігрантами з 

Росії. У своїх нарисах «Грустные воспоминания», «Наши пирамиды», 

«Поездка в Иерусалим», «Наброски дорожных впечатлений» він 

звертається до народів світу із закликом повернути євреям Палестину. 

Відтоді Д. Мордовець послідовно підтримував єврейський національний 

рух, одночасно виступаючи проти принципів Всесвітньої сіоністської
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організації. Твори Д. Мордовця присвячені єврейській тематиці, були 

перекладені на іврит та ідиш [231].

Важливу інформацію щодо літературної спадщини Д. Мордовця 

подає П. Стебницький, письменник, публіцист і громадсько-політичний 

діяч, у статті «З архіву Д.Л. Мордовця» [180, с. 285]. Після смерті 

Д. Мордовця, постало питання, як дати лад матеріалам, що зберігалися у 

нього.

Спочатку увесь архівний матеріал поділили на дві частини: 

загальноросійського та українського змісту. З другої частини виділили 

документи, що стосувались української літератури й мистецтва і передали 

їх у дар Чернігівському музею українських старожитностей 

В. Тарновського. Літературу українською мовою віддали бібліотеці 

«Товариства імені Т. Г. Шевченка» в Санкт-Петербурзі, в якому 

Д. Мордовець був заступником голови правління [180, с. 285].

Передбачалося, що у Чернігівському музеї українських 

старожитностей буде створено окремий відділ, який дозволить зрозуміти 

роль Д. Мордовця в українському громадсько-політичному житті й 

літературному процесі. Серед книг, переданих до музею, були справжні 

раритети, першодруки творів А. Корсуна, А. Метлинського, 

М. Максимовича, І. Карпенка та ін. Значна частина книг була з 

автографами. Та найбільшу цінність мали, рукописи. Д. Мордовця, 

передусім шість невеличких альбомів [Додаток 3], до яких він заносив 

виписки з творів українських письменників, прикрашаючи окремі сторінки 

власними малюнками та орнаментами. У передмові до шостого альбому 

Д. Мордовець наголошує на важливості української мови як для 

спілкування, так і для літературної творчості: «Хороша вона настільки, 

наскільки хороше всяке творіння Боже, не створене, не збезчещене 

чужоземщиною, незаплямоване ганьбою пригноблення... вона чиста, як 

чиста вода, що переливається в яскравому джерелі» [180, с. 290]. Загалом ці
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альбоми дають змогу проникнути до творчої лабораторії Д. Мордовця. 

Якщо до цього додати, що вірші часто потрапляли до альбомів з авторських 

рукописів, то вони тією чи іншою мірою характеризували уподобання 

Д. Мордовця.

В історичній публіцистиці того часу набула широкого розголосу 

проблема позитивного героя. Серед письменників, які намагалися 

відобразити позитивного героя в нових умовах, був і Д. Мордовець, автор 

гостро-полемічного роману «Знамение времени», який складався з низки 

нарисів.

Д. Мордовець уважно стежив за громадсько-політичною і 

літературною діяльністю М. Чернишевського. Під враженням роману «Что 

делать?» він і створив цю книжку. Багато спільного і в самому творчому 

задумі авторів і в побудові їхніх творів. Герої обох романів -  «нові люди» з 

їхніми позитивними ідеалами. Різниця лише в тому, що автори 

дотримувалися різних політичних поглядів. М. Чернишевський як 

революціонер-демократ був упевнений у торжестві ідей революції, а 

Д. Мордовець -  ліберал за своїми політичними переконаннями, не вірив у 

перетворення суспільства революційним шляхом. Відтак і герої 

Д. Мордовця, згадуючи неодноразово роман «Что делать?», твердять, що 

його ідеали вузькі й однобічні, що «нові люди» пішли далеко вперед. Вони 

мріють про «злиття» «інтелігенції з народом, аби зводити фундамент 

будівлі, яка буде створена в далекому майбутньому» [330, с. 18]. 

Вирушаючи «в народ», герої роману «Знамение времени» говорять: «Ми 

йдемо в народ, в курячі хатинки, і... будемо там орать і сіять не сучасні ідеї, 

а просто жито, ячмінь, пшеницю, а після вже й ідеї, коли достатньо 

удобримо грунт, у навозимо його. Ми йдемо не бунти затівати, не 

хвилювати народ й не вчити народ, а вчитися в нього терпінню, молотьбі і 

косовиці... ми не віримо ні в благодійність французьких та іспанських
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революцій, ні в благодійність удобрення землі людською кров’ю» [201, 

с. 312].

Як бачимо, на відміну від героїв роману «Что делать?» 

М. Чернишевського, герої Д. Мордовця ідуть в народ «вчити» селян, 

розповсюджувати серед них соціалістичні ідеї, але не заради революції, не 

для того, щоб проливати кров, а заради того, щоб зробити їх щасливими. 

Д. Мордовець добре знав, що такі ідеї побутують серед демократичної 

інтелігенції. Дотримуючись поміркованих поглядів, письменник керувався 

вимогами здорового глузду і завжди був схильним до компромісу. 

Не випадково, що серед «нових людей» його роману немає жодного 

прихильника силових методів боротьби. Більше того, інтелігенцію, яка 

«пішла в народ» з метою пропаганди соціалістичних ідей, Д. Мордовець 

назвав «громовідводами» революції: «У повітрі назбиралося дуже багато 

електрики, і для того, щоб не вдарила безглузда гроза над головами нічого 

не знаючої більшості... ми хочемо бути провідниками нагромадженої 

електрики» [201, с. 311].

Головні герої роману «Знамение времени» -  представники 

демократичної інтелігенції, які шукали шляхи визволення народу від 

злиднів і безправ’я. Вони незадоволені відповіддю, поданою в романі 

«Что делать?» і проголошують: «Історія вчить нас не вірити тим 

дрібницям, котрим вірили наші попередники. Ми просто йдемо злитися з 

народом, ми кидаємо себе в землю, як кидають зерно, щоб зерно це 

зійшло і виросло від сам-п’ять до сам-сто, як єгипетська пшениця» [201, 

с. 312].

Змальовуючи життя демократичної молоді в 60-х рр. XIX ст., 

Д. Мордовець намагався відтворити духовні пошуки інтелігенції за умов, 

коли народні маси ще не були готові до активного самостійного виступу. 

Тому його головні герої, негативно оцінюючи існуючу дійсність і 

співчуваючи народові, критично ставляться до діяльності своїх
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попередників. Один з героїв роману Д. Мордовця -  Д. Канадьов, 

роздумуючи над програмою майбутньої перебудови суспільства, говорить 

про це з великою долею іронії: «Рахметови застаріли. Да і де він зараз. Що 

він зробив для Росії? Віддав свої гроші на якісь там закордонні видання. 

Наче не міг знайти їм кращого застосування. Віддав би своїм мужикам, а не 

повіз за кордон» [201, с. 314].

Популярна ідея «ходіння в народ» вимагала відмови від 

соціального статусу, привілеїв, статку та сімейного щастя. Головна 

героїня твору -  Варенька Бармитінова під впливом домашнього вчителя 

Григорія Стожарова залишає дворянський маєток і їде в далеке село на 

Волзі працювати народною вчителькою у земській школі. Д. Мордовець 

був переконаний, що самовіддана праця «нових людей», їхні пошуки 

людського щастя й свободи не виявляться марними, що золотий вік 

рівності й братства ще попереду. Для здійснення цієї мети потрібні 

самовіддана любов до свого народу, болісні пошуки шляхів порятунку 

його від безправ’я. Водночас, Д. Мордовець вустами своїх героїв 

переконує, що досвід Західної Європи, що раніше за Росію вступила на 

шлях капіталізму, засвідчує несправедливість та експлуатацію людини 

людиною.

У вчинках головних героїв творів Д. Мордовця відбилися характерні 

риси суперечливого розвитку народницького руху. Прагнучі піти далі від 

«вузьких» і «обмежених» ідеалів 60-х рр., народники прийшли до філософії 

позитивізму. Звідси в них захоплення О. Контом і Г. Спенсером, 

примітивні соціально-економічні теорії. Так, в романі «Знамение времени» 

Г. Стожаров, гнівно викриває пристрасть купця Гридньова до наживи, 

висміює його спроби «теоретично» обірунтувати систему гноблення 

посиланнями на Ч. Дарвіна, а під кінець суперечки раптом апелює до 

совісті купця [330, с. 22]. Своє ставлення до народницького ідеалу «сильної 

особи» та її ролі в історичному процесі Д. Мордовець показав в образі
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Аркадія Караманова. Цільністю переконань, нещадною різкістю 

заперечення старого, правдивістю і прямотою Караманов нагадує Базарова. 

