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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Кінець XVIII – перша половина ХІХ 

ст. стали часом найбільш масштабних перетворень в житті населення 

Південної України, періодом виникнення численних міст, започаткування 

індустріальних підприємств та зміни форм господарювання, проте процес 

супроводжувався руйнацією традиційних різновидів економіки та соціальної 

структури автохтонного населення.  

Подібні процеси не носили знеособленого характеру, оскільки роль 

окремих діячів – як місцевих українських, так і імперських, завжди була 

вельми помітною. Російська імперія потребувала відданих виконавців своєї 

політики, направленої на ліквідацію місцевого укладу та запровадження 

уніфікованого соціально-економічного устрою. Одним із таких виконавців 

став адмірал Мордвинов. Постать Миколи Семеновича Мордвинова (1754–

1845), відомого державного діяча кінця ХVIII – поч. ХIХ ст., неодноразово 

ставала предметом дослідження істориків, оскільки саме із його особою тісно 

пов’язана історія міст Херсона, Миколаєва, Севастополя та багатьох селищ 

Південної України. 

Однак, попри те, що на сьогоднішній день існує чимало публікацій, 

присвячених його діяльності на ниві державного управління, законотворчості 

та реформування, або ж його ролі в історії створення окремих населених 

пунктів, промислових підприємств і військового флоту Російської імперії на 

Чорному морі, не створено жодної узагальнюючої праці, в якій би діяльність 

М.С. Мордвинова на теренах сучасної Південної України була розглянута 

комплексно, та крізь призму його ролі (як позитивної, так і негативної) в 

історії цього конкретного регіону, а не імперії в цілому.  

Відтак, нагальною потребою вітчизняної історичної науки та 

регіональних студій, зокрема, є всебічне вивчення діяльності на 

різноманітних адміністративних посадах адмірала М.С. Мордвинова, його 
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зусиль щодо виконання ролі «солдата імперії», а саме переформатування на 

потреби Росії економіки та соціального устрою Південної України. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.  

Дисертація виконана відповідно до планів науково-дослідної теми 

Запорізького національного університету “Актуальні проблеми історії 

південноукраїнського регіону ХІХ – першої половини ХХ ст.” (№ державної 

реєстрації 0114U002655). Особистим внеском дисертантки в розробку теми є 

дослідження діяльності М.С. Мордвинова як засновника нових населених 

пунктів на Півдні України. 

Мета дослідження полягає у реконструкції подієвої частини діяльності 

М.С. Мордвинова в південноукраїнському регіоні впродовж кінця XVIII – 

початку ХІХ ст.: визначенні його внеску в колонізацію краю; ступінь його 

залучення до руйнації традиційного устрою кримських татар та козацтва, 

всебічному аналізі внеску в створення військового флоту на Чорному морі; 

з’ясуванні ролі адмірала в заснуванні та реорганізації населених пунктів; 

розкритті впливу даної історичної особи на розвиток промисловості та 

сільського господарства Півдня України. 

Досягненню зазначеної мети сприятиме вирішення наступних 

дослідницьких завдань: 

– здійснення аналізу стану наукової розробки проблеми;  

– формування та аналізу джерельної бази дослідження; 

– окреслення основних теоретичних та методологічних засад, які 

використовуватимуться при підготовці дослідження;  

– з’ясування специфіки службової діяльності адмірала, як командувача 

Чорноморського флоту та голови Чорноморського адміралтейського 

правління для встановлення російської гегемонії в Причорномор’ї; 

– аналіз діяльності М.С. Мордвинова, як флотоводця російсько-

турецької війни 1787 – 1791 рр.;  
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– дослідження внеску адмірала в розробку проектів руйнації 

традиційного укладу місцевого населення та колонізації Північного 

Причорномор’я; 

– з’ясування ролі М.С. Мордвинова як провідника імперських ідей в 

заснуванні та розбудові мережі міських та сільських поселень Південної 

України; 

– розгляд впливу ініціатив адмірала Мордвинова на становлення 

індустріального комплексу регіону; 

– визначення та акцентування негативних та позитивних змін у галузі 

сільського господарства, здійснених М.С. Мордвиновим. 

Об’єктом дослідження є заселення, господарське освоєння та 

урбанізація Північного Причорномор’я наприкінці XVIII – початку ХІХ ст. 

Предметом дослідження виступає діяльність адмірала 

М.С. Мордвинова на Півдні України, в зазначений час, у якості провідника 

ідей Російської імперії – воєначальника, державного діяча та поміщика.  

Методи дослідження зумовлені поставленими метою та завданнями: 

робота базується на сукупності загальнонаукових та історичних методів 

дослідження. Методологічні засади дисертації визначив міждисциплінарний 

підхід до дослідження діяльності адмірала М.С. Мордвинова на теренах 

південноукраїнського краю наприкінці XVIII– початку ХІХ ст. Дослідження 

базується на засадничих принципах історичної та інших суспільних наук. 

Хронологічні межі дослідження. Хронологічно дослідження охоплює 

період від 1784 до 1845 рр. Нижня хронологічна межа співпадає із часом 

переведення М.С. Мордвинова на тривалу службу в Північному 

Причорномор’ї. Верхня хронологічна межа визначається кінцевою датою 

життя адмірала.  

Територіальні межі дослідження охоплюють землі Південної України, 

із якими була пов’язано службову діяльність М.С. Мордвинова, а саме, в 

кордонах сучасних Одеської, Миколаївської, Херсонської, Донецької і 

Луганської областей та Автономної Республіки Крим.  
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Наукова новизна дисертаційного дослідження полягає у тому, що 

діяльність М.С. Мордвинова на Півдні України наприкінці XVIII – початку 

ХІХ ст. вперше стала предметом спеціального комплексного дослідження. 

Дисертанткою здійснено евристичну роботу у 25 фондах 10 архівних і 

бібліотечних установ України та Російської Федерації. Значну частину 

виявлених джерел введено до наукового обігу вперше. 

На основі цього в ході дослідження одержано результати, які мають 

наукову новизну, а саме: 

– реконструйовано основні ситуації воєнних кампаній 1787 і 1788 рр. 

на акваторії Дніпровсько-Бузького лиману, які відбулися за безпосередньої 

участі М.С. Мордвинова, здійснено їх детальний аналіз та зроблено висновки 

стосовно рівня майстерності адмірала як воєначальника-флотоводця;  

– відтворено хід прийняття управлінських рішень під час перебування 

адмірала М.С. Мордвинова на керівних посадах військового Чорноморського 

флоту, зокрема їх вплив на розбудову мережі верфей у містах Херсоні та 

Миколаєві, ливарних і канатних заводів, навчальних закладів із підготовки 

кадрів моряків нижчої та середньої ланки;  

– проаналізовано проекти М.С. Мордвинова (як втілені, так і 

нереалізовані), спрямовані на примусову форсовану імперську колонізацію 

регіону, а саме: депортація кримськотатарського народу, плани заселення 

краю переселенцями з внутрішніх губерній та із-за кордону, пропозиції із 

заснування торгівельно-ремісничих форштадтів навколо міст Миколаєва та 

Херсона, проекти механізації виробництва на промислових об’єктах 

Чорноморського флоту; 

– простежено динаміку зміни кількісного та якісного складу населення 

міст Північного Причорномор’я – форпостів російської військової 

колонізації, заснування та розбудова яких упродовж кінця XVIII ст. 

відбувалися за участі М.С. Мордвинова – Херсон, Севастополь, Миколаїв; 

звернуто увагу на заходи із стабілізації рівня життя городян, здійснені 
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адміралом у сфері охорони здоров’я, водопостачання та дотримання 

санітарних норм; 

– у контексті дослідження діяльності М.С. Мордвинова як поміщика-

кріпосника Південного краю, було реконструйовано процес формування 

мережі його маєтків на території південноукраїнських губерній (насамперед, 

у Таврійській): з’ясовано обставини отримання та купівлі земельних ділянок, 

хід їх заселення українськими та російськими кріпосними селянами, 

специфіку відносин поміщика із навколишнім кримськотатарським 

населенням; 

– проаналізовано особистий здобуток М.С. Мордвинова у розвитку 

місцевої агрокультури, поширення видів садово-виноградних культур і 

намагання впровадження європейських технологій у галузі виноробства у 

власних маєтках, що мали в цілому екстенсивний спосіб господарювання.  

Практичне значення дисертації полягає в тому, що зібраний у ній 

фактичний матеріал, та зроблені на їх підставі висновки, можуть бути 

використані для при створенні біографічних енциклопедичних словників, 

узагальнюючих наукових робіт, присвячених історії України в цілому, та 

Південної України, зокрема, також при розробці лекційних і спеціальних 

курсів з української і зарубіжної історії. 

Особистий внесок здобувача полягає у комплексному дослідженні 

актуального напрямку історичних досліджень, а саме – реконструкції 

основних етапів діяльності історичної особистості, її впливу на історичну 

долю південноукраїнського регіону та його населення. На основі 

документальних і наративних джерел, у тому числі й вперше введених 

автором до наукового обігу, було відтворено роль М.С. Мордвинова в 

насильницькій інкорпорації Південної України до складу Російської імперії, 

що включала урбанізацію Північного Причорномор’я, примусову 

реорганізацію його сільського господарства та створення промисловості для 

забезпечення потреб імперії, систему мілітаризації краю. Основні результати 
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дослідження, представлені в дисертації, авторефераті, наукових публікаціях і 

доповідях, є самостійним авторським доробком. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення 

дисертаційного дослідження було науково апробовано у формі доповідей, 

повідомлень, участі в дискусіях під час проведення:Всеукраїнської наукової 

конференції «Історія Степової України XVII – XVIII століття», присвяченої 

пам’яті професора А.В. Бойка (м. Запоріжжя, 20 травня 2011 р.; 1-2 червня 

2012 р.); Третіх Новицьких читань (м. Запоріжжя, 14 жовтня 2011 р.); ХІ-ї 

регіональної краєзнавчої конференції «Дослідники і дослідження природи 

Придніпров’я XVII – ХХІ ст.» (м. Дніпропетровськ, 23 березня 2012 р.), 

Запорізької сесії І-ї всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Придніпровські соціально-гуманітарні читання» (м. Запоріжжя, 11 квітня 

2012 р.), V-ї міжнародної науково-практичної конференції «Історія 

запорозького козацтва в пам’ятках та музейній практиці» (м. Запоріжжя, 18-

19 квітня 2012 р.), щорічних наукових конференціях студентів і аспірантів 

Запорізького національного університету «Молода наука» (2010 – 2015 рр.). 

Дисертацію було обговорено на засіданні кафедри джерелознавства, 

історіографії та спеціальних історичних дисциплін Запорізького 

національного університету та рекомендовано до захисту. 

Публікації. Результати дисертаційного дослідження знайшли 

відображення в 5 статтях, з яких 4 включені до переліків фахових виданнях 

МОН України, 1 стаття опублікована у зарубіжному виданні. 

Структура дисертаційного дослідження зумовлена поставленими 

метою та дослідницькими завданнями та складається зі вступу, чотирьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел та літератури (277 позицій, 

30 стор.), додатків. Загальний обсяг дисертації становить 232 сторінок 

машинопису, з них основна частина – 198 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1. 

СТАН РОЗРОБКИ, ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА  

ТА МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

1.1. Стан наукового дослідження 

Ступінь наукової розробки теми визначається відсутністю спеціальних 

досліджень, в яких би комплексно розглядалися всі аспекти визначеної 

проблеми у визначених хронологічних рамках. В той же час існує велика 

кількість праць, в яких фрагментарно висвітлювались окремі моменти історії 

діяльності М.С. Мордвинова на півдні України. 

Історіографічний доробок з проблеми, який існує на сьогоднішній день, 

за хронологією можна поділити на 3 періоди.  

Перший із них припадає на другу чверть ХІХ – початок ХХ ст.  

Від 1830-х років, і аж до другої декади ХХ ст. світ побачили кілька 

десятків статей, нарисів, навіть монографій, присвячених М.С. Мордвинову. 

Оскільки всі вони були написані за часів існування Російської імперії, 

відзначалися певною, дуже схожою імперською ідеологічною платформою та 

позитивними поглядами на роль цього царського сановника в історії регіону, 

що не враховували негативний вплив на місцеве українське та татарське 

населення, ми можемо сприймати їх сукупність як єдиний цілісний 

історіографічний доробок, а час їх появи та побутування – від другої третини 

ХІХ ст. до 1917 р. – вважати хронологічними межами першого етапу 

наукового осягнення ролі та значущості цієї історичної постаті в житті 

Північного Причорномор’я. 

Перші, за часом появи, праці, в яких розкривалася роль адмірала 

Мордвинова в облаштуванні краю з’являються ще за його життя у формі 

коротких повідомлень у тогочасній пресі. Серед чи не найперших слід 

відзначити статтю, присвячену першим часам існування Миколаєва, яка 

з’явилася в 1832 р. у петербурзькій газеті «Северная пчела» [255]. Особа 

адмірала М.С. Мордвинова у ній згадувалася серед решти можновладців 
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єкатерининських часів. Разом із цим, не можна не відзначити віднесення його 

анонімним автором та головним редактором часопису, яким був Тадей 

Булгарин (1789 – 1859) [251, c. 347 – 351], до числа «фундаторів» 

м. Миколаєва, що вже саме по собі слід розглядати як свідчення інтересу до 

постаті Мордвинова та визнання його заслуг у справі розбудови нового міста.  

Наступними за хронологією працями, в яких можна було віднайти 

відомості про діяльність М.С. Мордвинова на півдні України, стали розвідки 

відомого історика Аполлона Скальковського (1808 – 1899), присвячені 

розглядові минулого як краю в цілому, так і окремих населених пунктів, 

заснованих у ньому наприкінці XVIII ст. Так, у 1836 р. побачив світ короткий 

нарис історії м. Херсона у перші два десятиліття його існування [265].  

У тому ж році Скальковським було опубліковано першу частину його 

великої праці, що стосувалася історії північнопричорноморського регіону від 

спорудження Української укріпленої лінії і до останніх років життя 

російського імператора Олександра І [266]. При співставленні тексту двох 

праць стає зрозумілим, що нарис історії Херсону являє собою витяг 

(щоправда досить непогано розширений) із другої зі згадуваних робіт, більш 

розлогої, в якій було подано відомості не тільки про роль М.С. Мордвинова у 

розбудові Херсону, але й аналогічні його заходи, спрямовані на будівництво 

Миколаєва, Севастополя, деяких інших міст.  

Не можна не відзначити того, що зазначені праці А. Скальковського 

базувалися на солідній основі, адже йому вдалося залучити велику кількість 

документальних матеріалів, зібраних ним в архівах Південної України. Серед 

тематичних напрямків, із якими Скальковський ув’язав діяльність адмірала 

Мордвинова на Півдні, окремо слід відзначити сюжети, пов’язані із 

будівництвом Чорноморського флоту та портових міст на узбережжі, 

зведенням Херсонського та Луганського ливарних заводів, які виробляли 

гармати для флоту. Діяльності Мордвинова як поміщика (приватної особи) 

уваги зовсім не було приділено. Проте, не обійшов Скальковський його 

участі в ліквідації заворушень матросів, які мали місце в Херсоні та 



12 
 

Миколаєві в серпні 1795 р., зокрема так званого «Кавунового бунту» [265, с. 

64 – 72; 266, с. 160, 172 – 184].  

Фактично, саме дослідження А.Скальковського започаткували традицію 

наукового дослідження історії регіону та постаті М.С. Мордвинова, як одного 

із його діячів. Як наслідок, упродовж другої половини ХІХ ст. з’являється 

значна кількість досліджень, які прямо та побічно вивчали діяльність 

адмірала. За формою подачі матеріалу, абсолютну більшість становили 

невеликі за обсягом статті у різноманітних часописах та короткі історичні 

нариси, видані у формі брошур. За тематикою ж ми можемо розподілити всі 

їх на дві групи: 1) роботи присвячені історії військового флоту Російської 

імперії в цілому, в яких, поміж усього іншого, висвітлювалися й різноманітні 

аспекти історії Чорноморського флоту кінця XVIII ст.; 2) праці з історії 

окремих населених пунктів, які виникли на узбережжі Чорного моря у той 

самий хронологічний період.  

Серед робіт, віднесених нами до першої групи, особливий наголос треба 

зробити на публікаціях на сторінках часопису «Морской сборник». Зазначене 

видання було започатковано в 1848 р. за активної підтримки Морського 

міністерства та вважалося його неофіційним друкованим органом, гуртуючи 

навколо себе авторів з числа морських офіцерів і істориків, які займалися 

флотською проблематикою. На сторінках журналу впродовж 1850 – 1890-х 

років з’явилися публікації Д. Толстого [272], О. Вейнберга [206], 

В. Чужбинського [277], Л. Ілляшевича [230], В. Коргуєва [239] та 

С. Огороднікова [257], в яких містилася інформація про діяльність адмірала 

Миколи Семеновича Мордвинова з керівництва Чорноморським 

адміралтейським правлінням, його ролі в заснуванні навчальних закладів з 

підготовки спеціалістів для флоту в Миколаєві та Херсоні, портів і 

промислових підприємств у Південному краї.  

Постать Мордвинова знайшла належне вивчення й у нарисах з історії 

флоту, підготовлених такими дослідниками, як Ф. Веселаго [208] та 

Д. Афанасьєв [201]. Обидва автори були офіцерами, викладачами Морського 



13 
 

корпусу, людьми добре обізнаними на флотській тематиці. Веселаго, до того, 

ж з 1873 р. очолював Комісію з розбору архівних актів Морського 

міністерства та, як наслідок, мав у своєму розпорядженні, всі необхідні 

документи, зокрема з похідних канцелярій Г. Потьомкіна, П. Зубова, Й. де 

Рібаса та того ж таки М.С. Мордвинова [208, с. І – ІІІ]. Використання 

зазначеними авторами нових документів набагато збільшило наукову 

цінність їх робіт. 

Як було зазначено вище, впродовж другої половини ХІХ ст. 

публікувалися праці, в яких постать М.С. Мордвинова розглядалася з позицій 

розвитку міських центрів південноукраїнського регіону, із якими була 

пов’язана діяльність адмірала, насамперед з історією Миколаєва, 

Севастополя та Херсона. Тут ми зустрічаємо й невеликі довідкові статті в 

путівниках, адрес – календарях і пам’ятних книгах, виконані місцевими 

авторами – К. Кнорре, Є. Павловський, В. Ільїн [238, с. 119; 258, с. 3 – 12; 

124, с. 40 – 48], і ґрунтовні історичні нариси, присвячені першим 

десятиліттям існування міст: Миколаєва – М. Кумані [245], Г. Ге [210], 

П. Єланський [218] та Севастополя – В. Головачев [211]. Роботи зазначених 

авторів об’єднує висока оцінка діяльності адмірала, спрямованої на 

розбудову міської інфраструктури.  

Не буде перебільшенням сказати, що, мабуть, найвагоміший внесок в 

дослідження діяльності М.С. Мордвинова на півдні України, у другій 

половині ХІХ ст., зробив видатний вітчизняний історик, професор київського 

університету Володимир Іконніков (1841 – 1923), створивши монографію, 

цілковито присвячену одній персоні – графові Миколі Мордвинову. Для 

написання своєї праці В. Іконніков опрацював велику кількість джерел і 

літератури: так, він був знайомий із матеріалами родинного архіву 

Мордвинових (на той час ще не опублікованими), документами із 

Решетилівського архіву Попових (зокрема із листуванням Мордвинова із 

Василем Степановичем Поповим (1745 – 1822), секретарем князя 

Г. Потьомкіна-Таврійського), публікаціями мемуарів і документів на 
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сторінках «Записок» Одеського товариства історії та старожитностей та 

«Русской старины» [227, c. VI – VIII]. 

Постать М.С. Мордвинова зацікавила професора Іконнікова, в першу 

чергу, не як фігура видного царського сановника, воєначальника чи 

поміщика – в центрі уваги дослідника опинився Мордвинов-реформатор, 

автор проектів суспільних перетворень та модернізації імперії, людина, яка 

набагато випередила свій час. Саме тому із п’ятнадцяти розділів книги 

загальним обсягом майже шестисот сторінок тексту, лише трохи більше 

однієї десятої присвячено викладенню основних моментів біографії адмірала, 

пов’язаних із Північним Причорномор’ям, а решту присвячено детальному 

розгляду ідей Мордвинова, аналізові його законопроектів [227, с. 4 – 26, 30, 

48 – 58, 113 – 117, 389, 424 – 425, 495, 565 – 567]. Підсумовуючи свою працю, 

В. Іконніков зазначив, що адмірал Микола Семенович Мордвинов являв 

собою повний та своєрідний тип століття Просвітництва, був людиною, яка 

«основною своєю метою вбачала службу Вітчизні». Під вітчизною, зрозуміла 

річ, малась на увазі Російська імперія в цілому [227, c. 569]. Зрозуміло, що 

дані висновки показують російськоцентричний підхід до висвітлення постаті 

Мордвинова, зовсім не враховують його негативну роль у долі місцевого 

українського та кривсько-татарського населення 

Результати цього монографічного дослідження в подальшому було 

використано В. Іконніковим при написанні наукових розвідок, присвячених 

епосі імператриці Катерини ІІ, у відповідних тематичних блоках, 

присвячених просуванню Російської імперії на південному напрямку та 

колонізації нею земель Північного Причорномор’я [228, с. 35, 51 – 53; 229, c. 

37, 49]. 

Крім цього, монографія Іконнікова привернула увагу науковців до 

постаті М.С. Мордвинова та двадцятьма роками пізніше спричинилася появі 

досить великої статті історика-краєзнавця П. Іванова, опублікованої на 

сторінках «ИТУАК». Як відзначав сам її автор, до її написання його 

підштовхнув той факт, що «постать такої видатної людини, її внесок у справу 
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заселення південних земель держави, все ще залишаються незнаними 

освіченому загалу» [226, с. 25]. Зазначену працю можна вважати прямою 

протилежністю монографії В. Іконнікова – автор умисно відсторонився від 

розгляду діяльності адмірала як діяча загальноімперського рівня, приділивши 

головну увагу його перебуванню в Причорномор’ї.  

Основу дослідження склали документи, віднайдені П. Івановим в архіві 

Миколаївського морського порту – службове листування Мордвинова із 

іншими посадовими особами, імператорські накази та рескрипти Катерини ІІ 

та Павла І, ордери правителів Південного краю – Г. Потьомкіна та П. Зубова. 

Крім цього автор використав спогади дочки адмірала – Наталі Миколаївни, 

публікації документів епохи, виданих на сторінках «ЗООИД», «ИТУАК» та 

«Архива Государственного совета». Широко використовувався й 

іконніковський доробок [226, c. 30, 43, 47 та ін.]. 

Подібний підбір джерел для написання роботи, зроблений П. Івановим, з 

одного боку, значно розширив знання про діяльність адмірала на Півдні, з 

другого ж, залишив поза межами оповідання цілі хронологічні періоди та 

місця, в яких відбувалася діяльність Мордвинова. Зокрема, «діяльність» 

флотоводця здебільшого обмежується околицями трьох причорноморських 

міст – портів – Херсона, Миколаєва та Одеси, та, за Івановим, завершується в 

1799 р. [226, c. 69]. Лише побіжно висвітлювалася роль Мордвинова в 

започаткуванні вугільної і металургійної галузі в Донецькому повіті. Про 

численні поміщицькі володіння адмірала, які існували в краї, його роль в 

заснуванні маєткових селищ у Таврійській і Катеринославській губерніях 

також не згадано. 

Проте, навіть із численними тематичними лакунами, стаття П. Іванова 

являла собою найбільш вдалу спробу дослідити діяльність Миколи 

Мордвинова в південноукраїнському краї в останні півтора десятиліття XVIII 

ст., та стала своєрідним підсумком зазначеного історіографічного періоду. 

Підсумовуючи, ми можемо дійти висновку, що впродовж 1830-х – 

1917 рр. з-під пера російських істориків з’явилося чимало праць, 
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присвячених перебуванню М.С. Мордвинова на півдні України та його участі 

в створенні портових міст, Чорноморського флоту та підприємств, які 

працювали на оборону держави. Саме в цей історіографічний період було 

окреслено джерельну базу подальших досліджень, розпочато введення 

великих масивів джерел – документальних і наративних – до наукового обігу, 

а відтак закладено підвалини подальших історико-краєзнавчих студій 

вітчизняних істориків ХХ ст. Проте саме в цей період закладено традицію 

розглядати роль Мордвинова лише в контексті позитиву та негативу для 

Російської імперії, без врахування інтересів місцевого українського та 

кримсько-татарського населення. 

Другий історіографічний період, який умовно можна назвати 

«радянським», розпочався із третьої, та тривав до передостанньої декади 

ХХ ст., охоплюючи 1920 – 1980-і роки. 

Науковий доробок, напрацьований упродовж ХІХ ст., ліг в основу для 

інших методологічних підходів. Зокрема, з кінця ХІХ – початку ХХ ст. 

методологія історичного дослідження все більше зміщується в бік 

матеріалістичного позитивізму, набуває рис детермінованого історичного 

наративу. Діяльність окремих історичних осіб вже не сприймається як така, 

що зумовлюється виключно їх волею та бажаннями, а натомість вписується в 

загальний історичний процес та виходить із нього. Особливо яскраво цей 

підхід відбивається в студіях, присвячених історії колонізації Північного 

Причорномор’я кінця XVIII – початку ХІХ ст. Найбільш повно його 

репрезентують такі автори, як Д. Багалій [202] та Є. Загоровський [220], у 

висвітленні яких діяльність М.С. Мордвинова подається лише як фрагмент 

більш широкої історичної картини. 

Відзначимо, що саме подібний підхід дозволив згаданим вітчизняним 

дослідникам без складнощів пристосуватися до реалій переважання 

марксистської методології і теорії класової боротьби 1920-х – початку 1930-х 

років. Пристосування це, зазвичай, було суто механістичним.  
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Так, в україномовному радянському перевиданні свої праці Д. Багалій 

просто акцентував на тому, що колонізація українського Півдня, перш за все, 

реалізовувалася імперським урядом на догоду інтересів панівних класів [203, 

с. 3]. А той же Є. Загоровський доводив, що кінцевою метою господарської 

розбудови регіону була експлуатація егалітарних прошарків суспільства. Це 

й зрозуміло, оскільки суб’єктами історичного процесу постають 

найсановитіші особи – Г. Потьомкін, П. Зубов та той же М.С. Мордвинов 

[222, с. 95 – 97; 223, с. 75, 82; 221, с. 56  – 58]. 

Якщо, і Д. Багалій, і Є. Загоровський, лише формально можуть бути 

віднесені до когорти «радянських» дослідників історії Південної України, 

інший історик – Н. Полонська-Василенко творила майже виключно в умовах 

нових історичних реалій. І хоча в контексті нашої дисертаційної теми вона 

проявила себе майже виключно як публікатор з історії гірничої 

промисловості Донбасу, саме вона продовжила українську історіографічну 

традицію В.Антоновича погляду на хід російської інкорпорації та колонізації 

Північного Причорномор’я в другій половині XVIII ст. та сприйняття його як 

«Полудневої України», а не «Новоросії» [259]. Звісно, що за таких умов, 

постаті імперського можновладця – царського адмірала та поміщика-

латифундиста Мордвинова – було відведено місця небагато, позаяк він 

губився на фоні більш колоритних Потьомкіна, Зубова, Суворова та інших. 

Зауважимо, що репресії проти еліти історичної науки УРСР, які мали 

місце з кінця 1930-х і до початку 1950-х років, загальне посилення 

ідеологічного тиску, поклали край будь-яким студіям з історичної 

персонології Південної України. Впродовж зазначеного часу досліджень 

постаті М.С. Мордвинова не велося. Лише із початком процесів 

десталінізації починає спостерігатися певне пожвавлення в справі 

дослідження історії краю та окремих його діячів. 

Радянська дослідниця Південної України – О. Дружиніна, у своїх 

роботах що стосувалися періоду кінця XVIII – початку ХІХ ст., 

охарактеризували діяльність М.С. Мордвинова як явище позитивне. 
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Розглянувши окремо всі її складові, Дружиніна, зробила низку цінних 

зауважень та висновків щодо внеску адмірала в розвиток мережі міст та 

селищ, промисловості та сільського господарства краю. Попри однозначно 

імперську оцінку у баченні історичної долі регіону – «новоросійська» візія, 

на особливу увагу заслуговує ґрунтовна джерельна база досліджень 

О. Дружиніної, в основі якої – матеріали центральних і місцевих 

архівосховищ УРСР та РРФСР [214; 215; 216].  

Помітним явищем у науковому житті зазначеної епохи стали 

дослідження В. Кабузана, який займався розробкою проблеми включення 

Північного Причорномор’я до складу Російської імперії та його російської 

колонації. Вони носили міждисциплінарний характер, на межі зіткнення 

традиційної історії та спеціальних історичних дисциплін – історичної 

урбаністики, історичної статистики, історичної демографії. Констатуючи 

продуктивність перетворень здійснених у регіоні під проводам 

М.С. Мордвинова наприкінці XVIII ст. він дослідив кількісне зростання 

населення портових міст Херсона, Миколаєва та Севастополя [237], проте не 

вказав на негативну роль по відношенні до кримсько-татарського населення. 

Характерною прикметою 1960 – 1970-х років стало відродження 

краєзнавчої роботи, причому процес цей було розпочато «зверху». Зокрема, 

29 травня 1962 р. вийшла постанова ЦК КПУ «Про видання «Історії міст і сіл 

Української РСР». Згідно неї, упродовж наступних десяти років побачили 

світ томи присвячені історії населених пунктів Луганської [234], 

Миколаївської [235], Херсонської [236] та Кримської [233] областей, частина 

яких була заснована за часів діяльності М.С. Мордвинова на Півдні, та за 

його безпосередньої участі. 

Тоді ж, окрім довідкових видань з історії міст і сіл, світ побачили 

путівники та історичні нариси із історії обласних центрів Південної України 

– Миколаєва [209; 212] та Херсона [274]. У них, хоча й побіжно, було 

відзначено роль М.С. Мордвинова в заснуванні та розбудові зазначених міст. 
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Подібна активність у справі дослідження окремих сюжетів регіональної 

історії, що була свідченням потреби суспільства у більш ґрунтовних 

дослідженнях з історії міст краю, зрештою зробила можливою появу 

монографічної праці В. Тимофієнка. Будучи архітектором за фахом, цей 

дослідник спромігся не тільки описати процеси урбанізації українського 

Півдня в XVIII ст., але й акцентувати на особистому внеску 

М.С. Мордвинова в створення міської інфраструктури та архітектурного 

обличчя Херсона та Миколаєва [271]. 

Загальна лібералізація суспільного життя в СРСР, яка набирала обертів з 

часів т. зв. «перебудови», відкрила нові обрії для історичних досліджень. У 

регіональній, південноукраїнській, площині, ці процеси за часом співпали із 

відзначенням двохсотрічного ювілею міста Миколаєва – головного дітища 

адмірала Мордвинова. Результатом цього стало створення миколаївськими 

істориками-краєзнацями солідної збірки наукових статей із ранньої історії 

міста [232]. У контексті нашого дисертаційного дослідження найбільш 

цікавою, з-поміж інших, здається нарис відомого миколаївського краєзнавця 

Ю. Крючкова, присвячений історії розвитку суднобудування в Миколаєві під 

егідою ЧАП за часів головування в ньому М.С. Мордвинова [244]. Проте, і 

тут продовжується імперська традиція сприйняття ролі адмірала і історії 

краю. 

Паралельно досліджень українських вчених-істориків рухалися й 

науковці інших наукових шкіл, зокрема, Російської Федерації. В центрі уваги 

для них знаходилася історія військового флоту Російської імперії на Чорному 

морі. Особливо слід відзначити роботи С. Венюкової [207], А. Малярчука 

[248], Б. Зубова [225] та О. Смірнова [267], в яких висвітлюються не тільки 

процеси суднобудування, але й розбудови портових міст – тих же Херсона, 

Севастополя та Миколаєва. Звісно, що за таких умов обминути постать 

М.С. Мордвинова було ніяк не можливо, тим паче що вона цілком 

відповідала міфічній «цивілізаторській» ролі Російської імперії на півдні 

України. 
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Базис для розвитку регіональних історичних досліджень, закладений у 

останні роки радянської доби, дав плідні результати після отримання 

незалежності Україною (1991 р.), коли розпочався третій, і останній, 

історіографічний період, який триває і в наші часи.  

Інституалізація центрів краєзнавчих досліджень по всьому Півдню, 

продовження досліджень істориків, які відбулися як вчені ще за часів СРСР 

та постання когорти молодих науковців – такими є реалії сучасного етапу 

історіографічного процесу, який триває і в наші дні.  

Найбільш плідно «Мордвинівська» проблематика досліджується 

краєзнавцями Миколаєва [243; 263; 256] та Херсона [249; 200; 254; 240]. 

Помітним є й внесок дослідників із Донбасу [242]. Попри те, що діяльність 

адмірала традиційно вписується цими істориками в загальний контекст 

історії краю, можна констатувати, що перші кроки до повернення постаті 

М.С. Мордвинова в площину загальноукраїнської історії вже зроблено, 

проблемою навіть для сучасних дослідників залишається вийти за межі 

російсько-радянської методології оцінки ролі імперського сановника. 

Разом із цим, незаперечним є й той факт, що більш ніж півторасторічна 

історіографічна традиція дослідження історії російської експансії на 

території Північного Причорномор’я наприкінці XVIII – початку ХІХ ст. не 

створила жодного узагальнюючого дослідження, в якому б комплексно було 

розглянуто всі аспекти впливу особи адмірала Мордвинова на колонізацію 

краю. 

 

***** 

Таким чином, з’ясування стану наукової розробки проблеми дозволило 

дійти висновку про те, що історіографічний доробок з проблеми, який існує 

на сьогоднішній день, за хронологією можна поділити на 3 періоди.  

Перший із них припадає на другу чверть ХІХ – початок ХХ ст.: 

першооснову досліджень діяльності М.С. Мордвинова на Півдні заклали 

праці А.Скальковського, присвячені історії російської колонізації північно-
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причорноморського регіону у XVIII ст.; у роботах істориків-аматорів 

Ф. Веселаго, М. Кумані, Г. Ге й ін. постать адмірала розглядалася в контексті 

створення Чорноморського флоту та портових міст – Миколаєва, Херсона, 

Севастополя; лише у працях В. Іконнікова та П. Іванова, фокус дослідницької 

уваги яких було сконцентровано саме на персоні Мордвинова. В цей же 

період закладено підвалини російськоцентричної оцінки ролі М.Мордвинова 

на території Південної України, з позиції реалізації «новоросійського 

проекту». 

Другий історіографічний період – «радянський», охоплює 1920 – 1980-і 

роки: початковий «міжвоєнний» його етап репрезентовано історико-

краєзнавчими та археографічними роботами Д. Багалія, Є. Загоровського та 

Н. Полонської-Василенко; повоєнний же представлено ґрунтовним 

дослідженнями О. Дружиніної, В. Кабузана та В. Тимофієнка із історії 

колонізації, історичної демографії та історичної урбаністики. В цілому 

продовжив імперську традицію оцінки діяльності М.Мордвинова без 

врахування інтересів кримських татар та українців. 

Третій період розпочався  з 1991 р. і триває донині: постать адмірала 

Мордвинова, його багаторічна діяльність із колонізації та уніфікації устрою 

краю стала предметом досліджень науковців з наукових центрів Миколаєва, 

Херсону, Запоріжжя – Ю.Крючков, О.Серединський, А.Андрєєв, 

А.Коротецький й ін. 

Певним історіографічним періодам прямо відповідали процеси 

засвоєння конкретних джерельних комплексів, які актуалізувалися та 

вводилися до наукового обігу за тематичним принципом, принагідно 

політичних й ідеологічних кон’юнктур. Попри існування сталої традиції 

дослідження російської експансії в регіоні, створення портових міст і флоту 

на Чорному морі, до нашого часу не було створено жодного узагальнюючого 

дослідження, в якому б комплексно було розглянуто всі аспекти впливу 

особи адмірала М.С. Мордвинова на російську колонізацію краю. 
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1.2. Аналіз джерельної бази 

Основу джерельної бази дисертаційного дослідження склали документи 

25 фондів 10 архівів, бібліотечних та музейних зібрань України та Російської 

Федерації – Центрального державного історичного архіву України у Києві 

(ЦДІА України, м. Київ), Центрального державного архіву вищих органів 

влади та управління України (ЦДАВОВУ України), Державного архіву 

Дніпропетровської області (ДАДО), Державного архіву Миколаївської 

області (ДАМО), Державного архіву Одеської області (ДАОО), Державного 

архіву Херсонської області (ДАХО), Державного архіву Автономної 

Республіки Крим (ДААРК), Російського державного історичного архіву 

(РГИА), Російського державного архіву давніх актів (РГАДА), Російського 

державного архіву Військово-морського флоту (РГАВМФ), Інституту 

рукописів Національної бібліотеки України НАНУ, Відділу рукописів 

Російської Національної бібліотеки (ОР РНБ) у Санкт-Петербурзі, а також 

збірки документів і мемуаристики, що були опубліковані науковими 

установами, історичними товариствами та окремими дослідниками від 

першої половини ХІХ ст. і до нашого часу. 

Шляхом застосування методів суцільної архівної евристики, 

дисертанткою було досліджено фонди місцевих і центральних державних 

установ, які діяли на теренах Північного Причорномор’я в досліджуваний 

час, а також архівні зібрання, які утворилися внаслідок діяльності окремих 

історичних діячів, насамперед, того ж Миколи Семеновича Мордвинова. В 

основу евристичних пошуків було покладено принцип сходження, згідно 

якого першочерговому обстеженню було піддано фонди регіональних, а не 

загальнодержавних органів влади Російської імперії кінця XVIII – першої 

половини ХІХ ст. Абсолютна більшість із них нині зберігаються в 

центральних історичних, а також республіканських та обласних архівних 

установах України. 

Зокрема, у Центральному державному історичному архіві України в 

м. Київ (ЦДІАК України) було обстежено ряд архівних фондів, документи 
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яких за часом свого створення могли стосуватися історії колонізації 

Південної України часів інкорпорації цього краю до Російської імперії. 

Найбільш інформативним виявився фонд № 209 – «Катеринославське 

намісницьке правління. 1784 – 1793 рр. __ од. зб.», укомплектований 

поточною документацією однойменного фондоутворювача. З-поміж 

основних зібрань було виокремлено 7 архівних справ, матеріали яких 

стосувалися діяльності на Півдні адмірала М.С. Мордвинова. Хронологічно 

вони охоплюють період 1794 – 1796 рр., а тематично висвітлюють: 

організацію поставок поміщиками та купцями різних повітів 

Катеринославського намісництва для Чорноморського адміралтейського 

правління (ЧАП) різноманітних припасів – вугілля [54], корабельного лісу 

[55], горілки [56] та круп [58]. Окрім суто господарських питань 

функціонування ЧАП справи фонду містять відомості стосовно використання 

на будівництві чорноморських портів, фортець і заводів у Миколаєві, 

Херсоні та Очакові впійманих дезертирів [59], колодників [57] та кріпаків-

втікачів з Полтавської [60], Орловської [61] та Тульської [62] губерній. 

Слід відзначити, що решта фондів ЦДІАК України (окрім ф. 209) не 

містили матеріалів за темою нашого дослідження, оскільки походили від 

установ, які мало були пов’язані за родом діяльності із Північним 

Причорномор’ям, а відтак і віднайдені нами архівні справи становлять 

скоріше випадкову щасливу знахідку. 

Оскільки значна частині діяльності М.С. Мордвинова на Півдні була 

пов’язана із теренами Таврійської губернії (переважно, власне Кримського 

півострову), за доцільне було визначено обстежити фонди Державного 

архіву Автономної Республіки Крим (ДААРК) у м. Сімферополь. За темою 

дисертаційного дослідження було виявлено чимало матеріалів, які 

зберігалися у 5 фондових збірках зазначеної архівної установи. Розглянемо ці 

матеріали згідно загального розміщення та нумерації фондів ДААРК. 

Оскільки М.С. Мордвинов був одним із найбільших поміщиків Криму, 

дослідницьку увагу було зосереджено на студіюванні описів фонду № 24 – 
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«Комісія для розбору спірних земельних питань і для визначення 

повинностей на Кримському півострові. (1800 – 1810). 808 од. зб.». У ньому, 

здебільшого, містяться матеріали по земельних суперечках місцевого 

татарського населення із російськими поміщиками, які після приєднання 

Кримського ханства у 1783 р. отримали від уряду значні земельні 

пожалування. Нові володарі всіляко зазіхали на землі кримських татар, що й 

ставало причиною судових розборів цих конфліктів спеціальною Комісією. 

Не був виключенням і М.С. Мордвинов – у ф. 24 нами було виявлено архівну 

справу, яка стосується розгляду претензій татар-поселян Феодосійського 

повіту на адмірала. Слід відзначити, що окрім суто судової документації вона 

цікава нам ще й тим, що в її матеріалах сповна відбилося переважання 

принципу «патронату», впровадженого М.С. Мордвиновим у стосунках з 

власними кріпаками – освічений поміщик всіляко дбав про їх добробут і 

докладав значних зусиль до вдосконалення сільського господарства в Криму, 

що й слугувало головним аргументом у вирішенні державою суперечок на 

користь його, а не татар [1].  

Матеріали наступного із фондів ДААРК, фонду № 26 – «Канцелярія 

Таврійського губернатора. (1803 – 1917). 36262 од. зб.», зберігають 

документи, які стосуються поземельних відносин Мордвинова-поміщика з 

ще однією категорією населення тодішнього Криму, а саме, із іноземними 

колоністами. Так, нами було актуалізовано фінансові документи, якими було 

оформлено здачу в оренду частини маєткових земель болгарам колонії 

Кішлав Феодосійського повіту. Цікаві вони насамперед, тим, що розкривають 

економічні механізми функціонування поміщицьких маєтків Тавриди на 

початку ХІХ ст. та роль вищої посадової особи регіону – таврійського 

губернатора, у вирішенні суперечок поміщиків із колоністами [2]. 

В архівному фонді ще однієї адміністративної установи, яка діяла на 

теренах колишнього Кримського ханства наприкінці XVIII ст. – фонд № 799 

– «Таврійське обласне правління. (1784 – 1797). 909 од. зб.», також 

зберігаються документи, які висвітлюють процес формування мережі маєтків 
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Мордвинова в Криму та в материковій Таврії (Дніпровському та 

Мелітопольському повітах). Вони складають ядро 5 збірок: чотири справи 

стосуються роздачі земель поміщикам в цілому (й тому ж таки 

М.С. Мордвинову) [10; 11; 12; 13], а матеріали однієї із них присвячені 

володінням найвпливовішого можновладця Південної України часів 

імператриці Катерини ІІ – Г. Потьомкіна-Таврійського, які після його смерті 

перейшли до інших осіб, у тому числі й до адмірала Мордвинова [14]. 

Важливим для дослідження діяльності М.С. Мордвинова на півдні 

України є й фонд № 535 – «Попов Василь Степанович. (1653 – 1920). 3101 

од. зб.», чиє походження пов’язано із особою ще одного впливового діяча 

Російської імперії в регіоні, управителя канцелярії Г. Потьомкіна – В. Попова 

(1745 – 1822). Відповідно до цього фонд містить документи канцелярії 

Г.Потьомкіна, зокрема, ордери та розпорядження єкатерининського фаворита 

про відведення земель у Таврійській області [9], а також й іменні накази 

російської імператриці з цього приводу [8]. Подібно до документів 

проанотованих вище фондів, вони дозволяють нам зрозуміти специфіку 

перетворення адмірала Мордвинова на одного з найбільших магнатів краю. 

Тематично наближеними є й документи двох архівних справ, виявлених 

нами у фонді № 801 – «Катеринославський і Таврійський генерал-губернатор 

П.О. Зубов. (1793 – 1796). 60 од. зб.», що теж стосуються окремих епізодів 

відведення земельних володінь М.С. Мордвинову [15; 16]. 

Слід зауважити, що документація губернських і намісницьких установ 

Південної України кінця XVIII – початку ХІХ ст., внаслідок численних 

реформувань і підпорядкувань суб’єктів влади, виявилася розпорошеною по 

кількох архівосховищах сучасної Південної України. Все це є справедливим 

по відношенню до фондів поточних архівів як Новоросійської губернії та 

Катеринославського намісництва (останні два десятиліття XVIII ст.), так і 

трьох південноукраїнських губерній початку ХІХ ст. – Катеринославської, 

Таврійської та Херсонської. 
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Державний архів Одеської області (ДАОО) належить до одного з 

найбільших архівосховищ України. Матеріали за темою дисертаційного 

дослідження представлені, здебільшого, документами початку ХІХ ст. 

Головним чином вони зосередженні в межах гігантського за обсягами фонду 

№ 1 – «Управління Новоросійського та Бессарабського генерал-губернатора 

(1796 – 1874). 29624 од. зб.», за кількома описами.  

Тематично ці справи висвітлюють «поміщицький» вектор діяльності 

М.С. Мордвинова, що є цілком зрозумілим, якщо зважити на те, що під час 

функціонування їх документів адмірал вже відійшов від безпосереднього 

активного управління флотською галуззю, зосередившись на розбудові 

власних латифундій.  

Вони є прямим продовженням і значно доповнюють зібрання ДААРК 

про які йшлося вище. Зокрема, маємо: 1) справу по судових тяжбах за землю 

Мордвинова із мешканцями 12 татарських селищ Байдарської долини в 

Криму, яка тяглася майже чверть століття з 1816 до 1839 рр. [44]; 2) описи 

його маєтків Чорненьке (Чорна Долина) та Овечий Брід у Дніпровському [41, 

арк. 141, 145, 149, 428 – 430] та Миколаївка у Мелітопольському повітах 

Таврійської губернії [41, арк. 282] (всі за 1805 р.); 3) відомості стосовно 

кількості землі та селян в його ж маєтках Миколаївці (однойменне) та 

Троїцьке в Херсонській губернії, поблизу м. Миколаєва [42, арк. 23 – 108 зв.]. 

Усі зазначені справи ДАОО допомогли більш повно реконструювати 

внесок М.С. Мордвинова у заселення земель колишнього Кримського 

ханства, заснування численних населених пунктів, переважна більшість з 

яких існує і до сьогодні. 