На основі принципів «правди і честі» він прагне перебудувати дійсність, 

виховати «нову людину».

Син багатого дворянина, Караманов відмовляється від своїх 

привілеїв. Як простий селянин, він оре землю, щоб зрозуміти народ і 

«злитися з ним». Він упевнений, що тільки, коли поборники народності, 

відмовившись від привілеїв, підуть «в народ», зіллються з ним, можна 

буде «розвивати, освічувати і вести його до щастя, до іншого життя» [330, 

с. 23]. Разом з тим народники залишалися чужими і незрозумілими для 

селянської маси. На їх думку, селян, пан, який покинув своє багатство, 

«мабуть, трохи з глузду з’їхав» і вся його «робота буде даремна». Селяни 

любили послухати розповіді Караманова, звикли до нього, але так і не 

змогли зрозуміти мотивів його вчинків дивилися на нього як на 

«блаженного».

Д. Мордовець у книзі «Знамение времени» правдиво відтворив 

історію «спрощення» народної інтелігенції та її спроби «злитися з 

народом». Він показав, що ця ідея залишалася далекою від повсякденного 

селянського життя. Разом з тим роман став живим відгомоном почуттів, 

думок і захоплень певної частини прогресивної інтелігенції, у ньому 

поставлено ряд гострих питань суспільного життя. Саме в цьому полягає 

основна причина його широкої популярності.

Роман, в якому стверджувалися ідеї мирного перетворення 

суспільства, звичайно, не міг бути схваленим революційно-демократичним 

табором. «Отечественные записки», позитивно оцінюючи історичні праці 

Д. Мордовця, протиставляли їм «Знамение времени». Тим не менше ця 

книга входила до списку обов’язкової літератури, яку вивчали у гуртках 

народників у 70-х рр. XIX ст.
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«Знамение времени» було перевидано в 1900 р., коли народницькі 

ідеї виявили свою неспроможність у зв'язку з подальшим розвитком 

капіталізму, розшаруванням селянства і становленням робітничого класу 

[254, с. XVIII]. На той час революційне народництво остаточно 

переродилося в ліберальний напрямок. Легальний марксист О. Богданович 

використовував сюжети роману «Знамение времени» для критики 

народницьких поглядів: «Читач дев'яностих років дивився на героїв 

роману, відтворившого у якійсь мірі зорю народницького руху, з гіркою 

насмішкою сина над промотавшимся батьком... Для розуміння буремної 

епохи сімдесятих років він дає дуже багато -  допомагає зрозуміти помилку 

того, хто вірив у силу особистості, яка в один прекрасний момент зможе 

перевернути світ» [258, с. 6].

На історичній публіцистиці Д. Мордовця позначилась еволюція 

його світогляду, яка відбулася під впливом М. Костомарова, 

М. Чернишевського, М. Драгоманова, творчості Т. Шевченка Та 

найважливішу роль у формуванні світогляду Д. Мордовця відіграв 

М. Чернишевський. Знайомий з ним ще під час навчання в гімназії, 

Д. Мордовець в університеті уважно стежив за його літературною і 

суспільно-політичною діяльністю. Особливе враження на нього справив 

роман «Что делать?». На основі прочитаного і пережитого письменник в 

романі «Знамение времени» подав власну версію подальшого розвитку 

суспільства. Ця книга, на нашу думку, посідає центральне місце у 

великій історико-літературній спадщині Д. Мордовця. На її сторінках 

головні персонажі ведуть діалог з «новими людьми» з роману «Что 

делать?». У такий спосіб прихильник філософії І. Канта і Г. Спенсера, 

позитивіст і ліберал Д. Мордовець немовби дискутує з революційним 

демократом М. Чернишевським з повагою до його авторитету, але 

принципово, переконливо і з упевненістю в правильності вчинків героїв 

свого роману.
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Важливе значення для Д. Мордовця як публіциста мали приязні 

стосунки з редакторами «Современника» М. Некрасовим, «Исторического 

вестника» С. Шубинським, «Дело» Г. Благосвєтлова. Він часто бував удома 

у Г.З. Єлисеєва, редактора «Отечественных записок», поважаючи цю 

людину за гострий розум, принциповий і твердий характер. Помешкання 

Г. Єлисеєва відвідували М. Михайло вський, Н. Стасова, Є. Конраді, 

А. Філософова, А. Горбунов та інші прогресивні діячі того часу. Тут 

обговорювали злободенні питання, виголошували жартівливі промови, 

малювали карикатури -  і в усьому цьому брав безпосередню участь 

Д. Мордовець [252, с. 78 -  80].

Про М. Костомарова, як свого найближчого друга, Д. Мордовець 

написав спомини «Николай Иванович Костомаров в последние десять лет 

его жизни, 1875 -  1885» та роман «Професор Ротмиров» [233, с. 14 -  64; 

74 -  126]. Пам’яті М. Драгоманова Д. Мордовець присвятив спогади «Про 

незабутнє», в яких широко використав листування з ним. М. Драгоманов 

закликав Д. Мордовця брати активну участь в суспільно-політичному 

житті України. Він намагався використати популярність і авторитет 

Д. Мордовця серед «українофілів» для пожвавлення їхньої діяльності 

[257, с. ЗО].

Таким чином, багаторічна історико-публіцистична діяльність 

Д. Мордовця сприяла розвиткові та утвердженню демократичних тенденцій 

у громадсько-політичному житті. Цей не дивно, адже він був 

прихильником прогресивного напрямку суспільно-політичної думки Росії 

другої половини XIX ст. Широкий спектр інтересів Д. Мордовця зумовив 

використання ним різних публіцистичних жанрів: статистичні, суспільно- 

політичні та історичні нариси, рецензії, спогади та фейлетони. Кожен 

публіцистичний виступ Д. Мордовця -  це вдумливий погляд на історію, 

долю народу, його культуру крізь призму художнього слова. Д. Мордовець 

умів так висвітлити факти у відповідному контексті, що вони розвивали
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визначений сюжет, сприяли осмисленню суспільного явища і відкривали 

новий кут зору на події. Майже всі нариси та статті Д. Мордовця згодом 

лягли в основу його історичних романів і повістей.
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висновки

Особистісний вимір минулого в останні десятиліття у вітчизняній 

історичній науці переживає чергове піднесення, пов’язане з оновленням 

дослідницького інструментарію, опануванням нових методологічних засад 

історичних студій. Урізноманітнення підходів до історико-біографічних 

розвідок виводить на перший план проблему відбору об’єкту дослідження 

-  особистостей, які своєю діяльністю та творчим доробком залишили 

помітний слід в історії, наукова оцінка яких, з різних причин донині 

забарилася, проте не втратила своєї актуальності як із суто наукової, так із 

суспільно-політичної точки зору. В ряду достойників, імена яких сучасна 

історіографія повертає із незаслуженого забуття, почесне місце належить 

Д. Мордовцю.

Історіографічний аналіз засвідчив відсутність спеціальних 

комплексних досліджень громадської та науково-просвітницької діяльності 

Д. Мордовця. Інтерес до його творчості, як літературної, так наукової, 

сформувався у другій половині XIX ст. і був пов’язаний з актуалізацією 

автором низки соціальних проблем тогочасного суспільства. Наукове ж 

вивчення доробку Д. Мордовця розпочалося на початку XX ст. і було 

спрямовано головним чином на його художні твори. Значна кількість 

літературознавчих публікацій, критичний аналіз мовно-стилістичних, 

сюжетних та композиційних особливостей його творів засвідчили високий 

рівень суспільної значущості його доробку. Втім, наукової біографії 

Д. Мордовця створено не було, а написані в різний час біографічні нариси 

стали належною основою для аналізу та виваженої реконструкції його 

життєвого та творчого шляху.

Тривала службова кар’єра, активна громадська, науково- 

просвітницька і літературна діяльність Д. Мордовця зумовили
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збереження значної кількості документальних та наративних матеріалів, 

які склали основу джерельної бази дослідження. Документальні 

матеріали, а також джерела особового походження (листи, спогади) були 

використані для реконструкції життєвого шляху, кар’єри чиновника та 

основних напрямів громадської діяльності. Науковий та літературний 

доробок Д. Мордовця було покладено в основу вивчення його 

українофільських поглядів, які визначили його громадянську позицію і 

впливали на суспільно-політичні реалії кінця XIX -  початку XX ст. В 

цілому джерельна база роботи є достатньо репрезентативною для 

вирішення поставлених завдань.