Архівні зібрання Державного архіву Дніпропетровської області 

(ДАДО) до Другої Світової війни зберігали найбільшу кількість документів 

кінця ХVІІІ – початку ХІХ ст. на півдні України, оскільки губернське місто  

Катеринослав від самого початку свого заснування, у 1787 р., було 

адміністративним центром намісництв і губерній, та, відповідно до цього, 

місцем зберігання поточних архівів державних установ Російської імперії, які 
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діяли на території Південної України – Катеринославського намісництва, 

канцелярій правителів і губернаторів.  

Так було до початку війни, але ж під час військових дій у 1943 р. фонди 

цього архіву зазнали значних фізичних втрат – більше 80% обсягу. Нищення 

документів призвело до того, що нині роль першоджерел відіграють такі 

специфічні носії вторинної ретроспективної документної інформації, якими є 

описи архівних фондів. Після війни описи втрачених фондів ДАДО було 

зведено архівними працівниками в складі фонду № 1684 – 

«Катеринославська губернська архівна комісія. (1921 – 1874)», за описом № 2 

у кількості 307 одиниць зберігання. Так ці описи фактично перетворилися із 

вторинних на первинні джерела інформації, і нині саме із них історики 

видобувають унікальні історичні факти про події, що мали місце в історії 

нашого регіону [252, с. 208]. 

Звичайно ж, інформація подібного роду є значно вужчою, в порівнянні із 

колись існуючими оригіналами документів, проте вона нині слугує досить 

часто єдиним джерелом нашого знання про минуле. Наведемо конкретний 

приклад, що стосується діяльності адмірала у справі будівництва 

Чорноморського флоту: у описі справ правителя Катеринославського 

намісництва за 1789 р., при складенні опису, було зафіксовано наступний 

заголовок справи № 534 «По рапорту Екатеринославского вице губернатора 

Тибекина, что прибывшие для Черноморского флота 67 чел. плотников 

отправлены в Херсон на 17 конных подводах, нанятых каждую по 15 рублей 

(1789)». Справа налічувала 8 аркушів зі зворотами – величезний масив 

інформації не зворотно втраченої для нас. Проте, навіть по заголовку, без 

точної прив’язки до дати, а знаючи лише рік події, ми можемо 

реконструювати хід забезпечення будівництва флоту на Чорному морі, 

обчислити фінансовий бік транспортування спеціалістів до верфей та багато 

чого іншого [22, арк. 102]. 

Усього ж нами було виокремлено 6 справ-описів, які містять 

інформацію, що відноситься до службової діяльності М.С. Мордвинова як 
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голови ЧАП за періоди: 1786 – 1793 рр. [22]; 1790 – 1795 рр. [21]; 1793 – 1795 

рр. [20]; 1795 р. [19]; 1784 – 1796 рр. [18] та 1797 р. [17]. Все це описи справ 

канцелярій правителя Катеринославського намісництва та Новоросійського 

військового та цивільного губернатора. Тематика вміщеної в них інформації 

є найрізноманітнішою: виконання підрядів для Чорноморського флоту, хід 

будівництва фортечних укріплень і портів, використання каторжників при 

зведенні нових міст на узбережжі Чорного моря, діяльність із заснування 

промислових заводів у Херсоні, Миколаєві та Луганську та багато іншого. 

Державний архів Херсонської області (ДАХО), на відміну від того ж 

ДАДО, не зазнав під час війни настільки катастрофічних втрат фондів. 

Практично неушкодженим дійшли до нашого часу документи фонду № 14 – 

«Херсонська губернська креслярня (1769 – 1922). 3054 од. зб.». Ці матеріали, 

переважно, свідчать про рівень забезпеченості землею новозбудованих міст 

Півдня та особливості їх архітектурної забудови [50], специфіку наділення 

землею слобод, приписаних до ЧАП [51; 53], розкривають механізм 

отримання новими поміщиками краю земельних володінь від російського 

уряду [49] впродовж останніх двох декад XVIII ст.  

Діловодні справи, чия поява хронологічно відноситься до першої 

половини ХІХ ст., а саме до 1830-х років, висвітлюють, здебільшого, не 

державну діяльність М.С. Мордвинова, а регламентацію державою його 

маєткових володінь на теренах Таврійської губернії – у Мордвиновці [46] та 

Чорненькому [47; 48]. Поодинокі справи стосуються ходу різноманітного 

постачання Чорноморського флоту купцями-відкупниками та, скоріш за все, 

потрапили до фонду за випадкових обставин [52]. 

Фонди Державного архіву Миколаївської області (ДАМО) 

відзначаються чи не найбільшою концентрацією документальних джерел за 

темою нашого дисертаційного дослідження з-поміж усіх архівосховищ 

України. В цьому немає нічого дивного, оскільки адмірал Мордвинов, під час 

головування в ЧАП, приділяв велику увагу проблемам розбудови міської 
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інфраструктури, промисловості та комплектації військового та торгівельного 

флотів плавзасобами та спеіалістами.  

У фонді № 243 – «Канцелярія будування міста Миколаєва, 1787 – 

1798 pp. 139 од. зб.», нами було виявлено 16 справ, дотичних проблематиці. 

Специфічними джерелами є журнали реєстрації вхідної і вихідної 

службової кореспонденції за 1788, 1791 – 1792 та 1797 рр., в яких екстрактно 

викладено зміст повідомлень до Канцелярії про хід зведення міста та флоту 

[25; 29; 31; 32; 40]. За формою подачі матеріалу ці відомості є вторинними 

(як і наведенних вище прикладах із ДАДО), проте містять надзвичайно 

багато фактичних даних. 

Ще більше матеріалу за темою дисертації містять справи в яких 

зосереджено накази правителів Катеринославського намісництва, 

Адміралтейств-колегії та ЧАП до керівництва Миколаївського порту та 

Канцелярії будівництва м. Миколаєва, а також зворотні рапорти та звіти за 

період 1790 – 1797 рр. стосовно: 1) оселення у Миколаєві та прилеглих до 

нього адміралтейських слободах амністованих дезертирів і селян-втікачів, а 

також каторжників (колодників), у яких закінчився термін ув’язнення [26; 27; 

30; 35]; заведення в місті та його околицях цегляно-черепичного, парусного 

та канатного заводів, переведення та розміщення спеціалістів для них із 

внутрішніх губерній Російської губернії [33; 34]. 

На увагу дослідника заслуговують також справи присвячені плануванню 

будівництва Миколаєва, Херсона, Севастополя та Одеси (Хаджибея), 

картографування території цих міст та їх найближчих околиць [28; 38]. Не 

менш цінними є відомості стосовно складу населення слобод, підлеглих 

ЧАП, коштів витрачених на їх господарське обзаведення на нових місцях [37; 

39], а також данні про роздачу земель в околицях Миколаєва під маєтки 

офіцерам Чорноморського флоту [36]. 

У фонді № 230 ДАМО – «Канцелярія Миколаївського військового 

губернатора. 1805 – 1900 рр. 11963 од. зб.»., не зважаючи на його великий 

обсяг, нам вдалося віднайти лише одну справу за темою дисертації. Це 
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пояснюється тим, що основний період діяльності фондоутворювача не 

співпадає із часом перебування М.С. Мордвинова на чолі ЧАП, а саму справу 

було заведено у зв’язку із необхідністю отримання губернаторською 

канцелярією ретроспективної документної інформації про історію 

будівництва Миколаєва. Відповідно до цього більшість документів XVIII ст., 

присутніх у справі, є копіями, а не оригіналами, що, однак, аніскільки не 

зменшує їх інформативну вартість [23]. 

Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. 

В. Вернадського (ІР НБУ) є чи не найбільшим сховищем історичних 

документів серед бібліотечних і музейних зібрань України. Проте, матеріали, 

які стосуються історії колонізації чорноморського узбережжя наприкінці 

ХVІІІ ст. та зберігаються в фондах ІР НБУ, не утворені внаслідок діяльності 

певних адміністративних інституцій Півдня, а є включеннями до 

різноманітних предметно-тематичних колекцій, сформованих впродовж ХІХ 

– початку ХХ ст. науковими товариствами, інституціями або окремими 

дослідниками: 

 фонд V «Одеське товариство історії та старожитностей» [63];  

 фонд X «Академія Наук УСРР» [64];  

 фонд XLII «Особисті матеріали Н.Д. Полонської-Василенко» [65]. 

Тематика актуалізованих у збірках ІР НБУ справ здебільшого стосується 

соціально-економічної складової процесів заселення Південної України – 

склад населення, розвиток промисловості, що обслуговувала Чорноморський 

флот й т. п. Ці матеріали допомогли нам реконструювати загальну атмосферу 

в якій відбувалася діяльність адмірала М.С. Мордвинова на Півдні України. 

Внаслідок того, що Північне Причорномор’я належало до регіонів 

пріоритетних інтересів внутрішньої і зовнішньої політики Російської імперії, 

центральні архівні зібрання сучасної Російської Федерації надзвичайно добре 

укомплектовані документальними комплексами державних установ XVIII – 

ХІХ ст. – міністерств, похідних канцелярій царських сановників, командирів 

флотів і начальників портів. 
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Cеред російських архівних установ Російський державний архів 

Військово-морського флоту (Российский государственный архив Военно-

морского флота – РГАВМФ) у м. Санкт-Петербурзі налічує найбільшу 

кількість фондів, що зберігають матеріали за темою дисертації. Цей факт є 

очікуваним і зрозумілим – адже більша частина службової діяльності 

М.С. Мордвинова була пов’язана із морською справою. 

Заслуговують на першочергову увагу зібрання фонду № 197 – 

«Канцелярия князя Г.А. Потемкина-Таврического по управлению 

Черноморским флотом. (1778 – 1801). 99 ед. хр.», утвореного за рахунок 

поточної документації всесильного фаворита Катерини ІІ. Переважно це 

накази самої імператриці, князя Потьомкіна, Правлячого Сенату та 

Адміралтейств-колегії до ЧАП, та звітні рапорти і донесення 

М.С. Мордвинова М. Каховського, М. Фалєєва та інших відповідальних осіб. 

Тематично матеріали фонду розкривають хід створення військового флоту на 

Чорному морі [67], будівництво портів, верфей і заводів у містах Херсоні, 

Севастополі, Миколаєві та Очакові [68; 70], розвиток зовнішньої торгівлі 

через зазначені порти [69]. 

Подібним до попереднього за обставинами свого утворення є й фонд № 

239 РГАВМФ – «Канцелярия генерал-фельдцейхмейстера графа П.А. Зубова 

по управлению Черноморским флотом и портами. (1778 – 1799). 29 ед. хр.». 

Великий ступінь впливу інституції фаворитизму на всі галузі суспільного 

життя російської держави за часів правління Катерини ІІ як не найкраще 

сприяв тому факту, що всі її наперсники вважали за обов’язкове наслідувати 

князя Потьомкіна в його опікуванні справами Південного краю. 

Як результат, серед паперів канцелярії П. Зубова опинилися матеріали 

про будівництво доків, казарм, шпиталів, водопроводів в портових містах 

Миколаєві, Севастополі та Херсоні: укази та рескрипти імператриці та 

можновладців, кошториси, проекти та листи самого адмірала Мордвинова та 

інше. На особливу увагу заслуговують матеріали стосовно розробок залізної 

руди та кам'яного вугілля в Донецькому повіті Катеринославської губернії, 
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будівництво Катеринославського та Херсонського ливарних заводів, 

розвиток садівництва і виноградарства в Криму, проектування та реальне 

втілення в життя яких було справою рук М.С. Мордвинова [71; 72; 73; 74; 75; 

76]. 

Плідні результати дали евристичні дослідження фонду № 245 того ж 

архіву – «Черноморское адмиралтейское правление. Херсон-Николаев. (1785 

– 1798). 145 ед. хр.», що почасти було передбачуваним, адже 

М.С. Мордвинов тривалий час обіймав посаду керівника саме цієї установи. 

Тут було виявлено 5 архівних справ, у яких відбилися факти: 1) опікування 

М.С. Мордвиновим справами Чорноморської козачої флотилії із «вірних» 

запорожців, яка діяла в складі Чорноморського флоту під час російсько-

турецької війни 1787 – 1791 рр. [77; 78; 79]; 2) контролю князя 

Г. Потьомкіна-Таврійського за виконанням М.С. Мордвиновим його 

директив із ведення військових дій проти турецького флоту на акваторії 

Дніпровсько-Бузького лиману та розбудову флотської інфраструктури в 

новозаснованих містах Півдня [80; 81]. 

Окремі документальні комплекси за темою дисертаційного дослідження 

вдалося актуалізувати ще в кількох фондах РГАВМФ, зокрема: 

 фонд № 1048 – «Артиллерийская экспедиция при Главном управлении 

Черноморского флота и портов (1794 – 1860). 365 ед. хр.» – справа стосовно 

діяльності Херсонського ливарного заводу [82]; 

 фонд № 1069 – «Херсонский порт (1778 – 1854). 94 ед. хр.» – про 

будівництво військових кораблів для Чорноморського флоту на Херсонській 

верфі [83]; 

 фонд № 1331 – «Атласы, карты и планы архива Центрального 

картографического производства ВМФ (1550 – 1920). 9435 ед. хр.» – плани та 

схеми міст Херсона та Миколаєва [84; 85; 86; 87; 88]. 

Всі вони значно мірою допомагають реконструювати діяльність 

М.С. Мордвинова на Півдні України в часи його перебування на посаді 

голови ЧАП та командира Чорноморського флоту. 
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Перспективним напрямком роботи із виявлення першоджерел стало 

опрацювання зібрань ще одного із архівів Санкт-Петербургу – Російського 

державного історичного архіву (Российский государственный 

исторический архив – РГИА). Цей архів переважно зберігає фонди вищих 

державних установ Російської імперії початку ХІХ ст. (від часу проведення 

«міністерських» реформ 1801 – 1802 рр.), тобто за той період часу, коли 

М.С. Мордвинов брав участь у справах Півдня майже виключно в іпостасі 

поміщика.  

У результаті пошуків з’ясувалося, що у родовому фонді графського роду 

Мордвинових – фонд № 994 «Мордвиновы. (1642 – 1917). 2287 ед. хр.» 

РГИА, з-поміж документів інших представників фамілії було виокремлено й 

документи особистого архіву адмірала М.С. Мордвинова. Значна кількість 

цих документів була опублікована на початку XX ст. в «Архиве графов 

Мордвиновых» (про це див. нижче), однак значна їх кількість залишилася не 

введеними до наукового обігу. 

Документи, що не увійшли до десятитомного видання зосереджені у 16 

справах цього фонду. Насамперед, це традиційні матеріали що стосуються 

будівництва нових міст та флоту на Чорному морі [105; 106; 107; 111; 123]. 

Виявлено також значну кількість кошторисів по підрядах Чорноморському 

флоту, листів та скарг купецтва до ЧАП [108; 110]. Присутні в фонді й 

документи з розслідування так званого «Кавунового бунту», який стався в 

Херсоні у 1796 р. [109]. Найбільше ж у фонді матеріалів до історії 

поміщицьких господарств М.С. Мордвинова на Півдні України за період з 

1791 до 1843 рр.: купчі та закладні на маєтки [117; 118], судові тяжби за 

землю в Криму [116; 119], звіти управляючих та прибутково-видаткова 

фінансова документація маєтків [115; 120; 121; 122]. 

Наступний (і останній) із обстежених нами російських архівів, 

Російський державний архів давніх актів (Российский государственный 

архив древних актов – РГАДА) також належить до одного із найбільших 

сховищ документів доби Російської імперії з-поміж існуючих на території 
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Російської Федерації. Група фондів, які репрезентують документи за 

тематикою дослідження, хоча й не є настільки представницькою як у тому ж 

РГАВМФ, все ж таки містить значну кількість справ. Йдеться про 2 фонди 

РГАДА – №№ 16 і 21. 

У фонді № 16 – «Внутренее управление». (1688 – 1857). 1601 ед. хр.» 

зосереджено комплекс документів кінця ХVІІІ ст., які було сформовано 

особистою канцелярією (Кабінетом) російської імператриці Катерини ІІ. 

Серед матеріалів даного фонду особливу цінність для розуміння механізму 

регулювання верховною владою імперії процесів колонізації Північного 

Причорномор’я у 1780-х – 1790-х роках, мають накази Катерини II та звітна 

документація намісників і генерал-губернаторів Півдня – князя 

Г. Потьомкіна-Таврійського [92; 93; 94; 95; 96; 97] та графа П. Зубова [89; 90; 

98]. На особливу увагу заслуговують рапорти та звіти цим двом 

можновладцям від місцевого командування, відповідального за всі питання 

пов’язані із Чорноморським флотом та портовими містами узбережжя – 

насамперед, правителя ЧАП М.С. Мордвинова. «Третинна» (за 4 місяці року) 

форма такої звітності дозволяє простежити в динаміці його діяльність із 

розбудови флоту та будівництво Херсона, Миколаєва та Севастополя.  

Надзвичайно важливим є й матеріали фонду № 21 РДАДА – «Дела 

морского ведомства. (1655 – 1854). 178 ед. хр.». У ньому було актуалізовано 

документи 5 справ. Тематика їх є «традиційною»: будівництво та 

комплектування флоту, портів і підприємств військової галузі на Півдні 

України в останній декаді XVIII ст. та участь у цьому адмірала 

М.С. Мордвинова [99; 100; 101; 102; 103]. 

Продовжуючи огляд джерельної бази дисертаційного дослідження, ми 

не можемо не відзначити той факт, що значну кількість документів за темою 

було введено до наукового обігу шляхом їх публікації. Процес цей тривав 

упродовж ХІХ – ХХ ст., та відбувався за участі як дослідницького загалу та 

наукових інституцій, так і завдяки діяльності державних органів управління. 
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Зокрема, значну частину документів з досліджуваної проблеми було 

надруковано у «Полном собрании законов Российской империи»  (перший 

випуск – з 1649 до 1830 рр.). При тому, що зібрання документів формувалось 

М. Сперанським (1772 – 1839) вибірково та у скороченій формі, «ПСЗРИ» 

вже у перші роки по виходу привернуло до себе пильну увагу істориків. 

Документи, які стосуються регламентації службової діяльності 

М.С. Мордвинова на Півдні російським урядом, увійшли до томів з 22 до 25-

го [180; 182; 183; 184], а також до морської частини «Книги штатов» [185]. 

Переважно це були іменні накази імператриці, розпорядження Правлячого 

Сенату, інструкції та штатні розписи портів, фортець та верфей Південної 

України. 

Із наступних публікацій джерел за темою слід відзначити 

фундаментальний «Архива графов Мордвиновых», ініціатором видання 

якого стала рідна онука адмірала К. Мордвинова. На момент публікації 

фамільний архів Мордвинових нараховував більш ніж майже дев’ять тисяч 

документів, майже половина з яких утворилась внаслідок службової 

діяльності М.С. Мордвинова. Наукове редагування документів та загальну 

підготовку до друку здійснив відомий історик єкатерининської епохи 

В. Більбасов. Усього АГМ складається із десяти томів. Переважна більшість 

документів, що стосуються діяльності адмірала на Півдні України  

наприкінці XVIII ст. зосереджено у перших двох томах, виданих у 1901 р. 

[125; 126]. За своїм змістом вони являють собою: 1) маніфести та накази 

імператорів щодо управління Чорноморським флотом (зокрема 16 рескриптів 

Катерини II особисто до М.С. Мордвинова); 2) розпорядження Г. Потьомкіна 

та П. Зубова про забезпечення флоту провіантом та будівництва міст 

Миколаєва, Севастополя та Херсона. Крім цього, до першого тому увійшли 

донесення адмірала М.С. Мордвинова Катерині ІІ про стан торгівлі в 

Севастополі в 1792 р. та про розвиток виноградарства та виноробства у 

Тавриді [125, с. 284]. Всього ж у АГМ було опубліковано 51 документ, який 
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має безпосереднє відношення до історії Південної України останньої декади 

XVIII – початку ХІХ ст.  

Починаючи з 1830-х років значну частину документів було 

оприлюднено завдяки зусиллям таких дослідників історії Південної України, 

як М. Мурзакевич, М. Дубровін, О. Богуміл, П. Іванов та інших. 

Публікаторська діяльність зазначених осіб була напрямком діяльності 

наукових товариств, що виникли в різних містах Південної України 

впродовж ХІХ ст. 

Так, із 1839 р. розпочало свою діяльність Одеське товариство історії та 

старожитностей, засновниками якого стали М. Мурзакевич, М. Кір’яков та 

Д. Княжевич. Оскільки згідно статуту Товариства основним напрямком його 

діяльності було проголошено пошук, упорядкування і видання документів і 

актів, що відносилися до історії краю, вже із 1844 р. розпочалося видання 

його «Записок». Упродовж майже 70 років (з 1844 до 1912 рр.), було видано 

30 томів ЗООИД, на сторінках яких здійснено 101 публікацію документів з 

історії Південної України кінця XVIII ст. Певна частина із них прямо 

стосується теми нашої дисертації [204]. 

Наприклад, предметом публікацій М. Мурзакевича на сторінках ЗООИД 

упродовж кількох років стали документи, що потрапили в розпорядження 

Одеського товариства з архіву ЧАП, і які містили понад 185 ордерів князя 

Г. Потьомкіна з різних питань. Через великий обсяг здійснити публікацію 

цих документів за один раз було неможливо, тож М. Мурзакевич вирішив 

частинами опублікувати найцікавіші з них, у тому числі й у формі витягів.  

Перші із них побачили світ вже у другому томі «Записок». То були 

ордери князя Г. Потьомкіна-Таврійського часів російсько-турецької війни 

1787 – 1791 рр. стосовно організації оборони краю, зміцнення 

Чорноморського флоту тощо [193]. У четвертому томі було видано ордери 

стосовно розбудови «Новоросії» взагалі та м. Миколаєва зокрема [175]. Хоча 

й не системно, публікації зазначеного документального комплексу тривали. 

У восьмому, дев’ятому та одинадцятому томі «Записок» Одеського 
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товариства, М. Мурзакевичем було продовжено публікацію документів ЧАП, 

зокрема, матеріалів до історії міст Миколаєва та Херсона 158; 176; 178. А 

вже через випуск, у тринадцятому томі ЗООИД було опубліковано ордери 

(накази) князя Г. Потьомкіна за 1791 р. М. Фалєєву стосовно будівництва 

Миколаєва [167]. Загалом епопея із оприлюдненням цих документів 

розтяглася більше ніж на півстоліття – останні було видрукувано 

М. Мурзакевичем на сторінках ЗООИД аж у 1901 р. [168].  

З появою наприкінці XIX – на початку XX століть в містах Південної 

України губернських архівних комісій, зокрема Таврійської та 

Катеринославської, процес наукового пошуку конкретизувався появою на 

сторінках їх видань – «ИТУАК» та «ЛЕУАК» – великої кількості 

археографічних праць і наукових розвідок із історії заселення краю на рубежі 

XVIII – ХІХ ст., та внеску в цей процес М.С. Мордвинова.  

Таврійська вчена архівна комісія, яка діяла на теренах однойменної 

губернії упродовж 1887 – 1920 рр., відіграла важливу роль в актуалізації 

комплексів документів із історії краю часів його входження до складу 

Російської імперії. Об’єктом дослідження та публікацій науковців, дотичних 

до її діяльності стали архівні фонди Сімферополя, Одеси, Миколаєва, 

Херсона та Миколаєва. Найбільш активними публікаторами були П. Іванов 

[156; 157; 173], А. Маркевич [250], Г. Кіреєнко [174] та Ф. Лашков [247]. 

Тематично, сформовані ними збірки документів, висвітлювали організацію 

оборони регіону, процес перерозподілу земельного фонду, його господарську 

розбудову. 

Хоча публікації документів на сторінках ЛЕУАК не були настільки 

кількісними, як у ИТУАК, їх наукову вартість не можна недооцінити. Так, у 

1905 р. у Катеринославі О. Богумілом було видано дві збірки ордерів князя 

Г. Потьомкіна-Таврійського, віднайдених в архіві Катеринославського 

губернського правління. На нашу увагу заслуговує перший випуск, який 

складається з ордерів 1790 – 1791 рр. (другий стосується часу 1775 –
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 1776 рр.), тобто відноситься до часу служби М.С. Мордвинова на Півдні 

[135]. 

Достатньо активно публікувалися матеріали з історії колонізації 

Південної України не тільки продовжуваними виданнями наукових 

товариств, що діяли власне на теренах нашого краю, але й часописами 

загальноімперського рівня, які в обох столичних містах Російської імперії 

ХІХ ст. – Москві та Санкт-Петербурзі. 

Так, упродовж 1863 – 1908 рр. одним із флагманів у галузі 

археографічних публікацій був заснований і редагований П. Бартєнєвим 

журнал «Русский архив». Виходячи із самої назви цього часопису, його 

головним завданням стала публікація історичних документів, мемуарів, 

зображень тощо. За період виходу журналу в світ, згідно підрахунків 

професора А. Бойка редакцією «Русского архива» було здійснено 68 

публікацій, які певною мірою стосувалися історії Північного Причорномор’я 

кінця XVIII – початку ХІХ ст. [204].  

Переважно це були листи та доповіді Катерині II від Г. Потьомкіна, а 

також рапорти до останнього від М. Фалєєва та М.С. Мордвинова із різних 

військових і господарських питань Півдня [166; 172; 192].  

Окрім цього, на сторінках «Русского архива» було опубліковано 

мемуари Л.-Ф. Сегюра [191] та Д. Мертваго [163] (невдовзі перевидано 

окремими книгами) та Е. Дрімпельмана [154], в яких відбилися враження 

зазначених осіб від перебування в Північному Причорномор’ї в часи, що 

припали на службову діяльність там адмірала М.С. Мордвинова. 

Вагомим був і внесок окремих дослідників. Поміж археографічних 

публікацій другої половини ХІХ ст. своєю ґрунтовністю та обсягом вміщених 

матеріалів виділяється археографічний доробок академіка М. Дубровіна, 

який підготував три томи документів, що стосувалися різних аспектів 

імперської колонізації Криму часів підпорядкування його Г. Потьомкіну. У 

цьому виданні вміщено 386 документів, які безпосередньо стосувалися 
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історії Південної України наприкінці XVIII ст., у тому числі й будівництва 

Чорноморського флоту та його портових баз [136; 137; 138].  

Зміна за радянської доби характеру історичних досліджень, які на довгі 

роки стають на платформу марксистської доктрини, а відтак і дослідницьких 

зацікавлень не могли не позначитись на археографічному процесі. Оскільки 

М.С. Мордвинов був представником феодальної верхівки та імперським 

сановником (нехай навіть і надзвичайно ліберальним), він апріорі не міг 

стати суб’єктом не тільки окремого історичного дослідження, а навіть і 

публікації документів. Відтепер його персона якщо й була присутня в них, то 

виключно як другорядна деталь загального «соціально-економічного 

розвитку».  

Саме у такій іпостасі він постає у збірці із 265 документів, підготовленій 

та виданій Д. Яворницьким у 1929 р. Ці документи було виявлено ним у 

зібраннях Дніпропетровського крайового архіву, зокрема, в фондах 

Катеринославської казенної палати, та хронологічно охоплювали більше ніж 

століття – з 1751 по 1856 рр. Низка із них прямо стосується службової 

діяльності М.С. Мордвинова на Півдні (док. №№ 116 – 117, 123, 130, 151, 

159, 161, 261). Здійснена Яворницьким публікація була надзвичайно цінною, 

оскільки сам він відзначав, що значна їх частина не зворотно щезла в роки 

Громадянської війни [199].  

Серед археографічного доробку радянських часів помітне місце 

займають публікації здійснені відомою дослідницею Південної України 

Н. Полонською-Василенко. Зокрема, нею також було опрацьовано фонд 

Катеринославського губернського правління Дніпропетровського архіву, на 

підставі чого було сформовано збірку «Матеріали до історії гірничої 

промисловості Донбасу» із 17 документів. Особливу цікавість для нас 

становлять рапорти 1795-го року катеринославському наміснику Й. Хорвату 

від різних осіб, в яких висвітлюється роль адмірала Мордвинова в організації 

видобутку кам’яного вугілля та залізної руди в Донецькому повіті, 
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транспортування їх через Таганрог Азовським та Чорним морями до Херсона 

на тамтешній ливарний завод [181]. 

Репресії проти української історичної науки та згортання краєзнавчих та 

регіональних студій, які відбулися за сталінських часів на довгі роки 

припинили археографічні публікації дотичні до постаті М.С. Мордвинова. 

Лише у 1982 р. побачив світ збірник документів з історії робітничого класу 

України із середини XVIII ст. і до 1861 р. Із 283 опублікованих у збірці 

документів 9 висвітлюють процес будівництва портових міст Херсону та 

Миколаєва, об’єктів і кораблів Чорноморського флоту в них, кількості 

задіяних при цьому вільнонайманих робітників, умов їх праці. Походять ці 

документи із фонду № 197 – канцелярії Потьомкіна – РГАВМФ [155].  

Певна активізація у справі публікації джерел почала відбуватися з кінця 

1980-х років, коли місцеві товариства краєзнавців Півдня України 

розпочинають свою діяльність.  

На особливу увагу заслуговує збірка документальних матеріалів з історії 

міста Миколаєва видана місцевими краєзнавцями до його 200-річного 

ювілею. У ній було опубліковано 72 документи досліджуваної нами доби, 

переважно із фондів того ж таки РГАВМФ, значна частина з яких висвітлює 

роль М.С. Мордвинова як будівничого Миколаєва [170]. Матеріали місцевого 

обласного архіву – ДАМО, того ж періоду та тематичної спрямованості було 

вміщено у іншому ювілейному виданні [232]. Характерною тенденцією цих 

публікацій стало повернення із забуття історичної постаті адмірала. 

Крім цього, слід відзначити публікації джерел до історії Південної 

України кінця XVIII – початку ХІХ ст., здійснені запорізькими науковцями 

під керівництвом професора А. Бойка впродовж першої декади ХХІ ст. 

Тематично вони висвітлюють процеси державної, поміщицької та народної 

колонізації Північного Причорномор’я та участь у них адмірала 

М Мордвинова та базуються на зібраннях центральних и місцевих 

архівосховищ України та Росії – РГАДА, РГИА, ДААРК, ДАОО, ДАХО та 

ДАМО [146; 147; 148; 149]. 
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Таким чином, ми можемо констатувати, що виявлений, описаний та 

введений до наукового обігу комплекс як неопублікованих, так і 

опублікованих, документальних джерел за темою дисертаційного 

дослідження є цілком репрезентативним та забезпечує ґрунтовну джерельну 

базу для подальшого наукового синтезу.  

Оскільки аналітико-синтетичній частині, згідно норм наукового 

дослідження, має передувати процедура класифікації актуалізованої 

джерельної бази, нами було визнано за доцільне здійснити її за кількома 

напрямками, а саме – за походженням та видовою належністю. 

За критерієм походження комплекс документальних джерел, 

використаних при написанні дисертації, можна розподілити на матеріали: 1) 

центральних органів влади; 2) місцевих адміністративних установ – як 

цивільних, так і військових; 3) акумульовані внаслідок службової та 

приватної діяльності окремих осіб.  

Серед матеріалів, що створені органами центральної влади відзначимо 

документи: 1) імператорів (Катерини ІІ, Павла І та Олександра І) [198, 

с. 358]; 2) вищих імперських сановників – Г. Потьомкіна та П. Зубова [171, с. 

55, 126, 283]; 3) центральних адміністративних установ Російської імперії 

(Правлячого Сенату, Морської та Військової колегії (з 1801 р. реформованих 

у міністерства), Експедиції державного господарства (з 1801 р. – 

Міністерства державного майна) та ін. [189, с. 87 – 88, 112 – 114; 198, с. 374]. 

Контролювання зазначеними інституціями центральної влади процесів 

колонізації Південної України відбилося у наявності їх законодавчих 

розпоряджень і настанов у поточній документації установ імперського та 

місцевого рівня (відповідно – у сучасних архівних фондах Російської 

Федерації).  

Документи, виникнення яких пов’язано із діяльністю канцелярій 

місцевих адміністративних установ: 1) адміралтейських правлінь, портів і 

верфей [144, с. 76 – 77]; 2) губернських канцелярій та намісницьких правлінь 

[143, с. 45 – 48, 303]; 3) межових контор і креслярень [145, с. 24 – 28], 
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представлені, в першу чергу, компактними зібраннями у фондах обласних и 

республіканських архівів України. Вони становлять як окремі архівні фонди, 

так і входять складовою частиною до інших архівних колекцій. Від 

початкового обсягу документальних пам’яток цієї підгрупи до нашого часу 

дійшло набагато менше, якщо порівнювати із фондами центральних установ. 

Серед документів, утворених у результаті приватної та службової 

діяльності державних діячів, відзначимо матеріали що комплектують 

родовий архівний фонд Мордвинових [190, с. 156; 197, с. 88]. Переважна 

частина із них сповна відбиває діяльність Миколи Семеновича Мордвинова в 

якості не тільки адмірала, але й як приватної особи – поміщика Південної 

України. 

Видовий принцип класифікації матеріалів різних типів – 

документальних, наративних і зображальних – дає нам змогу більш чітко 

окреслити коло джерел у їх типологічному розмаїтті. Саме цей метод 

дозволив структурувати актуалізований корпус джерел, що є невід’ємною 

складовою історичного дослідження [260, с. 5 – 6, 22].  

За своєю видовою належністю, документальні джерела дисертаційного 

дослідження розподіляються на актові, діловодні (справочинні) та обліково-

статистичні.  

Актові джерела відзначаються масовим характером та чисельністю видів 

– накази та маніфести, грамоти, «ордери», положення, інструкції. 

Переважають законодавчі акти. Більшість з них походить від органів 

центральної влади Російської імперії – монархів, керівників колегій і 

міністерств. Значну кількість актових документів, було опубліковано 

впродовж ХІХ ст. зусиллям державних органів, окремих дослідників і 

наукових товариств у складі вже згадуваних корпусів – ПСЗРИ, АГС та АГМ. 

Проте, частина актів не потрапила до подібних збірок через розпорошеність 

по окремих фондах, зокрема, у комплексах, що відклалися внаслідок 

діяльності М.С. Мордвинова на чолі ЧАП. Певну кількість цих документів 
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було введено до наукового обігу саме при написанні дисертаційного 

дослідження [73, 80-81].  

Аналіз актових документів дає змогу дослідити державну політику 

Російської імперії щодо південноукраїнського регіону в цілому, та такі її 

складові, як мілітаризація, урбанізація та індустріалізація, розв’язання 

демографічної проблеми та роль М.С. Мордвинова в їх реалізації.  

Діловодні (справочинні) джерела за своїм функціональним 

спрямуванням складаються з документів кількох різновидів: 1) розпорядчих: 

ордери та пропозиції; 2) звітних: рапорти, донесення, промеморії; 3) 

посвідчувальних: білети на володіння землею, фінансові квитанції і векселя 

тощо; 4) епістолярних – матеріали службового листування. 

Переважну більшість адміністративно-розпорядчих документів 

становлять ордери, розпорядчі листи та пропозиції вищого військового та 

цивільного російського командування на півдні України, у особі намісників і 

генерал-губернаторів керівництву місцевих органів влади та адміралітету 

(генералітету), та відповідна ним звітна документація у вигляді рапортів та 

промеморій. Загальна мілітаризація Північного Причорномор’я, яка 

відбувалася наприкінці XVIII – на початку ХІХ ст. сприяла появі саме такого 

виду пам’яток та перетворення їх на численний підвид документальних 

джерел [89-90, 92-93, 99].  

Дещо осторонь розпорядчо-звітної діловодної документації стоять 

посвідчувальні документи, продукування яких було зумовлено необхідністю 

юридичного оформлення відносин між державою, у нашому випадку 

Російською імперією, та конкретними фігурантами – поміщиками, громадами 

міщан, адміралтейських поселян, іноземних колоністів та ін. У переважній 

більшості випадків посвідчувальні документи супроводжували процес їх 

наділення землею, господарчого обзаведення та різних видів і форм 

господарювання [7-16, 42, 45-48, 51, 53]. 

Важливість діловодних документальних джерел для реконструкції 

діяльності М.С. Мордвинова на Півдні полягає в тому, що їх інформативний 
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потенціал дозволяє нам відтворити механізм взаємодії між центральною 

державною владою та місцевим керівництвом (а головне, між конкретними 

історичними особами) з приводу різних аспектів колонізації краю, 

реконструювати плин історичних процесів на найнижчому рівні дослідження 

– мікроісторичному. 

Обліково-статистичні документальні джерела з досліджуваної проблеми 

представлені, головним чином: 1) зведеними відомостями коштів, 

витрачених на будівництво міст, флоту та промислових підприємств на 

узбережжі Чорного моря; 2) відомостями на отримання жалування 

працівниками; 3) статистиками промислового виробництва підприємств 

оборонної галузі; 4) матеріалами, які відбивають земельне забезпечення 

мешканців краю – відомостями про роздачу земель, відведення ділянок тощо; 

5) відомостями з зазначенням чисельності населення у окремих містах 

селищах [23-30, 33-35, 42, 49]. 

Всі зазначені різновиди обліково-статистичних документів дозволяють 

не тільки реконструювати складні господарські процеси у таких видах як 

промислове та аграрне виробництво Південної України, але й дослідити 

особистий внесок адмірала Мордвинова у розбудову інфраструктури регіону.  

Епістолярії у більшості випадків носять службовий, а не приватний 

характер, що було обумовлено високою посадою адмірала та важливістю 

покладених на нього повноважень. Контрагентами, по відношенню до того ж 

М.С. Мордвинова, виступають Г. Потьомкін, П. Зубов, В. Каховський, 

М. Фалєєв, О. Суворов, Й. де Рібас та інші історичні діячі досліджуваної 

доби [73, 79-81, 92, 98].  

Писемні джерела наступного типу – наративні, представлено роботами 

описового та мемуарного характеру. Визначальними рисами описових 

наративів, які відмежовують їх від мемуаристики, є їх науковий (чи 

наближений до нього) характер, практичне спрямування (забезпечення 

потреб держави та суспільства в корисній для них інформації) та високий 

рівень синхронності (оприлюднення матеріалів відбувається у самий 
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короткий термін). Втім, досить часто провести межу між цими двома 

різновидами достатньо складно. 

Описові праці, використані при написанні дисертації, переважно 

відносяться до перших років приєднання Північного Причорномор’я до 

складу Російської імперії після російсько-турецьких війн останньої чверті 

XVIII ст. Мета їх появи була чіткою та прозорою – дати імперським 

управлінцям уявлення про географію краю, його населення й т. ін. 

Так, відомий російський науковець єкатерининської епохи – Василь Зуєв 

(1754 – 1794), який відвідав Південну Україну впродовж весни-осени 1784 р., 

навів у своїх «Путешественных записках» враження від відвідин Херсону, 

знайомства із М.С. Мордвинова, дав оцінку його діяльності [186]. 

Робота російського офіцера, вченого-натураліста за своїми інтересами, 

Андрія Мейера (1742 – 1807), який служив у краї під час та після чергової 

війни із турками, стала наступним кроком у справі вивчення та опису 

Північного Причорномор’я. Автор наводить низку цікавих відомостей про 

флору та фауну, гідроресурси краю, описує техніку землеробства у різних 

груп населення області, наводить конкретні – вдалі та невдалі – заходи влади 

із заселення регіону [179]. Все це дозволяє відтворити загальний історичний 

фон, на тіл якого відбувалася діяльність М.С. Мордвинова. 

Такими, що поєднують у собі як описові, так і мемуарні риси, є праці 

російського судейського чиновника Павла Сумарокова (1764 – 1846), який у 

приватних і службових інтересах перебував у регіоні у 1799 – 1802 рр. 

Надзвичайно важливими є його описи портових міст Херсона, Миколаєва та 

Севастополя, із акцентуванням на нових здійсненнях із їх розбудови, 

словесні замальовки поміщицького маєтку Мордвинова в Байдарі, роздуми 

над характером його конфлікту із навколишніми татарськими селянами [194; 

195; 196]. 

Мемуаристику XVIII ст. представлено, головним чином, спогадами 

іноземців – як таких, що перебували на російській службі, так і тих, що 
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знаходилися на Півдні нетривалий час, за службовою чи приватною 

потребою.  

Дотримуючись хронологічного принципу, проанотуємо мемуарну 

спадщину німця-медика Ернеста Вільгельма Дрімпельмана (1758 – 1830) 

[154]. Упродовж 1783 – 1790 рр. він жив у Херсоні та Миколаєві, чимало 

попоїздив краєм, брав участь у штурмі Очакова в 1789 р. Його спогади дають 

нам широку панораму перетворень, висвітлюють роль керівника ЧАП у них. 

Також відзначимо записки Шарля-Жільбера Ромм (1750 – 1795), який 

служив вихователем дітей в родині сановитого єкатерининського вельможі 

графа Строганова та завдяки цьому відвідав Південний край у 1786 р. [188]. 

Наступними за часом появи слід поставити спогади французького 

посланника при російському дворі Луї-Філіпа де Сегюра (1753 – 1830), який 

взяв участь у великій подорожі імператриці Катерини ІІ на Південь у 1787 р. 

[153].  

Обидва ці мемуаристи були людьми ліберальних поглядів – Сегюр брав 

участь у війні за незалежність північноамериканських колоній, а Ромм 

згодом став одним із діячів Французької Революції. Це дозволило їм 

неупереджено оцінити характер імперських перетворень в регіоні, 

наголосити не тільки на позитивних, але й на негативних наслідках цих 

процесів. 

Надзвичайно цікавими є й спогади двох іноземних офіцерів – Роже де 

Дама (1765 – 1823) та Франца де Волана (1752 – 1818), діяльність яких на 

Півдні синхронно співпала із часом служби М.С. Мордвинова.  

Так, Р. де Дама, який перебував у самому вирі російсько-турецької війни 

1787 – 1791 рр., хоча й служив у сухопутних військах, поміж іншого залишив 

нам розгорнуту картину дій флотилії молодого Чорноморського флоту, 

очолюваної М.С. Мордвиновим, у Дніпровсько-Бузькому лимані [152].  

Інженер-фортифікатор, картограф і гідрограф Ф. де Волан, разом із Й. де 

Рібасом, був одним із засновників Одеси. Оскільки процес виникнення 

великого морського порту на місці колишньої турецької фортеці Хаджибей 
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відбувався в умовах жорсткої конкуренції та навіть інтриг з боку 

М.С. Мордвинова, який вважав, що порт треба будувати в Очакові, записки 

де Волана дають нам змогу не тільки краще осягнути специфіку відносин між 

можновладцями краю, але й замислитися на інваріантністю його історичного 

розвитку, осягнути не тільки здобутки, але й невдачі адмірала на поприщі 

розбудови міст регіону [140, с. 224 – 305]. 

З-поміж місцевих мемуаристів відзначимо двох чиновників – секретаря 

імператриці Олександра Храповицького (1749 – 1801) [150] та 

потьомкінського ад’ютанта Романа Цебрікова (1763 – 1817) [139], які в своїх 

щоденниках закарбували загальний перебіг історичних подій, пов’язаних із 

перетвореннями регіону. Постаті М.С. Мордвинова на сторінках їхніх 

нотаток відведено хоча й не центральне, проте поважне місце, зокрема, як 

удачливого та результативного флотоводця. 

Спогади дочки адмірала – Наталі Мордвинової, попри свій крайній 

суб’єктивізм у оцінці діянь адмірала (що цілком зрозуміло), дозволяють нам 

зануритися у приватне життя родини Мордвинових, осягнути неофіційний 

бік життя досліджуваної нами постаті [141].  

Зазначимо, що достатньо вузьке коло «вітчизняних» мемуаристів кінця 

XVIII – початку ХІХ ст. в цілому відбиває рівень розвитку мемуарного 

жанрів у російській писемній традиції на зламі віків. 

Однак, у не залежності від походження та напрямків діяльності авторів 

розглянутих мемуарних джерел, усі вони є надзвичайно цінними для 

повновартісного відтворення історії діяльності М.С. Мордвинова в 

південноукраїнському регіоні. 

Зображальні джерела за темою дисертаційного дослідження переважно 

представлено картографічними пам’ятками, більшість з яких було створено 

на вимогу управлінських структур Російської імперії. Вони мали 

прислужитися потребам військової та цивільної адміністрації у 

інкорпорованих імперією землях Північного Причорномор’я. 

Функціонування місцевих установ – губернських канцелярій, намісницьких і 
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адміралтейських правлінь, також не відбувалося без забезпечення їх 

виконавців засобами орієнтування на підлеглих територіях, проектними та 

робочими планами будівництва нових міст – Херсона, Миколаєва, 

Севастополя. У зібраннях фондів Морського міністерства, ЧАП і 

Новоросійської губернської креслярні збереглося чимало карт і планів 

місцевостей та міст Південної України, складених офіцерами-геодезистами 

та інженерами. Окрім власне карт, у зазначених комплексах наявними є й 

межові плани – описи та зображення меж земельних володінь громад поселян 

та поміщиків, зокрема М.С. Мордвинова. 

 

***** 

У результаті проведеної нами архівної евристики було з’ясовано, що 

потенційну джерельну базу дисертаційного дослідження становить 

сукупність представницької кількості документальних, наративних і 

зображальних джерел, утворених у результаті діяльності різноманітних 

фондоутворювачів, насамперед, того ж Миколи Семеновича Мордвинова, 

упродовж кінця XVIII – І половини ХІХ ст. Абсолютна більшість із них нині 

зберігаються в архівних і бібліотечних установ України – ЦДІАК України, 

ДААРК, ДАДО, ДАОО, ДАХО, ІР НБУ, та Російської Федерації – РГАВМФ, 

РГАДА, РГИА, ОР РНБ (усього 25 фондів).  

Значну кількість цих документів за темою було введено до наукового 

обігу шляхом їх публікації у таких серіях, як «Полное собрание законов 

Российской империи», «Архив графов Мордвиновых», «Материалы для 

истории русского флота» та ін. Крім цього, частину цих першоджерел було 

оприлюднено зусиллями таких дослідників історії Південної України, як 

М. Мурзакевич, М. Дубровін, О. Богуміл, П. Іванов, Н. Полонська-

Василенко.  

Всебічний аналіз актуалізованого комплексу писемних джерел 

різноманітного походження та видової належності дозволить нам повною 

мірою розкрити їх інформаційний потенціал та здійснити всебічну 
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реконструкцію діяльності М.С. Мордвинова на Півдні України наприкінці 

XVIII – першій половині ХІХ ст.  

 

 

1.3. Методологія дослідження 

Теоретико-методологічні засади дисертаційного дослідження базуються 

на поєднанні комплексних системних підходів, що, в свою чергу, спираються 

на принципи об’єктивності та історизму. Подібний синтез витікає із 

необхідності в деталізованому вивченні історичних процесів і подій, які мали 

місце в минулому, а також, в їх всебічному висвітленні та аналізі. У 

відповідності до цього, методологічну основу роботи склала сукупність 

засадничих наукових принципів і методів пізнання дійсності: науковості, 

історизму, системності, об’єктивності. Комплексне застосування цих 

принципів стало запорукою достовірного вирішення поставлених 

дослідницьких завдань. 

Дотримання принципу науковості має убезпечити від механістичної 

фактографічності при реконструкції історичних явищ кінця XVIII – початку 

ХІХ ст., кон’юнктурного відбору фактажу на догоду заздалегідь визначених 

концепцій і схем.  

Принцип історизму спрямував дисертаційне дослідження на з’ясування 

історичних умов і обставин діяльності адмірала М.С. Мордвинова із 

всебічної розбудови північнопричорноморського регіону, вивчення широкого 

кола взаємопов’язаних детермінуючих факторів, які вплинули на перебіг 

подій – як об’єктивних, так і суб’єктивних за своє природою, внутрішніх і 

зовнішніх контрагентів історичних процесів досліджуваного часу, тощо. 

Послідовне врахування принципу системності дозволило здійснити 

цілісне дослідження комплексу управлінських рішень, замислених і 

реалізованих М.С. Мордвиновим, з’ясувати їх місце в загальному перебігу 

процесів модернізації регіону, які відбулися з моменту входження Півдня 



50 
 

України до складу Російської імперії, окреслити їх довгострокові, 

перспективні наслідки для життя населення краю. 

Принцип об’єктивності сприяв абстрагуванню дослідника від 

тенденційності та ідеологічної заангажованості, детермінованих реаліями 

суспільного та політичного життя в умовах початку ХХІ ст. Дотримуючись 

його дисертант не конструював текст дослідження з позицій конкретних 

станів і верств, етнічних, конфесійних й тому подібних груп, намагаючись 

комплексно відтворити вектори сумісних інтересів, чи навпаки, їх конфлікти, 

із урахуванням позицій всіх діючих сторін. 

Методи дослідження також були зумовлені поставленою метою та 

завданнями: робота базується на загальнонаукових, загально – історичних та 

спеціально – історичних методах дослідження. Оскільки їх реалізація 

потребує зваженого методологічного підходу та оптимального 

дослідницького інструментарію, було визнано за доцільне використання, в 

комплексі із залученням історіографічного доробку попередників та 

опублікованих джерел, наступних методів: 1) загальнонаукових – аналізу та 

синтезу, опису та узагальнення, логіки; 2) загально-історичних – історико-

генетичного та історико-порівняльного, проблемно-хронологічного, 

історичної евристики; 3) спеціально-історичних – джерелознавчих 

(зовнішньої та внутрішньої критики, класифікації та типологізації джерел), 

текстологічного аналізу, біографічного та просопографічного методів. 

Універсальні загальнонаукові методи аналізу та синтезу дозволили в 

різних аспектах дослідити південноукраїнський етап в житті 

М.С. Мордвинова, проаналізувати його періоди за хронологією та змістовим 

наповненням, зробити загальні синтетичні узагальнення та висновки. 

Логічним доповненням стало застосування, в поєднанні, методу описового та 

узагальнення, завдяки чому накопичений фактаж було не тільки 

структуровано за хронологічним принципом, але й за принципом сходження 

від конкретного до загального – все це дозволило досліднику змогу 

послідовно відтворити діяльність адмірала Мордвинова. Метод формальної 
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логіки на загал став стрижнем дисертації, осердям дослідницького 

інструментарію, за допомогою якого відбувалася верифікація фактів.  

Сукупність загально-історичних методів, використаних дисертантом, 

витікає із існування загальної теорії історичного пізнання, наявність якої й 

робить зазначені нижче методи універсальними для всіх без виключення 

історичних наук.  

Зокрема, використаний історико-генетичний метод дав нам змогу 

осягнути історичні передумови й закономірність появи та історичної 

діяльності досліджуваного суб’єкта, наголосити на певній прогнозованій 

передбачуваності особи М.С. Мордвинова, його типологічній подібності із 

діячами попередніх хронологічних періодів XVIII ст. та його сучасниками, 

які походили з того ж самого соціального середовища та відзначилися в 

подібних галузях суспільного життя.  

Другий із загально – історичних методів – історико-порівняльний 

(компаративний) був закладений у основу конкретно – історичного аналізу 

однорідних за сутністю та часом історичних подій, а також для визначення 

якісних відмінностей між ними. Його застосування було тим більш 

виправданим, оскільки саме метод порівняння дозволив зробити загальні 

узагальнення стосовно спільних і відмінних рис історичних суб’єктів, явищ і 

подій. Даний метод в дисертаційному дослідженні було використано із 

метою з’ясування специфіки діяльності М.С. Мордвинова, в порівнянні із 

синхронною діяльністю інших діячів Російської імперії – Г. Потьомкіна, 

П. Зубова, О. Суворова, Й. де Рібаса, на теренах Південної України, шляхом 

визначення спільного і окремого. 

Проблемно-хронологічний метод став способом логічного розподілу 

загального тематичного напрямку на кілька більш вузьких за тематичним 

спрямуванням проблем (із паралельним дотриманням принципу часової 

послідовності відтворення історичних явищ і подій). Саме згідно засад 

даного методу відбулося тематичне структурування тексту дисертаційного 

дослідження в межах відповідних розділів і їх складових. Він же вплинув і на 
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тенденцію розгляду досліджуваної проблематики динаміці, взаємопов’язано 

із закономірностями розвитку регіону в цілому, але й в поєднанні із долею 

конкретної історичної особи (у нашому випадку – М.С. Мордвинова). 

Застосовані дисертантом ретроспективний та футуроспективний методи 

полягають в залучені матеріалу, який за терміном свого створення 

відноситься до часів перед/після життям М.С. Мордвинова, але без якого 

аналіз явищ та подій, пов’язаних із його діяльністю (або її наслідками) на 

Півдні України не може вважатися логічно повним і процесуально 

завершеним.  

Використання методу історичної евристики відбувалося поетапно – на 

рівні бібліографічної та архівної евристики. На етапі бібліографічної 

евристики було здійснено актуалізацію історіографічного доробку істориків – 

попередників, а також публікацій документів і наративів з даної проблеми, 

здійснених упродовж ХІХ – поч. ХХІ ст. Це, в свою чергу, значно полегшило 

евристичні пошуки в архівних зібраннях, на етапі архівної евристики. 

Завдяки отриманим відомостям, а також завдяки вторинній інформації 

вміщеній у довідниках, путівниках, каталогах і описах архівних фондів 

здійснювалася вибіркова евристика писемних джерел. При цьому до вибірки 

потрапляли найбільш типові документальні джерела, в яких сутність 

досліджуваної проблеми було відображено найбільш повно.  

Присутність в дослідницькому інструментарії спеціально-історичних, 

насамперед, джерелознавчих, методів зумовлено тим фактом, що основу 

дисертаційного дослідження складає представницький комплекс джерел 

різної видової належності. Саме із метою їх впорядкування та кращого 

використання вміщеної в них інформації було використано методи 

класифікації та типологізації, які допомогли з’ясувати особливості, 

притаманні різним видам історичних джерел – перш за все документальних, 

наративних і зображувальних. На практиці застосування цього методу було 

реалізовано шляхом відособлення джерел за рядом притаманних їм ознак – 

походження, функціональна спрямованість, номінація, із подальшим 
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віднесенням до чітко визначених груп та вказівкою на перспективність 

використання при реконструкції певних тематичних напрямків. 

Застосування ще одного, джерелознавчого за суттю, методу – а 

зовнішньої та внутрішньої критики історичних джерел дозволило дисертанту 

вирішити проблеми: 1) достовірності використаних джерел та з’ясувати 

причини, цілі та історичні обставини створення пам’яток; 2) встановити 

відповідність фактичного змісту джерела історичній дійсності, продуктом 

якої воно було. При цьому, при проведенні внутрішньої критики джерела, 

завдяки текстологічному аналізу, вдалося відтворити психологічно 

достовірній образи їх авторів – самого М.С. Мордвинова, членів його родини 

та сучасників. 

Апробація на ґрунті проведеного дисертаційного дослідження 

біографічного (також і просопографічного) методів дозволила всебічно 

проаналізувати етапи кар’єри суб’єкта, що вивчається, на конкретних 

прикладах прослідкувати тактику та стратегію реалізації його планів. Обрана 

методика дала змогу реконструювати персональний вимір розвитку краю, 

ув’язати історичний прогрес із діяльності конкретної історичної особи.  

Крім цього, у дисертаційному дослідженні автором було широко 

використано міждисциплінарні підходи, реалізовані через застосування 

специфічних методів, властивих іншим наукам – психології, соціології, 

юриспруденції тощо. 

 

***** 

Таким чином, нами було з’ясовано, що здійснення дисертаційного 

дослідження має базуватися на наукових принципах об’єктивності, історизму 

та багатофакторності, із застосуванням сукупності загальнонаукових, 

міждисциплінарних, а також загальних і спеціальних 

історичних/джерелознавчих методів та прийомів. 

Комплексне використання спільно-наукових, загальних і спеціальних 

історичних методів дозволило по новому осмислити історичну роль Миколи 
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Семеновича Мордвинова, як суб’єкта військово-політичних, соціально-

економічних, правових і міжособистісних відносин на рівні 

південноукраїнського регіону наприкінці XVIII – у першій половині ХІХ ст.  

Комбіноване використання історико-генетичного та компаративного, 

ретро- та футуроспективного, біографічно-просопографічного й ін. методів 

дадуть нам змогу дослідити історичні закономірності діяльності адмірала 

Мордвинова в Північному Причорномор’ї, рівень його персонального внеску 

у справу відвоювання регіону від Османської імперії, побудови 

Чорноморського флоту та нових міст і селищ, розвитку господарської 

інфраструктури Півдня кінця XVIII – І половини ХІХ ст. 
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РОЗДІЛ 2. 

ДІЯЛЬНІСТЬ М.С. МОРДВИНОВА НА ПІВДНІ УКРАЇНИ ЯК 

ВОЄНАЧАЛЬНИКА РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ 

 

2.1. М.С. Мордвинов – типовий «солдат Російської імперії»: 

формування особистості та основні віхи життя пов’язані із півднем 

України. 

Комплексний аналіз діяльності М.С .Мордвинова на Півдні показує, що 

нам надзвичайно мало відомо про нього, як про командувача 

Чорноморського флоту та, відповідно, флотоводця російсько-турецьких війн 

часів імператриці Катерини ІІ (див. Додаток А). Це при тому, що саме він, у 

чині контр-адмірала, здійснював безпосереднє командування флотськими 

з’єднаннями на Дніпро-Бузькому лимані та Чорному морі. З ім’ям 

Мордвинова пов’язано чимало перемог над турецьким флотом у 1787 – 1788 

рр., що, зрештою, уможливило захоплення Очаківської області, розширення 

російської держави. З одного боку це ліквідувало турецьку загрозу для 

українських земель та заклало підвалини подальшої розбудови сучасного 

українського Півдня, але з іншого стало причиною подальшою російської 

експансії та теренах України, ліквідація традиційного козацького та 

татарського устрою. 

Якщо вести розмову про ранній період біографії майбутнього адмірала 

та діяча Півдня, то слід зазначити, що він не мав прямих зв’язків із теренами 

України. Так, загальновідомим є той факт, що він народився 17 квітня (ст. 

стиль) 1754 р., у одному із маєтків родини на Новгородчині. Батьком Миколи 

був адмірал Семен Іванович Мордвинов (1701 – 1777), відомий в історії 

російського флоту ще з часів Петра І.  

У 1766 р. М. Мордвинов, після закінчення Морського шляхетського 

кадетського корпусу розпочав флотську службу у чині гардемарина. У 1766 – 

1769 рр. він відбував служби у різних екіпажах Балтійського флоту, 

дослужившись до мічманів.  
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Оскільки саме в той час йшла чергова російсько-турецька війна (1768 – 

1774 рр.), молодого офіцера відправили до театру військових дій, а саме – 

відрядили до складу Дунайської флотилії. При ній він служив під началом 

контр-адмірала Ч. Ноульса, англійця за походженням, у якості ад’ютанта. 

Вважаємо, що саме до 1772 р. слід віднести час першого перебування 

М. Мордвинова в Північному Причорномор’ї. Втім, знайомство його із краєм 

було швидким і побіжним, оскільки вже восени того ж року, з ініціативи 

свого безпосереднього командира, який відзначив молодого офіцера поміж 

інших, його було відправлено до Британії для вдосконалення знань із 

морського мистецтва, фактично – для підвищення кваліфікації. Однак, 

незважаючи на нетривале, лише піврічне перебування Мордвинова на Півдні, 

недооцінювати його значення також не варто. Вважаємо, що саме до даного 

часу відноситься формування знань про наш регіон, знайомство із його 

географічними умовами, побутом населення тощо, які будуть використані у 

майбутньому. 

Упродовж 1773 – 1774 рр. М. Мордвинов, у чині лейтенанта, 

практикувався на судах військового та торгівельного флотів Великобританії. 

Тут він добре вивчив мову, звичаї країни, передові технології різних сфер 

життя, став затятим «англоманом». Зрозумілими є всі подальші вчинки 

Мордвинова на території Південної України. Адже Британська імперія 

перебувала на піку своєї могутності у XVIII столітті, ще не почалася 

Американська революція, Британія перемогла у боротьбі із Францією та 

зайняла панівну позицію у списку колоніальних імперій, мала найбільш 

потужну економіку у світі, змогла на певний період вирішити проблему 

співіснування валійців, ірландців та шотландців під егідою англійців. 

Очевидно, що молодий офіцер-аристократ бачить роль Російської імперії на 

Євразійському континенті подібною, а етнічних росіян як очільників такої 

імперії. 

На початку 1777 р. Микола Семенович повертається додому та 

продовжує службу в Адміралтейств-колегії. У 1781 р. його, на той час вже 
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капітана 2-го рангу призначають командувати великим військовим кораблем 

«Св. Георгій» Балтійського флоту, а з весни 1782 р. – командиром лінійного 

фрегата «Цар Костянтин», включеного до Середземноморської ескадри віце-

адмірала В. Чічагова. У Середземному морі він плавав упродовж 1783 – 

1784 рр., отримавши не тільки наступний військовий чин – капітана 1-го 

рангу, але й супутницю життя – англійку Генрієту Кобль, із якою 

познайомився та одружився у італійському порту Ліворно, в якому 

базувалася російська ескадра. Даний вибір підтверджує психо-емоційні 

прагнення Мордвинова копіювати британську модель поведінки у всіх 

сферах свого життя. 

У 1784 р. М. Мордвинов повертається на батьківщину і тут отримує нове 

призначення – у нещодавно збудоване місто Херсон. Тут він сам активним 

чином включається в процес будівництва корабельних верфей і закладення 

кораблів у Херсоні і Миколаєві.  

З квітня 1783 р., після анексії Російською імперією Кримського ханства 

та закладення бази Чорноморського флоту в Ахтіярі (майбутньому 

Севастополі), у сферу службової діяльності М. Мордвинова потрапляє ще 

один регіон – Таврида.  

Оскільки у завойованому краї ще не існувало потужної міської 

інфраструктури, та й взагалі позиції російської влади були ще досить 

хиткими та натикалися на спротив місцевого татарського населення, органи 

управління Чорноморського флоту вирішено було залишити у Херсоні, де 

постало Чорноморське Адміралтейське управління. Його старшим членом 

було призначено капітана 1-го рангу М. Мордвинова.  

На цій посаді М. Мордвинов перебуває до 1785 р., коли отримує чин 

контр-адмірала і призначається головою Чорноморського Адміралтейського 

управління, фактично, отримавши посаду головного командира 

Чорноморського флоту.  

З початком чергової російсько-турецької війни восени 1787 р., контр-

адмірал М. Мордвинов приймає в ній найактивнішу, хоча й не завжди вдалу, 
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участь. Зокрема, йому не вдалося вчасно нейтралізувати турецький флот на 

очаківській акваторії, що унеможливило взяття фортеці в кампанію 1787 р. та 

викликало гнів всесильного повелителя Південного краю – князя 

Г. Потьомкіна-Таврійського.  

З огляду на стратегічну важливість дій Чорноморського флоту на 

акваторії Дніпровсько-Бузького лиману, той, невдоволений нездатністю 

М. Мордвинова перехопити наступальну ініціативу, своїм ордером від 

17 жовтня 1787 р. наказав Мордвинову повертатися до Херсону. Згідно того 

ж наказу, очолити Дніпровську ескадру російського флоту мав Ф. Ушаков.  

Відсторонений від безпосереднього командування, Мордвинов, тим не 

менше, зберіг свою посаду голови Чорноморського адміралтейського 

правління, та, користуючись своїми повноваженнями, відважився на 

ризикований крок: у другій половині січня 1788 р. своїм наказом він 

відстороняє Ф. Ушакова від командування флотилією, відправляє його на 

базу в Севастополь, а сам повертається на Лиман.  

Попри сильне невдоволення Г. Потьомкіна-Таврійського подібним 

самоуправством з боку Мордвинова, у нову кампанію 1788-го року, 

флотилією командує саме він. Так, влітку 1788 р. Дніпровська флотилія в 

складі майже ста парусних і гребних суден, мала бойові зіткнення із 

турецьким флотом, і за червень-липень завдала неприятелю значних втрат, 

потопивши і захопивши 30 одиниць суден.  

Проте, незважаючи на подібні успіхи в якості флотоводця, 

М. Мордвинов потрапляє у немилість до Потьомкіна, та наприкінці року, а 

саме в грудні звільняється з посади, а невдовзі й взагалі відправляється у 

відставку. Оскільки фаворит імператриці був всесильним, опальному 

адміралові не залишається нічого іншого, як підкоритися його волі, від’їхати 

з Півдня, та усамітнитися у своєму маєтку.  

Смерть Г. Потьомкіна у 1790 р. та чергова зміна придворної 

кон’юнктури повертають М. Мордвинова на дійсну флотську службу в 

1792 р. Його було знову призначено головою Чорноморського 
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адміралтейського правління, та нагороджено чином віце-адмірала, з 

командуванням усім Чорноморським флотом і азово-чорноморськими 

портами. 

Попри подібну милість російської імператриці, адміністративна 

діяльність М. Мордвинова на Півдні була ускладнена конфліктом із ще 

одним відомим діячем «Новоросії» катерининських часів, адміралом 

Йосипом де Рібасом, який із 1794 р. керував будівництвом порту і міста в 

Хаджибеї (з 1795 р. – Одеси). Оскільки Мордвинов був ярим супротивником 

будівництва порту в Хаджибейській затоці, він (не зовсім далекоглядно) 

намагався зупинити роботи. Розпочалося тривале протистояння двох 

імперських можновладців. У сутичці двох адміралів переможцем вийшов де 

Рібас – допоміг йому у цьому нещасливий для Мордвинова інцидент: 

нищівний вибух, який стався у Станіславському цейхгаузі (нині Глибока 

Пристань поблизу Херсона). 

У результаті звинувачень у службовій недбалості з боку де Рібаса, 

М. Мордвинова наприкінці листопаду 1799 р. було відсторонено від 

виконання обов’язків і навіть взято під арешт. Й хоча подальше службове 

розслідування довело його невинність, до Чорноморського адміралтейського 

правління він вже не повернувся, пішовши у відставку.  

Оскільки за роки своєї служби на Півдні адмірал М. Мордвинов отримав 

численні земельні пожалування, від 1800 р. й надалі він зосереджується на 

розбудові власного поміщицького господарства в різноманітних повітах 

Таврійської і Херсонської губерній, маючи постійну резиденцію в Криму, у 

Байдарській долині, яка майже повністю належала йому.  

Таким чином, хронологічна періодизація діяльності адмірала 

М. Мордвинова на півдні України, а також її фактографічна, подієва 

складова, можуть бути представлені за наступною схемою: 

1. Літо 1772 р. – перше перебування в регіоні в складі російської армії, 

служба в Дунайській флотилії, під час російсько-турецької війни (1768 – 1774 

рр.): знайомство із регіоном і його населенням. 
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2. 1784 – 1788 рр. – друге перебування на Півдні, різноманітна діяльність 

із просування російської імперської влади на керівних посадах 

Чорноморського адміралтейського правління та військового Чорноморського 

флоту: нищення традиційного соціального та економічного устрою 

Північного Причорномор’я, репресії проти татарського населення; розбудова 

портової і міської інфраструктури в Миколаєві, Херсоні, Севастополі; 

командування Дніпровською флотилією та участь у кампаніях 1787 і 1788 рр. 

під час чергової російсько-турецької війни (1787 – 1791 рр.); отримання 

земель під маєтки у Таврійській області. 

3. 1792 – 1799 рр. – третє перебування на теренах Північного 

Причорномор’я, продовження діяльності із подальшої уніфікації краю за 

загальноросійським імперським адміністративним зразком: мілітаризація 

краю, керівництво Чорноморським адміралтейським правлінням; зміцнення 

Чорноморського флоту; заснування Луганського ливарного заводу; 

організація навчального закладу із підготовки флотських спеціалістів у 

Миколаєві; участь у будівництві Хаджибею (Одеси); розбудова власного 

поміщицького господарства в маєтках на Півдні, що передбачало посилення 

кріпосництва. 

4. 1800 – 1845 рр. – час перманентного перебування М. Мордвинова в 

краї: заселення, обзаведення та управління маєтками в Таврійській губернії 

(Чернянка, Мордвинівка, маєтки в околицях Судаку у та Ялти, в Байдарській 

долині). 

Відтак, нагальною потребою регіональних студій вітчизняної історичної 

науки є всебічне вивчення діяльності адмірала Мордвинова: 1) флотоводця та 

очільника «херсонської флотилії» у морських кампаніях 1787 і 1788 рр. під 

час війни (1787 – 1791 рр.); 2) на посаді командувача всіх військово-морських 

сил Російської імперії у Північному Причорномор’ї у 1780 – 1790-х роках, 

що проявлялася у подальшій колонізаторській ролі Мордвинова. 
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2.2. Контр-адмірал М.С. Мордвинов – флотоводець російсько-

турецької війни 1787 – 1791 рр. 

Згідно розробленої нами періодизації, флотоводська діяльність 

Мордвинова припадає на його перше тривале перебування у краї (1784 – 

1788 рр.), а саме на 1787 та 1788 рр. Саме тоді ним здійснювалося 

командування Дніпровською флотилією та участь у кампаніях 1787 і 1788 рр. 

під час чергової російсько-турецької війни (1787 – 1791 рр.) [224, c. 132]. 

Напередодні нової війни у рамках «грецького проекту» Російської 

імперії із руйнування Османської імперії та опануванням її землями до 

головного командира краю – князя Г.О.Потьомкіна-Таврійського звідусюди 

надходили повідомлення про приготування турків. Відповідно до цього, 

Потьомкін вже наприкінці липня 1787 р. неодноразово рекомендував своєму 

підлеглому – контр-адміралу Мордвинову старанно охороняти 

новопобудовані військові судна, які стояли в Дніпро-Бузькому лимані, на 

випадок несподіваного нападу з боку турків. Також йому наказувалося у разі 

прибуття будь-яких купецьких кораблів з Стамбулу, намагатися зібрати від їх 

екіпажів данні про те, що відбувається за кордоном, які військові 

приготування здійснюють турки [176, с. 350].  

Втім, події розгорталися швидше, аніж до них намагалися підготуватись 

– вже 21 серпня 1787 р., той же Потьомкні повідомив Мордвинову про арешт 

російського посла Якова Булгакова та розрив стосунків з Туреччиною. При 

цьому головний намісник «Новоросійського краю» ще раз віддав 

Мордвинову розпорядження стосовно охорони та підготовки до ведення 

бойових дій військово-морської флотилії яка стояла поблизу Херсону у 

місцевості Глибока пристань. Крім цього, для кращого захисту суден, 

Потьомкін наказав Мордвинову побудувати на березі укріплення у вигляді 

артилерійської батареї, на яку встановити кількадесятеро облогових гармат, 

взятих із херсонського арсеналу. Подібні запобіжні заходи, яких вимагав 

світліший князь, як показали подальші події, були зовсім не зайвими, 
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оскільки військові дії з турками розпочалися саме із нападу останніх на 

Кінбурн та їх спроби прорватись до Херсону [80, арк. 34].  

Фактично, потьомкінське повідомлення про початок війни прийшло в 

той же день, 21 серпня 1787 р., коли одинадцять турецьких кораблів, що 

стояли на очаківському рейді, атакували два російські судна, що перебували 

в Дніпро-Бузькому лимані поблизу фортеці Кінбурну, а саме фрегат 

«Скорый» та шлюп (бот) «Быстрый» [80, арк. 37]. Попри несподіваність 

нападу їх екіпажам вдалося понести мінімально можливі в такій ситуації 

втрати – після двох годин бою, втративши вбитими трьох і пораненими 

одного членів екіпажу, вони відбилися і попливли до Глибокої бухти [80, 

арк. 40 – 42 зв.].  

Незважаючи на те, що, описувані події поблизу Кінбурну носили 

характер військових дій місцевого значення та тактичного характеру, які не 

могли суттєво вплинути на хід кампанії в цілому, Мордвинов намагався 

вжити всіх можливих заходів. Зокрема, того ж самого дня, 21 серпня, п’ять 

гренадерських рот було відправлено до Глибокої бухти для захисту кораблів. 

Також було прийнято рішення всіх морських піхотинців використати як 

матросів, а замість них посадити на кораблі 1200 сухопутних солдат і 600 

артилерійських сухопутних канонірів (добре підготовлених кадрів, як 

бачимо, не вистачало). Тоді ж контр-адмірал просив у Потьомкіна дозволу 

наказати флоту вийти у відкрите море і триматися на широті Севастополя 

[162, с. 46 – 47].  

Подібні міркування було визнано світлішим князем доцільними, й вже 

24 серпня 1787 р. флотське з’єднання під орудою графа Войновича почало 

готуватися до виходу  на визначені позиції, аби патрулювати узбережжя аж 

доки не переконається, що сухопутні війська материкової Таврії надійно 

захищають Очаків. Подібний рух Чорноморського флоту мав на меті 4 цілі: 

вихід із Босфору, Суджук-кале (нинішній Новоросійськ), Очаків і Варну. 

М.С. Мордвинов вважав, що російський флот може спробувати затримати 

турецькі ескадри ще на виході із Босфору, біля Буюкдере. З огляду на все це, 
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треба йти відразу туди, але по дорозі слід було захопити й Варну, аби не 

полишати в тилу тамтешню флотилію [80, арк. 45 – 45 зв.]. Як видно з листа 

правителя потьомкінської канцелярії В.С.Попова до М.С. Мордвинова, від 26 

серпня 1787 р., князь Таврійський погодився з цим його планом 125, с.388. 

Втім, то були лише «прожекти», плани на перспективу. Набагато 

важливішим на той момент було не допустити об’єднання частини 

турецького флоту, яка стояла на рейді біля турецької фортеці Очакова у 

Лимані, з іншими суднами цього ж флоту, які стягувалися з південного 

узбережжя Чорного моря, від Стамбулу, Трапезунду та Синопи. Стосовно 

кількості турецьких кораблів на той час було відомо не так вже й багато – 

зокрема, російському військовому командуванню від грецьких купців-

інформаторів було відомо, що лише напроти дунайської дельти знаходилося 

сім великих суден. Однак і вони становили неабияку небезпеку, через що 

Г.О.Потьомкін у своїх ордерах до Мордвинова кілька разів давав 

розпорядження, аби граф Марко Іванович Войнович, який командував 

групою російського флоту що базувалася в Севастополі (Ахтіярі), 

якнайшвидше вийшов в море і здійснив напад на турецький флот, маючи на 

меті перешкодити об’єднанню всіх його частин. Тобто, обставини вимагали 

однаково успішних дій від обох частин російського Чорноморського флоту – 

й тієї яка базувалася в Ахтіярській бухті (Севастополь) й тієї, яка 

знаходилась в Дніпро-Бузькому лимані й на Дніпрі (Херсон і Кінбурн) [99, 

арк. 98 – 99 зв.]. 

Проте, 9 вересня 1787 р. на Чорному морі сталася на диво потужна буря, 

яка розкидала але й потопила кораблі, що вийшли із Севастополя і тепер всі 

ескадри турецького флоту могли безперешкодно об’єднатись та оволодіти 

спочатку Кінбурном, потім – Херсоном і, нарешті, висадити десант у Криму 

та повернути собі півострів втрачений чотирма роками раніше[175, с. 269].  

За таких обставин успішність бойових дій херсонської ескадри під 

головуванням контр-адмірала Мордвинова прямо впливала на успіх війни в 

цілому. Ця, резервна, флотилія була відведена Мордвиновим подалі від 
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Лиману, до Глибокої бухти. Цей захід був запобіжним, адже звісток про 

долю севастопольської ескадри Войновича на той час ще не отримали. Згідно 

настанов Потьомкіна, адмірал оточив добре озброєні кораблі більш дрібними 

суднами (баркасами) із піхотинцями полковника Корсакова. Князь хотів 

убезпечити їх від можливих нападів нападів турків, а Мордвинов навпаки 

планував вивести їх у море для ведення активних бойових дій. Однак, 

Потьомкін заборонив йому робити це, вважаючи що сили надто нерівні, а на 

зиму турки і так підуть з моря, а займаючи оборону, можна й так було наочно 

продемонструвати їм готовність до атаки 125, с. 391. 

Як видно з рапортів Мордвинова Потьомкіну від 11-16 вересня 1787 р., 

сам він знаходився в цей час у Кінбурні. Адміралом було 17 вересня 1787 р. 

видано настанову для офіцерів ударних кораблів. Її текст чудово демонструє 

нам як саме адмірал планував майбутню битву. Так, він наказав офіцерам 

снарядів даремно не витрачати, а підходити до ворога якомога ближче. Бити 

обережно і точно. Порох наказувалося використовувати помірно. Після бою 

подавати рапорт, скільки пострілів було зроблено. Під час хвилювання 

намагатися палити між валами, аби ядра потрапляли на підводну частину 

суден, нижче ватерлінії. На всіх гребних суднах треба було мати сокири та 

залізні ланцюги, аби пошкоджувати ними ворожі судна або причіплятися до 

них під час абордажу. На кожному судні слід було мати бочки з піском для 

гасіння ймовірної пожежі. Пробки, цвяхи та сукно наказувалося завжди 

зберігати там, де може бути пробоїна у корпусі судна. Напоготові слід було 

тримати помпи і відра. Розпис дій служителів, на випадок пожежі, треба було 

мати заздалегідь і так далі...  Слід визнати, що у такий спосіб Мордвинов 

намагався привнести до військової служби на ввіреному йому 

Чорноморському флоті порядки англійського королівського флоту, на якому 

свого часу проходив службу 125, с. 393. 

Й знову свої корективи внесла негода. Окрім того, що херсонська 

флотилія не змогла вийти в море через шторм, на початку 20-х чисел вересня 

Мордвинов нарешті дізнався про прикре фіаско ескадри Войновича. 23 
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вересня 1787 р. він писав Потьомкіну, про те, що нещастя, яке трапилося, не 

змінює його планів атакувати ворога, але тепер буде вжито додаткові заходи 

безпеки. Оскільки тепер доведеться діяти без допомоги севастопольського 

флоту, то треба акумулювати власні сили (тобто, херсонської ескадри). Чим 

швидше вони оволодіють Очаковом, тим швидше  флотилії можна буде 

вийти у відкрите море [80, арк. 49]. 

Аби підсилити екіпажі воєнних суден, які були в розпорядженні 

Мордвинова, було вирішено зробити це за рахунок грецьких волонтерів, які 

висловили бажання воювати проти турок на морі (автором ідеї був 

Г.О. Потьомкін). Частина із цих добровольців мали свої судна (здебільшого 

то були купецькі кораблі, які прийшли в російські порти до початку бойових 

дій), але вони потребували переоснащення та озброєння на воєнний штиб. 

Світліший князь наказав контр-адміралу Мордвинову надавати таким 

навербованим каперам право на носіння російського прапору (вимпелу), а 

також забезпечувати їх вогнепальною та холодною зброєю, боєприпасами, 

провіантом та грошовим жалуванням [99, арк. 100].  

Стосовно кількості цих грецьких волонтерів, відряджених до команди 

Мордвинова, нам відомо, що частину їх складали й перебіжчики: так, з 

очаківської турецької ескадри на початку вересня 1787 р. втекло 50 моряків-

греків під началом свого офіцера Ломбардо. Їх наказувалося приєднати до 

вже укомплектованих грецьких екіпажів (ордер Потьомкіна від 18 вересня 

1787 р.). Таким чином можна припустити, що всього цих волонтерів було 

кількасот, до півтисячі. Їх планували використовувати для диверсій (як 

екіпажі брандерів) та для піратських рейдів по тилах супротивника [80, арк. 

102].  

Фактично, першою відповіддю херсонської ескадри на напад турків 

стали саме дії грецьких волонтерів. Причому напад їх на турків відбувся без 

дозволу Мордвинова. Партизанська тактика корсарів фактично зірвала похід 

ескадри на Очаків: вже згадуваний мічман Ломбардо без будь-якого наказу, 

пішов з Глибокої пристані і вступив у бій із турецькими кораблями. Хоча 
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греки й діяли із величезною хоробрістю (це відзначав і контр-адмірал 

Мордвинов), вони не тільки раніше часу наполохали турків, але й, не 

розрахувавши власних сил, мало не потрапили до полону. Задля їх порятунку 

Мордвинов був змушений відрядити частину ескадри, що розкрило 

неприятелеві його плани та відклало термін виступу на Очаків. За свій 

самовільний вчинок Ломбардо був заарештований Мордвиновим і переданий 

до військового суду (рапорти Мордвинова Потьомкіну від 19 і 21 вересня 

1787 р.) [80, арк. 10 – 106].  

Це стало причиною першого конфлікту адмірала із князем 

Г.О. Потьомкіним-Таврійським, який не тільки відмінив наказ командувача 

ескадрою, але й нагородив хороброго, але недалекоглядного та 

непокірливого «за хоробрість його поведінки».  

Однак головні флотські сили росіян на акваторії Дніпро-Бузького 

лиману на початку осені того року все ж таки становили не хоробрі,але 

недисципліновані грецькі корсари, а судна вже існуючої ескадри. 

Відзначимо, що у військових діях осені 1787 р. контр-адмірал Мордвинов 

приймає безпосередню участь. Його можна було побачити на кораблях 

ескадри, він особисто водить судна в бій, не кажучи вже про те, що саме він 

займається плануванням операцій.  

Зокрема, нам відомо що 1 жовтня 1787 р. сам Мордвинова перебував на 

ескадрі, яка рухалася від Херсона під Очаков, у складі лінійного корабля 

«Владимир», фрегатів «Скорый», «Херсон», «Борисфен» і «Александр» 125, 

с. 401. Адмірал особисто видав розпорядження про порядок руху кораблів. 

Слід було дотримуватися такої форми: фрегати мали йти на першій лінії, 

батареї і галери – на другій. На якірній стоянці вони мали помінятися 

місцями. Галерами передбачалося здійснювати нічні роз’їзди. Під час 

можливого бою кораблям наказувалося намагатися ворога оточити та 

притиснути до берега; фрегатам можна бити по ворогу, розділяючись на дві 

частини, як буде зручніше [162, с. 67 – 68].  
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Підійшовши до Кінбурну 2 жовтня 1787 р., Мордвинов з’ясував що 

турки висадили десант на Кінбурнській косі, й при спробі укріпитися, 

втратили близько тисячі вояків. Аби підсилити позиції ескадри, Мордвинов 

наказав капітану 2-го рангу Вєрьовкіну поспішати до них на допомогуі з 

двома плавучими батареями, двома баркасами та чотирма галерами. Галери 

мали стати попереду, інші ж позаду, як транспортні судна. Передбачалося 

підпустити ворога якомога ближче і відкрити вогонь [80, арк. ].   

Після приходу всіх кораблів на місце, 4 жовтня 1787 р. відбулася перша 

битва мордвиновської ескадри з турками на очаківському рейді. Втім, 

сутичка розпочалась невдало, на її початку було втрачено одну батарею. Бій 

розгортався наступним чином: російські судна зупинилися біля Очакова, у 

3,5 верстах від міста. Турецький флот стояв на захід від них. Мордвинов 

віддав наказ капітану Вєрьовкіну з батареєю вночі підплисти до ворога і 

запалити ближні судна. Ще дві галери були послано йому на допомогу. За ніч 

батарея підійшла до флангу ворога, який відкрив по ній вогонь. Вєрьовкін 

героїчно відбивався, але  судно зазнало надто значних втрат і потонуло 125, 

с. 401. 

Слід зауважити, що подібну невдачу слід пояснювати не просто 

нещасливим збігом обставин чи то прорахунками Мордвинова, а 

«партизанщиною», яку розвели на флотилії долучені до неї грецькі 

добровольці. Головним порушником флотської дисципліни виступив вже 

відомий офіцер-корсар Ломбардо, якого всемогутній князь Потьомкін не 

тільки врятував від покарання, але й нагородив наступним чином лейтенанта. 

Увірувавши у власну вседозволеність, яку мала компенсувати його 

відчайдушна хоробрість, він 4 жовтня 1787 р. самовільно залишив галеру, 

якою командував, і перейшов на плавучу батарею Вєрьовкіна, яка мала йти в 

нічний рейд на підпал турецького флоту. Через це його галера відстала та не 

надала своєчасно вогневої допомоги батареї, через що спроба підпалити 

ворожі кораблі зазнала поразки [80, арк. 107 – 109].  
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Результатом зриву операції стало те, що турецький флот, який до цього 

часу займав невигідне скупчене базування на рейді Очакова та наражався на 

небезпеку бути спаленим, змінив свої позиції і розтягнувся в лінію до 

Березані [162, арк. 72 – 73]. Більш того, наступного дня, 5 жовтня 1787 р. 

турки зробили спробу контратакувати Мордвинова. Так, о 13-00 їхні 

канонірські човни підійшли до фрегатів Мордвинова і почали кидати бомби. 

Мордвинов наказав плаваючій батареї, двом баркасам і галерам іти їм 

назустріч. О 17-00 вони відкрили по турках вогонь, і вже о 17-45 ворог почав 

тікати, продовжуючи зустрічний обстріл. Переслідуючи їх, мордвиновські 

кораблі підійшли до берега та розпочали бомбардувати Очаків. Події 

розгорталися для чорноморців досить вдало – вбитих та поранених у цей 

день більше не було [80, арк. 111 – 112].  

Таким чином, за хронікою морської битви 4-5 жовтня 1787 р., якою 

особисто керував М.С. Мордвинов, ми можемо зробити загальні зауваження 

стосовно характеру його флотоводської тактики. Видно, що адмірал 

запланував спалити за ворожі кораблі допомогою бомбардування 

запалювальними снарядами і брандерів, без ближнього бою, з метою 

максимального збереження екіпажів. На жаль, подібна зважена тактика 

викликала непорозуміння не тільки в його керівництві (тому ж Потьомкіну), 

яке жадало від флотоводця гучних і ефектних перемог, нехай навіть ціною 

величезних людських втрат, але й у підлеглих, які бажали за будь-яку ціну 

вислужитись на війні [80, арк. 113]. 

Втім, дії адмірала можна вважати цілком вдалими, адже 6 жовтня 1787 р. 

турецький флот почав відходити від Очакова, оскільки існувала серйозна 

загроза його спалення саме мордвиновськими методами. Це дозволило взяти 

згадане турецьке місто в блокаду, обрізавши підвіз боєприпасів і 

продовольства морем. Аби закріпити успіх, командуючий херсонською 

флотилією здійснив у ніч з 6 на 7 жовтня 1787 р. бомбардування Очакова з 

галер, чим викликав у місті паніку [80, арк. 114].  
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Попри беззаперечний успіх на кінбурнсько-очаківському напрямку 

військових дій, це створювало небезпеку для решти російських портів на 

Чорному морі. Контр-адмірал Мордвинов наказав комендантам Севастополя, 

Керчі та Енікале здійснити всебічні заходи безпеки на випадок нападу 

турецьких кораблів (ордер від 13 жовтня 1787 р.) [80, арк. 122].  

Внесла свої корективи й стихія – подібно до вересня місяця, вже 

наступного дня, 8 жовтня, на морі розпочалися страшні шторми. Через них 

Мордвинов 20 жовтня 1787 р. був змушений віддати розпорядження про 

зняття осади Очакова. Ескадру було відведено на 10 морських миль вище по 

лиману, до гирла Дніпра. Між ескадрою і Очаковом були розташовані судна, 

які сигналізували про всі зміни [162, с. 77].  

Реалії складалися так, що допомога херсонської ескадри того року вже 

не знадобилась. По перше, продовжували лютувати сильні шторми, по-друге 

почалися морози та льодостав, а по-третє не відчутно було реальної загрози з 

боку турецького флоту, який і сам став спочатку на рейді Хаджибею 

(майбутньої Одеси), а згодом взагалі відійшов до Стамбулу. Спочатку, згідно 

«мнений» Г.О.Потьомкіна, планувалося завести ескадру в гирло Інгулу 

(фактично, це мало покласти початок історії майбутнього Миколаєва). 

Мордвинов, проте, наполягав на зимівлі поблизу Херсону, в Збурьївській 

затоці, де з часів попередньої російсько-турецької війни стояв ретраншемент. 

Зрештою князь Потьомкін погодився із подібною пропозицією, наказавши 

лише залишити на зимівлю чотири бойові галери у Кінбурні, аби 

контролювати лиман, та озброїти п’ять човнів «вірних» запорізьких козаків 

(чорноморців), які мали очистити гирло П.Бугу від розбійників з турецького 

боку (ордер Потьомкіна від 11 листопада 1787 р.) [176, арк. 356].  

Таким чином, кампанію 1787 р. було завершено адміралом 

Мордвиновим досить вдало. Звісно, можна було б досягти набагато більшого, 

якби в його розпорядженні були не тільки неповороткі галери і невеликі 

шлюпи грецьких каперів, а екіпажі цих суден складалися з людей привчених 

до флотської дисципліни. Однак навіть і при такому розкладі сил контр-
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адміралу Мордвинову вдалося досягти значних успіхів, завдавши неабиякої 

шкоди туркам та відігнавши їхню флотилію не тільки від російського 

Кінбурну, але й від турецького ж Очакова.  

На загал, по завершенні воєнних операцій 1787 р., М.С. Мордвинов 

взявся за свою звичайну діяльність по Чорноморському адміралтейству. 

Насамперед, слід було підготувати весь флот, а не тільки херсонську ескадру, 

до кампанії наступного року, аби він міг надати суттєву допомогу 

сухопутним силам, які на той час вважалися основними у війні. Окрім суто 

господарських клопотів знаходилось місце й для воєнних приготувань. 

Зокрема, вже 14 січня 1788 р. Потьомкін писав Мордвинову про отримання 

ним відомостей щодо відправлення турецького флоту до Хаджибею (дані 

було отримано від надійних розвідників). Через це необхідно було 

відправити до Хаджибейської затоки легке судно з Севастополя, аби 

дізнатися, скільки там є ворожих кораблів 125, с. 419. Чи то його ж ордером 

від 29 лютого 1788 р. від адмірала вимагалося вжити всіх заходів для 

якнайшвидшого виходу легких гребних суден з Кінбурну (греків і 

чорноморців) у відкрите море для патрулювання 80, арк. 131 – 131 зв.. 

Велася робота з гідрографії – за зиму Мордвиновим на вимогу світлішого 

було створено карту мілин поблизу Кінбурнської коси 80, арк. 133. 

Однак основну увагу адмірал, все ж таки, приділяв підготовці до нової 

кампанії. Так, у своєму листі до В.С. Попова від 6 березня 1788 р. 

Мордвинов, переконував його (аби той вплинув на Потьомкіна), що звичайні 

військові не повинні служити на флоті, оскільки вони не знають морської 

справи. Особливо відчутно це буде під час війни на Лимані, оскільки він 

нерівний, вузький, з мілинами. Краще укомплектувати менше суден, але 

кваліфікованими екіпажами, й з усім необхідним 125, с. 426 – 428. 

Морська кампанія, яка розпочалася навесні 1788 р., проходила для 

Мордвинова у специфічних, дуже нервових умовах. Як йшлося вище, всю 

осінь попереднього 1787 р. він командував ескадрою що діяла на Дніпро-

Бузькому лимані. Коли ж почалась навігація 1788 р., князь Потьомкін-
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Таврійський, який був упереджено налаштований проти Мордвинова через 

зважений, обережний стиль його командування, усунув його з посади. 

Вітрильні судна херсонської ескадри було підпорядковано контр-адміралу 

Полу Джонсу, а гребні – принцу Шарлю Анрі Насау-Зігену. Севастопольську 

ескадру, як і раніше, було залишено під головуванням графа М. Войновича 

[175, с. 365].  

Відзначимо, що прийняття подібного рішення не мало під собою 

логічної основи та було суто емоційним вчинком Потьомкіна, що відзначали 

й сторонні спостерігачі з числа російських можновладців. Наприклад, 

російський посол в Англії Семен Романович Воронцов у своєму листі до 

віце-канцлера Олександра Андрійовича Безбородька вкрай негативно 

оцінював подібну кадрову політику Потьомкіна, вказуючи на те, що 

М.С. Мордвинов, за всіх обставин, був найкращим командувачем 

Чорноморського флоту [226, с. 57]. 

Попри те, що сам М.С. Мордвинов у наступних боях участі не приймав, 

Потьомкін повідомляв йому про всі просування флотилій. Також адмірал 

забезпечував технічний бік операцій: організовував ремонт пошкоджених 

кораблів херсонської ескадри та займався озброєнням легких човнів для 

запорозьких (Чорноморське козацьке військо) команд, контролював підвіз до 

акваторії Дніпро-Бузького лиману боєприпасів, зброї та продовольства із 

Херсону [25, арк. 107].  