Методологічна основа дослідження, яка спирається на принципи 

об’єктивності, історизму та системності, являє собою симбіоз сучасних 

підходів до історико-біографічних досліджень, що забезпечив комплексний 

підхід до поставленої в роботі проблеми, всебічне її вивчення та 

досягнення обгрунтованих неупереджених висновків.

На основі аналізу широкого кола джерел було реконструйовано 

основні етапи життєвого шляху Д. Мордовця. Доведено, що характер 

родинного виховання, коло спілкування під час навчання Д. Мордовця в 

гімназії й університеті, а також мережа його комунікацій як чиновника і 

громадянина справили визначальний вплив на формування особистості 

Д. Мордовця. Д. Мордовець проявив себе як кваліфікований чиновник, 

який відповідально й послідовно працював на ниві державної служби. З 

іншого боку, український зміст його ментальних установок, знайшов свій 

вияв у його громадській діяльності, публіцистиці, художніх творах та 

наукових студіях.

Аналіз життєвого шляху Д. Мордовця дозволив виділити в ньому 

декілька етапів, зокрема, дитинство, навчання в гімназії та університеті, 

служба в Санкт-Петербурзі та Саратові й, нарешті, переїзд до Ростова й 

відхід від активної діяльності. Тісно пов’язаною зі службовими
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переміщеннями виявилась творча і громадська діяльність Д. Мордовця. 

Вплив М. Чернишевського виразно виявився у суспільній гостроті 

публіцистики та літературних творів Д. Мордовця. Тривале перебування 

в «силовому полі» М. Костомарова реалізувалося у сприйнятті 

Д. Мордовцем його схеми української історії, яка була покладена в 

основу наукових студій та історичної белетристики. Ідеї кирило- 

мефодіївців, сформульовані переважно М. Костомаровим, про мирний 

шлях удосконалення суспільства, демократизації соціальних відносин, 

утворення федерації рівноправних слов'янських народів справили на 

Д. Мордовця незабутнє враження. Спілкування у широкому колі 

російських та українських інтелектуалів, зокрема Т. Шевченка,

О. Пипіна, М. Драгоманова, М. Некрасова та ін., довершили формування 

світоглядних орієнтирів, суспільно-політичних та історико-літературних 

поглядів Д. Мордовця й визначили його активну життєву позицію. Ім’я 

Д. Мордовця було не лише серед активних учасників письменницького 

фонду, але й серед його очільників. За ініціативою Д. Мордовця в 

столиці було засновано «Товариство імені Тараса Шевченка» для 

допомоги бідним студентам-уродженцям українських земель,

здійснювалася пропаганда поетового слова та інших українських 

письменників, проводилися Шевченківські вечори, на яких з доповідями 

на захист української мови і літератури виступав Д. Мордовець. Він був 

одним із засновників «Благодійного Товариства видання

загальнокорисних і дешевих книг», за його згоди у Науковому товаристві 

імені Т.Г. Шевченка було засновано фонд для підтримки молодих авторів 

історичних оповідань. Водночас, його статус дійсного статського радника 

сприяв просуванню доробку молодих талантів крізь тенета цензури. За 

26 років служби в Міністерстві внутрішніх справ і Міністерстві шляхів 

сполучення він дослужився до чину дійсного статського радника 

(чиновника четвертого класу), мав державні нагороди і заохочення по
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службі. Водночас, починаючи з саратовського гуртка прогресивної 

інтелігенції, утвореного М. Чернишевським, він постійно брав участь в 

усіх акціях на підтримку скривджених і знедолених.

Аналіз наукових творів Д. Мордовця засвідчив, що великий вплив на 

формування його наукових інтересів та методики дослідницької роботи мав 

М. Костомаров. Активна співпраця з ними сприяла фаховому зростанню 

Д. Мордовця як вченого. Його фундаментальну підготовку як автора 

наукових, літературних та публіцистичних праць відзначали 

М. Михайловський, О. Скабичевський, В. Короленко, М. Салтиков-Щедрін 

та М. Некрасов. У своїх критичних оцінках історичних творів Д. Мордовця 

вони наголошували на тому, що автор основним протиріччям соціального 

розвитку Росії обґрунтовано вважав збереження упродовж століть 

суспільного устрою, за якому народні маси були позбавлені елементарних 

прав.

Значну увагу Д. Мордовець приділяв українському козацтву, 

особливо подіям переломного періоду в житті українського народу у другій 

половині XVII -  ХУПІ ст. Цій проблемі він присвятив низку праць, зокрема 

«Гайдамаччина», «Палій», «Политическое движение русского народа» і 

«Сагайдачний», написаних на основі опрацювання документальних 

матеріалів, виявлених у столичних та місцевих архівах. У цих творах 

рушійною силою суспільства виступає козацтво, до якого він відносить як 

українських козаків, так і вихідців із Запорожжя на Дону. Особистим 

внеском Д. Мордовця у розвиток історичної науки стала актуалізація історії 

запорозького козацтва, представники якого, потрапивши на Дон, утворили 

«понизовоу вольницю» і відчайдушно боролися проти сваволі і деспотизму 

царського самодержавства.

Літературна спадщина Д. Мордовця, що складається з художніх 

творів та публіцистики, була пов’язана з його історичними студіями. В 

основі сюжетів оповідань, повістей і романів, лежать матеріали, виявлені
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Д. Мордовцем в архівах. Глибоко й реалістично передаючи особливості 

соціальних відносин, автор у характерній для нього манері висвітлення 

історичних подій зосереджується на образах представників вищих верств 

суспільства в їх боротьбі за владу, яка велася між царським урядом та 

українськими гетьманами. Водночас, значна увага Д. Мордовця до 

соціальних низів вказувала на пошуки тієї сили, яка здатна вибороти краще 

життя для народу.

Історична публіцистика Д. Мордовця відзначалася конкретно- 

образною формою відтворення дійсності, своєрідністю художніх засобів та 

жанрових особливостей аналізу соціальних проблем. Фаховому 

становленню автора як публіциста сприяли вивчення та узагальнення 

значного масиву фактичного матеріалу з економічних, соціальних і 

політичних питань. Основну увагу Д. Мордовець зосередив на долі народу, 

його історії, сучасному і майбутньому суспільства, а також народних рухах, 

вивченню яких він надавав особливого значення. Окремою темою в 

публіцистиці Д. Мордовця стала творчість Т. Шевченка, який був для 

автора не тільки взірцем народного поета, але й національною гордістю 

українського народу.

Отже, Д. Мордовець -  яскравий репрезентант українського 

суспільного руху XIX ст., який своєю громадською та науково- 

просвітницькою діяльністю сприяв формуванню й поширенню 

української ідеї. Він був талановитим істориком, письменником і 

публіцистом. Його творчість користувалася популярністю серед читачів, 

особливо молоді. Як громадський діяч Д. Мордовець належав до 

інтелігенції, котра формувала підвалини громадсько-політичного і 

наукового життя і в боротьбі за свої демократичні переконання долала 

труднощів і перепони з боку цензури та царського уряду. Д. Мордовець 

відіграв важливу роль у розвитку української національної культури, а 

його громадська та науково-просвітницька діяльність сприяла
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самоідентифікації українського народу. Вивчення історико-літературної 

спадщини Д. Мордовця має важливе значення і залишається актуальним 

за сучасних умов
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Ф. 1235 Грушевські -  історики та філологи. 1830 -  1958 рр. 

оп. 1

4. Спр. 822. Лист українського та російського письменника Мордовця Д. до 

Гру шевського М.С., 3 арк.

1.1.2. Центральний державний історичний архів України у м. Львові 

(ТЩІА.Л України)

Ф. 663 Павлик Михайло (1853 -  1915), публіцист, письменник, громадсько- 

політичний діяч, дійсний член НТШ, 1853 -  1940 рр. 

оп. 1

5. Спр. 198. Лист Данила Мордовця до Краківської «Академічної громади». 

Санкт-Петербург. 1890 р., З арк.

Ф. 834 «Січ», товариство українських студентів, м. Відень, 1967 -1913 рр. 

оп. 1

6. Спр. 88. Лист доктора медицини Білиловського Кесара Олександровича з 

пропозицією надіслати поздоровлення письменникові МордовцюД.Л. з 

нагоди 40-річного ювілею його літературної діяльності. З Відня в Санкт- 

Петербург. 1889 р., 2 арк.

1.1.3. Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені 

В.І. Вернадського НАН України (IP НБУВ)

Ф. І. Комплексний фонд «Літературні матеріали». Зібрання літературних 

творів і документів поч. XVII -  XX ст.

7. Од. зб. 8708. Архив Д.Л. Мордовцева. [Опис рукописів і рідких видань 

збірки Мордовцева та виписки з них]. Поч. XX ст., 5 арк.

8. Од. зб. 10977. Общая опись переписки Д.Л. М[ордовцева]. Писано рукою 

Стебницкого. [1907 г.]. СПб., 1 арк.

9. Од. зб. 10978-10980. Відношення Чернігівської земської управи до 

0 .0 . Русова про предмети і рукописи Мордовцева, куплено в «Музеї
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українських древностей»; реєстр цих речей і рукописів; відповідь Русова 

управі Чернігова. 1907, 7.IV. Чернігів -  СПб. Ориг. і коп. Писано на 

машинці і рукою., 16 арк.

10. Од. зб. 33574. [Архів Грінченка Б.] Мордовцев Д[ ]. «О «минусе» 

г. Б. Гринченка. [Статья]. Автограф, 2 арк.

11. Од. зб. 35623. [Арх. «Ради»]. МордовецьД[ ]. Чикаленку Євгену

Харлампійовичу. Лист 21 червня 1896 р. з Кисловодська в [ ], 2 арк.

12. Од. зб. 35624. [Арх. «Ради»]. Мордовець Д[ ]. Чикаленку Євгену

Харлампійовичу. Лист 10/12 липня 1896 р. з Кисловодська в

Мардаровку, 2 арк.

13. Од. зб. 35625. [Арх. «Ради»]. Мордовець Д[ ]. Чикаленку Євгену

Харлампійовичу. Лист 10 вересня 1896 р. З Петербурга в Мардаровку, 

2 арк.

14. Од. зб. 35626-35627. Мордовець Д[ ]. Чикаленку Євгену. Листи:

24 вересня, 17 листопада 1896 р. з Петербурга в [ ], 4 арк.

15. Од. зб. 35628. Мордовець Д[ ]. Чикаленку Євгену. Лист 23 серпня

1897 р. з Петербурга в [ ], 2 арк.

16. Од. зб. 35629. Мордовець Д[ ]. Чикаленку Євгену. Лист 10 вересня

1897 р. з Петербурга в Мардаровку, 2 арк.

17. Од. зб. 35630. Мордовець Д[ ]. Чикаленку Євгену. Лист 13 грудня

1897 р. з Петербурга в [ ], 2 арк.

18. Од. зб. 35631. Мордовець Д[ ]. Чикаленку Євгену. Лист 13 березня

1898 р. з Петербурга в Мардаровку, 2 арк.

19. Од. зб. 35632. Мордовець Д[ ]. Чикаленку Євгену. Лист 13 грудня 

1898 р. з Петербурга в Одесу, 2 арк.

Ф. X. Архів Всеукраїнської Академії Наук

20. Од. зб. 16843-16844. Александрова В. Данило Лукич Мордовцев. 

[Спогади його доньки]. 2 екз. Машинопис. 1928 р. Мінськ, 72 арк.
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21. Од. зб. 17301. Дорошкевич Г[ ]. Д. Мордовець як літературна і 

громадська постать (1830 -  1905). [Стаття]. Машинопис з правками, 

33 арк.

22. Од. зб. 30355. Мордовець Д[анило Лукич] до [Коваленка-Коломацького

Григорія Андрійовича]. Лист 6 березня 1898 р. з С[Петербургу] до 

[ ], 1 арк.

23. Од. зб. 30356. Мордовець Данило до редакції журналу «Киевская 

старина». Лист 4 березня 1890 р. з Тифліса до [Києва], 2 арк.

Ф. XXI. Яворський Юліан Андрійович

24. Од. зб. 966. Мордовец Д[аниил Лукич]. [Яворскому] Юлиану

Андреевичу. Письмо 5 декабря ст. ст. 1900 г. Из С.-Петербурга в [ ], 

2 арк.

Ф. ХХП. Костомаров Микола Іванович

25. Од. зб. 193. [Мордовцева Анна]. Костомарову Николаю Ивановичу. 

Письмо 8 октября 1872 г. из Саратова в [ ], 2 арк.

26. Од. зб. 201. [Мордовцев Данила Лукич]. Костомарову Николаю

Ивановичу. Письмо 2 июня 1878 г. из Петербурга в [Дедовцы], 2 арк.

27. Од. зб. 202. Мордовцев Д[анила Лукич]. Костомарову Николаю

Ивановичу. Письмо 11 мая 1881 г. из Константинополя в [ ], 2 арк.

28. Од. зб. 203. Мордовцев [Данила Лукич]. Костомарову Николаю

Ивановичу. Письмо 18 мая 1881 г. из Египта, Александрии, 2 арк.

29. Од. зб. 204. Мордовцев [Данила Лукич]. Костомарову Николаю

Ивановичу. Письмо 20-25 мая 1881 г. из Каира, Порт-Саида и Ерусалима 

в [ ], 2 арк.

30. Од. зб. 206. Мордовцев [Данила Лукич]. Костомарову Н.И. Письмо 7 

сентября 1882 г. Из [ ] в [ ], 2 арк.

31. Од. зб. 207. Мордовцев [Данила Лукич]. Костомарову Николаю

Ивановичу. Письмо [ ] января 1883 г. из [Ментоны] в [ ], 2 арк.
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32. Од. зб. 208. Мордовцев Данила Лукич. Костомарову Николаю

Ивановичу. Письмо 20 февраля/4 марта [1883 г.]. Из Ментоны в [ ], 2 арк.

33. Од. зб. 209. Мордовцев Данила Лукич. Костомарову Николаю

Ивановичу. Письмо 28 марта/9 апреля из Мадрида в [ ], 2 арк.

34. Од. зб. 210. Мордовцев Данила Лукич. Костомарову Николаю

Ивановичу. Письмо ЗО марта/11 апреля 1883 г. Из Севильи в [ ], 2 арк.

35. Од. зб. 211. Мордовцев Данила Лукич. Костомарову Николаю

Ивановичу. Письмо 8/20 апреля 1883 г. из Ментоны в [ ], 2 арк.

36. Од. зб. 212. Мордовцев Д[анила Лукич]. Костомарову Николаю

Ивановичу. Письмо 13/25 апреля 1883 г. Из Рима в [ ], 2 арк.

37. Од. зб. 213. Мордовцев [Данила Лукич]. Костомарову Николаю

Ивановичу. Письмо 17/29 апреля 1883 г. Из Неаполя в [ ], 2 арк.

38. Од. зб. 214. Мордовцев Д[анила Лукич]. Костомарову Николаю

Ивановичу. Письмо 12 июля 1883 г. из Саратова в [ ], 2 арк.

39. Од. зб. 215-216. Мордовцев Д[анила Лукич]. Костомарову Николаю 

Ивановичу. Письмо 29 июля, 4 августа 1883 г. Из Санкт-Петербурга в [ ], 

4 арк.

40. Од. зб. 218. Мордовцев Д[анила Лукич]. Костомарову Николаю

Ивановичу. Письмо 29 мая 1884 г. Из Петербурга в [ ], 2 арк.

41. Од. зб. 219-221. Мордовцев Д[анила Лукич]. Костомарову Николаю 

Ивановичу. Письма 28 ноября 1866 г., 26 января 1867 г., 8 марта 1867 г. 

из Саратова в [ ], 6 арк.

42. Од. зб. 223. Мордовцев Данила Лукич. Костомарову Николаю

Ивановичу. Копии писем 26 января 1867 -  1882 гг., 16 арк.

43. Од. зб. 390. Мордовцев [Данила Лукич]. [Костомаровой] Алине

Леонтьевне. Письмо 8 июня 1882 г. Из [ ] в [ ], 2 арк.

44. Од. зб. 391. Мордовцев [Данила Лукич]. [Костомаровой] Алине

Леонтьевне. Письмо 28 июня 1882 г. Из Кисловодска в [ ], 2 арк.

45. Од. зб. 392-396. Мордовцев [Данила Лукич]. [Костомаровой] Алине 

Леонтьевне. Письма 10/22 ноября 1882 г., 11/23 декабря 1882 г., 15/24
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января 1883 г., 8/20 февраля 1883 г., 4/16 марта 1883 г. из Ментоны в [ ], 

10 арк.

46. Од. зб. 397. Мордовцев [Данила Лукич]. [Костомаровой] Алине

Леонтьевне. Письмо 26 июля 1885 г. из Петербурга в [ ], 2 арк.

47. Од. зб. 399. Мордовцев [Данила Лукич]. [Костомаровой] Алине

Леонтьевне. Письмо 15 мая 1887 г. из Ростова-на-Дону в [ ], 2 арк.

48. Од. зб. 439. [Мордовцев Данила Лукич]. Список лиц, дежуривших у 

постели умирающего Костомарова Н.И. [1885 г.]. На полях -  рисунки 

карандашем, 1 арк.