На початку морської кампанії 1788 р. Мордвинову довелося витерпіти 

чимало неприємних моментів через волюнтаризм нових потьомкінських 

креатур. Так, у своєму рапорті до світлішого від 24 травня 1788 р. він звертав 

його увагу  на те, що кораблі суто технічно не можуть повністю 

завантажитися в Лимані, як того хоче Насау-Зіген. Також він просив наказати 

принцу Насау-Зігену надсилати йому, Мордвинову, який формально все ж 

таки залишається командувачем усіх російських військово-морських сил на 

Чорному морі, кожного тижня звіти щодо гребної флотилії 25, арк. 109-110].  
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Безпосередню участь, як флотоводець, Мордвинов того року вперше 

прийняв у битві що сталася 7 червня. Згідно бортових журналів кораблів 

флотилії, вітер того дня був північно-західний (NW). О 4-00 годині ранку 

Мордвинов і Насау-Зіген дали наказ екіпажам готуватися до бою. Обидва 

адмірали вийшли в море разом на човнах, щоб поближче розгледіти 

розташування ворога. Ознайомившись із ситуацією, Мордвинов повернувся, 

щоб віддати наказ своїй ескадрі. Невдовзі почався сильній бій, до якого 

першими вступили гребні судна Насау-Зігена. Мордвинов привів йому на 

подмогу1 батарею. 3 шлюпки, 2 бомбардири, 1 галеру і атакував ворога по 

лівому флангу. Турки почали тікати, але наздогнати їх переважно гребні 

судна російського флоту не змогли через сильні хвилі [25, арк. 113 – 113 зв.].  

Відігнані від Очакова, турки зайняли віддалені позиції у морі. Гребні 

судна Насау-Зігена не могли завдати їм великої шкоди через низьку 

швидкість і малу маневровість, тому просто патрулювали узбережжя, не 

підпускаючи турків. У розпорядженні Мордвинова знаходилося лише три 

парусні кораблі, чого було явно недостатньо для атаки. Крім того, значну 

небезпеку становили численні мілини, на які могли сісти його вітрильники з 

їх більш глибокою посадкою. Через це він 13 червня 1787 р. не пристав на 

пропозицію Насау-Зігена вийти в море для бою. Так само він відхилив й 

решту нерозважливих пропозиції адмірала-найманця (14-15 червня), 

вважаючи що треба берегти екіпажі, а не наражати їх на загибель 

непродуманими, хоча й геройськими вчинками [25,  арк. 118 – 120]. 

Насау був дуже незадоволений Мордвиновим і вирішив діяти 

самостійно: 17 червня він вивів свої судна в море. Мордвинов, натомість, не 

тільки не прийняв участи в цій атаці, але й залишив при своїх трьох 

вітрильниках частину гребних суден – 2 батареї і 3 галери для їх охорони. Бій 

Насау-Зіген виграв – 6 турецьких суден було спалено, але дуже важко й 

ціною власних втрат. Обидва адмірали залишилися невдоволені один одним і 

буквально засипали Потьомкіна скаргами та наклепами  [162, с. 140 – 142]. 
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Князь Потьомкін-Таврійський у цьому конфлікті взяв сторону Насау-

Зігена та своїм ордером від 30 червня 1788 р. наказав Мордвинову по-перше, 

надалі бути підпорядкованим особисто йому, а не Адміралтейському 

Правлінню, якому Потьомкін сам даватиме накази стосовно дій 

Чорноморського флоту, оскільки сам ним і керує. Фактично, йшлося про 

відсторонення Мордвинова від командування флотом та взяття його під 

пильний контроль з боку всемогутнього правителя. Попри те, що офіційно 

Мордвинов все ще залишався командуючим, упродовж кінця червня та аж до 

осені 1788 р. він був змушений займатись тільки господарськими та 

адміністративними справами: ремонтом і переоснащенням захоплених 

турецьких суден; комплектацією великих човнів командами морських 

піхотинців; постачанням провіанту 125, с. 440 – 443. 

Справедливості заради, зазначимо, що й без безпосередньої участи 

Мордвинова, під командуванням адміралів Нассау-Зігена та Джонса 

херсонська ескадра здобула в Лимані кілька блискучих перемог над 

турецьким флотом поблизу Очакова (18 червня та 1 липня 1788 р). Воєнна 

звитяга моряків була гідно відзначена. Був нагороджений і контр-адмірал 

Мордвинов, незважаючи на те, що в боях літа 1788 р. він більше не брав 

безпосередньої участі. Фактично, його заохотили за перемоги кампанії 

попереднього року, пожалувавши орденом Св. Анни [176, с. 386]. 

Втім, завдячувати перемогам треба було більше героїзму простих 

офіцерів і матросів, оскільки зазначені вище флотоводці-іноземці – Насау-

Зіген і Джонс, не тільки постійно чубилися між собою, але й не ладнали з 

вітчизняними моряками [227, с. 7].  

Очевидно, що це не могло не бути відомим й Потьомкіну, який розпочав 

замислюватися про повернення Мордвинова на кораблі. Так, 10 вересня 

1788 р. він писав останньому про те, що наближається час об’єднання 

ескадри під однією орудою, а тому Мордвинову необхідно «домовлятися» 

(тобто, бути готовим до компромісів) з контр-адміралом П.Джонсом 125, с. 

451. 
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Втім, домовлятися ні з ким і не довелось. Обидва іноземні адмірали 

невдовзі були відсторонені від командування кораблями що діяли в Дніпро-

Бузькому лимані, а на місце командувача було повернено Мордвинова [175, 

с. 283]. Сталося це згідно розпорядження самого ж князя Г.О.Потьомкіна-

Таврійського від 14 жовтня 1788 р [25, арк. 128]. Того ж таки дня 

Мордвинову наказувалося якомога швидше з’явитися на море, під Очаків, і 

прийняти під своє командування й парусну ескадру, й гребну флотилію 

одночасно 125, с. 454 – 455. 

Разом із цим, навіть повернувши Мордвинова на його місце, Потьомкін 

не давав багато волі для адміральських ініціатив. Кількома днями пізніше (18 

жовтня 1788 р.), князь  надіслав  йому  додаткові настанови, яких він мав 

дотримуватись. Деякі із них носили генеральний характер й мали певну 

цінність, деякі ж, навпаки, можна розглядати як свідоцтво дріб’язкової опіки 

80, арк. 144 – 146. 

Крім того, нетривалий час Мордвинову довелося побути в ролі 

«козацького отамана», оскільки згідно ордеру князя Потьомкіна-

Таврійського (19 жовтня 1788 р.) під його команду було віддано «Військо 

вірних козаків» (Чорноморське козацьке військо) з колишніх запорожців – 

факт цікавий і маловідомий 125, с. 457. 

Мордвинов не барився із виїздом на місце, і вже 20 жовтня 1788 р. 

відрапортував світлішому про своє прибуття та взяття у своє командування 

гребної і парусної ескадр [162, с. 200]. Прибувши на місце подій, контр-

адмірал М.С. Мордвинов відразу ж розташував блокадну лінію кораблів 

уздовж очаківського рейду, внаслідок чого фортецю було оточено як з берега 

військами, так і з моря – суднами [175, с. 283]. Подібна тактика виявилась 

успішною.  

До того ж, вона сповна відповідала уяві Потьомкіна про необхідність 

морської блокади турецької фортеці: він подекуди аж надто ревно слідкував 

за тим, аби комунікація осадженого гарнізону зі своїми співвітчизниками 

була абсолютно неможливою. Так,  22 жовтня 1788 р. він дорікав 
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Мордвинову, що три судна вночі ходили по лиману, внаслідок чого 

конфігурація суден була порушена, та вимагав привести достатню кількість 

суден, аби вони були не змушені ганятися за кожним турецьким човном, а 

могли обстрілювати всіх хто намагався проникнути в фортецю чи покинути 

її, не знімаючись яз якорів 80, арк. 147. З цією метою Мордвинову було 

передано з резерву, з Глибокої бухти, парусний корабель «Мученик Леонтій» 

125, С. 458. 

Окрім суто технічної блокади осадженого міста (йому, до речі, 

перешкоджав сильний північний вітер) [162, с. 200 – 201], було здійснено й 

спробу завдати шкоди його гарнізону силами флоту. Вже 24 жовтня 1788 р. 

М.С. Мордвинов повідомляв підпорядковане йому ж Чорноморське 

адміралтейське правління про вдале бомбардування турецької фортеці Очаків 

та її передмістя – Гасан-паши, з боку моря. При цьому М.С. Мордвинов 

виказав й особисту хоробрість – командування боєм він вів не з більш 

безпечного борту флагманського фрегату, а з шлюпки, який маневрував у 

самій гущині битви (за це йому навіть дорікали, адже флот міг втратити 

свого командувача) 125, с. 458. До речі, особисту хоробрість адмірала 

відзначало чимало його сучасників – вона навіть була увічнена в оді, 

присвяченій подіям тієї війни: її автор називає Мордвинова «героєм, що йде 

на гармати» не лякаючись їх [171, c. 412]. 

Загалом же, з часу прибуття Мордвинова на флот і до кінця жовтня 

1788 р., плавучі батареї та мобільні судна херсонської ескадри підпалили й 

потопили 23 ворожих кораблі [193, с. 763].  

Зауважимо, що бойова ініціатива в кампанію того року цілковито 

знаходилась в руках херсонської ескадри, без різниці, хто нею командував – 

Мордвинов, чи адмірали-найманці. Севастопольська ескадра під 

командуванням Войновича весь сезон займалася лише патрулюванням 

кримського узбережжя, аби перешкодити турецькому десанту, та й то, все 

більше трималися ближче до берегу, боячись повторення минулорічних 

невдач  [162, с. 202]. 
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5 та 6 листопада 1788 р. флотські екіпажі, підпорядковані Мордвинову, 

прийняли участь у спробі (в цілому, не дуже вдалій) взяти приступом Очаків. 

Зранку кораблі почали бомбардування фортеці, після у наступ на передмістя 

пішли запорозькі човни77, арк. 88. Відзначилися й греки-волонтири, які 

мали переможний бій з турецькими човнами, за що були представлені до 

нагородження 80, арк. 148. 

У наступні дні листопада того ж року, наступ продовжувався: так, за 

підтримки російських моряків, десант із човнів «вірних» запорозьких козаків 

висадився на острові Березань і здобув турецьку фортецю, розташовану на 

ньому [167, с. 390; 139, с. 189]. Діяти морякам доводилось у надзвичайно 

складних умовах – на морі лютували шторми, розпочиналася зима. 

Вже 11 листопада 1788 р. Потьомкін наказував Мордвинову відправити 

всі парусні судна на зимівлю, армійські команди з них терміново відправити 

на сушу. Поблизу Очакова залишався лише гребний флот, який мав 

підтримувати запланований штурм. Втім, і подібні заходи були недостатніми, 

як показали події 14 листопада, коли вночі через вітер потонули 4 

канонірські човни, людей з яких врятувати не вдалось. Відтак, і гребна 

ескадра була у небезпеці, через що адмірал просив у головнокомандуючого 

дозволу відвести її на зимівлю в гирло П.Бугу [80, арк. 150]. 

Сам М.С. Мордвинов в цей час продовжував знаходитись на 

очаківському рейді  на своєму флагманському фрегаті «Александр» (єдиний 

вітрильник не відведений на зимівлю). Через кригу судна херсонської 

ескадри, які залишились під Очаковим, не змогли дійти до місця зимівлі 

(рапорт Мордвинова Потьомкіну від 21 листопада 1788 р.) [162, с. 206]. 

Сам Потьомкін, як це видно з його послань у відповідь,  був 

переконаний, що Мордвинов зробить все для безпеки суден на Лимані та 

комфорту людей 125, с. 473. Мордвинов, однак, не мав подібного ж 

оптимізму, повідомляючи, що його судна носить кригою від берега до берега. 

Наприклад, 30 листопада 1788 р. корабель «Леонтій» зірвало кригою з якоря і 

віднесло до кінбурнського берега. На багатьох кораблях брилами протерло 
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обшивку. Отримати рапорти із затертих льодом кораблів не було жодної 

можливості. За таких обставин адмірал висловлював побоювання, що йому 

вдасться врятувати небагато суден: з 55 гребних суден непошкодженими 

залишилося лише 25. Тоді ж, у останніх числах листопаду, Мордвинов 

констатував факт із яким важко було сперечатися – морську кампанію 1788 

року було остаточно завершено 125, с. 481. Взяття ж російськими військами 

Очакова, яке сталося 6 грудня 1788 р. , підвело своєрідний підсумок 

військових дій не тільки на морі, але й на суші. 

Таким чином, діяти проти турків на Лимані у жовтні-листопаді, 

М.С. Мордвинову довелося недовго, оскільки зима 1788 р. розпочалася дуже 

рано та була, як відомо, дуже суворою. Через настання холодів флот було 

поставлено на зимівлю. Подальше перебування його на флоті не здавалося 

ані йому, ані вищому командуванню таким вже необхідним. 30 грудня 

1788 р. Мордвинова було вдруге (цього разу остаточно) усунуто з посади 

командувача ескадрою російського флоту на Дніпро-Бузькому лимані. Цим і 

завершилась його діяльність у якості флотводця під час російсько-турецької 

війни 1787 – 1791 рр [226, с. 64]. Керівництво було передано командирові 

севастопольської ескадри, контр-адміралу Войновичу [162, с. 211]. 

 

***** 

Таким чином, ми можемо констатувати той факт, що Микола Семенович 

Мордвинов був типовим російським бойовим адміралом російсько-турецької 

війни 1787 – 1791 рр. Вихований в гардемаринських традиціях та отримавши 

попередній бойовий досвід, а також стажування на британському флоті, 

Мордвинов був ідеальним реалізатором «грецького проету» із руйнування 

Османської імперії. Контр-адмірал значною мірою зумів реалізувати себе в 

якості флотоводця під час початкового періоду Його безпосереднє 

командування з’єднанням військово-морських сил, що діяло на акваторії 

Дніпрово-Бузького лиману хронологічно припадає на серпень-листопад 1787 

р. та на жовтень-грудень 1788 р.  
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Контр-адміралові М.С. Мордвинову сповна вдалося не тільки 

підтвердити своє високе флотське звання та підтвердити реноме свого роду. 

Під командуванням Мордвинова парусно-гребні судна Чорноморського 

флоту та флотилії Війська вірних запорозьких козаків (Чорноморського 

козацького війська) зірвали плани турецького флоту щодо захоплення 

російських фортець Херсон та Кінбурн, успішно блокували турецьку 

фортецю Очаків та, зрештою, сприяли перехопленню ініціативи на Чорному 

морі. Разом із цим інтриги, які мали місце в оточенні князя Г.О.Потьомкіна-

Таврійського сприяли усуненню першого з посади адмірала-командувача та 

стали на перешкоді розкриттю всього його потенціалу флотоводця. 

 

 

2.3. М.С. Мордвинов – командувач Чорноморського флоту в 

останній чверті XVIII ст. 

Постійно перебуваючи в Північному Причорномор’ї з 1785 р., 

М.С. Мордвинов переважно займався питаннями, пов’язаними із 

мілітаризацією краю – побудовою нових міст-фортець, будівництвом 

кораблів для Чорноморського флоту, організацією роботи військових 

підприємств із виготовлення зброї, такелажу й т. ін. Ресурсною базою для 

такою мілітаризації виступала територія опанованого Запорожжя та більш 

північні українські території. Звідтіля йшли потоки сировини та людські 

ресурси. «Грецький проект» ще не було завершено, Мордвинов гарно 

проявив себе як виконавець Російської імперської ідеї, тому не дивно, що як 

тільки в 1787 р., відразу після подорожі російської імператриці Катерини ІІ 

теренами півдня, сталася чергова криза у відносинах із Османською 

імперією, та стало зрозумілим що невдовзі розпочнеться війна, від 

Мордвинова зажадали того, аби він безпосередньо взяв на себе приготування 

до неї. Тобто фактично, став головним командиром Чорноморського флоту. 

Саме цьому, військовому, аспекту його діяльності присвячено даний 

параграф дисертаційного дослідження. 
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Як це виходить із ордерів Г.О. Потьомкіна, надісланих капітану 1 рангу 

Мордвинову, підготовка до приведення флоту в стан повної бойової 

готовності розпочалася ще за три місяці до початку війни. Зокрема, своїм 

розпорядженням від 1 травня 1787 р. князь вимагав від останнього повного 

забезпечення солдатів та матросів обмундируванням і зброєю 161, с. 40 

Тоді ж, у травні місяці, до Херсону почали стягуватись додаткові сили. 

Пов’язано це було не тільки з приготуваннями до війни, але й з необхідністю 

забезпечити охорону імператриці, яка саме в ці дні перебувала на Півдні. Так, 

26 травня 1787 р. Мордвинов прийняв під своє командування ескадру 

галерних суден, яка під орудою капітан-лейтенанта Сакена прибула з Нового 

Кодаку на херсонський рейд в складі 20 кораблів і 1608 чоловік команди: 

флотських, артилерійських, армійських і адміралтейських чинів 67, арк. 8 – 

11 зв.. 

Турки, спостерігаючи активність російських збройних сил, у відповідь, 

також вдавалися до заходів безпеки: 31 червня 1787 р., у зв’язку з високою 

військовою активністю і прибуттям нових турецьких військ в Очаків, 

М.С. Мордвинову було рекомендовано із великою обережністю перевести 

два великих вітрильники-фрегати з Глибокої пристані на Дніпрі в 

Севастополь, аби підсилити тамтешню ескадру 125, с. 382. 

Весь липень 1787 р. пройшов у подібних приготуваннях – гарячковому 

переведенні новозбудованих суден униз Дніпром до Херсона, озброєнні їх 

артилерією та укомплектуванні екіпажами. Станом на 1 серпня 1787 р. флот 

було приведено у стан повної готовності, причому обидві його частини, й ту 

яка знаходилася на нижньому Дніпрі, й ту, яка перебувала в Севастополі. 

Особливу стурбованість викликала саме «кримська» ескадра – загострення 

відносин із Османською імперією вимагало негайних заходів щодо захисту 

новозбудованого Севастополя. Того ж, 1-го числа, Мордвинов наказав 

Маркові Івановичу  Войновичу, командувачу севастопольським з’єднанням, 

вивести частину кораблів на рейд, тримати напоготові галери, заготовити 
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провіант і припаси, укріпити берегову лінію 67, арк. 15 – 16. Очевидно, що 

подібна пересторога виявилась не зайвою, оскільки вже через тиждень, 7 

серпня 1787 р. Мордвинов радив Войновичу негайно готуватися до нападу з 

моря, оскільки отримав листа від російського посла в Туреччині Якова 

Івановича  Булгакова. Тим же ордером він наказував стягнути до 

Севастополя сухопутні частини, оскільки великою вірогідністю була спроба 

турків десантуватися 125, с. 384 – 385. 

Попри активні приготування та настороженість з обох боків, 

розпочинати війну першими не хотіли ані росіяни, ані турки, аби не 

виглядати агресорами в очах європейського дипломатичного світу: від усіх 

капітанів кораблів Чорноморського флоту як Потьомкін, так і Мордвинов 

вимагали не провокувати турків і не вступати в конфлікт першими (15 серпня 

1787 р.) 67, арк. 22. 

Однак, приготувань ніхто не припиняв: згідно донесення контр-адмірала 

Мордвинова (у зв’язку із можливою війною останнього нагородили 

адміральським чином) князю Потьомкіну, загальна диспозиція  

Чорноморського флоту, станом на 17 серпня 1787 р., була такою:  

1. у Херсоні та бухті Глибокій 4 судна, 226 гармат;  

2. біля Кінбурну 2 судна, 52 гармати;  

3. у Севастополі 22 судна, гармат 256;  

4. у Козлові 1 судно, 12 гармат;  

5. у Керчі 2 судна, 24 гармати;  

6. у Феодосії 1 судно, 12 гармат;  

7. у Таганрозі 7 суден, 106 гармат;  

8. у Константинополі 1 судно, 18 гармат [80, арк. 18, 19 зв., 21 – 22].  

Таким чином, можна констатувати, що контр-адміралом 

М.С. Мордвиновим, як командувачем Чорноморського флоту, було вжито 

належних заходів для приведення ввіреного йому військово-морського 

з’єднання у стан підвищеної бойової готовності. Як показали події 20-21 

серпня 1787 р., коли турки атакували російські кораблі поблизу Очакова, на 
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акваторії Дніпро-Бузького лиману, флот з гідністю витримав перший удар, 

але й дав належну відповідь.  

Оскільки сам М.С. Мордвинов взяв безпосередню участь у кампаніях 

1787 та 1788 років у якості флотоводця (див. Розділ 2.2), ми не будемо у 

даному параграфі зосереджувати дослідницьку увагу на його діяльності в 

зазначеній ролі, натомість зосередимося на проблемах здійснення ним 

загального керівництва Чорноморським флотом. В основу розгляду нами 

покладено хронологічно-тематичний принцип, згідно якого проблема буде 

розглядатися у хронологічній послідовності та в рамках визначених 

тематичних блоків – командування флотськими з’єднаннями, кадрове 

забезпечення; будівництво та ремонт кораблів; озброєння артилерією та 

легкою вогнепальною зброєю; діяльність інтендантських і медичних служб 

тощо. 

Аналіз розпорядчо-звітної документації 1787 – 1788 рр., якою 

обмінювався контр-адмірал Мордвинов із Г.Потьомкіним, М.Войновичем та 

іншими респондентами, дозволяє нам реконструювати яким же саме чином 

відбувалася реалізація комплексу цих заходів. 

Зокрема, ми можемо стверджувати, що з початком активних бойових дій 

М.С. Мордвинов був зобов’язаний потурбуватися про укомплектування 

суден людьми, у чому відчувалася гостра нестача. Той же князь 

Г.О. Потьомкін рекомендував йому приймати на службу волонтерів – 

здебільшого греків, здатних добре командувати галерами, а нестачу морських 

офіцерів поповнювати прийняттям на галери артилерійських офіцерів 

(вересень 1787 р.) [80, арк. 26 – 26 зв.].  

Частково проблему кадрового забезпечення було вирішено 

Мордвиновим за рахунок взяття на службу грецьких добровольців та інших 

охочих. Так, для озброєння «корсарських» суден ним було, впродовж 

жовтня-грудня 1787 р., роздано їхнім капітанам шістнадцять патентів: 

імператорському (австрійському) генерал-консулу Розаревичу – 4, херсонцю 

Буше – 5, Р. Андрєєву – 1, підпоручику графу С. Булгарі – 2, Л. Качіоні – 3. 
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грецькому дворянину М. Скорзелі – 1 [80, арк. 27 – 40]. Втім, це лише 

частково вирішило проблему, до того ж різномасті добровольці не 

відрізнялись дисциплінованістю, що створювало чимало складнощів (див. 

нижче). 

Попри прийняті Мордвиновим заходи, станом на 21 січня 1788 р. для 

генерального доукомплектування всіх кораблів необхідно було 30 000 (!) 

чоловік. Попри те, що нестачу гренадерів та «морських солдат» ще якось 

можна було вирішити за рахунок переведення на кораблі «армійських», 

потреба в матросах все одно становила 2000 осіб. Тривогу адмірала викликав 

також занадто юний вік (16-18 років) та відсутність досвіду молодих 

флотських лейтенантів, направлених до Чорноморського флоту прямо з лав 

Морського корпусу 125, с. 420. 

Як видно із рапортів Мордвинова Потьомкіну, кардинально розв’язати 

цю проблему не вдалося й на початок кампанії чергового, 1788-го року. 

Зокрема, 6 травня 1788 р. Мордвинов повідомляв князя, що нестача моряків 

може стати перешкодою для функціонування флоту в цілому. Оскільки з 

досвіду минулого року вже було видно що основні події точитимуться 

навколо Очакова, Мордвинов тоді ж надіслав наказ М.І. Войновичу, аби той 

відправив «херсонських» моряків з Севастополя назад у Херсон. Низьким 

залишався й рівень кваліфікації і дисципліни кадрів: той же Г.О. Потьомкін 

дорікав контр-адміралу, що флотські каноніри, побачені ним у Херсоні, 

більше схожі на каторжників, аніж на моряків 67, арк. 257 – 260. 

Вдала діяльність будь-якого військово-морського флоту доби Нового 

часу була можлива за умови, з одного боку,  вдалого поєднання навичок 

екіпажів, а з іншого – поєднанням гарного стану та вдалої конструкції 

плавзасобів та потужністю їх артилерійського озброєння. Звичайно, фактори 

таланту флотоводців та особистої хоробрості моряків також відігравали 

важливу роль, однак не були вирішальними. З огляду на це, заходи контр-

адмірала М.С. Мордвинова, спрямовані на підвищення матеріально-технічної 
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бази Чорноморського флоту, робили для вдалого ходу бойових дій російсько-

турецької війни не менше, аніж його пряме командування під час битв.  

Ще до початку війни із турками, впродовж весни-літа 1787 р. 

Мордвинов доклав великих зусиль до оновлення артилерії на кораблях, що 

будувалися Херсоні: на них було встановлено гармати великого калібру, що 

мали велику пробивну силу 99, арк. 16. Спочатку ними було озброєно 

виключно великі вітрильники типу фрегатів, однак вже перші битви на морі 

показали, що подібні слід мати на малих і маневрених гребних суднах. 

Відповідно розпорядження князя Таврійського від 20 жовтня 1787 р. 

Мордвинов особисто контролював процес конструювання та побудови 

легких суден, пристосованих до умов Лиману, які б могли виходити у море 

навіть по хвилі та мілководдю, та нести важкі гармати. Тут знадовився досвід 

запорозького козацтва, частина якого після загарбання Запорозьких 

Вольностей продовжувала служити росіянам. Запорозька флотська традиція 

виробила специфічні умови кораблебудування та ведення боїв в умовах 

лиманів та морського прибережного мілководдя. Запорозькі човни були 

розраховані також на використання артилерії для боротьби із турецьким 

флотом та береговими укріпленнями. Мордвинов використав запорозькі 

традиції для оснащення російського флоту. У якості експерименту він 

наказав озброїти кілька «запорозьких» човнів однією важкою гарматою та 

випробувати їх на морі 80, арк. 49. Випробування виявились досить 

вдалими, а тому було вирішено застосувати це нововведення й на суднах 

грецьких «корсарів». Трохи пізніше, влітку 1788 р. виробництво подібних 

«байдарок» та їх озброєння випробуваними в боях гарматами було 

поставлено на потік 125, с. 422, 449. 

Попри бажання Мордвинова тримати флот у якнайкращому стані, часто 

йому не вдавалося цього зробити, головним чином через пробуксовку 

інтендантських служб. Наведемо яскравий приклад: 16 травня 1788 р. (вже з 

початком воєнної кампанії!) йому рапортував М. Войнович про те, що через 

нестачу пороху він не зміг нарядити судна своєї ескадри для виходу в море 
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67, арк. 145. Або ж інший, коли він мало не з розпачем констатував, що 

«грошей також немає, постачання припасів призупинилося, снаряди для 

каронад непридатні» 67, арк. 178 – 178 зв..  

Вбачати в подібних випадках лише зразок неквапливості чи 

головотяпства звичайно можна, однак не треба відкидати й того факту, що 

арена війни – приєднана територія між П.Бугом і Дніпром була значно 

віддалена від заселених губерній, а відповідно й від індустріально 

розвинених центрів російської імперії, тому подібні казуси були просто 

неминучими.  

Проблему нестачі артилерії на кораблях Чорноморського флоту 

Мордвинову вдалося частково розв’язати за рахунок гармат піднятих із 

затоплених турецьких суден. При цьому, чи не вперше в історії російського 

флоту було здійснено водолазні роботи під повітряним дзвоном, а не просто 

силами моряків-пірнальників (рапорт Потьомкіну від 30 червня 1788 р.) 161, 

с. 150.  

Допомагало й налагоджене виробництво на Херсонському ливарному 

заводі: 11 липня 1788 р. звідти під Очаків було привезено вісім 5-пудових 

мортир 67, арк. 202. При цьому їхня відливка велася згідно нового, 

вдосконаленого табелю калібрів 67, арк. 198 – 200. Про обсяги 

використання боєприпасів морською артилерією в боях із турками на Лимані 

свідчить той факт, що на вересень 1788 р. рід Очаків було доставлено п’ять 

тисяч 24-фунтових ядер та планувалась доставка ще трьох тисяч 36-фунтових 

ядер 161, с. 190. 

Фізичний стан кораблів також потребував самої пильної уваги з боку 

командувача Чорноморським флотом. Наприклад, та ж сам севастопольська 

ескадра ще на початку вересня 1787 р. дуже сильно постраждала від штормів 

(див. Розділ 2.2). Аби якомога швидше привести її в належний стан, 

Мордвинов вже з третьої декади того ж місяця особисто організовував 

ремонт суден, зокрема звелів налагодити підвіз щоглового лісу в 
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Севастополь з Таганрогу 80, арк. 57 – 58. Показово, що контр-адмірал чітко 

розумів та прямо вказував на залежність майбутніх воєнних дій від успіху 

ремонту. Так, у листі до потьомкінського управителя Василя Степановича 

Попова від 21 грудня 1787 р. він зауважував: «скільки суден навесні зможе 

виступити з Севастополя невідомо, залежить від того, скільки надішлють 

людей для їх ремонту» 125, с. 418. На вимогу Мордвинова, князь Потьомкін 

відправив йому не тільки «усіх що міг робітників», але й 400 полонених 

турків 161, с. 174. 

Втім, навіть і такі екстрені заходи, не завжди давали результат – кораблі 

ставали непридатними швидше, аніж їх встигали лагодити. Справа в тому, 

що більшість із них було побудовано з сирого, свіже зрубаного лісу, який 

псувався надзвичайно швидко. Наступна ситуація із повсякденних практик 

адмірала Мордвинова чудово ілюструє, в яких умовах йому доводилося 

керувати флотом. Так, 26 травня 1788 р. він доповідав Потьомкіну, що ЧАП, 

начальником якого був також він, отримало вимогу принца Насау (на той час 

– командувача гребною флотилією) надіслати канати для галер. Їх йому 

відразу ж надіслали, але звертає увагу князя на те, що принц невірно на 

мілині ставить судна на якір на піску від чого вже хвилею розбило п’ять 

баркасів 67, арк. 125 – 126. Адміралу Нассау-Зігену нічого не залишалось 

іншого, як у своє виправдання писати князю Потьомкіну що він моряк із 

великим стажем, і в жодному разі не могло б такого бути «щоб я ставив 

баркаси на якір на глибині пів-фута води». Два баркаси розбилися бо були 

гнилі – всі судна що будувало ЧАП перебувають в дуже поганому стані, та в 

будь який момент самі можуть розвалитися (29 травня 1788 р.) 80, арк. 77. 

Знаючи про тертя, які мали місце між двома адміралами, про що вже йшлося 

вище, можна припустити, що вони просто використовували ситуацію для 

зведення рахунків, однак загальний технічний стан кораблів від цього 

кращим не ставав. 



86 
 

Чимало зусиль упродовж кампаній 1787 і 1788 років доклав Мордвинов, 

як командувач, й до організації розвідслужби Чорноморського флоту: 

незаперечними залишаються його ініціативи щодо відправки розвідницьких 

суден, які курсували між Херсоном та Севастополем навіть у найбільші 

зимові негоди 1788 р. Саме завдяки цим ініціативам командуючого вдалось 

14 лютого 1788 р. отримати відомості про появу 14 турецьких кораблів 

поблизу о. Березань 80, арк. 45. 

Отже, впродовж судноплавних сезонів 1787 – 1788 рр., окрім 

безпосередньої участі в баталіях, контр-адмірал М.С. Мордвинов, обіймаючи 

посаду головного командира Чорноморського флоту, не тільки ефективно 

координував військово-морські виправи херсонської і севастопольської 

флотилій, але й плідно працював на ниві організації різноманітних флотських 

служб – артилерійсько-цейхгаузної, інтендантської, кораблебудівничої, 

розвідувальної та інших. 

Разом із цим, якщо діяльність Мордвинова під час поточної російсько-

турецької війни в якості флотоводця й викликала суперечливі оцінки з боку 

адміралів-конкурентів – Войновича, Джонса та Насау-Зігена (переважно з 

боку останнього) через помірковану тактику його дій та відсутність 

схильності до тактики «шапкозакидання», його діяльність в якості 

господарського розпорядника викликала відверті закиди. Розумів це й сам 

Мордвинов. Навіть такому щирому своєму доброзичливцю, як правитель 

військово-похідної канцелярії Потьомкіна – В.С. Попову, він був змушений 

прямо казати, що пробуксовки флоту у два перші роки війни переважно були 

пов’язані із тим, що в ЧАП безбожно крали, чому сам він, його голова, не 

тільки не приділяв достатньої уваги, але й не в силах був припинити (лист від 

15 грудня 1788 р.): «усі негаразди, про які я писав у попередньому листі 

посилилися. Тепер вже ані гроші, ані зусилля ситуації не виправлять – на 

наступний рік морської кампанії не буде: у Севастополі немає нічого; 

майстри ще у Москві і Санкт-Петербурзі; ліс ще росте; залізо у Сибіру. 

Довіреностей ні на що немає, і зима вкриває степ» 125, с. 484. 
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Саме через це Мордвинов впав у немилість до Г.О. Потьомкіна та був 

змушений піти у відставку: ордером від 12 грудня 1788 р. Потьомкін доручив 

Войновичу зайняти місце старшого члена ЧАП, а 30 грудня 1788 р. контр-

адмірал Мордвинов «по проханню його» був звільнений від служби [80, 

арк. 153]. Відзначимо, що призначений на його місце в ЧАП адмірал 

М.І. Войнович зарекомендував себе не найкращим чином: обійнявши 

мордвиновську посаду він, за висловом того ж Попова «наробив такого, що 

ніхто вже не розплутає; мільйон вже витрачено, а користується до червня ще 

тими ж запасами, які зробив Мордвинов» 125, с. 496. 

З виходом Мордвинова у відставку (грудень 1788 р.), більшість справ по 

флотській частині було передано князем Потьомкіним генерал-майору 

де Рібасу (див. вище), якого 14 березня 1790 р. було призначено командиром 

Чорноморської гребної флотилії 161, с. 289. Ця міра, однак не принесла 

бажаного результату, й у оточенні світлішого князя почали замислюватись 

над можливістю повернення М.С. Мордвинова. Так, у липні 1790 р. 

В.С. Попов пропонував відставленому адміралу повернутися на свою стару 

посаду. Мордвинов відмовився, наголосивши на тому, що віддав «ескадру» 

(тобто, Чорноморський флот) влаштовану, а прийняти буде змушений у 

абсолютному безладі. Попри певний надмірний оптимізм у оцінці ним 

результатів власної діяльності, зауважимо, що без нього справи флоту стали 

ще гіршими 67, арк. 322 – 324, 338 – 340. 

Тож, не отримавши згоди Мордвинова на повернення, Потьомкін й 

надалі був змушений проводити політику рокіровок та перейменувань: 16 

грудня 1790 р. частину чорноморських військово-морських сил, доручених де 

Рібасу навесні того ж року, він наказує іменувати Чорноморським гребним 

флотом 161, с. 372. 

Але в перспективі для Потьомкіна була головна операція – ймовірна 

атака турецької столиці, як кінцева фаза реалізації «Грецького проекту». Тож, 
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Потьомкіним було сформульовано 18 пунктів-пропозицій для керівництва 

Адміралтейств-колегії та ЧАП 81, арк. 93 – 99. 

Однак, для реалізації всіх цих задумів Потьомкіна потрібен був 

сумлінний виконавець, якого важко було знайти серед «рубак» штибу де 

Рібасу. Очевидно, саме цим можна пояснити те, що 20 січня 1792 р. 

Мордвинову було запропоновано, «згідно волі імператриці», терміново 

приїхати з його маєтку до Санкт-Петербургу, аби офіційно вступити у 

командування Чорноморським флотом і ЧАП. А наступним наказом 

імператриці Катерини ІІ, від 24 лютого 1792 р., контр-адмірала Мордвинова 

було підвищено з контр- до віце-адмірала і чергового разу призначено 

головою ЧАП. Як це видно з серії додаткових рескриптів імператриці (28 

лютого, 22 і 31 березня 1792 р.) повноваження Мордвинова було значно 

розширено. Зокрема, йому дозволялося самостійно нагороджувати та 

підвищувати моряків і армійців чинами до капітан-лейтенантів та прем’ер-

майорів включно (якщо ж чин був вище, то Мордвинову треба було робити 

представлення особисто імператриці) [160, с. 371, 374]. Крім цього, 

Мордвинову доручили почесну місію – нагородити штаб і обер-офіцерів 

флоту за штурм Ізмаїлу (1791), згідно представлень покійного князя 

Г.О. Потьомкіна: присвоїти чергові чини та видати атестати з відповідними 

«золотими знаками» 125, с. 198 – 199. Також йому довірили самостійно 

обрати місце для розташування Чорноморської гребної флотилії, поверненої 

по закінченні війни з Дунаю (в Миколаєві чи Херсоні), та козацької 

чорноморської флотилії під керівництвом бригадира Пустошкіна 

(рекомендувалося розмістити біля Тамані, куди переселяли колишніх 

запорожців) 78, арк. 28 – 30.  

Новим начальником Мордвинова на Півдні в цей час стає новий фаворит 

імператриці Платон Олександрович Зубов. Саме йому рапортував 13 травня 

1792 р. віце-адмірал Мордвинова про своє прибуття до Миколаєва із 

Севастополя. Щойно обійнявши посаду, Мордвинов відвідав саме це місце, 
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яке поступово перетворювалось на основну базу Чорноморського флоту, 

обходячи в цьому відношенні Херсон 79, арк. 20.  

Інспекційний візит командувача флотом мав на меті з’ясувати реальний 

стан севастопольської групи військових кораблів. Зокрема, ним було 

встановлено, що на початок травня 1792 р. у Севастопольському порту 

базується: 7 лінійних кораблів; 4 п’ятидесятигарматних фрегати; 7 

сорокагарматних, 1 тридцятигарматний і 2 двадцятигарматних «акатів»; 20 

крейсерських і 6 транспортних суден. 67, с. 132 – 138. 

Окрему увагу Мордвинов приділив вирішенню проблем т.зв. 

«Албанського війська» – команд грецьких корсарів, які служили під його 

началом на Чорноморському флоті під час попередньої російсько-турецької 

війни. Колишні корсари були незадоволені поселенням їх біля Севастополя. 

Мордвинов визнавав справедливість їх скарг. Й дійсно, ґрунти навколо 

Севастополя були кам’янистими, городина на них не росла, через що матроси 

та офіцери були змушені харчуватися незвично для них, переважно м’ясом. 

Тому віце-адмірал просив імператрицю дозволу віддати землю Албанського 

війська флотським служителям, а їх самих планував переселити до Кафи 

(Феодосії) 67, арк. 315 – 317. 

Значну стурбованість Мордвинова викликала й флотилія (близько двох 

десятків переважно гребних суден) цього війська. Головним командиром її 

під час війни був відомий грецький корсар Ламбро Качіоні. Коли велись 

військові дії, в розбудову флотилії було вкладено значні гроші, як від казни, 

так і від приватних осіб (у тому числі й самого Мордвинова), які в обмін на 

інвестиції сподівалися на «призи» із захоплених турецьких кораблів. 

Зокрема, Мордвинов, разом генерал-майором Марковим, бригадиром 

Бентоном, полковником Скадовським склали кошти і передали їх капітану 

Ламбро Качіоні, і відправили його до Трієсту для закупівлі суден. Загалом 

було закуплено 12 суден. Втім, прибутків інвестори не дочекались – всі гроші 

вкладались у оснащення нових кораблів. Ревізія, проведена після війни 

виявила фінансові перекручення, а відтак і недоцільність подальшого 
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утримання цього екзотичного військового з’єднання. Головний же корсар – 

Л.Качіоні виїхав кудись у Середземномор’я 125, с. 528. 

Забігаючи вперед (виключно для того, аби не повертатись більше до 

розгляду сюжету з флотилією Качіоні), зауважимо, що вирішити проблему не 

вдалось впродовж наступних сіми років. Хоча кораблі були визнані такмим 

що належать державі та були приписані, згідно рішення суду, до «казенного 

відомства», тобто до Чорноморського флоту, залишалась проблема грошової 

компенсації Качіоні та іншим учасникам концесії за їхню частку в цьому, 

колись амбіційному, проекті. Після війни спеціальна комісія визнала право 

власності і наказала виплатити з державної скарбниці по «підсумках 

діяльності» цієї флотилії 575000 протягом 5 років. Проте, останній з’явився 

на обрії лише в 1798 р. Відразу ж розпочалися суди та взаємні претензії між 

ним, Мордвиновим та іншими зацікавленими особами, які розтяглися аж на 

два наступних роки. На кримські маєтки Л.Качіоні навіть було накладено 

арешт 126, с. 460 – 461. Сам же предмет суперечок – два десятки кораблів, у 

цей час перебували в складі кримського з’єднання Чорноморського флоту, а 

їх грецькі екіпажі здійснювали патрульні рейди вздовж узбережжя півострова  

Попри те, що попередня війна із турками закінчилася лише трохи більше 

року тому, Порта жадала реваншу, а до Мордвинова впродовж літа-осені 

1792 р. доходили повідомлення від російських конфідентів у 

Константинополі про те, що під виглядом приборкання повстанців у Єгипті 

турецький флот збирається напасти на чорноморські порти. Тож, 

Чорноморський флот треба було тримати напоготові. З цією метою 

Мордвинов вчинив велику перевірку стану кораблів, екіпажів, артилерії і 

боєприпасів, запасів продовольства, амуніції й т. ін. До всіх капітанів було 

надіслано наказ про відправку потрібних відомостей. Загалом інспекцію було 

завершено на середину грудня 1792 р.  

Згідно її матеріалів видно, що переважна більшість кораблів 

Чорноморського флоту в той час вже перебувала в Севастополі, який 

поступово перетворювався на головну базу російських військово-морських 
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сил, перебираючи на себе роль та функції Херсона та Миколаєва. У першу 

чергу парусний флот в Севастополі складався із добре озброєних лінійних 

кораблів із глибокою посадкою, придатних виключно для плавання в морі: 

80-гарматний – 1; 14-гарматний – 1; 66-гарматних – 6; 50-гарматних – 5; 40-

гарматних – 10; 36-гарматний – 1; 39-гарматних – 2; 24-гарматних – 2; 20-

гарматних – 3. Окрім цих лінійних кораблів до складу ескадри входили й 

судна з меншим водозміщенням, придатні для дій не тільки на морі, але й на 

Лимані, чи то на ріках – Дунаї, Дніпрі, П.Бузі. Їх було: 96 бригантин, 22 

крейсери та 1 «бомбардирське» судно. Разом із цим, попри видиму 

потужність, реально до бойових дій на наступний рік з цих кораблів були 

готові лише 19 суден, а ще 41 могло бути використано як допоміжні 73, арк. 

14 – 19 зв.. 

Суттєво відчувалася й нестача кадрів. Так, дефіцит служителів для 

парусного і гребного флотів складав: 2165 матросів, 909 унтер-офіцерів 

(урядників) і майстрових. У зв’язку із цим Мордвинов вважав за необхідно 

терміново перекинути на Чорне море для початку хоч би 1400 матросів, але 

обов’язково із «старослужачих». Таким був стан речей на «севастопольській» 

ескадрі Чорноморського флоту. Дніпровська, або як її це називали 

«херсонська» ескадра, на той час була майже вдвічі меншою від 

севастопольську, оскільки події попередньої війни продемонстрували, що 

для охорони підступів до Херсона, Миколаєва, Кінбурну та нещодавно 

приєднаного Очакова, достатньо охороняти Дніпро-Бузький лиман лише 

силами гребної флотилії. Втім і тут нестача кадрів відчувалась 74, арк. 28 – 

32. 

Загалом же, по обох частинах Чорноморського флоту, був наявний 

«некомплект»: лейтенантів – 111; мічманів – 162; штурманів – 22; 

підштурманів – 121; підшкіперів – 109; боцманів – 100; матросів 1-2 статті – 

2165; квартирмейстрів – 174. Бракувало й фахівців-корабелів, 

прикомандированих до екіпажів, які мали здійснювати поточний ремонт 

суден у морі: столярів – 142; конопатчиків – 152; парусинників – 121 і т.п. 
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Усього ж на південному флоті флоті не вистачало 4033 служителів 73, арк. 

44 – 52. Не кращою була ситуація й з морськими піхотинцями – батальйони 

потребували 2488 вояків, та флотськими артилеристами – 549 осіб. Загалом 

же, Чорноморському флоту для приведення його в стан повної бойової 

готовності потрібні були 7070 чоловік (рапорт М.С. Мордвинова Катерині II 

від 22 грудня 1792 р.) 73, арк. 58 – 70. 

Причинами подібного некомплекту кадрів (насамперед офіцерських) 

Мордвинов у своєму листі до графа П.О. Зубова від 17 грудня 1792 р. називав 

недофінансування самого флоту 125, с. 536. 

Роботу інтендантських служб Чорноморського флоту, за оцінкою того ж 

М.С. Мордвинова, лише умовно можна було вважати задовільною. Так, 

харчових припасів для флоту вистачило б лише на 3-4 місяці (переважно – 

горох, солонина та вино). Всього іншого – артилерійського знаряддя та 

корабельних снастей, катастрофічно не вистачало. Адмірал планував 

вирішити це питання за рахунок постачань із казенних заводів, але заводчики 

вказували йому на вже існуючу заборгованість. Крім того, виникала 

проблема – як це все доставити в Херсон і Миколаїв взимку: на дорогу треба 

було витратити два місяці, а тому й флот можна було б привести в повну 

бойову готовність не раніше як у червні. 