49. Од. зб. 440. Мордовцев [Данила Лукич]. Скорбный лист о последнем 

годе жизни Костомарова Николая Ивановича, посвященный 

Костомаровой Алине Леонтьевне. 1885 г. Петербург, 15 арк.

50. Од. зб. 452. Мордовцев Данила [Лукич]. «Палій», историческая повесть, 

автограф, 73 арк.

51. Од. зб. 461. [Гамалея М ] [Мордовцеву] Даниле Лукичу. Письмо [ ]. Из [ ] 

в [ ], 2 арк.

Ф. 63 Шишацький-Ілліч Олександр Васильович

52. Од. зб. 90. Мордовцев Д[аниил] [Лукич]. [Шишацкому-Ильичу] 

Александру Васильевичу. Письмо 10 октября 1857 г. Из Саратова в 

[Чернигов], 1 арк.

Ф. 105 Мордовцев (Мордовець) Данило Лукич

53. Од. зб. 1. Ювілейна вечеря в честь і шану Данила Лукича Мордовця 

20 грудня 1896 р. [1856 -  1896], 1 арк.

54. Од. зб. 2. Гор дик И. [ ] -  [Мордовцеву] Даниилу Лукичу. Письмо 

22 сентября 1902 г. из [ ] в [ ], 2 арк.

55. Од. зб. 3-52. Каменский [псевд. “Кресало”] Леонид Осипович -  

Мордовцеву Данилу Лукичу. Письма, открытки: 7 января 1892 -
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5 декабря 1903 г. Из Минска, Мозыря, Киева в С.-Петербург. 

Примечание: в тексте есть стихотворение, 109 арк.

56. Од. зб. 53. Каменский [псевд. “Кресало”] Леонид [Осипович] -

[Мордовцеву Даниилу Лукичу]. Письмо [ ] из [ ] в [ ]. Без начала, 2 арк.

57. Од. зб. 54. Каменский [псевд. “Кресало”] Л[еонид Осипович] -

[Мордовцеву] Даниилу Лукичу. Письмо[ ] из [ ] в [ ], 1 арк.

58. Од. зб. 55. Каменский [псевд. “Кресало”] Леонид [Осипович] -

[Мордовцеву] Данилу Лукичу. Письмо [ ] из Тростянец Минского уезда, 

2 арк.

59. Од. зб. 57-65. Карий Тарас -  Мордовцеву Даниилу Лукичу. Письма 14, 

20 ноября 1902 г, 17 арк.

60. Од. зб. 71. Бантыш-Каменский [псевд. “Кресало”] [Леонид Осипович]. 

Столица. Стихотворение, посвященное Д.Л. Мордовцеву. 1894 г. 

Петроград, 1 арк.

61. Од. зб. 79. Каменский Леонид Осипович -  Заведующему СПб. домом 

предварительного заключения. Прошение о выдаче его рукописних 

очерков, написаних в заточении, Д.Л. Мордовцеву. 6 марта 1901 г., 1 арк.

Ф. 170 Гринченко БД.

62. Спр. 578. Мордовець Данило [ ]. Архімандрит -  гетьман. Історична 

повість. [ ] Переклад з російської мови М. і 3. Левицьких. 5 зшитків, 

95 арк.

Ф. 209 Тулуб А. А.

63. Спр. 86. Лисенко М[икола Віталійович] -  Мордовцю Данилу [Лукичу]. 

Лист 21 квітня 1895 р. з Києва в [ ]. Машинописна копія. На звороті 

вступне слово про народовольця Олександра Тарковського, 1 арк.
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Відділ рукописних фондів і текстології Інституту літератури 

ііи. Т. Г. Шевченка НАН України

Ф. 77 Мордовець Данило Лукич

64. Сир. 124. Автобіографія. Автограф, 12 арк.

65. Спр. 125. Листи до Кониського О.Я. 1876 -  1886 рр. Автографи. [Архів 

О. Кониського], 11 арк.

1.1.4. Державний архів Чернігівської області

Ф. 1082 Мордовцев Данило Лукич -  историк и писатель, 

on. 1

66. Спр. 1. Письма Н.К. Вороного Д.Л. Мордовцеву. 24 января 1901г. -  

9 января 1903 г., 32 арк.

67. Спр. 2. Письма Б.Д. Гринченко Д.Л. Мордовцеву. 20 февраля 1884 г. -  

21 марта 1896 г., 23 арк.

68. Спр. 3. Письма М.С. Грушевского Д.Л. Мордовцеву, О.М. Кулиш (Ганні 

Барвінок). 23 августа 1903 г. -  24 сентября 1903 г., 6 арк.

69. Спр. 4. Письма г. Гру шевського Д.Л. Мордовцеву (без дати), 2 арк.

1.1.5. Чернігівський обласний історичний музей ім. В. Тарновського

Ф. Ад -  1933. Архивные материалы украинских писателей и общественных 

деятелей XIX -  начала XX ст. (Костомарова Н.И., Нечуя-Левицкого И.С., 

Мордовцева Д.Л., Глибова Л И., Кулиша П.А. и А.М. Кулиш (Г. Барвинок) 

оп. 225

70. Спр. 2. Вірші, 51 арк.

71. Спр. 3. Повісті і оповідання, 250 арк.

72. Спр. 5. Листи Кониського О Я. Мордовцю Д.Л. 1885 -  1900 рр., 28 арк.

73. Спр. 6. Рукопис невідомого автора з корегуванням Д. Мордовця, 84 арк.

74. Спр. 7. Матеріали щодо 40 -  45-річчя діяльності Д. Мордовця, 18 арк.

75. Спр. 8. Листи А. Коваленка до Д. Мордовця. 1899 -  1902 рр., 12 арк.

76. Спр. 9. Листи Г. Коваленка до Д. Мордовця. 1897 -  1899 рр., 17 арк.
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77. Спр. 10. Лист до Д. Мордовця. 11.10.1875 р., 2 арк.

78. Спр. 11. Лист до Д. Мордовця. 24.03.1897 р., 2 арк.

79. Спр. 12. Лист етнографа В. Гнатюка до Д. Мордовця. 7.01.1901 р., 2 арк.

80. Спр. 13. Лист В. Немировича-Данченка до Д. Мордовця, 2 арк.

81. Спр. 14. Лист Д. Антоновича до Д. Мордовця, 2 арк.

82. Спр. 15. Лист В. Ігнатієвої до Д. Мордовця. 16.04.1896 р., 2 арк.

83. Спр. 16. Лист В. Величко до Д. Мордовця. 1887 р., 4 арк.

84. Спр. 17. Листи Д. Гребенюка до Д. Мордовця. 1897 р., 2 арк.

85. Спр. 18. Документи про суспільну діяльність Д. Мордовця. Устав 

Общества имени Т.Г. Шевченка. Для воспомоществования 

нуждающимся уроженцам Южной России, учащимся в высших учебных 

заведениях С.-Петербурга, 51 арк.

86. Спр. 20. Вирізки з газет зі статтями Д. Мордовця або про нього, 55 арк.

87. Спр. 21. Фото ікони з написом на ній, 1 арк.

88. Спр. 22. Різні рукописи Д. Мордовця, зібрання віршів, 304 арк.

89. Спр. 93. Рукопис книги, 27 арк.

90. Спр. 113. Друкована книга (з архіву Д. Мордовця), 107 арк.

1.1.6. Чернігівський літературно-меморіальний музей-заповідник 

М.М. Коцюбинського

Архів Мордовця Д. Л.

(інв. № А-4817 -  А-5136)

91. А-4817-4819. Листи В. Александрова Д. Мордовцю. 12.01.1889, 8 арк.

92. А-4820. Лист Ф. Алуімова Д. Мордовцю (без дати), 2 арк.

93. А-4828. Лист А. Біловського Д. Мордовцю. 01.11.1900 р., 2 арк.

94. А-4829, 4836, 4844, 4846, 4848, 4852. Листи А. Білиловського 

Д. Мордовцю. 08.12.1892 -  14.01.1893, 10 арк.

95. А-4830. Листи А. Білило Д. Мордовцю. 12.10.1894 р., 2 арк.

96. А-4878. Лист В. Василенка Д. Мордовцю з Полтави. Грудень, 1900 р., 

2 арк.
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97. А-4879. Лист I. Висоцького Д. Мордовцю. 16.03.1901 р., 2 арк.

98. А-4880. Лист О. Волошина Д. Мордовцю з Херсонської губернії.

14.04.1900 р., З арк.

99. А-4892 -  4900. Листи А. Гатцука Д. Мордовцю з Москви. 04.03.1880 -  

29.08.1893 рр., 12 арк.

100. А-4858. Лист А. Білоуса Д. Мордовцю. 30.09.1899 р., 2 арк.

101. А-4859. Лист А. Білогруда Д. Мордовцю. 19.11.1890 р., 3 арк.

102. А-4866. Лист I. Бердуна Д. Мордовцю. 15.02.1891 р., 2 арк.

103. А-4872. Лист О. Бородая Д. Мордовцю. 15.08.1886 р., 2 арк.

104. А-4910. Лист Л. Григорова Д. Мордовцю з Єкатеринослава. 14.09.1895 р., 

2 арк.

105. А-4923. Лист М. Домбровського Д. Мордовцю з Санкт-Петербурга.

28.02.1897 р., 2 арк.

106. А-4925 -  4949. Листи Д. Яворницького Д. Мордовцю. 28.01.1887 -

5.02.1900 рр., 30 арк.

107. А-5100 -  5107. Листи Є. Чикаленка Д. Мордовцю з Мардаровки 

Херсонської губернії. 1896 -  1897 рр., 14 арк.

108. А-4972 -  4973. Листи О. Катренка Д. Мордовцю з м. Харкова. 1899 р., 

6 арк.

109. А-4998 -  5009. Листи В. Левицького Д. Мордовцю з Галичини.

28.04.1886 -  6.01.1891 рр., 19 арк.

110. А-4984. Лист Г. Коваленка Д. Мордовцю з м. Владикавказу.

10.01.1897 р., 2 арк.

111. А-4992. Лист М. Кононенка Д. Мордовцю з м. Чернігова. 17.10.1889 р.,

2 арк.

112. А-4979. Лист Г. Кернера Д. Мордовцю з с. Гуляй-Поля. 09.03.1887 р.,

3 арк.

113. А-4969. Лист Л. Каменського-Кресала Д. Мордовцю. 12.10.1898 р., 3 арк.

114. А-5013 -  5016. Листи Івана Липи Д. Мордовцю з Полтавського повіту. 

1900 р., 4 арк.
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115. А-5083. Лист Михаила Тризни Д. Мордовцю з Галичини. 30.08.1899 р., 

4арк.

116. А-5084. Лист Кирила Триловського Д. Мордовцю зі Львова.

09.02.1887 р., 5 арк.

117. А-5085. Лист Нестора Туробойського Д. Мордовцю зі Львова.

12.04.1886 р., 4 арк.

118. А-5087. Лист Миколи Федоровського Д. Мордовцю з Калузької губернії.

15.06.1886 р., 2 арк.

119. А-5092. Листи Антона Хвисюна Д. Мордовцю з Миколаєва. Березень. 

1894 р., 8 арк.

120. А-5114 -  5116. Листи Івана Шегггило-Черняковського Д. Мордовцю із 

Кронштадта. 1898 р., 19 арк.

121. А-5121. Лист Львівського Академічного братства Д. Мордовцю.

30.04.1887 р., 2 арк.

122. А-5122 -  5125. Листи Академічної громади Д. Мордовцю з Кракова. 

1890 р., 8 арк.

123. А-5126. Листи читальні Руської семінарії з Катеринодара

(Чорноморщини) Д. Мордовцю. 1901 р., 8 арк.

124. А-5128. Лист кубанських земляків (В. Самійленка, Ст. Ерастова та ін.) 

Д. Мордовцю 02.12.1900 р., 2 арк.

125. А-5082 -  5083. Листи Михайла Тризни-Яцковського Д. Мордовцю з 

Ровенського повіту Волинської губернії. 1898 р., 6 арк.

126. А-5132. Лист читальні Руської семінарії (м. Львів) Д. Мордовцю.

18.06.1891 р.,3 арк.

127. А-5130. Лист редакції газети «Минский листок» Д. Мордовцю.

01.01.1893 р., 2 арк.

128. А-5131. Лист І. Липи Д. Мордовцю з Полтавського повіту (с. Мачухи). 

23.01.1899 р„ 2 арк.
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129. А-5135. Лист харківських студентів (Д. Познанського, М. Русова, 

Дм. Антоновича, Г. Коваленка, А. Коваленка, Г. Галайди, І. Удовиченка 

та ін.)до петербурзьких земляків. 26.10.1898 р., 2 арк.

130. А-5136. Лист В. Зозулі, С. Бринька, П. Цвіркуна Д. Мордовцю з 

м. Челябінська Оренбурзької губернії (без дати), 1 арк.

1.1.7. Державний архів Одеської області

Ф. 146 Мордовцев (Мордовець) Д. Л., 1899 -  1908.

оп. 1

131. Спр. 1. Литературная деятельность Д.Л. Мордовцева по поводу 50-летия, 

1908, 15 арк.

132. Спр. 2. Критико-библиографический очерк П.В. Быкова о литературной 

деятельности Д.Л. Мордовцева, 1908, 20 арк.

133. Спр. 3. Пригласительные билеты на юбилейный обед по поводу 50-летия 

Д.Л. Мордовцева, 1905, 13 арк.

134. Спр. 4. Переписка издателя сочинений Мордовцева с издателем 

Перевозниковым, 1900 -  1904, 11 арк.

135. Спр. 5. Переписка издателя сочинений Мордовцева Перевозникова с 

Министерством Народного Просвещения по поводу допущения 

сочинений Мордовцева в библиотеки, 1901 -  1908, 26 арк.

136. Спр. 6. Промова в Шевченківські роковини 1898 р. д. Д.Л. Мордовцева, 

1898, 2 арк.

137. Спр. 7. Переписка Перевозникова с родными Д.Л. Мордовцева после 

смерти, 1905,4 арк.

138. Спр. 8. Подробная опись. Всё что я знаю (со слов покойного о 

сочинениях Д.Л. Мордовцева, 1905, 6 арк.

139. Спр. 9. Газеты со статьями Д.Л. Мордовцева, Мордовця Д .Л , 1899 -  

1913, 26 арк.

140. Спр. 10. Рукопис. Житиме до віку. Д.Л. Мордовця, 1899,10 арк.

141. Спр. 11. Рукопись. Две сестры. Д.Л. Мордовцева, 1899, 28 арк.
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142. Спр. 12. Рукопис. Дві долі. Д.Л. Мордовця, 1899, 24 арк.

143. Спр. 13. Рукопис. Дві долі. Д.Л. Мордовцева, 1899, 26 арк.

144. Спр. 14. Софизмы и парадоксы Д.Л. Мордовцева, 1899, 73 арк.

145. Спр. 15. Софизмы и парадоксы Д.Л. Мордовцева, 1899, 26 арк.

146. Спр. 16. Софизмы и парадоксы Д.Л. Мордовцева, 1899, ЗО арк.

147. Спр. 17. Фотография Д.Л. Мордовцева, 1899, 1 арк.

148. Спр. 18. Оттиск. Под небом Украины. Д.Л. Мордовцева, 1899, 24 арк.

149. Спр. 22. Оттиск. Дві долі. Д.Л. Мордовця. 1898, 24 арк.

150. Спр. 23. Оттиск. Детские рассказы. Д.Л. Мордовцева, 1905, 21 арк.

151. Спр. 24. Оттиск. Оповідання. Д.Л. Мордовця, 1903, 15 арк.

152. Спр. 25. Оттиски. «Вересьев». «Звезда». «Яблоновский». «Конокрад». 

Д.Л. Мордовцева, 1905, 36 арк.

1.1.8. Российский государственный исторический архив

Ф. 1284 Департамент общих дел МВД 

оп. 67

153. Д. 57. О причислении к Министерству коллежского советника 

Вербицкого, 1867,14 лл.

Ф. 229 Канцелярия министра путей сообщения 

оп. 10

154. Д. 1982. Формулярный список о службе действительного статского 

советника Мордовцева Д.Л. за 1886, 9 л.

155. Д. 1983. Формулярный список о службе статского советника Мордовцева 

за 1877,112 лл.

1.1.9. Государственный архив Ростовской области РФ

Ф. 155 Донское акционерное общество печатного и издательского дела в 

г. Ростове-на-Дону, 1896-1917 гг. 

оп. 1
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156. Д. 1. Протокол заседания правления газеты «Приазовский край» о 

приглашении столичного публициста Д. Мордовцева к сотрудничеству в 

газете в качестве корреспондента, 1901, 2 лл.

157. Д. 2. Анкета Мордовцева Даниила Лукича, 1905, 1 л.

158. Д. 3. Табель ученика Саратовской гимназии V класса Мордовцева 

Даниила Лукича, 1848, 1 л.

159. Д. 4. Личное дело писателя Д.Л. Мордовцева, 1902, 4 лл.

160. Д. 5. Письмо Данила Лукича брату Николаю Лукичу, 23.08.1847, 2 лл.