Треба відзначити, що Кабінет імператриці Катерини ІІ достатньо 

оперативно відреагував на мордвиновські звіти про інспекцію, погодився із 

необхідністю виправлення ситуації та віддав належні розпорядження 

Адміралтейств-колегії. Так, своїм рескриптом Катерини II від 11 січня 1793 

р. для доукомплектування Чорноморського флоту було відправлено 80 

лейтенантів, 60 мічманів, 50 гардемаринів, 15 шкиперів, 21 підшкипера, 25 

штурманів, 20 підштурманів, 8 боцманів, 32 підбоцмана, 40 квартирмейстрів, 

7 тімерманів, кількасот матросів, а всього 1400 осіб військовиків. Крім того, 

Мордвинову було дозволено підвищити наявних у його розпорядженні 

мічманів в лейтенанти. Підсилено було й медичну та артилерійську служби 

Чорноморського флоту. Відповідно було на службу на його кораблях 
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відправлено: 1) 20 лікарів, 45 підлікарів, 27 учнів лікарів;  2) 400 канонірів і 

100 бомбардирів 73, арк. 98 – 102. 

Окрім цього, до Чорноморського флоту було відряджено 1000 

«морських солдат», які добре зарекомендували себе на Балтиці у попередній 

російсько-шведській війні 1788 – 1790 рр. [160, с. 411], і дозволено набирати 

людей для морських батальйонів в навколишніх губерніях з сухопутних 

військ 125, с. 228 – 229. 

Тоді ж було утверджено генеральний план на випадок можливої війни із 

Османською імперією, який 20 січня 1793 р. відправили віце-адміралу 

М.С. Мордвинову для керунку. Згідно плану, у разі початку військових дій, 

гребна флотилія повинна розділитися на три частини, які мали базуватися: 1) 

у Криму та на Тамані; 2) Дніпро-Бузькому лимані; 3) на Дністровському 

лимані 74, арк. 112 – 113 зв..  

Третє з угрупувань (його командиром призначався Й. де Рібас) ще тільки 

мало бути створеним.  Побудова нових патрульних гребних кораблів була 

необхідною, бо на початку лютого 1793 р. 17 канонерських човнів 

Чорноморської козацької флотилії, розташовані біля Тамані, під час шторму 

сильно постраждали – 7 із них унесло в море, а 10 взагалі затонули. Й хоча 

затонули вони на мілководді, звідки були підняті після шторму, необхідні 

були матеріали для ремонту79, арк. 48 – 50, 52 – 52 зв.. 

Велися й роботи з укріплення парусного флоту – згідно донесень 

Мордвинова Катерині ІІ, датованих 15 лютим 1793 р., у Севастополі на цей 

час вже було добудовано 3 фрегати – «Счастливый», «Поспешный» і 

«Легкий», а роботи на ще одному були близькими до завершення 79, арк. 

33. 

Вірність імператриці, зважений стиль керівництва флотом і ЧАП після 

другого обіймання М.С. Мордвиновим цього чину, успішні приготування до 

можливої війни та гарна охорона морських кордонів імперії були належним 
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чином заохочені. У вересні 1793 р. адмірала було нагороджено орденом 

князя Володимира І-го ступеню 73, арк. 52 – 52 зв.. 

Наступного року ситуація повторилася: вже 16 січня 1794 р. 

командирові «дністровського» угрупування Й. де Рібасу було наказано 

відбути на місце стоянки ввіреного йому гребного флоту й підготувати його 

до захисту входу до Дністровського лиману з боку Дунаю. Також до 

дерибасової ескадри відряджалося 25 козацьких човнів з Тамані [125, с. 245. 

Як бачимо, російський уряд всерйоз готувався до війни – реалізація 

«Грецького проекту» – захоплення Константинополя та всього Балканського 

півострова, невдовзі мала увійти у заключну стадію.  

Приготування до можливого конфлікту пройшли якнайкраще: Катерина 

II своїм рескриптом від 8 травня 1794 р. особисто висловлювала вдоволення 

діями М.С. Мордвинова щодо підготовки флоту до нападу турків. У якості 

превентивних заходів адміралові рекомендувалося вивести в море вітрильний 

флот для навчання офіцерів і обслуги. Гребний флот слід було якнайшвидше 

виводити для патрулювання. Також із Санкт-Петербургу повідомляли про те, 

що скоріш за все найближчим часом Порта не буде розривати мир. Але 

відомо про зносини турок «із заколотниками французами та поляками» – 

тобто, із революційною Францією та польськими повстанцями-

конфедератами. Тому все одно треба було бути напоготові та збільшувати 

кількість кораблів на Чорному морі [162, с. 456]. Рекомендації уряду на той 

час вже навіть трохи застаріли (тут треба робити поправу на швидкість та 

характер циркуляції кореспонденції в умовах розвитку технологій XVIII ст.). 

Майже в той же самий час, навіть днем раніше – 7 травня 1794 р. гребний 

флот вийшов з Миколаєва і зайняв своє місце на рейді Гаждибея (майбутньої 

Одеси) [71, арк. 50].  

Та й взагалі, розмах діяльності Мордвинова з покращення 

Чорноморського флоту, навесні 1794 р., вражає. Наведемо лише найбільш 

значимі (на думку самого командувача) заходи: «1. Гребний флот на Дунаї 

охороняється береговими батареями. 2. Із Таганрогу в Миколаїв направлені 
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човни донських козаків, які будуть корисні при гребному флоті. 3. В Херсоні 

добудовуються два 74-гарматні кораблі. 4. Для захисту Катеринославського 

намісництва і Таврійської області доручено побудувати вздовж берегів 

Чорного моря тимчасові укріплення». Й це при тому, що з обіцяних на 

поточний рік 2 млн. крб. ЧАП і флотом було отримано лише 900 000. крб. 

(рапорт М.С. Мордвинова Катерині II від 10 травня 1794 р.) 71, арк. 66 – 70. 

Як того й хотіли російські можновладці, 23 травня 1794 р. Мордвинов 

вивів на рейд «севастопольську» флотилію з 15 вітрильних кораблів під 

командуванням адмірала Ушакова. Як писав з цього приводу сам адмірал: 

«вийшли усіма суднами – і з хорошими, і старими, але всі озброєні» [162, 

с. 458 – 459]. Чорноморський флот розгортав свої з’єднання по всій акваторії 

моря, відсікаючи шляхи можливого підходу турків. Через тиждень, 30 травня 

1794 р., Й. де Рібас прибув на рейд Гаджибею (Одеси) 125, с. 339 – 340. 

З усіх бойових дежурств флоту сам Мордвинов в цей час 

найважливішим вважав «Гаджибейський пост». Це й зрозуміло – саме в цей 

час розгорталося будівництво нової гавані та порту – виростала майбутня 

Одеса. Й хоча Микола Семенович досить скептично відносився до ідеї 

побудови міста (див. Розділ 4.1), все ж він не ставив міркування державного 

інтересу вище за власні. Зокрема, в своєму рапорті Катерині II від 1 липня 

1794 р. він застерігав її від того, аби відводити дерібасівську флотилію 

деінде, а навпаки радив підсилювати її, оскільки у разі нападу турків його 

гребній флотилії буде вкрай важко забезпечити захист узбережжя від Таврії 

до Дністра 73, арк. 58. 

Як бачимо напружене очікування війни зберігалося. Наприклад, 16 

липня 1794 р. Мордвинова сповіщав графа Зубова, що попри отримання ним 

від російського посла в Туреччині Віктора Павловича Кочубея повідомлення 

про те, що Порта скоріше бажає миру, аніж війни, він все ж таки відправив 

командира севастопольського з’єднання Федора Федоровича Ушакова до 

турецьких берегів «для екзерциції» [162, с. 464 – 465]. 
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Очевидно, що з тих же міркувань він й під кінець судноплавного сезону 

1794 р., перед самим початком осінніх штормів, висловлював схвильованість 

станом забезпечення Чорноморського флоту нижніми чинами. З цією метою 

він просив у фаворита імператриці врахувати наступні побажання при наборі 

рекрутів (потреба в них складала 9251 осіб): «1) Набирати з Костромської, 

Орловської, Курської, Тульської губерній, оскільки вони ближче, і там 

хороші столярі; 2) При наборі мають бути присутніми прийомщики з флоту; 

3) Набір здійснювати на тих же засадах, що і набір Балтійського флоту; 

4) Набраних для флоту в інші війська не відсилати; рекрути мають бути 

сильними, високими, витривалими; 5) разом з рекрутами необхідно 

доставити і їх дружин» (лист Мордвинова Зубову від 5 вересня 1794 р.) [73, 

арк. 60 – 63 зв.. 

Зима 1794/95 рр., як і попередні дві, стали для Мордвинова часом 

активної підготовки до виходу флоту в море для виконання бойових задач. З 

цією метою весь початок 1795 р. було присвячено черговій інспекції. За її 

результатами, віце-адмірал доповідав П.О. Зубову, що на даний момент (23 

лютого) надійних кораблів у Севастополі є: Вітрильників: 1 – на 80 гармат, 6 

фрегатів на 40 гармат, 4 на 36 гармат, 4 на 24 гармат, дрібних суден 12. 

Гребного флоту: 13 бригантин, 8 катерів, 32 лансона, 12 військових човнів 

(але більшість з них старі). Крім цього: 90-то і 74-х гарматні кораблі, фрегати 

на 36, 32, 26 гармати. Закінчується будівництва 2-х 74-х гарматних кораблів і 

фрегату на 50 гармат, 2 шхун. Попри видиму міць, згідно затверджених 

імператрицею штатів Чорноморського флоту не вистачало кораблів на 74-ти 

гармати - 7, фрегатів на 50 гармат - 12. У фактичній наявності, по всіх видах 

кораблів, було 2/3 від норми (загальна нестача становила 43 судна) [73, арк. 

65 – 68].  

Проблеми флоту були вже відомі, можна навіть сказати, традиційні – 

нестача фінансування, нестача кадрів… Однак, це не завадило Мордвинову, 

попри всі труднощі, як і минулого року, вивести флот в море до середини 

травня 1795 р. [125, c. 258.  
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Оскільки прогнози згаданого вище В.П. Кочубея справджувалися, 

можлива війна із турками в 1795 – 1796 рр. в реальності була лише 

примарою, тим не менше, не давала розслабитись командуванню військово-

морських сил російської імперії на Чорному морі. Подібно до всіх попередніх 

років збільшувалася кількість флотського штату. Так, 18 березня 1796 р. 

М.С. Мордвинова повідомляв Катерині II про прибуття до Херсону 52 

канонерські човнів, сплавлених Дніпром аж із Білорусії (!), з маєтків графа 

Семена Гавриловича Зорича, ще одного колишнього фаворита імператриці 

[83, арк. 455 – 457 зв.. 

Інспекційна поїздка головного командира флоту, яка тривала впродовж 

квітня-травня 1796 р. підтвердила в цілому задовільний стан справ (звіт 

Зубову від 15 травня). Вітрильний флот озброювався, гребний флот якраз мав 

відправлятися до Одеси. Нікуди не зникли проблеми. Так, Мордвинов 

зазначав, що гребний флот складається з 1691 матроса, а по штатному 

розпису необхідно 2770. Або інше – ЧАП вже тричі посилало кур’єра до 

столиці за грошима, але безрезультатно. Час минав, потреби і борги 

збільшувалися: замість необхідних 1 133 600 руб та було отримано лише 

120 000. Фактично, моряки змушені були жити на «підніжному кормі». Й 

адмірал зауважував, що «флот існує для охорони краю, але він розорює тих, 

хто живе у ньому» [98, арк. 372 – 376. Тобто маємо пряме визнання, що 

російський флот приніс більше проблем для населення краю, причому як для 

корінного, так і для нових колоністів. 

6 листопада 1796 р. сталася подія, яка знаменувала собою не тільки 

закінчення цілої історичної епохи, але й викликала певні зміни в долі 

М.С. Мордвинова – померла імператриця Катерина ІІ. Після її смерті 

Мордвинов не тільки залишився головним командиром Чорноморського 

флоту і портів, але ж в його відання в цей час був навіть підпорядкований 

Одеський порт, який до того часу перебував у безпосередньому володінні 

князя Зубова та Й. де Рібаса [89, арк. 245 – 246]. Оскільки Мордвинов 
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приятелював з новим імператором – Павлом І, ще з дитячих років, для нього 

настав «зірковий час». 

Першою справою похитнулися позиції одного з найбільших 

недоброзичливців Мордвинова – де Рібаса: згідно наказу імператора від 18 

грудня 1796 р., контр-адмірал Пустошкін мав їхати до Одеси і перевірити 

стан Чорноморського гребного флоту. М.С. Мордвинов навпаки в цей час був 

викликаний новим монархом до Санкт-Петербургу. Командувач 

Чорноморського флоту був осипаний милостями: маєтки, гроші, прилюдне 

висловлення особистої приязні. Фавор Мордвинова був настільки високим, 

що 19 вересня 1797 р. імператор пожалував підвищив його з віце-адміралів у 

повні флотські адмірали [162, с. 46, 204].  

Справедливості заради, відзначимо, що Микола Семенович за 

російською традицією не витримав випробування владою. Стиль його 

керівництва стає авторитарним, розпочинаються конфлікти з підлеглими. 

Зокрема, адмірал не знайшов порозуміння із віце-адміралом Ф.Ф. Ушаковим: 

24 липня 1797 р. між ними розпочався конфлікт з кадрових питань. 

Мордвинов, не порадившись із останнім, прийняв волюнтаристське рішення 

про списання частини офіцерів морської піхоти, яких особливо цінував 

Ушаков з кораблів «на берег». Оскільки Ушаков відмовився виконувати 

непродуманий наказ начальника, то наразився на службове стягнення [101, 

арк. 44 – 45]. 

Втім, обставини міжнародної політики наступного – 1798-го року, 

поставили перед обома флотоводцями по справжньому важкі завдання, не 

залишивши місця для дріб’язкових конфліктів. Російська імперія вступала в 

фазу безпосереднього конфлікту із наполеонівською Францією та 

приготувань до чергової можливої війни з турками. У своєму рескрипті до 

М.С. Мордвинова від 4 лютого 1798 р. імператор Павло I висловлював 

занепокоєння захопленням французами островів у Іонічному морі, які раніше 

належали Венеціанській республіці 162, c. 265. Позиція Порти в цьому 

питанні залишалась неясною, однак, за деякими даними російських 
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дипломатів і розвідників, турки могли, заручившись підтримкою французів, 

розпочати активні бойові дії на Чорному морі. Викликали побоювання 

наміри входу турецького флоту в Дунай (ніби то для придушення заколоту 

бунтівного паші Павсант-оглу). Але кінцева мета була невідома. Тому Павло 

I наказував вивести флот в море та організувати охорону узбережжя 67, арк. 

398 – 400. 

Відразу по отриманні імператорського наказу (15 лютого 1798 р.), 

Мордвинов розіслав відповідні вказівки всім командирам підпорядкованих 

йому флотських з’єднань, у тому числі й  Ф.Ф. Ушакову. Після місячних 

приготувань, станом на 16 березня 1798 р. флот був готовий для участі у 

майбутній кампанії 126, c. 239, 340. 

Як з’ясувалося, приготування були не марними. На початку квітня 

надійшли перевірені відомості, що турецька ескадра вийшла в Мармурове 

(Біле) море. Наступною метою її слідування міг стати Босфор та Чорне море 

[162, с. 223]. Настав час активних дій: 12 квітня 1798 р. М.С. Мордвинов 

наказав флотилії лінійних кораблів під командуванням Ушакова вийти у 

море і зайняти позиції між Севастополем і Одесою, з метою убезпечення 

нападу [67, арк. 402].  

Російські можновладці боялись не тільки провокацій з боку турків, але й 

пропуску ними в Чорне море наполеонівського флоту. Втім, побоювання 

виявились марними, оскільки французи вирішили не вступати у війну з 

Росією на боці турків, а натомість захопити турецькі володіння у Єгипті. За 

таких умов Османська імперія вступила в оборонний союз із Санкт-

Петербургом. Вже наприкінці червня 1798 р. ескадра Ушакова увійшла в 

проливи Босфор і Дарданели, аби не пропустити французів до 

Константинополя 125, c. 667. 

За відсутності кращого бойового адмірала Чорноморського флоту – 

Ф.Ф. Ушакова, який увів з собою найкращі кораблі, на Мордвинова 

імператором і Адміралтейств-колегією було покладено завдання терміново 

сформувати щ одне боєздатне з’єднання вітрильників. Командувати ним мав 



100 
 

давній підлеглий Мордвинова, ще з часів попередньої війни, а на той час вже 

контр-адмірал І.Т. Овцин. Воно мало забезпечувати оборону 

північночорноморського узбережжя, а в разі потреби мало йти на допомогу 

ескадрі Ушакова (наказ від 7 серпня 1798 р.) 67, арк. 405 – 406 зв.. 

Тоді ж, у другій декаді серпня, до повної бойової готовності було 

приведено Чорноморський гребний флот, який стояв на рейді Одеси: 

Мордвинов наказав їй вийти в море у тому разі, коли виникне реальна 

небезпека захоплення французами Константинополя і їх виходу у Чорне море 

[162, с. 254].  

У вересні ескадра адмірала Ушакова, підкріплена на той час вже 

союзними турецькими кораблями, успішно діяла проти французів на 

Іонічному морі, зокрема була відбито у них чотири острови – Кітіру, Закінф, 

Кефалонію та Лефкас. З метою її посилення Мордвинову було наказано 

терміново підготувати з резервної ескадри 2 нових 74-х гарматних кораблі і 

відправити їх до Константинополя, на чолі з віце-адміралом Пустошкіним. 

Замість нього призначити командиром на Чорноморський гребний флот 

рекомендувалося контр-адмірала Кумані (рескрипт Павла I адміралу 

Мордвинову від 15 вересня 1798 р.) [162, с. 263]. Окрім підкріплення 

кораблями, нових «союзників»-турків вирішили підтримати й боєприпасами. 

За вимогою російського посланника при Порті В.С.Томари, Мордвинову слід 

було негайно доправити морем військові припаси у Константинополь – ядра, 

бомби й т. ін., але «не підриваючи власної обороноздатності» (рескрипт 

Павла I Мордвинову від 26 вересня 1798 р.) 125, c. 276 – 276. 

Таким чином, упродовж мореплавного сезону 1798 р. Чорноморський 

флот, ввірений командуванню адмірала М.С. Мордвинова, здійснював не 

тільки традиційні для нього функції оборони морських рубежів держави, але 

й брав активну участь у зовнішньо-політичних акціях Російської імперії, 

зокрема, у війні із наполеонівською Францією на Середземному (Іонічному) 

морі.  
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Попри такий режим його функціонування, флоту не вдалося уникнути 

втрат кораблів, викликаних не війною, а негодою. Зокрема, 14-15 жовтня 

1798 р. на Чорному морі лютував великий шторм, внаслідок якого два 46-ти 

гарматні фрегати, що здійснювали крейсерство біля Криму на чолі з контр-

адміралом І.Т. Овциним,були потоплені (врятувалося лише 123 особи, а сам 

Овцин загинув) [162, с. 332 – 333].  

Аби не наражати на небезпеку решту флоту (тим більше, що небезпеки з 

боку турків вже не варто було сподіватись), з останньої декади жовтня 

1798 р. Мордвинов наказував контр-адміралу Кумані, підпорядкований йому 

гребний флот роззброїти, відремонтувати та підготувати до зимового 

зберігання, оскільки майбутньої весни він може терміново знадобитися [162, 

с. 277].  

Однак, нового мореплавного сезону на Чорному морі адмірал не зустрів 

через нещасливий збіг обставин. 20 грудня 1798 р. стався прикрий інцидент, 

який розпочав нову, темну, смугу в житті М.С. Мордвинова. Події 

розгорталися на артилерійських складах у Глибокій пристані, неподалік від 

Херсона, які слугували за головний цейхгауз Чорноморського флоту. О 7-й 

годині ранку того дня, констапель артилерії Гаврилов, готуючи снаряди для 

озброєння суден, які мали вирушати для підкріплення ескадри Ушакова, 

разом із ще 7 канонірами, при винесенні снарядів повівся необережно, через 

що стався вибух. Він був такої сили, що погреби, з усім їхнім змістом, було 

цілковито знищено. Загинуло кілька десятеро людей, зруйновані були 

навколишні казарми 110, арк. 88 – 92. 

Це була суттєва втрата для Чорноморського флоту, який, фактично, 

залишився не озброєним. Внаслідок інциденту Мордвинов був усунений з 

посади 21 січня 1799 р. [162, с. 449 – 450]. Замість Мордвинова було 

призначено адмірала Віліма Петровича фон Дезіна. 4 березня 1799 р. у 

Миколаєві він передав усі справи фон Дезіну 125, c. 699. Невдоволення 

імператора Павлі І Мордвиновим було настільки сильним, що 4 квітня 
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1799 р. він заборонив йому приїжджати до Санкт-Петербургу, а наказав 

вирушати відразу у своє село [162, с. 358].  

Микола Семенович Мордвинов, незважаючи на те, що був другом 

дитинства Павла І, перебував не при флотських справах аж до його смерті. 

Новий імператор – Олександр І, не тільки реабілітував Мордвинова та 

повернув його на службу, але й своїм наказом від 14 серпня 1801 р. 

призначив його на посаду віце-президента Адміралтейств-колегії, замість 

звільненого за станом здоров’я Григорія Григорійовича Кушельова [162, 

с. 129].  

Попри те, що від цього часу Мордвинов вже більше не повертався на 

Чорноморський флот, він активно переймався його проблемами та стежив за 

подіями на Півдні, всіляко намагаючись підтримати своє улюблене дітище. У 

разі потреби Чорноморському флоту надавалися додаткові ресурси, кораблі 

тощо. Наприклад, 14 липня 1802 р. Мордвинов розпорядився передати до 

складу флоту 10 великих човнів, побудованих на Хопрі, які мали 

патрулювати узбережжя, перешкоджаючи піратським набігам закубанських 

горців на землі Чорноморського козацького війська [103, арк. 19 – 20]. Або ж 

інше – 26 серпня 1802 р. він, навіть перебуваючи в столиці, особисто 

контролював спуск на воду у Херсоні великого трипалубного  фрегату 

«Ратний» [162, с. 241].  

Кар’єра Мордвинова про новому російському монарху складалася 

якнайкраще – 8 вересня 1802 р. він був призначений міністром морських сил, 

ставши таким чином на чолі новоствореного міністерства. На цій посаді він, 

однак, пропрацював недовго, і вже 22 жовтня подав у відставку, оскільки не 

зміг спрацюватись із контр-адміралом Павлом Васильовичем Чичаговим, 

керівником справ військової канцелярії по флоту, який, користуючись 

необмеженою довірою Олександра І, дозволяв собі не прислухатись до порад 

міністра 127, c. 5. 

28 грудня 1802 р. імператор задовольнив прохання Мордвинова і 

підписав указ про його звільнення. За всі його заслуги перед флотом 



103 
 

адміралові було призначено пожиттєву пенсії у розмірі його останнього 

окладу [162, с. 610]. Таким чином, з виходом адмірала Миколи Семеновича 

Мордвинова у відставку припинилось навіть формально-службове 

опікування з його боку справами Чорноморського флоту. 
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***** 

Підводячи підсумки діяльності Миколи Семеновича Мордвинова на 

посаді командувача Чорноморським флотом, ми можемо зауважити 

наступне.  

Вся діяльність Мордвинова базувалася на його прихильності до ідей 

вірності імперії та облаштування флоту за англійським зразком, виходячи із 

такої життєвої позиції адмірал і діяв. Ретельно виконував поставлені 

завдання, на перше місце виносив організацію служби. Проявляючи особисту 

хоробрість, при цьому був доволі конфліктним та волюнтаристським у 

ставленні із оточуючими можновладцями та офіцерами. Ідеально вписувався 

в російські військову машину завдяки здобутим навикам та позиції при 

імператорському дворі. 

Хронологічно, Мордвинов обіймав зазначений пост кількаразово: 1) з 17 

серпня 1787 по 30 червня 1788 р.; 2) з 14 жовтня  по 30 грудня 1788 р.; 3) з 24 

лютого 1792 р. по 21 січня 1799 р. Перші два рази адмірал поєднував посаду 

командира флоту з командуванням «херсонською ескадрою». Внаслідок 

безпосередньої участи князя Г.О. Потьомкіна-Таврійського в російсько-

турецькій війні 1787 – 1791 рр. керівництво флотом з боку Мордвинова 

носило половинчастий характер і не було самостійним. Третій період 

ознаменувався найбільш плідною діяльністю Мордвинова в справі розбудови 

Чорноморського флоту. 

До конструктивних змін, яких зазнав Чорноморський флот за час 

командування ним Мордвиновим, слід віднести: збільшення кількісного 

корабельного та особового складу; впровадження практик постійного 

патрулювання узбережжя суднами гребного флоту та далеких морських 

походів парусних кораблів; вдосконалення системи інспекцій флоту з метою 

виявлення недоліків. 
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РОЗДІЛ 3. 

АДМІНІСТРАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ М.С. МОРДВИНОВА 

 

3.1. Керівництво Чорноморським адміралтейським правлінням 

 

Активна інкорпорація Північного Причорномор’я до Російської імперії 

вимагала відповідної організації. Потрібна була організація, яка б активно 

опікувалася Чорноморським флотом, перетворила його на основну бойову 

силу «грецького проекту». Тому зрозумілим було створення 

адміністративного органу який стояв «поза» та «над» цивільними установами 

краю. Таким органом стало Чорноморське адміністративне правління. 

Служба Мордвинова у Північному Причорномор’ї (якщо не рахувати його 

транзитного перебування в краї у 1773 р.), розпочалася з 1785 р., коли князь 

Г.О. Потьомкін, призначив його, тоді ще капітана І-го рангу, на посаду 

старшого члена ЧАП. Правління було утворено самим же Потьомкіним, як 

президентом Адміралтейств-колегії, за рік до цього – 16 листопада 1784 р. 

Головною метою його утворення було оперативне вирішення питань, 

пов’язаних із розбудовою військово-морського флоту Російської імперії на 

Чорному морі. Очевидно, що кандидатура саме Мордвинова була заздалегідь 

визначена князем, оскільки у 1784 р. його було тимчасово звільнено від 

служби терміном на один рік, у зв’язку з закордонним відрядженням, але із 

збереженням жалування, що свідчило про службовий характер поїздки. 

Кінцевою метою поїздки до Англії, очевидно, було стажування перед 

переводом на службу до Південного краю 125, c. 368. Посаду Мордвінов 

отримав ймовірно через репутацію людини чесної та непідкупної, але при 

цьому як і прихильника англійскої культури, тобто був гарним виконавцем. 

Отже, своїм ордером від 21 вересня 1785 р. князь Потьомкін призначив 

М.С. Мордвинова старшим членом ЧАП. Тоді ж йому було наказано негайно 

вирушати до Херсона, в якому резидувало Правління. Він повинен був 

прийняти в своє управління правління всі адміралтейські команди, 
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канцелярських працівників, майстрових та робочих людей, грошову казну, 

всі припаси і матеріали, необхідні при побудові суден на херсонських верфях 

– деревину, такелаж, парусину й т.п. Постачання та продовольство флота 

також належало до компетенції його як голови ЧАП 136, c. 288. 

Як це видно із донесення віце-адмірала Якова Філіповича Сухотіна, 

попередника Мордвинова на посаді, в Адміралтейств-колегію, останній 

прибув до Херсона 15 листопада 1785 р. Тоді ж відбувся його вступ у 

керівництво підвідомчими командами та канцелярськими чиновниками. 

Впродовж наступних днів сталася передача по актах казни, артилерії, 

боєприпасів, провіанту, корабельного лісу й т.ін. [136, с. 290].  

Мордвинов мав щотижня доносити Потьомкіну про всі роботи, що 

здійснювалися при побудові суден, a також час від часу доставляти йому 

відомості про поточні управлінські рішення у відношенні до його підлеглих 

служб, про доставку лісоматеріалів на верфі, й тому подібні речі [176, с. 371]. 

Пильна увага уряду до проблеми постачання будівельної деревини має 

свою передісторію. Побудова флоту на Чорному морі була визнана урядом 

Катерини ІІ пріоритетним напрямком діяльності ще в 1781 р. та була 

регламентована спеціальним імператорським наказом Укази Катерини ІІ про 

судноплавство. Оскільки будівництво мало вестись у безлісній місцевості, з 

метою збереження гаїв, для суден мали використовуватись виключно 

привезені й вже пиляні дошки [45, арк. 1 – 18 зв.]. 

Аби ЧАП було зручніше вести лісозаготівлі для флоту, з 16 червня 

1786 р. їй було підпорядковано Таганрозьку контору Адміралтейств-колегії, 

яка відала доставкою корабельної деревини з центральних російських 

губерній – Доном на Азовське і далі на Чорне море 125, c. 375. 

Окрім деревини до Херсону також звозили всю придатну артилерію та 

боєприпаси з фортець уздовж Дніпра і Дону (ордер Г.О. Потьомкіна 

М.С. Мордвинову від 25 серпня 1786 р.). Переважно то була артилерія 

фортець Нової Дніпровської і Царицинської укріплених ліній, які після 
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приєднання Кримського ханства в 1783 р. втратили своє оборонне значення 

99, арк. 53. 

Оскільки зосереджувати весь процес будівництва кораблів для 

Чорноморського флоту в одному лише Херсоні здавалося князю Потьомкіну 

недалекоглядним, 29 серпня 1786 р. він наказав М.С. Мордвинову якомога 

скоріше побудувати додаткову верф в Севастополі. Цю дату можна вважати 

початком роботи флотських судноремонтних заводів у згаданому місті 207, 

c. 186 – 188. 

Демонстрація успішності власних діянь у Південному краї була 

надзвичайно важливою для Г.О. Потьомкіна-Таврійського, а тому ще з 

1786 р. ним було розпочато підготовку до подорожі імператриці Катерини ІІ 

у Північне Причорномор’я. Особливу увагу імператриці світліший князь 

хотів звернути на Чорноморський флот та, відповідно, на успішну діяльність 

ЧАП на поприщі його розбудови.  А відтак, на Мордвинова було покладено 

важливе завдання [219, с. 243].  

Оскільки маршрут імператорського кортежу було розписано по милях і 

годинах, Мордвинов мав відповідати за безпечний шлях імператриці 

Катерини II від Херсону до Глибокої пристані та назад (лист управителя 

потьомкінської похідної канцелярії В.С. Попова М.С. Мордвинову від 15 

лютого 1787 р.) 229, с. 15. 

Оскільки візит подорожнього кортежу монархині було заплановано на 

травень, вже 28 березня 1787 р. Потьомкіна наказував Мордвинову 

приготувати та тримати у постійній готовності не менше десяти кораблів для 

переправи імператриці. Крім того, Мордвинов, як командир флоту, 

відповідав за проведення царських галер через дніпрові пороги, та наприкінці 

квітня 1787 р, згідно наказів все того ж Потьомкіна, шукав кращих лоцманів 

із числа колишніх запорожців 125, c. 379 – 380. 

12 травня 1787 р., капітан І-го рангу Мордвинов особисто переправляв 

через ріку Інгул імператрицю на багато прибраному човні. Того ж дня 
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Катерина ІІ урочисто в’їхала у Херсон. Оскільки Катерина ІІ залишилася 

задоволена, всім, що вона побачила в Херсоні, то перед своїм від’їздом, 17 

травня 1787 р., вона вивела голову ЧАП у контр-адмірали [219, с. 247 – 249].  

Щойно влягся шум після візиту імператриці, корабели та моряки змогли 

повернутися до нормального ритму праці, який все прискорювався з огляду 

на швидкі перспективи війни із турками (див. Розділ 2.2). Так, 26 червня 

1787 р. Потьомкін наказав Мордвинову побудувати на Херсонській верфі 

100-гарматний корабель з двома деками (палубами для гармат) за 

кресленнями майстра Афанасьєва 67, арк. 31. Упродовж липня-серпня 

розпочалося будівництво не тільки цього, але й інших кораблів: у Херсоні 

заклали два великі кораблі на 80 і 70 гармат, а також і менший фрегат на 50 

гармат, а в Севастополі Потьомкін пропонував будувати таку ж кількість 

кораблів. Згаданий майстер пропрацював у Херсоні до кінця жовтня 1787 р., 

після чого його було переведено на аналогічні роботи в Севастополь 161, 

c. 80. 

Втрата частини кораблів севастопольської ескадри у вересні 1787 р. 

вимагала від командувача флотом негайного виправлення ситуації. Для цього 

під начало Мординова віддали канатні фабрики Катеринославського 

намісництва, як найбільш наближені до театру бойових дій. Тоді ж відбулося 

відновлення роботи, із підпорядкуванням ЧАП, на всіх верфях в Таганрозі, на 

Хопрі, а також у польських маєтках Потьомкіна (ордери від 20 і 21 жовтня 

1787 р.) 161, c. 76 – 77, 79.  

З 25 жовтня 1787 р. під началом Мордвинова запрацювали новостворені 

гідрографічні служби ЧАП – на вимогу князя Потьомкіна-Таврійського треба 

було зробити заміри глибин на р. Інгулі «від гирла та вгору на 20 верст». 

Пов’язано це було із пошуком нової, більш зручної у порівняні із Херсоном, 

місця для будівництва та стоянки флоту. Невдовзі на вибраному місці мало 

бути побудовано нове місто – Миколаїв (див. Розділ 4.1) 161, c. 80. 
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Верф тут, при впадінні Інгула в П.Буг, було засновано ще навесні 1788 р. 

Побудовою суден керував ставленик Потьомкіна, полковник Михайло 

Леонтійович Фалєєв. Мордвинов повинен був надавати Фалєєву всіляку 

допомогу, приймав від нього побудовані судна, однак не втручався в його 

справи, через підпорядкованість останнього самому князю [248, c. 28].  

Треба зауважити, що діяльність адмірала Мордвинова на посаді голови 

ЧАП проходила у надзвичайно напружених умовах. Попри всі свої старання, 

Мордвинов фізично не встигав виконати всіх наказів Потьомкіна, що швидко 

змінювали один одне. Інколи в один і той же день Потьомкін віддавав кілька 

розпоряджень, виконати які «як найшвидше», як того вимагав він, було 

немислимо. Покажемо на конкретному прикладі: ордером від 25 червня 

1788 р. Потьомкін вимагав від Мордвинова «поспішити з побудовою на 

Хопрі катерів» [80, арк. 129 – 129 зв.]. А між тим, на Хоперській верфі на той 

час, за свідченням самого адмірала, не збудовано було навіть елінги. Не 

вистачало й будівельної деревини. Внаслідок цього необхідні Потьомкіну 

човни не могли бути готові не те що влітку 1788 р., але ж тільки до весни 

1789 р. Несвоєчасне ж виконання Мордвиновим вимог Потьомкіна викликало 

з його боку сильне невдоволення [80, арк. 130]. 

Кінець 1788 р. пройшов для Мордвинова, як начальника ЧАП, між 

іншим, і в турботах про хворих, якими в цей час був переповнений 

Херсонський генеральний шпиталь. Там елементарно не вистачало місць, 

лікарів, медикаментів. Потреба у всьому переліченому, за оцінками адмірала, 

була задоволена лише на третину від норми [83, арк. 201]. 

Як вже йшлося вище, наприкінці 1788 р., а саме – 30 грудня, 

М.С. Мордвинов тимчасово покинув службу, полишивши посади командира 

Чорноморського флоту та головуючого в ЧАП 125, c. 482. Подаючи у 

відставку, Мордвинов, за власними його словами, розраховував привернути 

увагу Потьомкіна до становища з постачанням флоту. В ЧАП махровим 

цвітом цвіло хабарництво при укладенні підрядів по відкупах, а сам адмірал 



110 
 

ніяк не міг зарадити цій біді. Зрозуміло ж, що всі фінансові втрати, 

прорахунки й т.ін. злі язики приписували саме йому [161, с. 208].  

Князь Г.О. Потьомкін-Таврійський  зовсім не поспішав відправити його 

у відставку, а навпаки наполегливо переконував Мордвинова залишитися. Як 

згадував сам адмірал, у штабі Потьомкіна розігралася справжня вистава: 

«Лякали мене що в ту ж хвилину напишуть якщо я то побажаю, кричали 

секретаря і його не знаходили...» [104, арк. 20 зв]. Однак, Мордвинов таки 

наполіг на власній відставці – надто серйозними були на той час у нього 

тертя не стільки із самим князем, скільки із деякими представниками його 

оточення – Насау-Зігеном, Войновичем, Фалєєвим й ін. Показово, що через 

півроку, у липні 1789 р. Мордвинов отримав через B.C Попова пропозицію 

Г.О. Потьомкіна знову отримати у командування ескадру, але не прийняв її 

[104, арк. 27 – 28].  

Слід сказати, що пори всі непорозуміння, Потьомкін, очевидно, все ж 

таки не планував спеціально конфліктних ситуацій із Мордвиновим, 

жалкував через його відставку, та намагався повернути на флот. Дещо 

незвичною виглядає й сама «відставка» Мордвинова, якщо придивитись до 

неї уважніше. Він дійсно 30 грудня 1788 р. залишив посаду старшого члена 

ЧАП, здавши справи перед цим – 27 грудня «з нагоди звільнення у 

відпустку». Але ж, у 1790 р. знову прийнятий на службу «тим же чином» 

[125, c. 483], а в «Місяцеслові» (розписі всіх чиновників імперії) на 1791 і 

1792 роки він зазначений як такий, що числиться в Чорноморському флоті, 

хоча й без позначення посади [164, c. 50]. Згідно ж із даними про вислугу в 

рангових чинах, підготованим в 1831 р., період з кінця 1788 по початок 

1792 р. врахований у загальній вислузі років [104, арк. 4]. 

Хоча М.С. Мордвинов і був відсутній на Півдні впродовж 1789 – 

1791 рр. (аж до лютого 1792 р., про що йшлося вище), ми не можемо не 

згадати про найважливіші кадрові та структурні зміни, які сталися за цей 

період у ЧАП.  
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Так, 22 березня 1789 р. адмірал М.І. Войнович, який змінив Мордвинова 

на посаді голови ЧАП, заснував «Контору Севастопольського порту». 

Головою її було призначено капітана 2-го рангу Доможирова, але фактично, 

зосереджено всю реальну владу на флоті було в руках обер-штер-крігс-

комісара Правління М. Фалєєва, аж до моменту повернення на посаду 

Мордвинова 96, арк. 240 – 241 зв.. 

У загальних рисах, саме настільки змінилась конфігурація та 

розстановка сил у ЧАП на 24 лютого 1792 р., коли Імператриця Катерина II 

пожалувала контр-адміралу М.С. Мордвинову чин віце-адмірала і 

призначила головуючим в Правлінні 125, c. 194, а також командиром 

Чорноморського флоту (про це див. Розділ 2.3). 

У зв’язку із призначенням, Мордвинов, як голова Правління мав: 

1) провести ревізію всіх частин, які знаходилися на той час під управлінням 

ЧАП і доповісти про їх стан; 2) прийняти в управління ливарний завод в 

Херсоні, і інші подібні заклади; 3) впровадити в життя всі пропозиції 

покійного князя Потьомкіна по відомству ЧАП, перелік яких додавався до 

наказу. 

На проїзд адміралу було виділено 6 000 крб. (мабуть варто вважати таку 

солідну суму своєрідною премією) з кабінету Катерини II, а також 

призначено по 300 крб. на місяць на харчування, з фондів ЧАП (наказ 

Катерини II від 28 лютого 1792 р.) 100, арк. 72 – 73. 

Прибувши на Південь, Мордвинов взявся за виконання покладених на 

нього завдань. Крім вже перелічених, за постановою Державної Ради, він 

повинен був оглянути положення гаваней і місць, де «зручніше і вигідніше 

могли мати перебування своє наші флоти і де зручно завести верфі, з 

міркування отримання лісів та ін. потреб» [90, арк. 17. 

8 квітня 1792 р. Мордвинов вже доносив графу П.О. Зубову про своє 

прибуття в Миколаїв. Він провів зовнішній огляд ввіреного йому міста, 

відзначив, що воно активно забудовується, у ньому вже є чудові будівлі. 

Наступного тижня ним було здійснено аналогічний огляд сусіднього 
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Херсона, а також усіх населених пунктів між двома флотськими містами 73, 

арк. 11. 

Донесення М.С. Мордвинова Катерині II від 20 квітня 1792 р. сповна дає 

уяву про те, яке обширне господарство прийняв адмірал під своє начальство 

по відомству ЧАП 74, арк. 33 – 35.  

Однак, проведена у тому ж Херсоні ревізія виявила в складах-магазинах 

великі нестачі. В деяких взагалі нічого не було – розікрали. Грошей в 

скарбниці ЧАП також було виявлено обмаль – 62 050 крб. 49 коп. Зрозуміло, 

що розпочинати з такою матеріальною базою доручену йому справу було 

практично неможливо, а тому М.С. Мордвинов і просив виділити для потреб 

ЧАП на поточний 1792 р. ні багато, ні мало – 1 673 258 крб. 64 коп. 68, 

арк. 42.  

Ще не отримавши ніякого фінансування, М.С. Мордвинов, тим не менш, 

розпочав активну діяльність із облаштування «флотської частини» в 

Миколаєві. Так, 13 травня 1792 р. він доповідав імператриці про початок 

планування робіт із побудови доку для ремонту кораблів, «кіленбанку для 

крентовання», крану для зняття щогл, запасних магазинів, погребів для 

пороху тощо 70, арк. 1 – 2. 

Найбільш гостро відчувалася нестача деревини для верфі, а тому 

Адміралтейств-колегія й доручала голові ЧАП – Мордвинову, організувати 

швидку доставку корабельного лісу для флоту, який було заготовлено в 

Смілянському графстві у Польщі генералом М. Каховським (рескрипт від 19 

травня 1792 р.) 23, арк. 2 – 10. Вникнувши в суть справи, адмірал кількома 

тижнями пізніше – 6 червня 1792 р., рапортував особисто Катерині II про те, 

що деревина доставляється на Південь, але дуже повільно. Контракти на 

доставку дубів було підписано з відкупниками по завищених цінах: в Херсон 

по 17, а в Миколаїв по 15 коп. за пуд. Тож в минулому році за кожну дубову 

та соснову колоду казні доводилося сплачувати суми по 1 крб. і навіть більше 

23, арк. 16 – 17. 
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Подібне радіння адмірала справою було схвально оцінено російською 

монархинею, і вже 17 липня 1792 р., у відповідь на відомість 

М.С. Мордвинова про заборгованість ЧАП як за матеріали та припаси, так і 

за платню морським служителям, його повідомляли зі столиці, що борг у 

розмірі 1 233 194 карбованців, підрахований ним визнано справедливим і він 

буде виплачуватися протягом 1793 р. [97, арк. 328. 

Оскільки у веденні ЧАП на той час перебували не тільки порти Чорного, 

але й Азовського морів, та навіть такі, які розташовувались на р. Дону, під 

опікою М.С. Мордвинова перебував Таганрозький порт, а також 

суднобудівні верфі у Ново-Хоперській фортеці. Так, 15 вересня 1792 р. 

Мордвинов рапортував Катерині II, що згідно отриманих ним відомостей в 

порту Таганрога майже завершено 30-гарматний фрегат, а при Рогозьких 

хуторах, неподалік гирла Дону, добудовують два судна, привезені із 

Новохоперської фортеці, які планується використовувати для перевезення в 

Херсон і Миколаєв вугілля із Донецького повіту. Однак, перспективи 

функціонування Таганрогу як порту Мордвинов оцінював досить скептично: 

гавань у Таганрозі сильно обміліла за останні роки, а при східному вітрі вода 

зовсім уходить з неї. Казарми, майстерні та магазини, зведені в Таганрозі і в 

Рогозьких хуторах ще за часів Анни Іоаннівни руйнуються та без ремонту 

незабаром взагалі стануть непридатними для використання 125, c. 303. 

До кінця того ж, 1792 р., Мордвиновим було завершено ревізію штатів 

ЧАП, і вже 17 грудня він надсилав П.О. Зубову звіт по ній. Проревізовано 

було як відомство Головного адміралтейства (у Миколаєві), так і Контору 

над портами (у Херсоні). Адмірал пропонував голові Адміралтейств-колегії 

погодитись із його пропозицією збільшити зарплатню висококваліфікованим 

спеціалістам, зайнятим безпосередньо у створенні суден – креслярам, 

проектувальникам й ін. Подекуди збільшення мало бути подвійним: так, 

комісари, які здійснювали загальний контроль за побудовою того чи іншого 

корабля, до того отримували по 100 руб., а відтепер мали отримувати по 200. 
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Згідно нових штатів, потреба ЧАП у коштах зростала до майже 

астрономічної в ті часи суми 2 880 063 руб. [98, арк. 32 – 36 зв.. 

Проблеми із якими доводилося мати справу голові ЧАП, у процесі 

будівництва флоту, досить часто були пов’язані не тільки з низьким 

фінансуванням, відсутністю спеціалістів чи матеріалів. Із часом з’ясувалося, 

що в бухтах севастопольської гавані жило дуже багато морських черв’яків, 

які швидко з’їдали деревину судна. Через це кораблі треба було часто 

«кілювати», але звичні для Балтики методи не діяли в умовах Чорного моря. 

Усі спец-розчини шкідники знищували разом із обшивкою суден. Тому 

адмірал, пам’ятаючи досвід своїх європейських стажувань у Голландії та 

Англії, пропонував або більш обпалювати днище судна вогнем, або ж 

пропитувати його сумішшю на основі нафти. У якості експерименту він 12 

червня 1793 р. пропонував спробувати використовувати місцеву нафту, яка в 

невеликій кількості траплялась на Керченському півострові та на Тамані, а 

якщо ж вона не підійде, то налагодити доставку каспійської нафти «з Персії» 

[105, арк. 12].  

Недофінансування, однак, залишалося не менш болючою, а головне – 

постійною проблемою ЧАП. Зокрема, в своєму донесенні від 30 квітня 

1794 р., М.С. Мордвинов скаржився П.О. Зубову на те, що затримки у виході 

гребного флоту в море цілковито пов’язані із нестачею коштів. З потрібних 

на поточний рік 2 000 000 руб. з Таврійської палати в казну ЧАП надійшло 

лише 900 000, а саме ж зараз треба робити запаси для «майбутньої кампанії», 

а пізніше все буде ще дорожче. Загальний же борг держави перед ЧАП, з 

врахуванням попередніх років, становив майже 5 000 000 руб. Якщо ж, 

«позбав Боже», буде оголошено нову війну із турками, до неї ще нічого не 

готово. Старі кораблі зношені, а нових нема за що будувати. Аби хоч якось 

вирівняти ситуацію, Мордвинов неодноразово пропонував налагодити 

кредитування ЧАП під 20% на рік: навіть такий високий процент буде 

вигідним, оскільки справа не стоятиме на місці [98, арк. 46 – 47].  
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Ситуація на Півдні, та в країні в цілому, була складною в ці роки (1793 – 

1794) через посухи та, відповідно, нестачу хліба, яка виникала через це.  

Навіть коли вдавалося знайти охочих продати зерно, виникали проблеми із 

його доставкою в порти: так, восени 1794 р. ЧАП знайшло можливість 

закупити на Полтавщині (тоді Катеринославське намісництво) близько 50 

тис. чвертей хліба, але привезти його виявилось неможливо, оскільки лягли 

глибокі сніги і фурмани відмовлялися. Щоб не переплачувати за перевезення 

було наказано взяти припаси для Чорноморського флоту в найближчих: 

зокрема, для екіпажів Севастополя її позичили із запасів цивільних хлібних 

складів-магазинів у Карасубазарі, Феодосії, яку треба було віддати влітку 

наступного року. Інакше, під загрозою зриву опинився б вихід кораблів в 

море навесні – необхідно було насушити сухарі для екіпажів (лист до Зубова 

від 6 січня 1795 р.) 125, c. 584. 

Гарне уявлення про те, які саме проблеми доводилося вирішувати 

М.С. Мордвинову впродовж перших років його другого перебування на 

посаді голови ЧАП, дають його «третні» рапорти, надіслані адміралом 

персонально до Катерини II. Наприклад, у своєму звіті від 23 лютого 1795 р., 

він наводить ряд цифр, які свідчать нам про те, що більшість поставлених 

перед ним завдань розв’язувались виключно дивом. Так, за штатом не 

вистачало 43 кораблі Чорноморської гребної флотилії. Побудову частини із 

них, тим не менш, розпочали, забравши безоплатно привезений зі 

Смілянщини корабельний ліс на загальну суму 777 537 крб. Для закупівлі ж 

харчів не вистачало 877 967 крб. 67, арк. 380 – 388. 

Окрім побудови кораблів і забезпечення усім необхідним їх екіпажів, на 

порядку денному були й роботи з благоустрою флотських міст: треба було 

осушувати нездорові багнисті місцевості навколо Херсону, Миколаєва, 

Севастополя та Інкерману; будувати в них казарми та склади; 

перебудовувати не перекриті дахами елінги в стаціонарні «сухі» доки, більшу 

частину з яких, до того ж, треба було перенести через невдале місце 
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розташування; вкривати днища кораблів мідними листами й т.д. 67, арк. 390 

– 394.  

Все ж разом, згідно кошторису за останні три роки (1792 – 1794), 

коштувало 7 942 743 крб., а крім цього було ще й 451 617 крб. боргу, без 

погашення якого підрядники відмовлялися постачати необхідне 67, арк. 

394 зв. 

Керівництво Адміралтейств-колегії і Кабінет імператриці перейнялася 

проблемою недофінансування Чорноморського флоту, й вже наприкінці 

лютого 1795 р. до ЧАП почали надходити необхідні кошти. Зазаначалося, що 

на спорудження 72 суден (43 для гребного флоту та 29 для вітрильного) 

упродовж 5 років буде виділено 3 348 662 руб. 72 коп. Було визначено, що їх 

будівництво вестиметься «казенними людьми», на оплату праці яких 

виділялось 69 251 руб. 50 коп. Усього ж на 1795 р. на розбудову флоту та 

його інфраструктури було виділено 634 452 руб. 9 коп. 125, арк. . 

Оскільки у підпорядкуванні ЧАП знаходилися не тільки морські, але й 

річкові порти всієї Південної України, М.С. Мордвинов, як його голова, 

всередині 1790-х років брав участь в ініціативах уряду з будівництва 

цивільних верфей на Нижньому Дніпрі. Оскільки верфі Миколаєва, Херсона 

та Севастополя обслуговували виключно потреби військових моряків, у 

регіоні не існувало аналогічного закладу для будівництва приватних суден, 

які б торгували на Чорному морі; перевозили сіль з Таврії по містах краю й 

т. ін. Для будівництва подібної цивільної верфі графом Зубовим, після 

консультацій із М.С. Мордвиновим було вибрано місцевість Кічкас (нині 

район м.Запоріжжя), «у 80 верст від Катеринослава». Головним аргументом 

адмірала на користь цього місця слугувало те, що корабельний ліс там 

коштуватиме недорого, оскільки їх сплавляють рікою, до порогів та 

складують в слободі Лоцманська Кам’янка (70 верст від Кічкасу). Крім того, 

там здавен існувала переправа та знаходився кінцевий пункт проходження 

через дніпрові пороги [76, арк. 14 – 16 зв].  
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Складений на основі мордвиновських рекомендацій план Зубова щодо 

побудови верфі «при містечку Кічкас» було затверджено імператрицею 

Катериною ІІ іменним наказом 29 липня 1795 року [91, арк. 48 – 48 зв.]. 

Наступного, 1796-го року було розпочато роботи з побудови міста і верфі, 

які, однак, було звернуто вже в листопаді того ж року, через смерть 

імператриці та опалу основного ініціатора – П.О. Зубова [162, С. 504 – 507]. 

Хочемо звернути увагу на те, що усі, перелічені вище, заходи з 

розбудови Чорноморського флоту та його інфраструктури були, так би 

мовити, «плановими», передбачуваними та лежали майже виключно в 

площині військово-морської галузі. Разом із цим, перебуваючи на посаді 

голови ЧАП М.С. Мордвинов опосередковано посприяв розвитку 

індустріальної промисловості в краї, які й сьогодні визначають економічне 

обличчя південноукраїнського регіону. Йдеться по металургійну та 

кам’яновугільну галузі. Мордвинов опікувався Херсонським ливарним 

заводом, який забезпечував потреби флоту 75, арк. 41. 

За три роки, з моменту запуску ливарного виробництва восени 1790 р., у 

Херсоні переробили 93 562 пуди (1497 т) казенної міді, з якої для 

Чорноморського флоту, в загальному, було виготовлено 431 артилерійське 

оруддя сумарною вагою 58 476 пудів (935 т) [73, арк. 42 – 43.  

У вересні 1793 р. завод тимчасово зупинився внаслідок смерті його 

«утримувача» А.П. Струговщикова. Його вдова, яка стала формальною 

власницею заводу, звернулася до голови ЧАП адмірала Мордвинова з 

проханням прийняти завод «з усіма належними йому речами» в казну, як це і 

передбачалося відкупним контрактом. Призначена ЧАП комісія оцінила 

завод в 99 990 руб. 46 коп. Про виплату цих грошей Н.І. Струговщиковій 

віце-адмірал М.С. Мордвинов клопотався перед Катериною II 13 листопада 

1793 р. [73, арк. 125 – 127 зв.]. 

Це клопотання було підтримано імператрицею, кошти виділено, й з 

кінця 1793 р. завод перейшов у повне розпорядження ЧАП. Оскільки з 

моменту свого заснування завод комплектувався здебільшого за рахунок 
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кадрів Артилерійської контори, у лютому 1794 р. М.С. Мордвинов звернувся 

з клопотанням до Санкт-Петербургу про переведення заводських 

військовослужбовців з Сухопутного в Морське відомство. Державна 

Військова колегія вдовольнила це прохання та дозволила адміралові 

залишити у віданні ЧАП то нижніх чинів з херсонських «майстрових рот», 

які працювали при заводі, виключивши їх з колишніх команд 261, с. 58. 

З цього часу Херсонський ливарний завод став використовуватися для 

задоволення потреб Чорноморського флоту, перейшовши поступово від 

виготовлення артилерії до лиття різних мідних приладь для кораблів. Слід 

зауважити, що вузька спеціалізація заводу – те, що він працював майже 

виключно із міддю, створювала чимало проблем із поставками сировини. 

Дефіцит її змушував шукати нові й нові джерела постачання. При цьому, 

доставка з уральських заводів коштувала б настільки дорого, що всерйоз 

розглядалася можливість доставляння сировини морем в чорноморські порти 

аж із Англії.  

Так, навесні 1794 р. російський посланник у Туреччині В.П. Кочубей 

повідомляв Мордвинова про те, що він обговорив із англійським 

амбасадором можливість налагодження доставки міді з британських 

островів. Показово, що сам М.С. Мордвинов вважав цей варіант най останнім 

з усіх можливих – «міді треба багато, але це залежатиме від ціни» - 

зауважував він. Голова ЧАП вважав доцільнішим вкладати кошти у пошук та 

розробку місцевих покладів: дізнавшись про те, що мідну руду нібито 

знайшли у Воронезькому намісництві, Мордвинов відправив туди з Херсону 

спеціалістів за зразками породи (лист М.С. Мордвинова до П.О. Зубова від 1 

травня 1794 р.) [72, арк. 20 – 20 зв.].  

Втім, і сам адмірал, і його безпосереднє керівництво в особі графа 

Зубова розуміли, що за умови дефіциту міді необхідно деверсифікувати не 

тільки сировину, але й саме виробництво артилерії для Чорноморського 

флоту. 
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Оскільки загроза нової війни із Османською імперією висіла над 

Північним Причорномор’ям усі 1790-і роки (див. Розділ 2.3) віце-адмірал 

М.С. Мордвинов звертав увагу П.О. Зубова на те, що «безпека краю вимагає 

негайного переозброєння флоту». Для цього він пропонував побудувати в 

Бахмутському повіті Катеринославської губернії ще один ливарний завод, 

який би спеціалізувався на випуску чавунних гармат. Необхідність його 

побудови була викликана й тією обставиною, що єдиний російський завод 

подібного профілю знаходився тоді далеко на півночі – в Петрозаводську. 

Тому Мордвинов не просто наполягав на необхідності самого прискореного 

будівництва гарматного заводу на Півдні, але навіть вважав можливим 

відкласти на рік будівництво гребного флоту, аби заощаджені кошти 

направити на спорудження нового заводу [76, арк. 49.  

Вивчаючи, разом із Мордвиновим, доцільність розвитку мідного 

ливарництва на Півдні, царський фаворит граф Зубов зауважував: «що ж 

стосується озброєння, то робити його мідним немає сенсу – дуже довго і 

дорого. Якщо ж робити чавунним – то на сибірських заводах виготовлять 

таку, що принесу більше школи своїм, аніж ворогам». На думку Зубова, 

оптимальним варіантом було б виготовлення озброєння на р.Лугані [125, c. 

607. 

Отримавши підтримку в особі такого можновладця, Мордвинов мав 

очікувати на якнайскоріше вирішення цього питання. Й дійсно, 14 листопада 

1795 р. з’явився рескрипт Катерини ІІ, згідно якого було наказано 

побудувати новий ливарний завод у Донецькому повіті. Для цього було 

виділено кошти для купівлі землі у поміщиків по р. Лугань. Для проведення 

первинних геологічних розвідок рекомендовано було виписати майстрів з 

Англії. Для здійснення важких земляних робіт наказувалося прислати з 

Херсону каторжників, а для інших робіт слід було перевести на Лугань 300 

робітників з Ліпецьких заводів, разом із сім’ями, а також й однодворців з 

Курської та Тамбовської губерній. Управління будівництвом та подальшою 

діяльністю заводу доручалося статському раднику Гірничого департаменту 
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Карлу Гаскойну. Перед цим Гаскойн, шотландець за походженням, обіймав 

посаду директора Олександрівського гарматного заводу у Петрозаводську 

(надалі він поєднував їх) [75, арк. 27 – 30].  

Вже у вересні 1797 р. на Луганському ливарному заводі було завершено 

будівництво першої плавильної печі, розрахованої на виплавку 100 пудів (1,6 

т) артилерійських боєприпасів на тиждень (у наступні три роки кількість 

печей зросла до 4-х). Вже у першому, 1798-у році, завод виробив 15 670 

снарядів для артилерійських батарей і кораблів бази Чорноморського флоту в 

Севастополі [98, арк. 321 – 323 зв.. 

У подальшому на  Луганському ливарному заводі велося систематичне 

виробництво снарядів і гармат не тільки для Чорноморського флоту і 

берегових фортець Азова, Керчі, Еніколі, Кинбурну, Севастополя, Очакова та 

інших, але й для фортець Київського округу. Про обсяги цього промислового 

підприємства Південної України, зведеного за ініціативи М.С. Мордвинова, 

свідчить той факт, що напередодні початку чергової російсько-турецької 

війни (1806 – 1812 рр.), Луганський ливарний завод в кінці 1805 р. відправив 

флоту та армії 12 338 пудів (197 т) боєприпасів [242, c. 193 – 194. 

Ще одним, так би мовити «паралельним» основному, напрямком 

діяльності М.С. Мордвинова на посаді голови ЧАП стало його опікування 

розробкою кам’яного вугілля. Питання про використання багатих його 

покладів, відкритих у Донецькому повіті Катеринославської губернії постало 

на порядку денному ще з середини 1780-х років, у часи першого перебування 

Мордвинова на посаді. Нестача лісів на Півдні, необхідність збереження їх 

для задоволення першочергових потреб кораблебудування, в комплексі із 

необхідністю забезпечення населення в зимові місяці паливом самі по собі 

підштовхували адмірала до прийняття управлінських рішень із початку його 

видобутку. Російсько-турецька війна 1787 – 1791 рр. дещо загальмувала 

реалізацію цих планів, однак по її закінченні до них повернулись. 

За поданням М.С. Мордвинова у 1793 р. одним із поміщиків Донецького 

повіту – Петром Івановичем Штеричем до розгляду П.О. Зубову було подано 
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проект із розробки цієї корисної копалини на території його поміщицьких 

маєтків. Проект було розглянуто та схвалено імператрицею навесні 1794 р.: 

Штеричу доручили виконувати «особливу комісію» – організувати видобуток 

сировини для державних потреб йому було доручено налагодження 

сухопутної поставки кам’яного вугілля від покладів до Таганрогу. Відстань 

між кінцевими пунктами при цьому складала 150-200 верст. У Таганрозі 

кам’яне вугілля вантажилося на судна, і провозилося далі водою, через 

Азовське і Чорне моря, до Дніпро-Бузького лиману й далі вверх, до 

миколаївського і херсонського портів [65, арк. 33.  

Вже в 1794 р. з двох основних, на той час вже функціонуючих, копален – 

у слободах Третій Роті та Уткиній, до Таганрогу було доставлено 40 491 

пудів вугілля (648 т) [181, с. 175]. Наступного року, за період з 1 січня по 27 

вересня 1795 р. до того ж порту було доправлено 54 549 пудів (873 т). За 

перевезення кожного пуду казна, в особі ЧАП, сплачувала підряднику по 2 

коп. за пуд вугілля [181, с. 178]. 

Надалі вугілля вантажилося на великі транспортні баркаси та 

доправлялося морями до кінцевих пунктів призначення. Про те, скільки в 

середньому вміщував такий човен, та по скільки їх налічувалося в 

транспортному каравані, свідчить рапорт М.С. Мордвинова графу 

П.О. Зубову, згідно якого 23 червня 1795 р., під час бурі, на Таганрозькому 

рейді затонув «казенний човен» з 1 757 (28 т) пудами кам’яного вугілля (ще 5 

подібних човнів з вугіллям для Миколаєва, що стояли на рейді, особливої 

шкоди не зазнали) [162, с. 488 – 490].  

Оскільки, як це видно з наведеного прикладу, при повністю водному 

способі переправлення вугілля існувала небезпека розбиття штормами 

транспортних суден, головою ЧАП, віце-адміралом Мордвиновим влітку 

1795 р. було розроблено та частково реалізовано план його сухопутної 

доставки від копалень до Дніпра, а саме до Кічкасу. Вивозити вугілля 

пропонувалося не з штеричівих маєтків, а з більш близьких покладів в 

Павлоградському повіті. При цьому відстань становила майже стільки ж, 
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скільки від «старих» копалень до Таганрогу, але ж шлях водою до Херсону та 

Миколаєва – набагато коротшим і безпечнішим [181, с. 180 – 188].  

Мордвинов підтримав ідею керівника Гірничого департаменту 

М.Ф. Соймонова вугілля для морських портів закуповували саме на 

казенному руднику, а не на приватних [75, арк. 124. Оскільки казенний 

кам'яновугільний рудник у Лисичій балці був першим, і до 1802 р. єдиним 

казенним підприємством кам'яновугільної промисловості не тільки в 

Донбасі, але й у всій Російській імперії, підтримка замовленнями з боку 

Чорноморського флоту носила для нього важливий протекціоністський 

характер. Так, за перше десятиліття своєї діяльності він видав 2 200 000 пудів 

(35 200 т) вугілля, переважна частина з яких була використана саме для 

обслуговування потреб Чорноморського флоту – як напряму, так і через 

діяльність підприємств типу Луганського ливарного заводу [242, с. 191. 

Таким чином, у нас є всі підстави для того, щоб вважати адмірала 

М.С. Мордвинова одним із фундаторів кам’яновугільної промисловості на 

Півдні України, оскільки його адміністративна підтримка забезпечила 

необхідні замовлення державою видобутку вугілля. 

Окрім цього, Мордвинов звернув увагу на видобуток нафти на 

Керченському півострові та на Тамані. Під час пошуків нафти довірені особи 

М.С. Мордвинова, як-от, наприклад, капітан Ф.Клобуков, відшукали не 

тільки поклади нафти, але й інших корисних копалин – природних 

мінеральних фарб, металеві руди й те ж таки кам’яне вугілля [226, c. 67. 

Обіймаючи посаду голови ЧАП М.С. Мордвинов доклав руку й до 

розвитку копалень на криворізьких родовищах. Ще раніше, до його 

призначення, у 1791 р. гірничий інженер-поручик Шміт відкрив тут поклади 

мінеральних фарб. За Мордвинова розробка всіх цих мінералів досягла 

досить великих розмірів. Так, наприклад, упродовж першого півріччя 1795 р. 

до Миколаєва було ввезено 1 100 пудів (17,6 т) цієї фарби –  800 пудів 

червоної та чорної 300. На Кривому Розі знайшли і жовту вохру, можна було 

вживати на всяку фарбування кораблів. У Миколаєві Мордвинов завів навіть 
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продаж приватним особам криворізьких мінералів, для чого той же його 

вірний помічник – Князєв представив Мордвинову приблизну розцінку [123, 

арк. 67 – 70]. 

Під час свого головування в ЧАП і командування Чорноморським 

флотом адмірал М.C. Мордвинов, який був для свого часу досить освіченим, 

намагався сприяти розвитку освіти, науки й мистецтв в міру свого розуміння 

такого розвитку. Зрозуміло, що все це стосувалося його позиції як 

прихильника англійської європейської культури. Зокрема, саме Мордвинов 

влаштував в Миколаєві друкарню, яка рахувалася при ЧАП. Завідувати нею 

він запросив відомого московського типографника Селиванова. Після 

ліквідації традиційних козацьких форм господарювання на півдні України 

для нових колоністів-поміщиків конче необхідним було консультування у 

сфері сільського господарства. У цій друкарні було надруковано в 1799 р. 

твір професора Василя Ліванова – «Про землеробство, скотарство та 

птахівництво», присвячений князю Г.О. Потьомкіну-Таврійському і 

написаний свого часу саме за його дорученням «для керівництва господарям, 

що оселилися в Новоросійському краї». Інший твір того ж Ліванова – 

«Керівництво до розведення і утримання домашньої худоби», з присвятою 

вже самому М.С. Мордвинову, спочатку було надруковано в 1794 р. в Санкт-

Петербурзі, а потім передруковано в Миколаївській друкарні (1799). 

Важливість діяльності даної типографії полягала в тому, що вона тривалий 

час залишалася єдиною в цілому краї [243, c. 37.  

У тому ж таки Миколаєві, при ЧАП була заведена літографія, в якій 

друкувалася картографічна продукція, дуже потрібна для кращого 

орієнтування на нових, нещодавно захоплених землях. Так, геодезистом 

М. Сабліним було видрукувано у ній карту «Гаджибейської бухти, із 

зазначенням по берегах її ситуації… в 1793 і 1795 роках» [176, c. 373. 

Певну увагу приділив М.С. Мордвинов й розвитку освітніх закладів для 

Чорноморського флоту. Імперія потребувала відданих та кваліфікованих 

офіцерів флоту. У цьому він був продовжувачем традиції. Зокрема, той же 
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Г.О. Потьомкін в 1789 р. (тобто під час тимчасової «відставки» Мордвинова) 

заснував в Херсоні кадетський корпус, в якому учням, з числа дітей штаб-і 

обер-офіцерів, викладали навігацію і готували їх до морської служби [176, c. 

374. Адмірал Мордвинов, після свого другого вступу на посаду голови ЧАП, 

своїм рапортом Катерині II від 28 жовтня 1792 р., звернув увагу імператриці 

на необхідність покращення підготовки кадрів для флоту. Кадетський корпус 

у Херсоні, на його думку, потребував не тільки додаткового фінансування, 

але й якісної реорганізації. Станом на осінь 1792 р. в ньому налічувалося 154 

учні «шляхетного походження» і 98 «з різночинців». Адмірал пропонував 

зробити корпус ще більш егалітарним, як того й хотів покійний князь 

Потьомкін, поєднавши в ньому навчання морській справі із навчанням 

землеробству дітей адміралтейських селян. Уряд підтримав ці зачинання 

ліберального адмірала [125, c. 304 – 305. 

Згодом цей корпус в 1795 р. був переведений з Херсона до Миколаєва. 

Завдяки постійному адміністративному нагляду Мордвинова, корпус 

перебував у гарному стані, і число вихованців в ньому все більш і більш 

зростала, так що Чорноморське адміралтейське правління змушене було 

навіть в 1794 р. постановити не приймати в корпус більше 160 осіб на рік. 

Крім кадетського корпусу в Миколаєві за Мордвинова існувало ще 

штурманське училище, засноване за поданням капітана над Миколаївським 

портом І.Т. Овцина. Ці два училища мали за мету підготовку вузьких 

спеціалістів, хоча, звичайно, служили до деякої міри і загальноосвітнім цілям 

[244, с. 36. Також за поданням Мордвинова був заснований в Миколаєві 

«тактичний клас», з чисто спеціальною метою проходження в ньому наук, 

потрібних для морського офіцера. Імператор Павло І 27 січня 1797 р. видав 

наказ контр-адміралу Пустошкіну заснувати в Одесі клас для капітанів і 

офіцерів з гребного Чорноморському флоту. В цьому класі мали щодня 

збиратися всі, незайняті службою для освоєння всіх потрібних для морського 

офіцера наук. Такий «клас» спочатку було засновані в Одесі, а потім й у 

Миколаєві. Розпорядженням по Адміралтейств-колегії від 24 серпня1798 р., 
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згідно наказу імператора про відкриття «корабельних училищ», усі кадрові 

питання з набору учнів і викладачів «у чорноморських флотах» мав 

здійснювати адмірал М.С. Мордвинов [162, с. 318, 323]. 

Викладацький склад у всіх зазначених навчальних закладах відзначався 

високим рівнем кваліфікації, оскільки Мордвинов, як голова ЧАП, володів 

великими повноваженнями для запрошення необхідних для реалізації 

різноманітних проектів спеціалістів. При цьому він віддавав перевагу тим із 

них, хто як і він навчалися в Англії: агроном Ліванов, механік Шішорін, 

викладач англійської мови в Морському кадетському корпусі Суворов, лікар 

Звєрєв [241, с. 158]. 

То, на підстав викладеного вище, ми можемо стверджувати, що 

обіймаючи свою високу посаду, Микола Семенович Мордвинов, турбуючись 

про інтереси Російської імперії як чиновник епохи Просвітництва (та й 

просто високосвічена людина), намагався підвищити освітній рівень своїх 

підлеглих, використовуючи для цього мережу заснованих, або підтриманих 

ним навчальних закладів, а також ті можливості, які давала наявна в його 

розпоряджені друкарська база. Очевидним є англофільське спрямування 

такої системи освіти та культури, направлене на забезпечення економічного 

та військового потенціалу Російської імперії. 

 

***** 

Таким чином, на посаді голови Чорноморського адміралтейського 

правління (ЧАП) М.С. Мордвинов перебував двічі: 1) з 21 вересня 1785 р. до 

30 грудня 1788 р.; 2) з 24 лютого 1792 р. по 21 січня 1799 р. У загальних 

рисах це збігалося із часом його перебування на посаді головного командира 

Чорноморського флоту (не рахуючи періоду з липня по жовтень 1788 р., коли 

його було фактично усунуто від командування Г.О. Потьомкіним). 

Основними із завдань, які покладалися на М.С. Мордвинова як людини 

що пройшла стажування на Британському флоті були контроль за 

розбудовою Чорноморського флоту та флотської інфраструктури за 
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британським зразком. Оскільки останню доводилось започатковувати «з 

нуля», адмірал паралельно змушений був займатися великою кількістю 

господарських справ.  

Так, Мордвинов фактично став одним із ініціаторів розвитку 

металургійної та вугільної промисловості сучасного Донбасу, керуючись 

потребами Чорноморського флоту, що перебував у його відання, звичайно 

тут головну роль відіграв британський досвід та оточення Мордвинова, який 

здійснював загальний нагляд за розвитком нових галузей та забезпечував 

замовлення від держави. розпочавши. Він вніс вагомий внесок у 

забезпечення розробки кам’яного вугілля в Бахмутському повіті 

Катеринославської губернії, ставши одним із засновників Луганського 

ливарного заводу, як адміністратор забезпечував діяльність Херсонського 

ливарного заводу та Миколаївської верфі, що працювали на потреби 

Чорноморського флоту.  

Крім цього, для потреб більш повного закріплення на території північого 

узбережжя Чорного моря за його підтримки було задано новий вектор у 

розвитку освітньої галузі Півдня України, насамперед у площині підготовки 

спеціалістів для флоту, та місцевого книгодрукування – училище та 

типографія в Миколаєві.  

За умов хронічного недофінансування флоту в останній декаді XVIII ст., 

Мордвинов зумів організувати безперебійну роботу всіх флотських 

господарських служб, а також забезпечити надходження необхідних коштів.  

 

 

3.2. Діяльність М.С. Мордвинова з запровадження імперських 

управлінських, економічних і соціальних структур Південної України 

У діяльності М.Мордвинова із так званого впорядкування краю він 

однозначно проявив себе як типовий російський сановник того часу: 

поєднання загальноімперського та приватного інтересу. Всі його проекту 

носили різко імперський характер, пропагували переваги імперської форми 
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устрою, носили ксенофобських анти татарський характер. Оскільки за родом 

своєї діяльності на Півдні України, як в часи перебування на посаді голови 

ЧАП і командира Чорноморського флоту, так і пізніше, М.С. Мордвинов був 

частиною державно-бюрократичної системи Російської імперії, він в силу 

свого розуміння управлінських функцій держави із усіма проблемами, 

викликаними недосконалістю соціальних і економічних структур 

адміністрування, намагався їх подолати або змиритися, залежно від ситуації.  

Так, надзвичайно плутаною була законодавча база. Приймати те, чи 

інше рішення з приводу певної ділянки життя на захоплених територіях, 

втілювати його в форму закону, доводилося російським монархам, їхнім 

намісникам, представникам місцевої адміністрації, принагідно до ситуації. 

Звичайно, що суть імперської політики полягає в централізації, уніфікації та 

денаціоналізації, адже імперії так простіше управляти населенням, проте 

кожен регіон вимагає особливого підходу. Постійна зміна адміністрацій на 

півдні України, повноважень тих чи інших можновладців (особливо в епоху 

Катерини ІІ, з її вельми специфічним інститутом фаворитизму), у комплексі 

із необхідністю, нехай навіть мінімального врахування інтересів місцевого та 

ново прийдешнього населення (щоб не допускати повстань), надзвичайно 

заплутували юридичну платформу буття регіону, робили її малозрозумілою 

та непрозорою. 

Як імперський чиновник, намагаючись уніфікувати засади 

економічного, соціального та адміністративного життя Південної України до 

загальноімперських норм, привести їх до єдиного знаменника, 

М.С. Мордвинов упродовж 1780-х – 1830-х років здійснив спроби 

впорядкування: 1) відкупної і фінансово-торгівельних систем південних міст; 

2) порядку землекористування в Криму.  

Якщо говорити про конкретні заходи адмірала Мордвинова в цих 

галузях, то, очевидно розпочати треба із системи відкупів. Упродовж XVIII і 

першої половини ХІХ століть, через недостатній рівень одержавлення 

життєво важливих для функціонування армії, флоту й інших інституцій, 
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постачання для них низки предметів першої необхідності – спиртних виробів, 

солі, продуктів харчування, деревини та парусини, віддавалося «на відкуп» 

комерсантам, які, з одного боку, сплачували казні податки, а з іншого, мали 

прибуток від комерційної різниці між закупівлею та продажем (за 

вирахуванням транспортних й інших витрат). Як керівник ЧАП і флоту, 

Мордвинов вважав цю систему далеко не досконалою, а тому прагнув де 

тільки можна мінімізувати її. Він вважав, що саме через систему відкупів 

розповсюджуються різноманітні зловживання: казнокрадство, хабарництво, 

зрив термінів поставок, або ж взагалі постачання завідомо неякісних речей 

[54, арк. 2, 5 зв.]. 

Тим більше, що у випадку із винним відкупом ці прагнення вступали в 

суперечки із привілеями мешканців новозаснованих в Північному 

Причорномор’ї міст, адже одним із факторів їх заохочення переселятися із 

внутрішніх губерній було дарування ним пільг на винокуріння й 

виноторгівлю. Міські громади постійно чинили спротив введення винного 

відкупу на території міста. Характерною  в цьому відношенні є боротьба 

громади міста Миколаєва. При заснуванні цього суднобудівного центру в 

1789 р. його жителям було надано право вільної торгівлі спиртними напоями. 

Але вже 17 грудня 1792 р. голова ЧАП М.С. Мордвинов у приватному листі 

до В.С. Попова, секретаря імператриці Катерини ІІ, скаржився на проект 

скасування режиму вільного продажу вина в місті. Аргументами проти 

Микола Семенович вважав можливе знелюднення Миколаєва після втрати 

містом прав вільного продажу вина. На його думку лише прибутки від 

торгівлі вином давали змогу існувати міським жителям, будувати свої житла, 

а оскільки вони не мали іншої від того вигоди, то «невдовзі всі як вівці 

порозбігаються» [42, арк. 535]. 

На практиці, ситуація виглядала наступним чином. Ініціаторами 

введення винного відкупу в Миколаєві виступили чиновники 

Катеринославської казенної палати. Вони включили Миколаїв до числа всіх 

інших непривілейованих міст Південної України, де роздрібний продаж 
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спиртних напоїв знаходився на відкупі. Даний відкуп після проведення торгів 

отримав купець Пєнчуков, з умовою виплачувати щороку 4500 рублів. 

Казенна палата поспішила внести миколаївський відкуп в генеральний 

губернський кошторис, але флотська адміністрація, що мала реальну владу в 

місті, завадила введенню відкупу. М.С. Мордвинов наказав миколаївському 

городничому Данилові Герасимовичу Якимовичу не допускати Пєнчукова до 

провадження торгівлі вином та зборів із імпортного пійла. Із губернського 

правління про ситуацію, що склалася доповіли в Правлячий Сенат, 

вимагаючи резолюції [43, арк. 95].  

Рішення було прийнято на користь мешканців Миколаєва: в записці про 

винний відкуп по Катеринославській губернії із 1793 по 1797 рр. 

зазначається, що чарковий продаж надавався відкупникові у вісімнадцяти 

містах, семи фортецях та шести посадах. Не було включено до відкупних 

міст Маріуполь, Нахічевань та Миколаїв. Два перших належали до грецької 

та вірменської громад відповідно, які при заснуванні міст отримували 

строкові пільги на право винокуріння та вільного продажу вина, і що 

закінчувалися в поточному 1793 р. Миколаїв вважається пільговим, тому що 

будівництво його почалося після укладення контрактів на минуле 

чотириріччя (1789 – 1793 рр.) і тому і на новий термін вільна торгівля вином 

дозволялася в місті [41, арк. 52 – 58].  

Тож, як бачимо, тільки принципова позиція головного командира 

Чорноморського флоту та ЧАП, активного фундатора та розбудовника 

Миколаєва – Миколи Семеновича Мордвинова, дозволила його мешканцям 

користуватися пільгами, дарованими їм від початку заснування міста. 

Як людина, що прямо контролювала будівництво флоту, Мордвинов 

намагався, також вдосконалити й систему відкупних поставок пеньки і 

вітрильного полотна ще в 1790-х роках, але невдало. Сталося це, як він 

вважав, через те, що «в Новоросійському краї, як і в будь-якому щойно 

утвореному і малозаселеному, немає не тільки що централізованих 

постачань, але й навіть надійних купців з великими капіталами». Тому для 
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поставок флот був змушений користуватися послугами тих, хто вже раніше 

заслужив довіру [128, c. 596 – 597. 

Однак, досить часто така практика не виправдовувала себе. Навіть 

відійшовши від роботи в Морському міністерстві (з 1802 р.), Мордвинов 

намагався відслідковувати подібні проблеми та давати поради урядовцям. 

Зокрема, у 1808 р. ЧАП заключило угоду з херсонським купцем 

Г. Еселевичем-Гелевським на постачання пеньки на 1809 – 1811 рр. Але за 

цей час ці товари значно виросли у ціні. Тому відкупник, поставивши флоту 

лише частину, більше, через високі ціни, постачати не зміг. Заплачені ж ЧАП 

гроші з купця стягнути було неможливо, оскільки він виявився 

неплатоспроможним [128, c. 451.  

Ця та декілька подібних до неї справ були представлені на розгляд 

Державної Ради – дорадчого органу, який діяв при імператорі Олександрі І, 

та членом якої був Мордвинов. На думку Мордвинова, така ситуація стала 

можлива тому, що держава не змогла стримати курс російського рубля, що і 

призвело до подорожчання товарів. Таким чином, вона фактично 

«наживалася» на приватних особах [128, c. 451. 

Подібні ж негаразди у відкупній сфері існували навіть там, де їх і бути 

не повинно було – у справі постачання солі в південноукраїнські та 

внутрішні губернії. Узбережжя Чорного та Азовського морів, з їх мережею 

лиманів і соляних озер, упродовж кінця XVIII – початку ХІХ ст. було 

найбільшим поставником солі не тільки на внутрішньо-російськом ринку, але 

й за рубежем. Базувалася практика видобутку й продажу солі на системі 

відкупів. Зокрема, впродовж 1809 – 1810 р. це стало причиною нестачі солі. 

У травні 1810 р. соляні відкупщики звернулися в Департамент Державної 

Економії. Згідно викладення справи в їх інтерпретації, труднощі у постачанні 

солі з Криму полягали в тому, що для них найзручніше було відправляти сіль 

до внутрішніх губерній з Перекопських озер. Але при прибутті туди суден і 

погоничів виявилося, що солі там недостатньо. Відкупників перенаправили 

на Генічеські озера, але ті не схотіли брати там сіль, оскільки вона там 
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дорожча, і прибуток отримували не той, на який вони розраховували. Тож, 

близько 20 суден повернулися без солі. Прийнявши участь в роботі 

Державної Ради з цього приводу, Мордвинов взагалі висловився за вільний 

продаж солі всім бажаючим, а не тільки відкупникам [130, c. 38 – 68. 

Ще одним кроком на шляху виправлення ситуації, на думку Миколи 

Семеновича, мав стати початок розробки соляних озер поблизу Керчі та 

Енікале, так само як і багатьох подібних озер по всьому Криму. Аби 

розширити ринок збуту солі, Мордвинов пропонував зменшити акциз на сіль 

для турецької Абхазії [129, c. 173 – 196. 

Тож, проаналізувавши кілька конкретних ситуацій, ми можемо прийти 

до висновку, що М.С. Мордвинов, на загал негативно оцінював систему 

відкупної торгівля яка історично склалася на півдні України з часів 

захоплення цього краю Російською імперією, вбачав у ній обмеження прав 

населення краю та елемент гальмування його підприємницької діяльності. 

Під час своєї роботи в Економічному комітеті Державної Ради, 

розглядаючи стан Криму та інших південних регіонів імперії, що лежали по 

Чорному та Азовському морям, Мордвинов знайшов їх такими, які значно 

відстають від решти частин країни у справі розвитку  комерції. Забезпечення 

прав торгового класу та гарантія його прав могли, на думку Мордвинова, 

слугувати надійною порукою покращення тамтешньої торгівлі, і разом з тим 

економічного добробуту краю.  

З цією метою він пропонував ввести в південних містах комерційні суди, 

члени яких (по три) на перший раз обиралися інспекторами комерції, з тим, 

щоб щорічно один з них змінювався, а через 6 років судді вже обиралися б 

інститутом колишніх суддів. Комерційні суди мали б право безпосередньо 

спілкуватися з міністрами; вони зобов’язані надавати захист та 

покровительство кожному громадянину, навіть проти насилля влади, і 

розбирати як цивільні, так і карні справи в галузі комерції. Комерційний суд 

мав бути незалежним від адміністрації та інших судів, і апеляція на його 

рішення переноситься прямо в Комерц-колегію. У справах, які не 
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потребували попереднього розгляду, вирок мав виноситись негайно, в інших 

випадках – через третейський суд [227, с. 48]. 

Ця пропозиція Мордвинова знайшла відгук. Для укладення уставу 

комерційного суду взяли до уваги кращі з положень, що існували на Заході з 

цього приводу. А з березня 1802 р. на Півдні почали вводити комерційні суди 

– в Одесі, Феодосії, Таганрозі та ін. Справа, однак, невдовзі загальмувалась 

внаслідок заяви тодішнього одеського градоначальника Е. де Рішельє. Той 

заявив, що в цьому краї знайдеться мало осіб, здатних зайняти відповідні 

посади. Тож, виборне начало зберегли лише наполовину, і суди не отримали 

таких широких прав як пропонував М.С. Мордвинов. У результаті, 

адміністративний нагляд за їх діяльністю здійснювали градоначальники, а 

найвищою інстанцією для них став Правлячий Сенат [227, с. 49].  

Окрім ініціатив у сфері судочинства, які мали б здійснювати 

протекціоністські міри по відношенню до торгівельних прошарків 

суспільства, Мордвинов піклувався й про створення більш благодатного 

клімату для підприємницьких ініціатив. Зокрема йдеться про його плани 

введення порто-франко в Криму, а також про широкий спектр заходів, які б 

мали дати поштовх до розвитку торгівлі. 

Про те, наскільки сильно переймався адмірал розвитком торгівлі на 

півдні України, може свідчити висловлена ним імператору Олександру І 

наступна думка: «Обов’язком вважаю звернути увагу на весь край... 

Чорноморський, де підприємства торгові та інші вже переходять в руки 

іноземні через абсолютну нестачу у нас людей цього промислу торгового, що 

дійсної довіри заслуговують»  (1802 р.) [127, c. 234. 

Тоді ж Мордвиновим було складено «мнение» (пропозицію) «Про 

Чорноморську комерцію». У ньому він акцентував увагу монарха на тому, 

що узбережжя Чорного і Азовського морів не мають того добробуту, який 

могли мати, виходячи з природних умов. Тому він вважав за необхідне 

призначити безпосереднього попечителя – інспектора комерції, у обов’язки 

якого б входив безпосередній зв’язок з міністерствами і захист інтересів всіх 
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негоціантів (у тому числі і від поліції). Цей посадовець мав зосереджувати 

судову владу (цивільну і кримінальну) у справах комерції та торгівлі в 

регіоні. Кожен рік попечителів треба було змінювати, аби запобігти проявам 

корупції [127, c. 234 – 235. Зазначені пропозиції щодо чорноморської 

торгівлі, у своїй змістовній частині зводилися до наступного: 1) розвиток 

системи каботажних перевезень; 2) відкриття порто-франко в усіх 

причорноморських і приазовських містах; 3) заснування Таврійського 

кредитного банку; 4) вдосконалення системи карантинів у портах; 5) 

об’єднання Одеського, Севастопольського, Керч-Енікальського, 

Феодосійського та Таганрозького градоначальництв у єдину мережу 

«портофранкових» міст (своєрідну «Ганзу»); 6) дозвіл безмитного 

вивантаження бакалійних товарів у зазначених портах; 7) повне невтручання 

держави в комерційну сферу [130, c. 227 – 228. 

Деякі з цих пропозицій було заздалегідь неможливо виконати, деякі ж 

були прямо таки провидницькими. Наприклад, коли у 1810 р. внаслідок 

чергової війни з Туреччиною (1806 – 1812 рр.), було оголошено заборону 

вивозу хлібу з чорноморських портів, Мордвинов відверто виступив проти 

цього заходу, як такого, що шкодить економіці Росії. За його словами, не слід 

було позбавляти народ вигідного продажу зерна, позбавляти його прибутків: 

«Головне багатство південних губерній – хліб, тому для держави буде 

вигідним відкрити Чорноморські і Азовські порти для продажу хліба» 

(«мнение» від 16 грудня 1810 р.) [128, c. 28; 227, c. 113. Зрозуміло, що за 

умов воєнного часу ця пропозиція адмірала не була сприйнята. А от інший 

приклад, наводить на думку, що до мордвиновських пропозицій урядовцям 

варто було б прислухатися більш уважно Зокрема, причиною чуми, яка 

спалахнула  в Одесі та Феодосії в липні 1812 р. став поганий стан карантинів. 

Тож правим був Мордвинов, який вважав, що лише побудова нових і 

надійних карантинних пунктів вбереже мешканців Північного 

Причорномор’я.  
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У подальшому, впродовж 1810-х – 1830-х років, перебуваючи на 

найвищих державних посадах  М.С. Мордвинов неодноразово повертався до 

різноманітних проблеми, пов’язаних із розвитком торгівлі на Півдні.  

Особливе місце у планах Мордвинова займало відновлення порто-

франко в Криму. Справа в тому, що згідно маніфесту імператора Павла І від 

13 лютого 1798 р. весь Таврійський півострів вже був оголошений порто-

франко, причому, терміном на 30 років. Однак, невдовзі цей статус Криму 

був скасований через гальмування внутрішньої торгівлі та численні 

порушення: кримські вина затримувалися як іноземні, імпортні ж 

пропускалися як кримські. Це призвело до скарг і скасування порто-франку у 

Криму в 1799 р. [108, арк. 3 – 6]. 

Тож, у своєму представленні Олександру І від 10 листопада 1814 р. 

Мордвинов пропонував відновити порто-франко в Криму. Робити це він 

пропонував поступово, розпочавши із Феодосії (колишньої Кафи), оскільки 

ще за часів турецького панування татари торгували з Туреччиною, усім 

Середземномор’ям і гірськими народами Кавказу саме через це місто. Турки 

цієї торгівлі не ускладнювали зайвими формальностями, тож, вважав 

Мордвинов, якби після приєднанні Криму (1783) російський уряд послідовно 

дотримувався цього ж принципу, торгівля велася б активно, й безперервно, 

оскільки для гірських народів вона вже звична [133, c. 217.  

У нинішній же Феодосії, вів він далі, під порто-франко було достатньо 

виділити лише певну частину міста, а саме – карантинну слободу. Саме в 

карантинах тримають контрабанду, а контрабанда несе загрозу виникнення 

чуми. Тож, зламати цю порочну практику Мордвинов пропонував достатньо 

сміливим і парадоксальним чином. На Чорному морі, взагалі слід було 

створити два головні карантини – у Одесі та Феодосії [130, c. 183 – 189.  

Всередині порто-франко всім, без різниці станів та національностей, 

пропонувалося дозволити оптову та роздрібну торгівлю. За межами порто-

франко мали діяти загальні закони Російської імперії. Технічно порто-франко 

мало діяти наступним чином: на виході встановлюється митниця; вхід до 
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порто-франко один, через інші входи пропускати людей забороняється, хто 

нехтує цим правилом – карається згідно законодавства; всі іноземні товари 

вивантажуються лише після проходження карантину. У Перекопі та 

Генічеську (Енічі) Мордвинов пропонував створити пункти «для не 

пропускання заборонених товарів» [130, c. 183 – 189. 

Попри те, що дану пропозицію М.С. Мордвинова було відхилено 

Олександром І, він ще двічі – в 1827 [131, c. 52 – 118 та 1836 [131, c. 199 – 

213 роках звертався зі своїм «мнением» до його наступника – Миколи І. 

Причому, окрім самого Криму пропонував включити в «порто-франкову» 

зону всі порти Азовського моря та чорноморського узбережжя Грузії. 

Певну увагу було приділено М.С. Мордвиновим й розвиткові водних 

шляхів сполучення на Півдні України. Тут мали місце як і важко здійснені 

проекти-пропозиції зближення Санкт-Петербургу з Миколаєвом та Херсоном 

«по воді», для чого було необхідно ні багато, ні мало, з’єднати ріки Ловать з 

Двіною, Двіну з Дніпром, Дніпро з Інгулом й т.д. системою каналів (липень 

1832 р.) [132, c. 375 – 378, й цілком конкретні кроки та практичні поради у 

організації Чорноморського пароплавного товариства, за що йому особисто 

дякував колишній військовий міністр та член Державної Ради Олексій 

Андрійович Аракчеєв (лист від 10 березня 1833 р.) [131, c. 393. 

Значними є заслуги М.С. Мордвинова у справі розвитку виноробства на 

півдні України, насамперед у Криму. Окрім великої уваги, яка приділялась 

виноградарству у кримських маєтках Мордвинова (див. Розділ 4.2), він брав 

активну участь в опікуванні справами казенного «Кримського училища 

виноробства», заснованого в 1804 р. в Судаку. Його першим директором був 

відомий вчений та мандрівник Петер-Сімон Паллас. Спеціально для училища 

з Франції було запрошено двох досвідчених виноградарів, а також закуплено 

виноградні лози і спеціальне обладнання на загальну суму 4000 руб. У 

вересні 1804 р. для будівлі необхідних приміщень для училища було 
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виділено 15000 руб. На щорічні витрати виділялося по 5000 руб. [115, арк. 3, 

5 – 5 зв., 7 – 9.  