161. Д. 6. Табель ученика Саратовской гимназии IV класса Мордовцева 

Даниила Лукича, 1846,1 л.

162. Д. 7. Табель ученика Саратовской гимназии VII класса Мордовцева 

Даниила Лукича, 1849,1 л.

Ф. 697 Ростовский-на-Дону городской музей, 1704- 1921 гг.

оп. 2

163. Д. 173. Личное дело писателя Д.Л. Мордовцева, 1857 -1902 гг., 119 лл.

1.1.10. Государственный архив Саратовской области РФ

Ф. 1 Канцелярия Саратовского губернатора. [1781]-1917

оп.1

164. Д. 2185. Об увольнении в отпуск Правителя Канцелярии господина 

начальника Саратовской губернии Даниила Мордовцева, 1872 -  1873 гг, 

16 лл.

1.2. Опубліковані джерела

165.Беспалова С.В. Неопубликованные письма Н.И. Костомарова периода 

его саратовской ссылки / С.В. Беспалова // Николай Иванович 

Костомаров и творческое наследие. Сб. тезис, и докл. науч. конф., 

посвящ. 175-летию со дня рожд. Н.И. Костомарова (21-25 мая 1992 года, 

Воронеж -  Острогорск). -  Воронеж, 1992. -  420 с.
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166. Быков П.В. Мордовцев Д.Л. Биографический очерк / П.В. Быков // 

Север. -  1900. -№  49. -  60 с.

167. Быков П.В. Д.Л. Мордовцев / П.В. Быков // Полное собрание 

исторических романов, повестей и рассказов Д.Л. Мордовцева. -  М., 

1914.

Т. 1 .-1 9 1 4 .-3 5 6  с.

168. Г-ви. Д.Л. Мордовцев. (Воспоминания) / Г-ви // Саратовский листок. -  

1905. - № 3 . - 1 5  июля.

169. Даниил Лукич Мордовцев. (Некролог) // Исторический вестник. -  СПб., 

1905. -Т . 101. -К н . 7 .-С . 210-214.

170. Кауфман А. Даниил Лукич Мордовцев / А. Кауфман // Исторический 

вестник. -  1907. -№  3. -  С. 922 -934.

171. Кауфман А.Е. Д.Л. Мордовцев (из личных воспоминаний и рассказов) / 

А.Е. Кауфман // Исторический вестник. -  1910. -  № 10. -  С. 225 -  234.

172. Мордовець-Апександрова Віра. Микола Іванович Костомаров і його 

приятелі. (Дещо із споминів) / В. Мордовець-Александрова // Україна. -  

1927. -№  5. -С . 6 9 -9 8 .

173. Мордовцев Д.Л. Из былого и пережитого / Д.Л. Мордовцев // 

Воспоминания о Тарасе Шевченко. -  К. : Дніпро, 1988. -  С. 400 -402.

174.3 епістолярної спадщини Д.І. Яворницького / Підготовка текстів, вступна 

стаття і коментар С.В. Абросимової, Н.Є. Василенко, А.І. Перкової // 

Український історичний журнал. -  2005. -  № 5. -  С. 114-165.

175. Журналы заседаний Черниговского губернского земского собрания 

чрезвычайной сессии 1907 года // Земский сборник Черниговской 

губернии. -  1907. -№  6. -  С. 79 -  111.

176. Полферов Ф.Ф. Из воспоминаний о Д.Л. Мордовцеве / Ф.Ф. Полферов // 

Исторический вестник. -  1906. -№  2. -  С. 608 -613.

177. Симбирский Н. У Д.Л. Мордовцева / Н. Симбирский // Биржевые 

ведомости. -  1902. -  № 265, 29 сентября.

178. Спогади про Тараса Шевченка. -  К. : Дніпро, 1982. -5 9 5  с.
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179. Стебницкий П. Из архива Д.Л. Мордовцева / П. Стебницкий І І Украйна. -  

1907,-№ 2. -С . 225-251.

180. СтебницькийП.Я. З архіва Д.Л. Мордовцева / П.Я. Стебницький // 

Украина. -  1907. -  № 9. -  С. 285 -  310.

Ш .ТургеневИ.С. Письма в 13-ти томах. -М .-Л . : Наука, 1959.

Т. 6 .-1 9 5 9 .-3 7 6  с.

182. Списки службовців і земських діячів Чернігівської губернії // 

Черниговское слово. -  1907. -№  175. -С . 2.

183.Чернышевский Н.Г. в воспоминаниях современников. -  Саратов, 1958. -  

341 с.

184.Чорноморець В. Листи Д.Л. Мордовця до Я В. Жарка / В. Чорноморець // 

Літературний архів. -  Харків, 1931. -К н . І-ІІ. -С . 130-138.

185. Шевченко В. Воспоминания / В. Шевченко // Мордовець Д.Л. Полн. 

собр. соч.: в 50-ти т. -  СПб. : Мертц, 1902.

Т .4 3 .-1 9 0 2 .-4 8 5  с.

186. Школьные воспоминания Данилы Мордовцева (Из записок донца) // 

Русское слово. -  1863. -№  2. -  С. 114-131.

187. ЮдинП. Мордовцевы в Саратове (новые материалы к биографии) / 

П. Юдин // Исторический вестник. -  1907. -  № 3. -  С. 922 -  938.

1.3. Праці Д. Мордовця

188. Мордовцев Д.Л. Авантюристы. Исторический роман / Д.Л. Мордовцев. -  

СПб. : Тип. В.С. Балашова, 1884. -325  с.

189. Мордовець Данило Лукич. Автобіографія / Д.Л. Мордовець // Ватра. -  

Стрий, 1887.-С . 113-119.

190. Мордовцев Д.Л. Архимандрит -  гетьман. Историческая повесть / 

Д.Л. Мордовцев. -М . : Типогр. Т. Малинского, 1884. -  176 с.

191. Мордовцев Д.Л. Афоризмы (светочи) / Д.Л. Мордовцев // Полн. собр. 

соч.: в 60-ти т. -  СПб. : Тип. В.С. Балашова, 1896.

Т. 3 0 .-1 8 9 6 .-3 5 0  с.
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192. Мордовцев Д.Л. Бранка или Беда -  невольница. Историческая повесть / 

Д.Л. Мордовцев. -  СПб. : Тип. В.С. Балашова, 1885. -  130 с.

193. Мордовцев Д.Л. Булава и бунчук. Исторический роман / Д.Л. Мордовцев. 

-СП б. : Тип. Т. Малинский, 1885. -2 0 6  с.

194. Мордовцев Д.Л. Восхождение на гору Арарат / Д.Л. Мордовцев // Поли, 

собр. соч.: в 60-ти т. -  СПб. : А.М. Катомина, 1883.

Т. 1 6 .-  1883.-81 с.

195. Мордовцев Д.Л. Гайдаматчина и колиивщина / Д.Л. Мордовцев // Поли, 

собр. соч.: в 60-ти т. -  СПб. : К.Н. Плотников, 1870.

Т .4 6 .-1 8 7 0 .-4 8 4  с.

196. Мордовець Д.Л. Гайдамаччина. Історична монографія / 

ДЛ. Мордовець. -  Дніпропетровськ : Січ, 2004. -  360 с.

197. Мордовцев Д.Л. Двенадцатый год / Д.Л. Мордовцев. -  СПб. : Тип. 

Н.А. Лебедева, 1887. -485  с.

198. Мордовцев Д.Л. Десятилетие русского земства. 1864 -  1875 /

Д.Л. Мордовцев. -  СПб : В типографии А. А. Краевского, 1877. -  366 с.

199. Мордовець Д. Дзвонарь. Оповідання Данила Мордовцева. -  Петербург, в 

друкарні П.А. Куліша, 1861. -  15 с.

200. Мордовцев Д.Л. За чьи грехи? Великий раскол / Д.Л. Мордовцев. -  М. : 

Правда, 1990. -  624 с.

201. Мордовцев Д.Л. Знамение времени / Д.Л. Мордовцев. -  М. : Госуд. изд. 

худ. литер., 1957. -4 1 0  с.

202. Мордовцев Д.Л. Идеалисты и реалисты / Д.Л. Мордовцев. -  М. : Книга, 

1989.-352 с.

203. Мордовцев Д.Л. Из прекрасного далёка: Впечатление о Ментоне / 

Д.Л. Мордовцев. -  СПб. : Тип. Н.А. Лебедева, 1884. -  164 с.

204. Мордовцев Д.Л. Исторические повести / Д.Л. Мордовцев // Поли. собр. 

соч.: в 60-ти т. -  СПб., 1885.