Оскільки маєтки Мордвинова поблизу Судаку значною мірою були 

орієнтовані на виноградарство, він, як сам, так і через своїх управляючих, 

упродовж чотирьох десятиліть активно співпрацював із судацьким училищем 

і його дирекцією. Тож не дивно, що коли 3 листопада 1827 р. за ініціативи 

директора училища Давида Яковича Ларг’є було створено акціонерну 

«Кримську винну компанію», то Мордвинов не тільки став одним із її 

перших акціонерів, але й прийняв активну участь у розбудові даного 

комерційного проекту [131, c. 359. 

Як зазначалося в Статуті компанії, основною її метою було «зменшення 

ввозу у Росію іноземного вина та введення до вжитку вин Криму та Дону». У 

Криму планувалося створити не тільки торгову компанію для продажу 

тамтешнього вина, але й запустити пляшковий завод та налагодити 

виготовлення діжок. Планувалося скупити землі на півдні Криму, особливо 

від Феодосії до Алушти, та закласти там сортові виноградники [133, c. 165 – 

167. 

Для формування статутного капіталу компанії, планувалося  реалізувати 

по підписці 300 акцій, вартістю по 1000 руб. кожна. Особи, які хотіли стати 

акціонерами, мали записатися у спеціальні попередні списки, або написати 

листа засновникам. Розподіл половини прибутків між акціонерами 

планувалося здійснювати лише при прибутках, з розрахунку 12% на 100 руб, 

у інших випадках – 6% на 100 руб. Все інше мало йти на розвиток компанії. 

Всі гроші компанії повинні були зберігатись у Одеському комерційному 

банку [134, c. 340. 

Перші три роки свого існування Кримська винна компанія фактично 

існувала лише на папері. Причиною цього стали й чергова російсько-

турецька війна 1828 – 1830 рр., спалахи епідемії холери в «новоросійському 

краї», тимчасовий від’їзд на батьківщину у Францію Д.Я. Ларг’є й ін. Однак, 
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з весни 1831 р. діяльність компанії було відновлено, й не в останню чергу 

завдяки М.С. Мордвинову.  

На прохання управляючого Кримської винної компанії Д.Я. Ларг’є, він, 

використавши свій вплив, організував підписку на акції компанії у Санкт-

Петербурзі. Вже 15 грудня 1831 р. Мордвинов відправив у раду винної 

компанії 47000 руб. по підписці різних акціонерів. Ще 25 000 руб. надало 

Вільне економічне товариство, видним членом якого був Микола Семенович. 

Ставши свідками такого почину, акціонерами стали й кілька видних місцевих 

чиновників, зокрема таврійський губернатор Олександр Іванович Казначеєв і 

новоросійський і бессарабський генерал-губернатор Михайло Семенович 

Воронцов [115, арк. 12. 

Оскільки М.С. Мордвинов був не тільки видним акціонером компанії, 

але й її головною рушійною силою, керівництво її прислухалося до всіх його 

порад. Так, Мордвинов вважав, що вино (первинний цикл) слід робити у 

Судаку, а у Сімферополі створити два погреби для зберігання. Також він 

радив Д.Я. Ларг’є зробити клеймо компанії, виготовити нові якісні діжки, 

оскільки від якості бочок залежить і якість вина. Всі ці побажання були 

враховані (листування Мордвинова з Ларг’є за липень 1832 р.) [121, арк. 26. 

Упродовж наступного року справи компанії розгорталися. Потрібні 

потужності були обладнані у Сімферополі та в Судаку. Крім цього, в Одесі і 

Харкові було створено погреби компанії. Планувалося не тільки продавати 

вино в зазначених містах, але й вивозити його на ярмарки, аж до Москви 

включно (червень 1833 р.) [131, С. 393 – 396. 

Однак, вже перша спроба «Кримської винної компанії» вийти на ринок 

із власною продукцією у 1834 р. зазнала цілковитого краху. Виготовлені в 

Судаку сухі вина (а їх, фактично можна вважати першими марочними 

винами виготовленими на території сучасної Південної України не 

кустарним способом, а з дотриманням усіх технологій), не витримали 

конкуренції з боку місцевих виноторгівців, які торгували менш якісним, але 

дешевшим кріпленим вином із Греції. І вже 16 листопада 1834 р. 



138 
 

М.С. Мордвинов був змушений просити таврійського губернатора 

О.І. Казначеєва використати всі свої можливості як посадової особи, щоб 

врятувати компанію від «фатальних наслідків» [121, арк. 18 – 18 зв., 20 – 21.  

Наступний, 1835-й, фінансовий рік, також був закінчений для 

«Кримської винної компанії» з мінусовим сальдо. Хоча в цілому майно і 

уставний капітал компанії перевищували вартість її акцій, а тому боятися 

можливого розорення вкладників було б не слід, Мордвинов вдавася до 

екстрених мер з виправлення ситуації. На початку 1836 р. ним було написано 

доповідну записку на ім’я імператора Миколи І, з проханням дозволити 

провозити кримські вина на північ Росії. Зворотна відповідь імператора була 

датована 1 травня 1836 р. У ній йшлося про те, що «згідно записки, кримські 

вина до Харкова і далі і зараз відправляються. Що ж стосується балтійських 

портів та портів Білого моря, то туди їх, згідно чинного законодавства, морем 

направляти не можна. До Санкт-Петербургу ці вина потрапляють. Але вони 

не міцні, і тому замінити іноземні не можуть» [131, c. 507. 

Це був остаточний кінець. Упродовж 1837 – 1840 рр. «Кримська винна 

компанія» знаходилася в стані ліквідації. Аналізуючи причини її невдач, 

звичайно можна згадати не тільки жорстку конкуренцію з боку дешевих 

імпортних вин, та несмак місцевих споживачів, не призвичаєних до 

вишуканого сухого вина французького ґатунку, але й прорахунки фінансової 

стратегії ради акціонерів компанії, її суперечки, аж до судового процесу 

включно, з досвідченим виноградарем Д.Я. Ларг’є, унаслідок нехтування 

думками якого компанія й почала занепадати [121, арк. 33 – 37. Однак, не 

можна відкидати того факту, що саме з її виробничих потужностей та винних 

погребів виводять свій родовід сучасні відомі українські винзаводи та заводи 

шампанських вин у Судаці (Новий Світ), Сімферополі, Одесі та Харкові. 

Як вже неодноразово йшлося, діяльність М.С. Мордвинова на півдні 

сучасної України самим тісним чином була пов’язана із Кримським 

півостровом: він часто бував у Севастополі на базі флоту, кілька місяців 

кожного року проводив у своїх маєтках. Тож цілком сподіваним є те, що він 
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не міг оминути своєю увагою проблему корінного населення – кримських 

татар. «Татарському питанню» було присвячено кілька «мнений» 

Мордвинова, написаних упродовж першої третини ХІХ ст., постійно 

підіймалося воно в його листуванні, як службовому, так і приватному, із 

сторонніми особами. Причини подібної уваги слід вбачати, перш за все, у 

площині дослідження конфліктних ситуацій, які виникали між «старим» і 

«новим» населенням. Їх розв’язання, на думку Мордвинова, мало 

збалансувати етносоціальну структуру населення регіону та дати додатковий 

поштовх до його розвитку. 

Відразу ж відзначимо, що Микола Семенович, попри всю свою 

«англікованість» та лібералізм, все ж таки залишався людиною своєї епохи та 

свого оточення – російським дворянином «золотого віку» Катерини ІІ, 

безпосереднім учасником російсько-турецьких війн другої половини 

XVIII ст., активним провідником імперської політики на ново приєднаних 

землях, відвойованих у Османської імперії. Тож не дивно, що мусульманське 

населення Криму він сприймав як своїх недавніх ворогів, «п’яту колону» 

турків, породження відсталого кочового світу, деструктивний елемент 

нездатний приносити жодної користі державі. Тобто, його відношення до 

кримських татар було відпочатково упередженим і негативним [119, арк. 37, 

58 – 60, 124 – 128]. 

Свідченням цього є фрагменти з листів самого Мордвинова, часів його 

перебування на посаді головного командира Чорноморського флоту, датовані 

1796 р. Згадуючи події минулого десятиліття, адмірал писав: «…князь 

Потьомкін, завоювавши Крим, дивувався грубості татар і доповідав 

Катерині ІІ: “Їй-Богу, не гідні вони землі, яку займають – їх місце на Кубані”. 

Тепер їх залишилося 1/7 частина, а тому – їх місце на порожніх землях. З 

метою безпеки їм слід виділити по 15-20 дес., і вони будуть щасливі 

займатися скотарством і в степу, оскільки землеробством вони все одно не 

займаються» [74, арк. 88. 
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Як бачимо, вже на той час Мордвинов був надзвичайно категоричним у 

своїх оцінках ситуації навколо татарського населення. Не в останню чергу це 

було пов’язано із тим, що саме на 1790-і роки припадає час розбудови ним 

своїх маєтків у одній із найкращих місцин Криму – у Байдарській долині, що 

супроводжувалося численними поземельними конфліктами із тубільними 

мешканцями [118, арк. 2 – 30, 45 – 48, 59 – 65, 103.  

Після виходу у відставку з флотської служби адмірал присвячує велику 

частку свого часу впорядкуванню свого поміщицького господарства на 

Півдні (див. Розділ 4.2). Аби з користю для себе вирішити суперечки за 

землю із татарами, Мордвинов починає лобіювати власні інтереси, 

використовуючи для цього своє членство у державній раді та можливість 

швидкого проходження потрібних йому паперів у імператорській канцелярії. 

Так з’являються кілька його «мнений» з татарської проблеми. 

Саме перше із них датується 15 березня 1802 р. та майже цілковито 

присвячено розглядові претензій татар на зайняті поміщиками землі. Як 

виразник інтересів поміщицької верстви, М.С. Мордвинов звертав увагу 

імператора та інших можновладців, перш за все чиновників «Комісії з 

розгляду земельних суперечок із кримськими татарами» на те, що роздача 

земель у Криму після 1783 р. відбувалася у повній відповідності до тих 

відомостей, які були зібрані самими ж російськими чиновниками. При цьому 

він рішуче відкидає будь-яку можливість їх упередженості та подання ними 

неправдивих свідчень: «якби чиновникам було дозволено захоплювати 

татарські землі, то не було б у цих відомостях татарських земель, які там 

показані. Татари, які мають докази на земельні наділи, володіють ними 

безсумнівно, хоча вони і можуть лежати у межах поміщицьких дач через 

недбале розмежування». Законних підстав для численних претензій татар на 

землю, на його думку, бути не могло й тому, що майже дві третини татар, які 

виїхали до Туреччини після 1783 р. якраз і були найбільш заможною 

частиною населення Кримського ханства. Ті ж хто залишився, й за ханів були 
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бідняками, землею не володіли, а тепер прагнуть використати ситуацію на 

свою користь [6, арк. 1 – 2].  

Крім цього, в «історичній» частині доповіді пояснювалося, чому 

корисно роздавати землі у Криму російським дворянам та іноземним 

колоністам, але ні в якому разі не татарам: 1) прикордонне положення 

півострова; 2) свобода виїзду татар за кордон; 3) неблагонадійність цього 

народу; 4) державну потребу в їх переселенні з гір у степ [6, арк. 2 – 3]. 

Загалом, згідно версії Мордвинова, упродовж 1797 – 1802 рр. 

здебільшого мали місце факти незаконного захоплення землі не поміщиками 

у татар, а навпаки [6, арк. 3]. Доказову базу свідчень татар у поземельних 

суперечках він радив не сприймати до уваги, оскільки, згідно російського 

законодавства, «ніхто не може відносно своєї справи виступати свідком» [6, 

арк. 6]. Або ж, у такому випадку, «християнська сторона» також повинна 

мати можливість виступати свідками [6, арк. 7].  

Вихід з ситуації, яка склалась у Криму, Мордвинов бачив один – 

цілковита звірка земель: скільки її залишилося після виїзду татар (після 

1783 р.), греків та вірмен (1777 – 1778 рр.) та скільки було роздано 

поміщикам і колоністам [6, арк. 10]. Так, згідно його рекомендацій, уряд мав 

би сприяти переселенню татар на казенні землі у степу [6, арк. 11]. Головний 

аргумент на користь цього – «татари ані садівництвом, ані виноградарством 

вправно займатися не можуть» [6, арк. 15]. У горах же треба селити іноземців 

– французів, італійців, греків, болгар, німців [6, арк. 16]. Ці рекомендації є 

очевидним свідченням ксенофобської позиції у ставленні до кримських 

татар, адже виноградники гірських татар той же академік Палас оцінює як 

подібні до німецьких, хоча знову ж пропонує віддати землі колоністам, 

позаяк татари «ліниві». 

Кінцеві пропозиції Мордвинова були досить категоричним: 1) татари 

мають отримати тільки ті землі, право власності на які вони можуть довести; 

2) тим із, них, хто залишиться жити на поміщицьких землях, слід виконувати 
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повинності або сплачувати ренту; 3) татар, по можливості, оселити в степовій 

частині Криму [6, арк. 18]; 4) нині діючу «Комісію» закрити [6, арк. 19]. 

Зауважимо, що це «мнение» М.С. Мордвинова здалося занадто 

радикальним навіть російським можновладцям, включно із самим 

імператором Олександром І. Аби трохи пригасити суперечки в Криму, 19 

травня 1802 р. ним було видано наказ, згідно якого кримським татарам 

дозволялося залишитися на попередніх місцях свого мешкання. Також за 

ними закріплялася земля, зайнята ними «під садибу» (як, правило – 2-3 дес.) 

[1, арк. 38. 

Чергова російсько-турецька війна 1806 – 1812 рр., вкупі з подіями 

Вітчизняної війни 1812 р., взагалі утримали уряд від різких дій по 

відношенню до мусульманського населення. Тож, чергового разу 

М.С. Мордвинов  наважився звернутися до Державної  Ради з приводу того ж 

самого, «кримського» питання лише багатьма роками пізніше – в 1818 і 1820 

роках.  

Так, 4 червня 1818 р. він подавав на її розгляд «мнение» «Про татар у 

Криму» [128, c. 325, а 18 листопада 1820 р. – «Про повинності поселян за 

землю у Криму» [129, c. 521. Оскільки «мнение» 1820 р. фактично являє 

собою розширену та дороблену версію попереднього, вважаємо за можливе 

наочно продемонструвати розвиток Мордвиновим ідеї про згубність 

перебування татар у гірській частині Криму саме на його тексті, тим самим 

пропагуючи анти татарські настрої. 

По-перше, він звертав увагу урядовців на те, що кримськими татарами 

було неправильно розтлумачено наказ Олександра І. від 19 травня 1802 р., 

яким він начебто дарував їм землі: «у законі написано, що татарам без 

надання документів жалуються лише обійстя, сади та городи, а вони 

поширюють його дію на всі свої землі». Таким чином, каже він, «татари 

заволоділи майже всіма землями і не платять нічого поміщикам, владі ніякій 

не підпорядковуються і продовжують подавати скарги». По-друге, урядовцям 

слід було б знати, що велика кількість скарг від татар пояснюється тим, що 
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коли Таврійська область відійшла до Херсонської губернії (1802), без роботи 

залишилося багато чиновників, які на складанні скарг заробляють собі гроші. 

Особливо ж часто пишуться ці скарги перед приїздом до Криму посадових 

осіб. Отже, підсумовував Мордвинов, старається так, що татари на захоплені 

ними землі прав не мають, а захисту потребують не татари, а поміщики, які 

протягом 28 років не отримують прибутку [1, арк. 48 – 52.  

На думку Мордвинова, поземельні відносини кримських татар із 

таврійськими поміщиками мали існувати на наступних засадах: 

1. Уряд визнає татар людьми вільними, і ніякий поміщик не може їх 

привласнити або укріпити. 2. Кожен татарин користується власністю, 

законно ним отриманою, на підставі прав і привілеїв вільних станів у 

Російській імперії. 3. Права власності поміщиків не землю визнаються у 

межах земель, що їм належать. 4. Татари, як вільні люди, можуть переходити 

разом з усією своєю власністю. 5. Татари, що мають нерухому власність, 

даровану їм у 1802 р., можуть цю власність продати. 6. Поміщики та татари 

домовляються про це добровільно, на спільно прийнятних умовах. 7. Ці 

умови оформлюються юридично у «присутственных местах». 8. Якщо, після 

закінчення терміну дії угоди, поміщик забажає чогось більшого, аніж там 

записано, з нього стягується вся сума, яку він вимагав, плюс 20% від цієї 

суми у казну на судові витрати. 9. Якщо поселянин не дотримується умов, то 

з нього стягується завданий збиток. 10. Якщо недотримання угоди з боку 

поселянина продовжується, поміщик має право вимагати виселення його за 

межі землі поміщика протягом 4 місяців. 11. Якщо поселянин дозволяє собі 

аморальні вчинки, то його переселяють на казенні землі. 12. Поліцейський 

нагляд надається поміщику у межах його земель. 13. Щодо тих, хто постійно 

скаржиться, то проти них повинна боротися держава [117, арк. .  

Оскільки Державна Рада в цілому визнала недоцільність врахування 

мордвиновського «мнения», поданого в листопаді 1820 р., наступного місяця 

він здійснив останню спробу привернути увагу імператора до проблеми, яка 

так його непокоїла. На прийомі у монарха він особисто передав йому копію 
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пропозицій, зі сподіванням на прихильність. Заслуговує на увагу зроблена 

Миколою Семеновичем приписка наприкінці документу: «Государ, надання 

землі під сади та хліборобство татарам у гірському Криму сприятиме 

укорінення татар та магометанського віросповідання, тоді як, навпаки, треба 

у Таврії розповсюджувати віру православну!» [118, c. 176 зв.. 

Імператор, однак, не звернув уваги на цей опус старого адмірала та 

залишив без уваги його законодавчі проекти. Після 1820 р. Мордвинов із 

ними вже не виступав, вдовольняючись участю у судових розглядах по 

земельним суперечкам, які і решта кримських землевласників. Слід, однак, 

визнати й те, що «мнения» Мордвинова з кримсько-татарської проблеми не 

являли собою зразка певної психологічної девіації, його «зациклення» на 

факторі мусульманської загрози. Приблизно в той же самий час (1826), не 

менш освічена та ліберальна людина, барон Лев Карлович де Боде підготував 

та подав на розгляд імператору свій план заселення Таврійської губернії. Він 

вважав, що у Криму, з усіх боків оточеному від решти країни морем, має 

бути значна перевага християнського населення над мусульманським. Чим 

заможніші будуть колоністи-християни, тим сильніше захищатимуть вони 

цей край. Барон пропонував організовувати у Кримських горах та на їх 

схилах мережу військово-землеробських колоній з на кшталт ландміліції. 

Татар, звісно ж, на його й думку, треба було звідти виселити. Й звісно ж, що 

сам де Боде, як і Мордвинов, володів маєтками в Криму… [134, c. 42 – 44. 

Більш правильним буде вважати, що практичний розум Мордвинова, всі 

явища, події та навіть групи населення краю оцінював з позицій їх 

корисності чи некорисності для Російської імперії. Кримських татар, він, 

очевидно, відносив до «некорисних». Й це при тому, що у час свого майже 

постійного резидування в Миколаєві (1792 – 1799) адмірал особисто 

опікувався побудовою в його передмісті турецької торгівельно-ремісничої 

колонії (див. Розділ 4.1) [107, арк.  1 – 54. Або ж кілька разів, у 1802 і 1816 

роках, ставав на захист духоборів Мелітопольського повіту, які були його 

сусідами по маєтку «на Овечих Водах», у Мордвиновці, від надуманих 
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звинувачень з боку поліції та утисків з боку місцевої цивільної влади [130, 

c. ІV. Тож причини його незмінної та багаторічної ворожості по відношенню 

до кримських татар, до того ж, перенесеної ним у законотворчу сферу, слід 

шукати переважно в реаліях його буття в якості поміщика Таврійської 

губернії. 

***** 

Діяльність М.С. Мордвинова з запровадження уніфікованих імперських 

управлінських, соціальних і економічних структур Південної України на 

практиці конкретизувалася комплексом управлінських і законотворчих 

заходів, як здійснюваних так і планованих ним упродовж 1790-х – 1830-х 

років.  

У економічній сфері до таких слід віднести: 1) намагання обмежити роль 

винних, соляних й інших відкупів у житті населення Південної України на 

зламі XVIII-ХІХ ст.; 2) спроби відновити систему порто-франко в Криму та 

поширити її на все підросійське Причорномор’я; 3) сприяння розвиткові 

вітчизняного виноробства. Певну увагу було їм приділено вдосконаленню 

воднотранспортної системи Південної України, та становленню нових видів 

транспорту, насамперед, морського пароплавства. 

Дії М.С. Мордвинова, спрямовані на розв’язання поземельної суперечки 

в Криму між місцевим татарським населенням і російськими поміщиками 

вирізняються неоднозначністю та упередженістю. Являючись зацікавленою 

стороною конфлікту, як поміщик Таврійської губернії, він намагався 

лобіювати перед імперським урядом ряд власноруч розроблених 

законопроектів, які відрізнялися реакційністю навіть у очах імператора та 

решти можновладців, а тому не були прийняті. Мордвинов пропонував 

проводити етнічні чистки із депортацією татарського населення за межі 

Криму, в дусі часу звичайно пропагував християнізацію краю, заселення 

Таврії російським населенням, захищав етнічно близьких до себе росіян-

духоборів. Хоча, загалом економічний інтерес превалює у ставленні до 

місцевого населення, свідченням цього є облаштування в передмісті 
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Миколаєва турецької торгівельно-ремісничої колонії. Зрозуміло, що 

Мордвинов знав та відчував нелояльність татарського населення до 

Російської імперії, тому і пропонував такі жорстокі проекти, щодо позиції до 

українців, то він їх за тогочасної імперською модою загалом не відділяв від 

«руського народу».  
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РОЗДІЛ 4. 

РОЛЬ М.С. МОРДВИНОВА У СТВОРЕННІ КОЛОНІАЛЬНИХ 

ФОРПОСТІВ НА ТЕРИТОРІЇ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ  

 

4.1. Розбудова форпостів Російської імперії на території Північного 

Причорномор’я 

 

Основним знаряддям колонізації завойованих територій завжди є 

створення мережі колоніальних населених пунктів, які створюють необхідну 

інфраструктуру для контролю над територією та місцевим населенням. Такі 

форпости є одночасно і основою для створення нових топосів пам’яті і для 

створення подальших міфів про «дику пустку» до приходу колонізаторів. 

Попри те, що майже всі великі населені пункти на півдні України виникають 

на місці або запорозьких або татарських поселень, у свідомості місцевого 

населення російська ідеологічна машина формувала образи російських 

«першозасновників». Микола Семенович Мордвинов значну частину свого 

життя провів на півдні сучасної України, йому не судилося стати 

«першозасновником» жодного із міст Північного Причорномор’я. Адміралові 

не довелося залишитись в історичній пам’яті тим, ким залишився 

Г.О. Потьомкін для Херсона та Катеринослава, М.Л. Фалєєв для Миколаєва, а 

Й. де Рібас для Одеси. Разом із цим, упродовж 1780-х – 1790-х років він 

багато працював над колонізацією краю, у тому числі й над розбудовою його 

нових міських центрів. 

Першим містом Південної України, в якому М.С. Мордвинову довелося 

служити та постійно мешкати з моменту його переведення на службу в ЧАП 

у 1785 р., став Херсон. На момент прибуття Мордвинова на Південь місто 

вже було значною мірою сформовано. Слід зазначити, що вибір місця під 

його побудову протікав у суперечках і невизначеності. Розгляд справи 

розтягнувся на кілька років, і лише у 1778 р. імператриця Катерина ІІ звеліла 

негайно відновити вибір місця для нового міста на Дніпрі. У результаті, 
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остаточне рішення залишилося за Г.О. Потьомкіним, який зупинився на 

Олександр-шанці, де й була влаштована верф для побудови військових 

кораблів і гавань – для військових і купецьких суден [96, арк. 26].  

Із окупацією Криму Російською імперією (1783) і облаштуванням 

нового порту в Ахтіарській бухті для стоянки Чорноморського флоту 

відкрилося ще одне зручне місце. Новозаснований Севастополь швидко 

почав конкурувати із Херсоном, як база військово-морського флоту. Князь 

Потьомкін невдовзі й сам переконався у непридатності Херсону як гавані.  

У своїй реляції імператриці від 10 серпня 1785 р. він писав, що 

«розвиток херсонської торгівлі призведе до ускладнень в навантаженні і 

розвантаженні товарів, оскільки великі судна не можуть підходити до 

Херсону ближче ніж на 20 верст, тобто до Глибокої пристані. На березі ж 

вивантажитись неможливо, тому змушені перевозити малими суднами» 

[7, арк. 4].  

Тож фактично на момент прибуття М.С. Мордвинова до Херсону в 

листопаді 1785 р., у довгостроковій перспективі долю міста вже було 

вирішено. Звісно ж, що скасовувати його ніхто не збирався – надто великі 

гроші в нього було вкладено вже на той момент, однак, за поданням 

Державної Ради той же Мордвинов повинен був «оглянути положення 

гаваней і місць, де зручніше і вигідніше могли б мати перебування своє наші 

флоти». Тобто, мав підшукати місцину під закладення нового портового 

міста [97, арк. 12 – 12 зв.].  

Зрозуміло, що основним фронтом роботи для Мордвинова в Херсоні, все 

ж таки, слугував флот, та все, що було із ним пов’язано – верфі, заводи й т. 

ін. (див. Розділи 2 і 3). Якщо ж ще зважити на те, що його перебування в 

цьому місті співпало ще й з першими двома роками чергової російсько-

турецької війни, то стане цілком очевидним, що розвиток невійськової, 

цивільної інфраструктури Херсону, за цілком об’єктивних обставин не міг 

займати головного місця в планах і трудах М.С. Мордвинова.  
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Тим не менш, ми можемо вказати на цілий ряд заходів, здійснених саме 

під його керівництвом і спрямованих на облаштування мінімального побуту 

херсонських обивателів, діяльності купців, відкриттю нових комерційних і 

фінансових закладів, що в сумі повинні були забезпечувати діяльність флоту 

та армії. Зокрема, достеменно відомо, що в червні 1786 р., згідно 

розпорядження Г.О. Потьомкіна, Мордвинову займався відкриттям у Херсоні 

банківської контори, яка мала займатися обслуговуванням державних позик і 

векселів, які широко використовувались не тільки в міжнародній торгівлі, але 

й у взаємовідносинах російського уряду із купцями-відкупниками, більшість 

із яких поставляли товари для флоту в кредит, під обіцянки майбутніх виплат 

грошей казною [125, c. 374. 

Також за перші два роки перебування М.С. Мордвинова на посаді 

голови ЧАП – у 1785 – 1787 рр., в місті з’явилася нова будівля специфічної, 

але дуже важливої для його життя установи, як в’язниця. Причому 

активізація її зведення була покликана до життя нічим іншим, як 

міркуваннями практичної доцільності. В’язниця в Російській імперії була 

символом державної влади, навіть більшим, чим церковний храм. І 

спорудження в’язниці показувало, що влада міцно укріпилася на зайнятій 

території. До того ж, будівництві міста приймала участь велика кількість 

колодників, які утримувались у нелюдських умовах великої скупченості та 

антисанітарії. Внаслідок цього спалахували епідемії, які вбивали 

каторжників. Це в свою чергу зупиняло будівельні роботи, ставило під удар 

кар’єру посадовця. Тому завдяки розпорядженню Мордвинова було 

збудовано нові приміщення для їх утримання [217, с. 224]. 

Друге чого потребував флот – це медичне забезпечення. Певну увагу 

присвятив Микола Семенович й облаштуванню херсонських госпіталів. 

Звичайно, в першу чергу це були установи Чорноморського флоту. Однак, за 

умов, коли три чверті населення міста на той період складали люди так чи 

інакше пов’язані із флотом, не можна було проводити різкої грані між 

військовою та цивільною сферами життя. Отже, за оцінками відомого 
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англійського філантропа та медика Джона Говарда, який сам відвідав Херсон 

у 1789 р. (до речі, тут же на рік пізніше захворів тифом, вмер і був 

похований), адмірал Мордвинов контролював роботу карантинів, шпиталів і 

лазаретів в цьому місті не тільки з усією можливою суворістю, але й у 

пристойній чистоті та турботах про пацієнтів [141, с. 17]. 

Як уже неодноразово йшлося, з грудня 1788 р. по лютий 1792 р. 

М.С. Мордвинов тимчасово був відсутній на Півдні. Звісно ж, що побудова 

нових міст і селищ велася й без нього. Саме в цей час виник Миколаїв та 

численні адміралтейські селища навколо нього. Місто було засновано на 

місці впадіння р.Інгул у П.Буг та названо на честь пам’яті штурму фортеці 

Очаків, що відбувався в день Св. Миколая Чудотворця 6 грудня1788 р. [212, 

с. 5]. 

У червні 1788 р. згідно із розпорядженням князя Г.О. Потьомкіна, який 

під час огляду «Очаківського степу» помітив переваги вказаного місця, 

штурман Гур’єв виміряв глибину та вивчив межі судноплавності Інгулу й 

Бугу, а полковник М.Л. Фалєєв почав будувати похідний лазарет в селищі 

Вітовка, розташованому в урочищі на лівому березі Дніпро-Бузького лиману, 

кількома кілометрами південніше майбутнього міста. Невдовзі в гирлі Інгулу 

було закладено елінги для будівництва кораблів та створено навігаційну 

школу. Того ж року Потьомкін розпорядився місцевість «Фаберову дачу» 

(колишній маєток француза Фабера) іменувати Спаським, а Вітовку – 

Богоявленським, а ново влаштовану верф на Інгулі – містом Миколаїв [205, с. 

117].  

Німець на російській службі, лікар за фахом Е-.В. Дрімпельман у своїх 

мемуарах майже документально змалював панораму перших місяців 

будівництва  Миколаєва у 1788 р.: «…я не бачив нічого, крім окремих хатин 

з очерета та часових візник оголосив мені, що це і є Миколаїв». Не більшим 

був на той час і сусіднє Богоявленське – найбільша з адміралтейських 

слобод: «Приміщення для хворих та місце, де жив бригадир називалося 

"Богоявленням" і являло собою 16 дерев’яних жител, вкритих очеретом, 
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влаштованих на зразок шпиталів, з великою кількістю палаток і татарських 

повстяних юрт. Крім того, кілька жител були викопані в землі» [154, c. 190].  

Втім, зазначав мемуарист далі, картина ця блискавично змінилася за 

наступні кілька місяців: «за розпорядженням Херсонської Адміралтейств-

Колегії туди було командировано кілька сотень чоловік теслярів, 

архітекторів та їх помічників для будівництва спроектованого міста. За 

кілька місяців виникло місто, яке вже в перший рік свого існування обіцяло 

розквіт» [154, c. 189 – 191].  

Й дійсно, будівництво нового міста йшло вперед з відносною 

швидкістю: в той рік, що жив у ньому Дрімпельман було збудовано більше 

150 будинків: «Ліс та інші будівельні матеріали доставлялись за рахунок 

казни по Бугу та продавались досить дешево як чиновникам, так і іншим 

особам, що бажали тут поселитись. Тільки, кожен бажаючий мав узгодити 

своє будівництво з планом» [154, c. 192]. Це пояснюється потребами 

житлового забезпечення працівників верфі та флоту. 

Зауважимо, що в цілому, під час будівництва Миколаєва Г.О. Потьомкін 

і його соратники діяли інакше, ніж при будівництві Катеринославу та 

Херсону. Тут було менше бажання вразити явлення сучасників, більше 

виконано практичних проектів. У той же час, креслення міста 1789 р. вказує 

на те, що забудова міста, попри всі намагання, велась ще достатньо стихійно. 

Кілька невеликих будівель були розкидані на рівному плато між гирлом р. 

Інгулу та Лиманом, і лише західніше лінія укріплень охоплювала порівняно 

невелику територію, відведену для адміралтейства. Вона поділялась рівними 

вулицями та створювала сітку невеликих кварталів [84; 85; 86; 87; 88]. 

На побудові Миколаєва були задіяні кращі інженерно-архітектурні 

кадри тієї епохи. Так, для керівництва будівництвом міста у 1789 р. туди 

було відряджено талановитого інженера І.І. Князєва, який склав проект 

планування міста (він же є автором проекту «Адміралтейського» собору, 

закладеного в 1789 році (будівництво було завершено в 1794 р.)) [205, с. 119].  
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Було вирішено в місті не будувати нічого дерев’яного, а мазанки 

штукатурити. Для заохочення іноземців надати цьому місту порто-франко на 

20 років. Потьомкін хотів збудувати в Миколаєві церкву, всі майстерні 

зосередити у вигляді замку, щоб в результаті це все разом склало 

Адміралтейство [67, арк. 88 зв.]. 

Навесні 1790 р. з Богоявленська до Миколаєва був переведений 

архітектор В.В. Ванрезант, в допомогу йому був виділений П.В. Нєєлов. Для 

розробки генерального плану міста Потьомкін послав до Миколаєва відомого 

інженера Ф.-П. де Волана (згодом, один із будівничих Одеси) та свого 

улюбленого архітектора І.Є. Старова, яким дав відповідні інструкції. Старов 

мав збудувати для князя будинок в Богоявленському , зробити купальні та 

бані, облаштувати фонтан в передмісті Миколаєва. Згаданим інженерам 

Князєву, де Волану та Старову Потьомкін приписав: «у всьому 

погоджуватися, обираючи способи кращі і коротші, дивитись на користь, 

щоб не було надмірностей» [205, с. 118]. 

Тоді ж була організована «Канцелярія будівництва міста Миколаєва», на 

чолі з ще одним інженером – Конопліним. Місто зводили переважно солдати 

та полонені, до робіт залучались і селяни, у 1790 р. на будівництві працювало 

2 500 чол. [99, арк. 100]. У перші два роки свого існування Миколаїв все ще 

помітно відставав від сусіднього Херсону, в якому продовжувало перебувати 

ЧАП. У плані порівняння двох цих міських центрів надзвичайно цікавою є 

«Відомість міста Миколаєва та його повіту з усіма дачами, що знаходяться в 

ньому, та економічними приміткам», складена 31 грудня 1790 р. Згідно неї, у 

м. Миколаїв, в зазначений період часу нараховувалось: «кількість подвір’їв – 

26; мешканців: чол. ст. – 105 й жін. ст. – 42 особи.» Цікавою є й наступна 

характеристика Миколаєва : «В тому місті публічних будівель через новизну 

ще немає… Жителі в місті більшою частиною з різних міст, різного звання 

користуються вільним продажем їстівних та питних припасів» [28, арк. 5 зв. 

– 6]. 
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А от і сусідній Херсон: «…345 подвір’їв. Усіх мешканців налічується: 

чол. ст. – 1416, жін. ст. – 407» [28, арк. 28 зв.]. Як видно з «економічних 

приміток», Херсон значно вигравав у порівняні із Миколаєвом: «…Жителі в 

тому місті, більшою частиною, купецтво, торги мають не в одному місті 

більшою частиною шовковими, хутровими, вовняними, харчовими та іншими 

товарами. Закуповують вовну та відвозять в інші міста. В мирний час 

приїжджають з Оттоманської Порти турецькі кораблі з різними гарними 

винами, шовковими, паперовими та фруктовими товарами, з яких товарів 

тариф до казни збирається, а на місце того закуповують сало, масло, 

пшеницю та інші харчові припаси, жінки займаються домашнім рукоділлям, 

заводів цукровий один, цегляних – 7, казенний регулярний  сад; борошняних 

млинів вітряних – 23» [28, арк. 29]. 

Втім, за майже чотири роки свого будівництва (літо 1788 – весна 

1792 рр.), які пройшли за відсутності Мордвинова на Півдні, Миколаїв все 

більше й більше нагадував справжнє місто. Яким видався він тільки-но 

призначеному головному командиру Чорноморського флоту можна дізнатися 

з його рапорту імператриці Катерині ІІ (травень 1792 р.): «Місто Миколаїв 

хоча і при початку своєму, але, займаючи нарочитий простір, є нині селищем 

вже знаменитим. Найголовніші публічні будови вже споруджені, а інші 

закінчуються. Багато приватних будинків своїми розмірами і архітектурою 

прикрашають його» [269]. Як бачимо, різниця цілком помітна. 

Супутник адмірала, катеринославський губернатор В.В. Каховський, 

який разом із ним оглядав місто, був ще більш захоплено ділився 

враженнями у листі В.С.Попову: «Ми оглядали все місто і околиці його. 

Будов завершено і розпочато багато. Вода в колодязях хороша, а у фонтанах 

чудово гарна. Дерев насаджено багато. На хуторах розводяться городи для 

овочів і розорюються землі під посів хліба... Зізнаюся вашому 

Превосходительству, що я здивувався, побачивши настільки багато будов на 

тому місці, де два роки тому бачив я два тільки куреня, зроблених з очерету» 

[169, с. 352 – 354]. 
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Однак, побудова самого міста не складала першочергових завдань 

новопризначеного голови ЧАП. Щойно затвердивши його на посаді, 

Державна Рада на своєму засіданні 16 лютого 1792 р. висловила цілком 

прозорі побажання, щоб Мордвинов, оглянувши становище різних місць, 

доніс би імператриці, «де зручніше завести верфі в міркуванні отримання 

лісів та інших потреб». В силу цього, Мордвинову доводилося вирішувати 

питання, бути чи адміралтейству в Миколаєві чи Херсоні. На запит з цього 

приводу В.В. Каховського, Мордвинов відповів, «що потрібно досить 

роздуми і міркування, щоб сказати ствердно, де корисніше і вигідніше для 

скарбниці мати верф, в Херсоні чи або в Миколаєві» [89, арк. 327 зв.]. 

Як відомо, ще до своєї смерті (1791) князь Г.О. Потьомкін-Таврійський 

передбачав переведення адміралтейства з Херсону до Миколаєва, «скільки 

для кращого і більш зручного будови кораблів місця, – говориться в записці 

про пропозиції ясновельможного князя, – стільки й для здорового повітря і 

чистої води». М.С. Мордвинов згодом, оглянувшись на місці, схилився на 

користь переведення ЧАП в Миколаїв. 

Становище міста помітно покращилося, коли в Миколаїв з Херсону була 

переведена Контора Головного командира Чорноморських флотів та портів 

(1793). Херсон втратив значення адміралтейського центру, зберігши своє 

значення як будівельної, вірніше, ремонтної бази флоту [258, с. 1,3].  

Зосереджуючи в Миколаєві казенне суднобудування, Мордвинов тим 

самим надавав велике благодіяння місту, так як хто ж не знає, що 

добробутом своїм Миколаїв в значній мірі зобов'язаний наявному в ньому 

адміралтейству. Але і крім того Мордвинов багато зробив доброго для міста 

– згідно оцінок сучасників, він став другим, або, краще сказати, справжнім 

засновником Миколаєва [227, c. 10].  

Мордвинов, як і Потьомкін, покладав великі надії на місто, яке тоді 

зароджувалося. У вересні 1792 р., повідомивши в листі князю Зубову про те, 

що греки, що служили в Чорноморському флоті, виявили бажання оселитися 

в Миколаєві і виписати з Туреччини свої сімейства, для поселення в новому 
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місті, він додавав: «яке передрікає стати незабаром новими Афінами» [90, 

арк. 28]. 

За задумом адмірала, Миколаїв мав втілювати у собі ідею єднання всіх 

християнських націй. Тому Мордвинов надавав діяльне сприяння не тільки 

будівництву, прикрасі та утримання православного «Адміралтейського» 

собору, а й спорудженню грецького храму (спочатку дерев’яного, згодом 

кам’яного); зі значним сприянням від ЧАП був побудований у місті й 

католицький храм [111, арк. 2 – 4]. Для причту і півчих «Адміралтейського» 

собору, за розпорядженням М.С. Мордвинова, крім платні, були призначені 

також квартири, які, як і дрова і освітлення, оплачувалися ЧАП. На користь 

півчих надходила також частина відкупної суми з питних закладів Миколаєва 

та Богоявленська [226, с. 57].  

За час керування Мордвинова, Миколаїв прикрасився багатьма 

прекрасними, як казенними, так і приватними будівлями. Наскільки 

енергійна була в цьому напрямку діяльність Мордвинова (ЧАП та 

секретаріату будівництва м. Миколаєва), можна бачити з різних відомостей 

про забудову, – причому цікаво порівняння відомостей за 1796 і 1797 рр. [38, 

арк. 26 – 35] з такими ж за 1790 р. або початку 1792 р. [28, арк. 5 – 20], тобто 

за той час, коли Мордвинов не керував ще Чорноморським флотом і 

адміралтейством. З них виходить майже 15-тикратне зростання міста. 

При М.С. Мордвинові було побудовано великий адміральський будинок, 

біля якого був розбитий сад і влаштовані оранжереї, закінчено спорудження 

будівлі магістрату, в якому, проте, останній ніколи не розміщувався. Таким 

чином, ця будівля, яка і зараз існує, була свідком заснування Миколаєва 

(див. Додаток В). Знову таки, був побудований поштовий 2-х-поверховий 

будинок, а також споруджений 2-х-поверховий будинок для 

головнокомандувача флотом в Спаському. Крім цього, Мордвинов допомагав 

всіляко і приватним особам будувати для себе будинки, для цього одних 

позичав грошима, а інших – лісовими матеріалами [34, арк. 70 – 73, 82 – 84, 

90 – 93]. 
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Деревина для забудови приватного та казенного житлового сектора, 

використовувалась така ж сама, що й для потреб флоту. Асортимент її, як це 

видно з тих же квитанцій про отримання лісу за різні роки, виданих 

«директору польської компанії Садовському»: «дубові дошки по 1 руб. 

15 коп. [24, арк. 44]; палі по 35 коп. [24, арк. 45]; дубові стовбури по 15 руб. 

за штуку» [24, арк. 55]. Й хоча флотські потреби задовольнялися в першу 

чергу, лісу вистачало й цивільним споживачам. 

У справі розбудови власне міста пріоритет віддавався громадським 

будівлям які були частиної флотської військової структури. Документи 

донесли до нас численні свідчення того, як сильно опікувався Мордвинова 

зведенням Кадетського корпусу в Миколаєві (про обставини заснування цієї 

установи докладніше див. Розділ 3.1). Зокрема, 7 квітня 1793 р. він 

представляв креслення цієї споруди графу П.О. Зубову. Як зауважив сам 

адмірал, «вони не ідеальні, але кращі ніж були: вартість зменшена, 

планування покращено». Сума всіх витрат на будівлю мала сягнути 300 000 

крб.! Висока вартість пояснювалась Мордвиновим тим, що будувати слід 

було саме з цегли, оскільки навколо Миколаєва не було покладів твердого 

каменю [161, c. 433 – 434. У подальшому, або мінімізувати витрати на 

закупівлю привозної цегли, за розпорядженням Мордвинова в околицях було 

віднайдено поклади глини, які годилися для виробництва цегли, а в самому 

Миколаєві почали будувати цегляний завод [125, c. 540. 

Мордвинов, далі, докладав всіляке старання до заселення міста, до 

збільшення в ньому торгово-промислового класу, вдаючись до цього й до 

оселення у місті іноземців. Одним із найбільш цікавих сюжетів цієї його 

діяльності, безперечно, є його турботи з облаштування турецької колонії у 

Терновці (нині селище Терновка, частина м.Миколаєва). Задум створення 

цього екзотичного поселення належав ще Г.О. Потьомкіну. Оселювати в 

ньому планувалося як відпущених на волю військовополонених-турок, які 

під проводом паші Саліх-аги, що отримав чин російського бригадира, 

побажали залишитися жити в російських володіннях [253, с. 219 – 220]. 
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Заступивши на посаду голови ЧАП, Мордвинов прийнявся втілювати в 

життя цей план покійного князя. Так, 17 грудня 1792 р. він, у своєму листі до 

В.С. Попова, просив останнього клопотатися перед Катериною ІІ про 

виділення коштів на побудову в Терновці мечеті, як і було обіцяно туркам: 

«Вона стане символом того, що навіть невірні просять захисту у імператриці» 

– зауважував він [125, c. 533. 

Турботу Мордвинова було сповна оцінено й самою турецькою 

громадою, яка випросила в уряду дозволу призначити адмірала 

«начальником над ними». 10 вересня 1793 р. миколаївських турків було 

підпорядковано йому, про що й було видано особливий наказ імператриці 

[125, c. 551. 

Суми, які видавалися в якості безпроцентних позик туркам, на їх 

поселення Терновку під м. Миколаєвом сягали значних обсягів. Лише у 

1792 р. на це було витрачено 111 375 руб., виданих г. бригадиру Саліх-азі під 

розписки [107, арк. 19]. 

Але не зважаючи на опікуванням турками, основним завданням 

Мордвінова було створення християнського форпосту, тому жителям 

м. Миколаєва (партикулярним особам і службовцям на флоті і в армії), він 

наказував, на їх прохання, відводити в місті «порожні місця». Ще за життя 

Потьомкіна М.Л. Фалєєв роздавав великі ділянки землі в околицях міста для 

закладу дач і хуторів. При Мордвинові ця роздача не тільки не припинилася, 

але ще більше збільшилася, але при цьому справа не обійшлося без 

зловживань [111, арк. 5 – 6]. 

Роздаючи «порожні» місця під спорудження будинків, ділянки землі під 

облаштування хуторів і дач, Мордвинов вимагав, щоб протягом певного часу 

на відведених місцях були зроблені заявлені заклади, так, для спорудження 

будинку в місті призначався річний термін. Особам, які виконали цю вимогу, 

Мордвинов наказував видавати плани і межові книги на володіння землею 

[32, арк. 254]. 
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Відомо те, як Потьомкін і його сподвижник М.Л. Фалєєв старанно 

піклувалися про насадження лісів і садів у Миколаєві. В особі 

М.С. Мордвинова Потьомкін знайшов собі в даному випадку гідного 

наступника. У своєму листі до Фалеєва від 18 червня 1792 р. Мордвинов 

говорить, між іншим: «важливий ваш проект про мільйон дерев не випускаю 

з думок: треба буде його неодмінно виконати» [32, арк. 273 зв.].  

З цією метою М.С. Мордвинов запрошує до Миколаєва вчених 

садівників-іноземців – Гревенса, Догмана, Абріана, призначає їм порядню 

платню, передає в їхнє розпорядження досить значне число робітників, так 

що справа заліснення в Миколаєві та його околицях мала піти успішно. Й 

дійсно, запрошені спеціалісти розводили дерева різних порід (дуб, березу, 

вільху чорну, горіхи прості, горобина, клен, сосну), при чому насіння 

вивозили з різних місць, від Середземномор’я і Криму, до Смілянщини [32, 

арк. 280 – 286]. 