Т. 1 9 .-  1885.-3 1 5  с.
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205. Мордовцев Д.Л. Историческая повесть / Д.Л. Мордовцев // Поли. собр. 

соч.: в 60-ти т. -  СПб. : Тип. Т. Малиновского, 1902.

Т. 2 2 .-1 9 0 2 .-3 7 0  с.

206. Мордовець Данило. Історичні повісті. Палій / Д. Мордовець. -  К. : Вид- 

во художн. літ., 1966. -  420 с.

207. Мордовцев Д.Л. Исторические поминки по Н.И. Костомарову / 

Д.Л. Мордовцев // Русская старина. -  1885. -  № 6. -  С. 613 -  628.

208. Мордовцев Д.Л. Исторические пропилеи / Д.Л. Мордовцев. -  СПб : 

Типография Н.А. Лебедева, 1889. -4 9 7  с.

209. Мордовцев Д.Л. Кавказские курорты / Д.Л. Мордовцев // Поли. собр. 

соч.: в 60-ти т. -  СПб. : И.П. Перевозников, 1904.

Т. 1 7 .-1 9 0 4 .-2 1 7  с.

210. Мордовцев Д.Л. Как учили и училися в Древней Руси /

Д.Л. Мордовцем // Наука и жизнь. -  2002. -  № 7. -  С. 54 -  55.

211. Мордовцев Д.Л. «Кобзарь» Т.Г. Шевченко / Д.Л. Мордовцев // Русское 

слово. -  1860. -  № 6. -  С. 47 -  53.

212. Мордовцев Д.Л. Крымская неволя: Историческая повесть /

Д.Л. Мордовцев. -  СПб. : Тип. В С. Балашова, 1886. -2 7 6  с.
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Додаток А

Ікона з написом «Сен образ сооряжонь тщаніем н тру дамы бывших 

малоросыйскых вонскъ сотннкъ Иоаннъ Власов Слепъченко, он же и

Мордовцевъ 1716 год.»

Джерело: [87, с. 21]



Д од аток  Б

Автобіографія Д. Мордовия (1887 р.)
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Джерело: [239, c. 113]
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Д одаток  В

Атестат Д Л. Мордовця (1861 рік)

Джерело: [155, с. 115].



203

Д од аток  Д

Д.Л Мордовець. 1896 р.

Даніїитк Лукичи Мордоїщгиь ігиМКОО году.

Джерело: [197, с. 601].



Д од аток  Е

Д.Л. Мордовець. 1904 р.
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Даніиль Луннчъ Мордовцевъ.
У р о ж е н е ц ъ  Д о н а .

1830—1905 гг.

ИзвЪстнаго писателя Даніила Лукича Мордовцева нельзя при
числить въ полномъ значеній слова къ уроженцамъ нашего города, 
но такъ какъ покойный родился въ с. Даниловкі, Усть-Медвідиц-

Урожемецъ Дона писатель Д. Л. Мордовцевъ.
♦отографі* смят» еь поргргта. ар си «тагос. m. Ростовской* ка Дои Городском* MjraaV Смимокь

относится кг 190І году.

Джерело. [163, с. 109].
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Д од аток  Ж

Джерело: [106, с. 28].



Додаток З 

Альбоми

в які Д. Мордовець вписував твори українських письменників

Перший альбом мав заголовок «Поезія Тараса Григоровича 

Шевченка. 1847-1850.1857-1859».

Як заголовок, так і весь зміст написані не рукою 

Д. Мордовця, а, як можна думати по ініціалах, його 

дружиною -  Анною Никанорівною Мордовцевою. 

Тут немало цікавих варіантів віршів на смерть 

Т. Шевченка та промов на його похоронах. Потім 

тією ж рукою: «Списано в Санкт-Петербурге в 

сентябре 1859 г. Шевченко умер 25 февраля 1861 г. В 

6-м ч. утра в Пб ». Більш докладні відомості про цей 

рукопис і про знайдені зміни Шевченківського тексту 

подані В. Доманицьким у передмові до другого 

повного видання «Кобзаря».

Другий альбом мав заголовок: «Наследство и проклятие.

Малороссийская опера. В четырех отделах. Н.Д. 

Таганрог. 1846».

Третій альбом мав заголовок: «Український збірник

І.І. Срезнєвського. Книжка друга. Москаль- 

чарівник. Малоросійська опера

I.IL Котляревського. Москва. 1841».

Четвертий альбом мав заголовок: «Вірші. М.І. Костомаров.

Саратов. 1855».

У тексті поміщено 12 віршів, списаних у 

відповідності з вимогами тодішнього правопису. їх 

заголовки: «Брат з сестрою», «Явір, тополя й береза», 

«Ластівка», «Зірка», «Верба», «Зоря», «Бенкет»,

206
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«Погибель», «Погибель Ієрусалима», «На добраніч», 

«Дитинка», «Зозуля». Такого збірника віршів 

М. Костомарова в покажчиках 1855 року немає. 

Немає їх і в збірнику творів автора за 1875 р.

П’ятий альбом мав заголовок: «Гробовище, або вас світ забуває — 

то хоч я не забуду... Вірші малоруських поетів. 

Зібрав Данило Мордовець».

Далі йде малюнок -  кавалерійська каска, під 

нею навхрест дві нагайки й підпис: «Momento mori. 

1855». У тексті 10 розділів: 1) Байки-Остапа. 2) Де 

вперше я почув вечірній дзвін -  М. Тихарського. 

3) Золотоноша-Копитьки. 4) Небога -

М. Тихарського. 5) Наталя -  М. Костомарова. 6) Лист 

Наливайка до Сигізмунда III -  Г. Каневського. 

7) Атака Січі. 8) Сковородненські веснянки.

9) Гайдамака Мамай. 10) Лоцманські пісні, записані 

О. Чужбинським. Правопис зшитку відповідає

тогочасній орфографії. Крім того, до деяких віршів 

Д.Л. Мордовець додавав цікаві зауваги. Особливий 

інтерес викликає поема М. Костомарова «Наталя», 

якої в збірнику творів 1895 р. немає. До цього твору 

Д. Мордовець зробив таку примітку: «Списано з 

оригіналу рукопису автора в Саратові 1855 р.». У 

1857 р. цей твір перероблений Миколою Івановичем з 

наміром опублікувати з іншими віршами. До «Листа 

Наливайка до Сигізмунда ПІ», який надрукований 

був, як видно з примітки, в «Маяку» 1843 р., 

Д. Мордовець приписав: «Вірші ці, здається, «не 

сочиненные». Хто ж такий Георгій Каневський?».
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Шостий альбом мав заголовок: «Торба старчата. Вірші

малоруських поетів. Зібрав Данило Мордовець».

Після того намальоване «Всевидяче око», а далі 

«Петербург 1854». І знову малюнок: торба, а в ній 

скручені папери і книжки. Зміст цього зшитка такий:

I) Передмова Д. Мордовця. 2) Ода на новий рік князю 

Куракіну. 3) Петербург -  вірші Д. Мордовця. 4) Дві 

оди Горацієві. «До Пархома» Гулака-Артемовського. 

5) Козак та гуляка -  А. Корсуна. 6) Перська пісня -  

його ж. 7) Мана -  його ж. 8) Могила -  його ж. 

9) Вісник -  М. Тихорського. 10) Малоросійська пісня.

I I)  Дві сонати малоросійські -  ПІ. 12) Кохання -

А. Корсуна. 13) Рідна сторона -  його ж. 14) До ляльки 

-  М. Тихорського. 15) Солопій та Хівря -  

Артемовського-Гулака. 16) Тюхтій та Гванька -  його 

ж. 17) Молодиця -  N-ського. 18)Послідня пісня -  

Равви (М. Костомаров). 19) Рибалка -  ? 20) Батько та 

син -  Гулака-Артемовського? 21) Рибачка -  тоже? 

22) Звернення до Франції (1853) -  Гулака-

Артемовського. 23) Пан та собака -  його ж. 

24)Супліка до Грицька К ...и  -  його ж. 25)Маруся, 

балада -  В. 26) Акерманські степи -  ПІ. 

27) Гайдамаки-Боровиковського Л. 28) Фарис, з 

Міцкевича -  Боровиковського. 29) Наслідування 

Горацію -  його ж. ЗО) Два ворони, з Пушкіна -  його 

ж.

Джерело: [180, с. 285].
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Д од аток  II

Д.Л. Мордо ведь. 1905 р.

І 1855

і

------------------

1905 і

ДаніїШ) Лукичъ 
М  о  р  9  о  з  ц  е  з  •&.

/   ̂ (?-0 j

• r -----  -,,

Z*/<

Джерело: [133, с. 4].