Крім перерахованих порід дерев, в миколаївських лісках і садах саджали 

ще волоський горіхи, для чого адмірал Мордвинов наказував привозити їх з 

Криму. Крім того Мордвинов турбувався про розведення в Миколаєві 

винограду. На балці Коренисі, у своєму маєтку, він намагався було 

влаштувати розплідник для винограду і тополь, але внаслідок неможливості 

провести воду в потрібне місце змушений був відмовитися від цієї спроби. 

Мордвинов надавав всіляке сприяння і приватним особам, при закладенні 

ними садів і виноградників. Для цієї мети, між іншим, відводилися великі 

ділянки землі в околицях Миколаєва [32, арк. 288 – 290 зв.]. 

Докладаючи таке велике старання до розведення садів та лісів в місті та 

його околицях, М.С. Мордвинов дбав і про охорону цих насаджень. Так, у 

листопаді 1794 р. він писав І.Т. Овцину, капітану над Миколаївським портом, 

що до його відома дійшло, ніби в околицях Терновки та інших 

адміралтейських слобод винищують рубкою багато лісів, і нібито він, Овцин 

дає на це дозволи. Мордвинов наказував Овцину не робити цього, а іншому 

своєму помічникові, інженеру-архітектору І.І. Князєву – брати під варту всіх 
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тих, «хто наважився робити лісах порубку, не дивлячись ні на чиї накази» 

[32, арк. 295 зв.]. 

Турботи Мордвинова увінчалися успіхом. Такі частини Миколаєва, як 

Ліски, Спаське для миколаївців останньої декади XVIII ст. являли собою 

чарівні куточки, де можна було під тінню дерев знайти прохолоду в палючий 

спекотний день і подихати свіжим, приємним повітрям [269]. 

Нагальною проблемою для Миколаєва у 1790-і роки було й питання про 

постачання води. Місто було розташоване на двох річках – Інгулі та П.Бузі, і 

в той же час не мало питної води. Адмірал М.С. Мордвинов багато працював 

над його вирішенням. Він влаштував в місті – в Спаську та на Лісках, кілька 

чудових, викладених каменем колодязів, але, не задовольняючись цим, хотів 

провести воду в місто «з Спаського урочища», для якої мети замовив навіть в 

1793 р., за поданням І.І. Князєва, в Криму 20 000 глиняних труб [73, арк. 37 – 

37 зв.].  

Однак, проект залишився, як здається, невиконаним. У всякому разі, у 

одній відомості 1796 р., під рубрикою – що «належало ще зробити», йдеться, 

між іншим, «Привести в м. Миколаїв прісну гарну воду для вживання 

жителям, взявши її з ключів, в Спаській лощині, які знаходяться вище рівня 

звичайної води П.Бугу на 7 саженів». Згідно планів Мордвинова вода 

повинна була бути проведена й до будівлі магістрату, перед яким 

передбачалося зробити водомет з кранами і коритами [67, арк. 368].  

Не менш важливим питанням для миколаївців було питання про паливо. 

Чиновники скаржилися Мордвинову на страшну дорожнечу дров. 

Мордвинов намагався вирішити й це питання, тим більше, що і для 

адміралтейства воно було дуже важливим (див. Розділ 3.1). Адмірал, 

відвідавши особисто Донецький повіт, перевірив процес заготівлі для 

адміралтейства кам’яного вугілля, наказавши І.Т. Овцину доставити 

заготовлений вугілля до Миколаєва, а сержанта, що трудився над його 

заготівлею, рекомендувати ЧАП підвищити в прапорщики [75, арк. 52 – 52 

зв.].  
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Завдяки старанням М.С. Мордвинова, кам’яне вугілля помалу став 

входити до вжитку в будинках різних чиновників і приватних осіб, як про це 

свідчить І.І. Князєв в своєму рапорті Мордвинову від 30-го листопада 1793 р. 

«Адміралтейські чиновники й службовці, які в Миколаєві знаходяться, – 

пише він, – й інші особи, що казенні квартири займають, дізнавшись через 

наші досліди про добре вживання кам’яного вугілля, просять собі його 

замість дров». За тодішньої страшної дорожнечі дров, вживання вугілля 

безсумнівно вело до зменшення витрат на паливо, і саме Мордвинову 

городяни мали завдячувати за його намагання поширити вживання цієї 

копалини [73, арк. 59 зв. – 60]. 

Перед цим вже йшлося, що адмірал Мордвинов всебічно піклувався про 

«примноження торгово-промислового класу» в Миколаєві, як і взагалі дбав 

про розвиток тут торгівлі. Для зручностей власників вантажів, 

М.С. Мордвинов проектував влаштувати тут митницю, яка, за планом 

інженера Б.Галлєра, повинна була знаходитися на Поповій балці. Тут же, для 

зручного навантаження і вивантаження торгових та інших морехідних суден, 

повинні були бути влаштовані 2 пристані, велика і мала, з’єднані молом між 

собою. Проектувалося таким чином влаштувати справжній комерційний порт 

[106, арк. 8, 10 – 10 зв., 12]. 

М.С. Мордвинов не залишив без уваги й зовнішнього благоустрою міста 

і особливо його санітарного стану. Здоров’я простих людей було предметом 

постійного піклування Мордвинова. Так, він влаштував в Миколаєві, на 

досить значній ділянці, кам’яну трубу для спуску нечистої води з міста в 

П.Буг; також із метою збереження чистоти в місті він наказував вивозити за 

його межі гній і бруд з дворів і центральної ринкової площі [123, арк. 88]. 

Займала його й проблема вогнебезпеки. Особливо характерний в цьому 

відношенні наказ був виданий Мордвиновим в 1796 р. Ним наказувалося для 

запобігання від пожеж «усі пічні труби, як в казенних, так і в партикулярних 

будинках оглядати частіше і чистити, щілини в трубах – замазувати; 

заготовлений для палива бур’ян і очерет, а також сіно для худоби, не тримати 
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у великій кількості поблизу житла, а складати за містом не ближче 600 кроків 

від нього, звідки жителі повинні були брати його з розрахунку на тиждень і 

зберігати в такому місці, куди не міг би якимось випадком прокрастися 

вогонь і заподіяти пожежу» [110, арк. 102].  

Ями на вулицях перед будинками домогосподарці повинні були 

намагатися зарівняти, а камінь, розкиданий із бруківок, зібрати в зручне 

місце. Домогосподарці зобов’язані були давати зведення в поліцію і в 

головне чергування Чорноморського флоту і ЧАП про всіх осіб, що 

прибувають в їх будинки і вибувають. Нікому не дозволялося виїжджати або 

виходити з міста без квитка. Два останніх розпорядження було зроблено з з 

огляду на те, що «майже щодня трапляються дезертирства 

військовослужбовців» [63, арк. 126]. 

Для охорони народного здоров’я Мордвинову, як згодом і іншим 

начальникам міста, доводилося боротися з проституцією, так як кількість 

«непотрібних жінок» в Миколаєві в цей час було досить значною. Помічник 

адмірала, І.І. Князєв рекомендував, між іншим, таких жінок відправляти 

замість невільниць-турчанок в Богоявленський госпіталь прати білизну 

хворих [67, арк. 404]. 

Говорячи про Миколаїв, до речі сказати і про ті поселення, які, так би 

мовити, тяжіли до нього або, вірніше, до ЧАП – про адміралтейські селища, 

засновані для задоволення різних потреб флоту ще князем Г.О. Потьомкіним-

Таврійським. Дбаючи про розвиток у цих селах землеробства. Мордвинов, 

звільнив більшу частину адміралтейських поселень від обов’язкових робіт на 

користь флоту і, поклавши на них певний оброк, також докладав великих 

зусиль до розвитку в цих селах землеробства [30, арк. 7 – 8 зв.]. 

З метою розвитку землеробства, М.С. Мордвинов постачає 

адміралтейських поселян (вихідці із центральної України, Росії та Білорусі) 

казенною худобою, вдосконаленими англійськими сільськогосподарськими 

знаряддями (він виписав для цього з Англії тисячу плугів типу «букер») і 

різним насінням. З цією ж метою він пропонує через І.І. Князєва поселянам 
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Воскресенська, однієї з адміралтейських слобід, як говориться в рапорті 

Князєва від 2 липня 1793 р. «давати з їхніх дітей хлопчиків, –- для навчання 

садівництву, в казенні виноградники, сади і городи, також і для навичці до 

хліборобства», при чому пропонує селянам самим забезпечувати цих 

хлопчиків «життєвими потребами від общини щоб ці хлопчики, вивчившись, 

могли через кілька років бути в доми їх звільнені, і слід, як казні, так і собі 

самим і сімействам своїм  сприяти корисними в їх родах промислами» [67, 

арк. 420 – 424].  

Турботи адмірала Мордвинова про розвиток в адміралтейських селищах 

землеробства не пройшли даремно. Так, з донесення ад’юнкта землеробства 

Гребницького (1796) видно, що в адміралтейській слободі Богоявленській, 

половина поселян обробляла землю англійським способом – англійськими 

боронами, плугами і іншим, а інша як і по інших селах навколо Миколаєва – 

«малоросійськими». У першому випадку з чверті засіяної пшениці виходило 

від 12 до 15 чвертей, а чверть жита давала 15-20-сам чвертей [35, арк. 222 – 

226]. 

Звертаючи головну свою увагу на розвиток міста Миколаєва, адмірал 

Мордвинов, однак, не ігнорував й інших портів, ввірених під його 

командування. Так, він чимало піклувався про Севастополь. Він доручив вже 

відомому нам І.І. Князєву скласти креслення всіх будівель і вулицях з 

кварталами, як знаходяться в Севастополі, та мають бути тут влаштованими. 

Його займало питання про влаштування тут водогону. Воду передбачалося 

провести до Південної бухти з двох лощин від хребта великих гір «уздовж 

Балаклавського тракту». При цьому І.І. Князєв рекомендував зробити труби 

для водогону з обпаленої глини, а командир Севастопольської ескадри 

адмірал Ф.Ф. Ушаков стояв за кам’яні жолоби [73, арк. 137 – 140].  

За наказом М.С. Мордвинова, І.І. Князєв та інші уповноважені особи 

проводили неодноразово проміри глибини Севастопольських бухт і рейду, 

що, звичайно, було дуже важливо для моряків. Оскільки деякі місцевості в 

околицях Севастополю були вкрай шкідливими для здоров’я –  флотські 
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служителі, наприклад, перебуваючи в безперервних роботах в Кілен-балці, 

під час літніх місяців, від тамтешнього «гнилого» повітря часто робилися 

хворими, як нижні чини, так і офіцери. З метою прийняття належних заходів, 

Мордвинов доручив Князєву дослідити причини шкідливого впливу цих 

місць на здоров’я, і той, обстеживши місцевість, доповів йому про причину 

складної епідеміологічної ситуації в вершинах Південної та Корабельної 

бухт. Невдовзі її було ліквідовано [74, арк. 108 – 110]. 

Створення нового міста – Миколаєва, з кращими кліматичними й 

іншими умовами для торгівлі і військового флоту, аніж у Херсоні, анітрохи 

не посунули вирішення питання про вибір місця для великої військово-

торгівельної гавані. Князь Потьомкін-Таврійський ще за свого життя, у 

1787 р. передбачав її влаштування у трьох можливих місцях: 1) у Глибокій 

бухті, в 30 верстах нижче Херсона Дніпром; 2) в 40 верстах від Кінбурну, на 

острові Тендрі; 3) позаду нової Кінбурнської фортеці. Однак, у зв’язку з 

війною з новою російсько-турецькою війною, він був змушений відкласти 

вирішення цього питання до кращих часів [226, с. 24 – 27]. 

Після призначення Мордвинова головним командиром Чорноморського 

флоту і портів, це питання було піднято знову. М. С. Мордвинов, 

поставившись до вирішення його з властивою йому сумлінністю, зупинився 

на Очакові (він на той час, з 1791 р., став російським містом), як на місці, що 

найбільше підходить для будівництва порту. На його думку, ані Херсон, ані 

Миколаїв, не годилися для цього: «через їх віддалення від моря і 

загородження мілководними гирлами». Оскільки й біля самого Очакова не 

було таких прекрасних природних гаваней, якими володів той же 

Севастополь, то Мордвинов пропонував вирити від моря до рейду канал із 

величезним «басейном, який міг би служити для притулку гребного флоту» 

[71, арк. 70 – 70 зв.]. 

Мордвинова підтримав й катеринославський губернатор 

В.В. Каховський, а тому у 1792 р. було вирішено заснувати навколо Очакова, 

який фактично являв собою лише велику фортецю-цитадель, зовнішнє 
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неогороджене місто, в якому б були портові митниця й карантин [226, с. 53 – 

54]. Таким чином, з 1792 р. в Очакові з’явилася портова митниця (переведена 

херсонська), а в Херсоні залишилася митна застава [182, с. 471].  

Порадившись з М.С. Мордвиновим, Каховський виробив плани 

карантинного будинку, гавані і повітового міста на місці, де була Очаківська 

фортеця, склав кошторис, за якою витрати на побудову карантину і на гавань 

були нараховані в сумі 204 448 руб. 4 коп., і все це представив на розгляд 

імператриці та Державної Ради [169, c. 360 – 362].  

Державна Рада, на своєму засіданні 2 серпня 1792 р., визнала місце 

колишньої Очаківської фортеці зручним для заснування там повітового міста, 

гавані та усіх портових закладів. Отже, і Державна Рада схилилася була на 

користь облаштування купецької гавані в Очакові, хоча в той же час у ній 

вже й лунали голоси про можливість побудови майбутнього порту в 

Хаджибейській затоці, на місці одноіменої турецької фортеці [268, c. 342 – 

343]. 

У наступному році, справа, однак, набула дещо іншого звороту. 

Імператриця Катерина ІІ своїм наказом від 7 червня 1793 р., даним на ім’я 

державного прокурора Самойлова, доручила йому зайнятися будівництвом 

карантинів у Катеринославській губернії та Таврійської області, а щодо 

гавані в Очакові наказала: «відносно до передбачуваної в Очакові побудови 

гавані, то чи не вигідніше для казни буде влаштувати її в іншому місці, про 

те знестися вам з начальником флотів ваших Чорноморських та інженерними 

генералами, щоб вони, оглянувши розташування берега морського, 

постановили загальний висновок і плани з кошторисами, …а між тим 

наказується не починати будувати гавань при Очакові» [268, c. 344 – 345].  

Внаслідок цього, адміралу Й. де Рібасу і інженерам Ф. де Волану і 

А. Шостаку було доручено з якнайбільшою ретельністю оглянути всі ті 

місця, які могли б бути придатними для закладення на Чорному морі порту, 

військового та купецького. Результат відомий - жереб випав на Гаджибей 

[227, c. 15].  
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Де Рібас склав докладний проект устрою військового та купецького 

порту в Гаджибейській затоці, і домігся того, що граф П.О. Зубов 

переконався в корисності цього проекту і не забарився виклопотати 

повеління імператриці на приведення його у виконання, не дивлячись на 

заперечення адмірала Мордвинова, який наполягав на прийнятті його 

власного проекту [142, c. 70].  

27 травня 1794 р. на ім’я П.О. Зубова було дано наказ імператриці 

Катерини ІІ, знаменний для м. Одеси: «Бажаючи поширити торгівлю 

всеросійську на Чорне море, і поважаючи вигідне розташування Гаджибея і 

пов’язані з ним переваги, визнали Ми за потрібне влаштувати там військову 

гавань, разом із пристанню для купецьких суден; облаштування гавані 

покласти на віце-адмірала де Рібаса і все милостиво звеліти бути йому 

головним начальником її, де і гребний флот Чорноморський, що в його 

команді складається, надалі мати буде головне своє розташування» [, c.]. 

Фактично, цим наказом було покладено кінець не тільки реалізації 

наміченого плану побудови нового міста, складеного Мордвиновим, але й 

його мріям стати його засновником. Розуміючи всю болючість ситуації, 

П.О. Зубов, надсилаючи 30 травня 1794 р. віце-адміралу Мордвинову копію з 

цього наказу, писав йому: «Знаючи ваше стрімке прагнення до користі 

держави і особливо до поширення торгівлі, яка знайде в новому місті всі 

потрібні їй вигоди, …сподіваюся я, що відкриття цього порту не може 

інакшим для вас бути, як тільки приємним». Аби хоч якось не дати 

розгорітися конфлікту та суперництву між двома адміралами – Мордвиновим 

і де Рібасом, граф «уклінно просив би вас надавати особам, призначеним для 

будівництва міста і пристаней, усіляку можливу допомогу» [159, c. 61].  

Як показав час, втрата мала стати ще більш болючою для Мордвинова, 

аніж вбачалося спочатку. «Відставкою» Очакова не обійшлося. Задуманий як 

блискучий культурно-адміністративний і суднобудівний центр, Миколаїв в 

лічені роки був змушений поступитися Одесі роллю культурної і торгової 

столиці Північного Причорномор’я [264, с. 271]. Для Мордвинова цей процес 
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був адекватний його особистій трагедії, тому що він вкладав у будівництво 

Миколаєва не тільки своє службове завзяття, але й ентузіазм мрійника. 

Період болючою переорієнтації Миколаєва припав якраз на час 

головування Мордвинова в ЧАП. Багато подій, що стосуються, здавалося б, 

далеких питань, проходили на тлі або в тісному зв’язку з сутичкою за вибір 

найбільш перспективного центру подальшого розвитку всього краю. 

Вкладаючи в справу будівництва міста всю свою величезну енергію, 

Мордвинов не міг змиритися з тим, що Миколаїв не відбудеться як великий 

місто. Проте головний прихильник будівництва Одеси, Й. де Рібас, домігся 

виділення необхідних для спорудження порту коштів: в 1795 р. на побудову 

72 суден, на спорудження військового та купецького портів при Одесі і на 

улаштування самого міста була призначена сума в 3 000 000 руб. [151, 

с. 777].  

Сходження на престол Павла І дало тимчасову перевагу 

М.С. Мордвинову, як його особистому другу з дитячих років. Новий 

імператор спочатку прийняв сторону противників подальшого розвитку 

Одеси: у грудні 1796 р., лише через місяць після смерті Катерини ІІ, 

Мордвинов призначив комітет для розгляду судової справи щодо 

будівництва Одеси та діяльності адміністрації. При цьому не обійшлося без 

крайнощів, що не найкращим чином рекомендувало Мордвинова. Зокрема, 

було заарештовано багато штабних офіцерів; в Миколаєві і Богоявленську 

було введено огляд усіх перехожих, що їдуть до Одеси [177, с. 432 – 433].  

Одночасно із цим з’явилося повеління імператора про скасування 

«Комісії південних фортець та Одеського порту», згідно із яким наказувалося 

закінчити лише розпочате будівництво [159, с. 86 – 116].  

Було б неправильно зводити всі причини протиборства Мордвинова з 

де Рібасом лише до теми лідерства в регіоні. Економічна сторона 

багаторічного жорсткого протистояння визначалася практикою фінансування 

розвитку регіону в цілому. Створення нового міста означало насамперед 

перерозподіл коштів, гостра нестача яких супроводжувала весь період 
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служби Мордвинова в ЧАП. Звичайно, Мордвинов, згідно зі службовим 

обов’язком, надавав необхідну від нього допомогу, а згодом залишався при 

своїй думці щодо вибору місця для військово-торгового порту. І навіть 

можна з  великою вірогідністю припустити, що на рішення імператора Павла 

І щодо Одеського порту, вираженому в рескрипті контр-адмірала 

Пустошкина від 30 березня 1797 р., позначився вплив погляду на це питання 

Мордвинова: «Одеський порт, через незручність його, ніколи не стане 

справжнім військовим портом, але єдино буде випадковим, під час під час 

потреби, притулком» [159, c. 79]. 

Стрімкий ріст Одеси та перетворення її вже в першій половині ХІХ ст. у 

третє, за своє значущістю, місто Російської імперії, остаточно розставив всі 

крапки та дав відповідь на запитання про те, хто ж був правий, а хто ні. 

Очевидно, що по відношенню до «Південної Пальміри» адмірал Мордвинов 

був не правий: місце під новий порт було обрано найбільш вдало – розбудова 

Очакова, а тим більше Миколаєва, не мали жодного сенсу з огляду на 

гідрографічні особливості акваторії північно-західної частини Чорного моря. 

Наявність «очаківської банки» - видовженої мілини неподалік гирла Дніпро-

Бузького лиману, складала (та й донині складає) велику незручність для всіх 

суден, які б підходили до цих портів з півдня, тобто з напрямку 

розташування найбільш пожвавлених торгівельних шляхів [213, c. 145 – 149]. 

Упродовж останніх чотирьох років перебування М.С. Мордвинова на 

Півдні, якщо не рахувати інтриги із побудовою Одеси, його діяльність із 

розбудови північнопричорноморських міст проходила цілком буденно. 

Продовжували вирішуватись «робочі» питання розвитку міської 

інфраструктури, покращення життя мешканців портових міст.  

Показовими у цьому відношенні є рапорти віце-адмірала доповідав 

П.О. Зубову за 1795 – 1796 рр. Мордвинов доповідає про те, що необхідно 

будувати житла для флотських служителів – у Миколаєві їх побудовано 

достатньо, у Херсоні та Севастополі треба добудовувати. Стояла й проблема 

із діяльністю медичних закладів: у Севастополі госпіталь був зведений на 200 
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осіб, тоді як треба було із самого початку  будувати із розрахунку на 1 000 

пацієнтів; у Миколаєві ж госпіталь (Богоявленський) був віддалений на 12 

верст від міста, що було дуже незручно. У Севастополі не вистачало прісної 

води; там продовжували будувати водогін [161, с. 477 – 482]. 

Збільшувалася й кількість промислових об’єктів: у Херсоні було 

добудовано кам’яні майстерні на території порту, збільшено потужності 

канатного та гарматного заводів (донесення щодо стану Херсонського порту 

від 22 березня 1797 р.) [162, с. 79 – 80].  

Територіальне розширення та швидка забудова міст поставила й питання 

землеустрою в них, так, упродовж літа 1797 р.  було проведено відмежування 

земель м. Миколаєву, а також видання йог мешканцям документів на право 

володіння землею [111, арк. 1 – 6]. 

Фактично, станом на 1799 р., в якому Мордвинов змушений полишити 

Південь, плоди його більш ніж семилітньої діяльності із облаштування міст 

краю стали цілком відчутними та наочними. Особливо помітно це було по 

Миколаєву, улюбленому «дітищу» адмірала. П.І. Сумароков, який відвідав 

місто того року, подорожуючи теренами Північного Причорномор’я, у своїх 

враженнях запечатлив для нащадків якісну різницю між тим «як було» і тим 

«як стало». «Потрібно бути тут, що побачити чудесне перетворення глухого 

та необжитого степу в гарне місто. Миколаїв достатньо обширний, 

розбудований в новому стилі, має до 800 будинків, збудованих з каменю та 

більшістю з колонами, третя частина яких належить казні. Вулиці в ньому 

прямі, без провулків, однакової ширини у 15 саженів і всі наскрізні, так що 

на їх початку видно їхній же кінець…» - писав він [196, c. 10]. Вважаємо, що 

ці свідчення російського посадовця якнайкраще дають оцінку всім 

звершенням адмірала Миколи Семеновича Мордвинова на поприщі 

містобудування. 

Утім, навіть полишивши Північне Причорномор’я в якості місцевого 

урядника, адмірал продовжував перейматися проблемами міст краю, як 

обіймаючи посаду голови Адміралтейств-колегії, так і після повного виходу 
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у відставку. Його епістолярні зносини, як службові, так і приватні, із вищими 

сановниками імперії, за 1802 -1804 рр. добре ілюструють нам, що Південь як 

і раніше обіймав помітне місце у житті Миколи Семеновича Мордвинова. 

Наприклад, 8 серпня 1802 р. він клопотався перед статс-секретарем 

М.М. Муравйовим про сприяння у будівництві в м. Миколаєві ще однієї, 

нової церкви [127, c. 329. Роком пізніше, за його ж таки сприяння у 

Миколаєві при ЧАП було створено картографічне депо [162, с. 304 – 305].  

Чи от, у 1804 р. Мордвинов докладно ознайомлюється із проблемами ще 

одного портового міста – Феодосії. На потреби Феодосії, на відміну від 

інших новостворених міст, кошти виділялися за остаточним принципом. 

Незважаючи на це, місто активно розвивалося: до 1804 р. у ньому було 

побудовано багато нових домів, значно збільшилася кількість населення; 

розвивалося морське сполучення між Таганрогом та Феодосією; активно 

торгували в місті купці-вірмени [3, арк. 22 – 29].  

В контексті розвитку портових міст Півдня та відновлення/відкриття 

порто-франко, Мордвинов пропонував Державній Раді: 1) збудувати у 

Феодосії карантин; 2) удосконалити роботу Феодосійської облікової контори; 

4) побудувати у місті гімназію; 4) з метою пришвидшення вирішення 

торгових справ створити комерційний суд [130, c. 12. 

Тож, як бачимо, особиста доля та життєвий шлях адмірала Мордвинова 

самим тісним чином переплелася із долею нових піст південноукраїнського 

регіону, які зростали за його безпосередньої участи.  

 

***** 

Діяльність М.С. Мордвинова зі створення нових форпостів Російської 

імперії на теренах Північного Причорномор’я співпала із часом його 

перебування на посаді голови ЧАП і командира Чорноморського флоту (1785 

– 1788, 1792 – 1799 рр.). Потреби забезпечення успішної діяльності ввірених 

йому структур накладалися на необхідність швидкої колонізації краю, 

зокрема його форсованої урбанізації.  
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Хоча переважна більшість перетворень, здійснених під керівництвом 

адмірала Мордвинова у зазначений час і стосувалася флотської галузі – 

зведення портових споруд, карантинів, складів й ін., ним було докладено 

значних зусиль у формування цивільного сектору новозаснованих міст. 

Зокрема, у Херсоні він опікувався станом медичних і пенітенціарних 

закладів, сприяв заснуванню банківсько-кредитних установ. За його 

ініціативи у Севастополі було розпочато будівництво водогонів і каналізації. 

Найбільш повно як будівничий, М.С. Мордвинов проявив себе у 

Миколаєві. Перейнявши справу розбудови міста після смерті його 

засновника М.Л. Фалєєва (1792), він продовжив/ініціював та довів до кінця: 

побудову освітніх закладів на території міста та прилеглих до нього 

адміралтейських селищ; зведення культових споруд різних конфесій; 

планування та розширення приватного житлобудівництва. Крім цього, 

адміралом було звернуто увагу на заходи із покращення побутового рівня 

життя миколаївських городян: організовано функціонування госпіталів, 

систем водопостачання та дотримання санітарних норм.  

Внаслідок своїх службових повноважень М.С. Мордвинову судилося 

спостерігати та брати безпосередню участь у виборі місця та початку 

будівництва нового міста Одеси у Хаджибейській затоці. Адмірал був 

послідовним супротивником зведення порту в зазначеному місті, вважаючи 

доцільним продовжувати розбудову вже існуючих Миколаєва та Очакова. 

Тим самим він значно уповільнив темпи будівництва, що слід віднести до 

стратегічних прорахунків М.С. Мордвинова, як державного діяча імперії. 

Отже, нами було встановлено, що упродовж останніх п’ятнадцяти років 

XVIII ст., за безпосередньої участі адмірала М.С. Мордвинова, відбулася 

масштабна розбудова таких форпостів Російської імперії Північного 

Причорномор’я як Херсон, Миколаїв і Севастополь. Попри те, що Микола 

Семенович не був номінальним фундатором жодного із них, саме його 

діяльність із формування їхньої урбаністичної інфраструктури стала 

визначальним фактором перетворення зазначених міських поселень із 
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звичайних військових осередків для опанування завойованого краю на 

центри міського життя, які в незалежності від першопочаткової мети їх 

створення як військових баз поступово перетворювалися на центри 

культурного життя краю. 

 

 

4.2. Поміщицькі маєтки М.С. Мордвинова у південному регіоні 

Для забезпечення лояльності та відданості чиновників імперська влада 

Росії розплачувалася іщ ними земельними володіннями на завойованих 

територіях та кріпаками із центральних районів Росії. Звичайно, винятком не 

був і Микола Мордвінов. Земельні володіння М.С. Мордвинова на півдні 

України почали формуватися з другої половини 1780-х років, коли він 

розпочав свою постійну службу в краї. Хронологічно це практично співпало 

із часом включення Кримського ханства до складу Російської імперії та 

початком перерозподілу земельної власності на його теренах. До казенного 

фонду землі відійшли ханський домен – землі правлячої гілки роду Гиреїв, а 

також володіння тих із кримських феодалів, які виїхали до Туреччини. Вже 

навесні 1784 р. в Таврійській області, як від того часу називається територія 

колишнього ханства, розпочалася роздача земель. Наділи під маєтки 

отримували переважно військові та цивільні чиновники – то була одна із 

форм заохочення за службу. Світліший князь не забув і свого найближчого 

оточення: серед тих, хто отримав значні земельні ділянки був 

М.С. Мордвинов [205, с. 104]. 

Перші свої землі на Півдні Мордвинов отримав ще до початку 

російсько-турецької війни 1787 – 1791 рр. Зокрема, 8 січня 1787 р. 

управитель потьомкінської канцелярії В.С. Попов з приємністю переказував 

тоді ще капітану І-го рангу розпорядження князя щодо передання йому 

«Саблинської дачі», тобто, земель майбутнього мордвиновського маєтку 

Сабли, поблизу Сімферополя [125, c. 378.  
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Подібну ж практику нагороджень було продовжено й по завершені 

війни. Як видно з листа секретаря нового фаворита імператриці П.О. Зубова, 

Адріана Грибовського Мордвинову, від 27 травня 1792 р., у якості 

нагородження за участь у воєнних діях, адмірал мав отримати місцевість Коз, 

між Судаком і Феодосією. Секретар радив Мордвинову якнайшвидше 

провести огляд цієї дачі, оскільки потрібні були відомості для написання 

відповідного наказу [10, арк. 77 – 77 зв.. У тому ж таки 1792-у році адмірал 

отримав під заселення селища землі в урочищі Корениха, яке знаходилося в 

10 верстах від Миколаєва (ними він не володів і десяти років, продавши після 

виходу у відставку) [196, c. 191]. 

Саме у такий спосіб, а також через купівлю у Потьомкіна та його 

спадкоємців, М.С. Мордвинов за 10-15 років свого перебування на Півдні 

України став володарем численних земельних дач. У цьому відношенні для 

нас цікаві свідчення адміральської дочки – Наталі Миколаївни, яка в своїх 

спогадах досить реалістично змалювала механізм переходу земель на Півдні 

у власність Мордвинових: « Крім родових маєтків, якими володів батько мій, 

подарувала йому імператриця Катерина більшу частину Ялтинської долини. 

Маєток Кача за духовним заповітом дістався йому від приятеля його 

Фалєєва. У той час у Криму маєтки продавалися за дешевими цінами, тож 

батько мій купив Саук-су, Ель-бузлу і виноградники в Судаку. Маєтки Сабли 

і Корениху продав, щоб придбати Байдарську долину. Купив ще в 

Дніпровському повіті Чорну Долину і землі в Мелітопольському повіті… і 

все населив селянами з інших сіл» [141, c. 407]. 

Тож як бачимо, абсолютна більшість мордвиновських маєтків 

знаходилася в Таврійській губернії: у Перекопському повіті він мав 66 000 

дес.; Феодосійському 6000 дес.; у Мелітопольському – 6000; у 

Бахчисарайській окрузі – до 4000, та у Байдарській долині – 15000 дес. [129, 

c. 156 – 172. Фактично, можна вести розмову про два анклави – на території 

власне Кримського півострова, та у степах материкової частини губернії 

(лівобережжя Нижнього Дніпра – т.зв. «Таврія»). 
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З-поміж усіх маєтків Мордвинова на півдні України кримські землі 

становили найбільшу цінність. Між них же найбільш цінними були його 

володіння у Байдарській долині – міжгірській улоговині з пласким дном, 

витягнутій на 16 км у довжину, та у 8 км у ширину (нині територія 

Балаклавського району АР Крим). Долина ця була справжньою перлиною, 

оскільки до неї стікали численні річки й струмки з навколишніх гір, що 

перетворювало її на оазу. 

До 1783 р. ці земля, які входили в ханський домен, перебували на 

відкупі у кримського сановника, такого собі Абдул-Агіл-аги. Після 

приєднання ханства до Російської імперії вони перейшли в казенний фонд, а 

у лютому 1791 р. відійшли князю Г.О. Потьомкіну [14, арк. 37. Після смерті 

останнього, згідно заповіту, у жовтні 1793 р. долина відійшла у спадщину 

племіннику Потьомкіна, графу Миколі Петровичу Висоцькому. У 

Висоцького ж ці землі були куплені М.С. Мордвиновим [12, арк. 142. 

На землях долини на той момент (1794) розташовувалось 12 селищ: 

Уркуста, Баге, Саватка, Озунджи, Скеллі, Календе, Сахтік, Байдар, Кайту, 

Варнутка, Кучук-Муском’я та Біюк- Муском’я, які займали 15 150 дес. Землі 

(з них 13 000 були визнані зручними, а 2 150 дес. незручними) [227, с. 55].  

Звісно ж, що землі ці, розміщені в такій благодатній місцині, не були 

порожніми – на них числилося 603 душі (чоловічої статі) татарського 

населення. Майже вся дача була густо вкрита різним лісом. Тож не дивно, що 

адмірал Мордвинов при вступі у володіння зустрів супротив з боку місцевих 

жителів [195, c. 28 – 29]. Вони хоча й не мали юридичної власності на землі, 

але ж споконвік користувалися нею на підставах звичаєвого права. 

Намагання Мордвинова оформити свої стосунки із цими татарами як із 

«поміщицькими підданцями» – тобто, особисто вільними селянами що 

живуть на володарській землі та за це сплачують гроші або виконують певні 

трудові повинності наразилися на їх спротив і скарги. 

Уряд не оставив поза увагою скарги татар Байдарської долини на 

адмірала Мордвинова та 16 вересня 1796 р. правитель Таврійської області 



174 
 

М.В. Каховський повелів створити комісію для вирішення спірних питань. 

Згідно його постанови, по прибуттю на місце, комісія мала затребувати всі 

папери від власників та від претендентів на власність і провести 

розслідування справи. Претендентів на землю слід було схиляти до 

полюбовного вирішення питання. При цьому, якщо б виявилося, що земля, 

віддана свого часу поміщику, належить татарам, то її слід було б повернути, 

а натомість віддати поміщикові іншу, рівноцінну, ділянку [13, арк. 122. 

Зрештою, Комісію по розгляду суперечок про землі в Криму визнала в 

1809 р., що Байдарська долина таки належить М.С. Мордвинову. Проте 

«тяжба» Мордвинова з татарами тягнулася ще довгі роки, через що адмірал 

скаржився на неотримання прибутків з маєтків та утиски свого права 

власності з боку татар [119, арк. 56, 57 – 222. 

Це однак не заважило Мордвинову вже з перших років свого володіння 

маєтком активно розбудовувати його. Центральна садиба маєтку 

розміщувалася в Байдарах (нині с.Орлине Балаклавського району АР Крим). 

Станом на жовтень 1798 р. у ній було запущено завод, яким керував 

запрошений італієць П. Сільвині та який спеціалізувався на виготовленні 

сільськогосподарських знарядь [125, c. 668. 

Управителем маєтку в Байдарській долині в ранній період його 

існування був П.Волков. Саме ця особа фігурує як розпорядчий Мордвинова 

у всіх господарських справах. Від його імені укладалися з місцевими 

татарами орендні угоди на сади Байдарськой долини. До речі, цей факт 

свідчить про достатньо вискокий рівень розвитку агрокультури місцевого 

населення та заперечує культуртрегерську роль прийдешніх поміщиків у 

розвитку землеробства в Криму [115, арк. 5.  

Та й взагалі, перші роки свого господарювання в долині мордвиновський 

маєток радше використовував вже існуючі природні багатства, аніж 

відтворював їх. Так, нам відомо, що упродовж 1796 – 1798 рр. управителі 

активно розпродували цінну деревину горіхових лісів, яку заготовлювали в 

навколишніх лісах. Частина її навіть вивозилася в Севастополь для потреб 
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флоту, хоча це йшло всупереч наказам уряду, виданим ще на початку 1780-х 

років [110, арк. 77. Дубовий та грабовий ліси долини використовувалися 

панською економією для випалення вугілля, який потім йшов для потреб 

кузні [115, арк. 10. У долині густо були насаджені, ще з часів Кримського 

ханства, середземноморські каштани, врожай з яких розпорядчі 

мордвиновського маєтку надсилали адміралу та його родині в Миколаїв [125, 

c. 687. 

Багатством відрізнялися не тільки природні багатства Байдарської 

долини – з турецьких часів тут була достатньо розвинутою економічна 

інфраструктура. Зокрема, в самих Байдарах діяли два водяних млина, за 

оренду яких мордвиновський управитель Волков восени 1798 р. бажав 

отримати 390 руб. на рік [121, арк. 35. 

Відомий російський вчений, суспільний діяч Павло Іванович Сумароков, 

який відвідав маєток адмірала в Байдарах (саме в цьому з дванадцяти селищ 

долини розташовувалася поміщицька садиба) у 1799 році побачив там хоча й 

не надто великий та до кінця облаштований, але ж цілком пристойний 

панський будинок, в якому йому та його супутникам відвели для розміщення 

«невеликі дві кімнати». При маєтку діяла цілком пристойна кухня – гостей 

пригостили вечерею, подавали солодощі, чай і каву [195, c. 20]. 

Починаючи з 1803 р. М.С. Мордвинов, як землевласник Байдарської 

долини, сприяв заведенню там тонкорунного вівчарства. Крім того, йому 

належали перші розсадники кращих сортів винограду в цій місцевості 

(саджанці туди привозилися з його судацьких маєтків) [227, с. 56]. 

Незважаючи на довготривалі поземельні суперечки із татарами, 

байдарським маєткам Мордвинова судилося крізь усе ХІХ ст. пронести славу 

найбільш розвинених у господарському відношенні поміщицьких володінь 

Криму. Слід сказати, що доля решти його маєтків на півострові складалася 

дуже по різному – одні із них досить швидко відійшли до сторонніх людей, 

інші ж, з різним рівнем успішності, проіснували в якості родового спадку 

Мордвинових аж до встановлення радянської влади. 
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До категорії перших слід віднести Сабли (нині с. Каштанове 

Симферопольського району АР Крим), розташоване в басейні р. Альми. 

Згадана місцевість стала самим першим маєтком Миколи Семеновича на 

таврійській землі: як вже йшлося вищу, у січні 1787 р. три татарські села – 

Ашага-Собла, Орта-Собла та Юхари-Собла з «58 дворами і 310 душ. обох 

статей і 3 500 дес. землі», згідно розпорядження князя Г.О. Потьомкіна були 

подаровані адміралу. Обставини воєнного часу, однак, зашкодили швидкій 

розбудові маєтку, й вже у серпні 1790 р. Мордвинов із сумом відзначав,що за 

відсутності господаря він почав занепадати [11, арк. 51. 

Коли ж після закінчення війни та свого другого призначення на посаду 

голови ЧАП, Мордвинов почав активніше займатися справами цього маєтку, 

то з’ясувалося, що, як пише в одному з листів Мордвинoв «татари 

самовладно опанували й користуються моїми землями, рубають і продають 

мій ліс і, вигнавши прикажчика мого, самі всім розпоряджаються». Вже 

невдовзі Мордвинов продає Саблинську дачу таврійському генерал-

губернатору А.М. Бороздіну (1793), а виручені гроші вкладає в купівлю 

земель Байдарської долини та в околицях Судаку [231. 

Судацька долина займала особливе місце в планах російських 

можновладців відразу ж після приєднання Кримського ханства, не в останню 

чергу через свій благодатний клімат. У Потьомкіна були великі сподівання 

щодо Судаку, в околицях якого він відібрав собі найкращі землі. Князь 

планував завезти сюди з Середземномор’я субтропічні рослини, вишукані 

винні й столові сорти винограду. Однак після його смерті в 1791 р. його 

починання були тимчасово забуті. Великі земельні володіння перейшли до 

вже згадуваного М.П. Висоцького, а він, у свою чергу, частину їх продав 

адміралу М.С. Мордвинову [14, арк. 39 – 40. 

Окрім колишніх потьомкінських дач адмірал на початку 1790-х рр. 

прохає самого П.О. Зубова відвести йому у власність казенні сади у Судаці, 

насаджені ще за турецького володіння, оскільки, на його думку, сади, що 
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знаходяться у приватній власності, значно ефективніше використовуються 

(лист графу Зубову від 1 травня 1794 р.) [9, арк. 82 – 82 зв..  

Тоді ж Мордвинов звертається до Таврійського губернського правління 

із проханням виділити земельну ділянку у гірській місцевості біля Судаку 

«для розведення садів та виноградників». Він бере на себе зобов’язання 

протягом 6 років засадити всю отриману землю. При цьому, плани його не 

тільки сміливі, але й, як показує досвід останніх двохсот років, мало 

здійснені – Мордвинов хоче вирощувати тут апельсини та лимони [15, 

арк. 63 – 64]. 

У результаті пожалувань та купівель землі, адмірал М.С. Мордвинов 

став найбільшим землевласником Судацької долини з-поміж інших, близько 

двохсот дрібних поміщиків. Наскільки цінувалася земля в цій частині Криму 

може свідчити той факт, що навіть Мордвинов володів тут лише 131 дес. 

землі. Головна садиба адмірала, його резиденція в Судацькій долині, 

знаходилася в селищі Саук-су [270]. 

Згідно спогадів Н.М.С. Мордвинової (1799), селище це знаходилося у 

вузькій долині, оточеній високими горами, вкритими густим лісом; подекуди 

виднілися дикі різноманітні скелі. Між горами протікала однойменна річка 

Саук-су, яка розділяла селище на дві частини: посеред селища на цій річці 

бив фонтан чистісінької води. Поміщицький дім, розташований на схилі 

гори, ще тільки будувався. На його будівництві використовувались матеріали 

призначені для великого, але незакінченого винного заводу. Поки будувалася 

садиба, родина Мордвинова тимчасово квартирувала у татарських саклях 

[141, c. 407]. 

З роками, завдяки дбайливому господарському догляду самого адмірала, 

який добре розумівся та із задоволенням займався виноградарством, маєток 

перетворився на зразкове господарство, з розплідника якого виноградні 

чубуки розходилися цілим Півднем [142, c. 424].  
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В середньому, в своєму маєтку в Саук-су сам Мордвинов виробляв 

більше 3 000 відер вина на рік, більшість якого йшла на продаж, наприклад, 

через ту ж «Кримську винну компанію» (див. Розділ 3.2) [270].  

Разом із цим, значну кількість насаджених виноградників не встигали 

обробляти, а тому їх здавали в оренду. Зокрема, орендарями мордвиновських 

виноградників Судацької долини виступали болгари – мешканці 

розташованої неподалік колонії Кішлав [2, арк. 2]. 

Ще одна садиба Мордвинова – Кача (нині територія Нахімовського 

району м. Севастополь), стала своєрідним експериментальним майданчиком 

у галузі садівництва та сільськогосподарської техніки. Маєток дістався 

Миколі Семенович у спадок від його колеги по роботі над розбудовою 

Миколаєва – М.Л. Фалєєва, за заповітом після його смерті (16 листопада 

1792 р.) [141, c. 407]. 

Близькість однойменної ріки, яка впадала в море якраз на території 

маєтку, давала змогу без обмежень користуватися водою для зрошення, що в 

посушливих умовах Кримського півострова було визначальним фактором 

можливості занять садівництвом. Частково, сади були насаджені тут ще з 

часів існування Кримського ханства, частково ж, їх розвели вже за нового 

господаря [120, арк. 17 – 22].  

Проблема забезпечення господарства робочою силою в перші роки 

існування стояла досить гостро. Управитель маєтку М.С. Мордвинова, 

Трофімов, намагався вирішити її вербуючи різноманітних людей для 

оселення. Публіка траплялася непевна, схильна до втеч, разом із 

поміщицьким майном [122, арк. 6. Частково проблему вирішували за 

рахунок найму на роботу татарських поселян із навколишніх селищ [126, 

c. 690. 

Однак, вже до першої декади ХІХ ст., Мордвинову вдається подолати 

всі труднощі. З цього часу широко стає відомим влаштований при 

качинському маєтку розплідник для розведення сортових фруктових дерев. У 

ньому широко використовували техніку прищеплень та окалібровок 
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саджанців. Там же адмірал влаштував слюсарню з великим ковальським 

закладом та майстерню із виготовлення сиром’ятної упряжі, якими управляв 

запрошений німець. У всіх цих підприємствах, як зауважував академік 

Петер-Сімон Палас, який бачив їх на власні очі, Микола Семенович 

Мордвинов «віддав перевагу громадській користі перед власною вигодою» 

[187, с. 83 – 84]. 

Якщо кримські маєтки М.С. Мордвинова в Байдарській і Судацькій 

долинах і на р. Кача можна сміливо вважати «робочими», тобто, такими, 

головним завданням яких було приносити прибуток від занять сільським 

господарством і ремеслами, іншу із його садиб – «Хорошу пустош», слід 

розглядати як «курортну». Саме тут влітку відпочивала родина адмірала, тут 

упродовж усього ХІХ ст. мали резиденцію та навіть постійно мешкали його 

нащадки. 

Земельний наділ у Ялтинській долині адмірал отримав у 1794 р. 

персонально від імператриці Катерини II – «За ревне служіння Вітчизні». 

Розміри ділянки, розташованої уздовж течії р. Дерекьойки (нині верхня, 

передгірна частина м. Ялта) були невеликі – всього близько 150 дес. землі. 

Це не було дивним – околиці Ялти були густо населені як старими 

мешканцями – татарами і греками, так і ново прийдешніми поміщиками [16, 

арк. 37]. 

Швидко оцінивши принади Південного узбережжя Криму, 

М.С. Мордвинов заходився скуповувати у місцевих поселян землі. Через 

нетривалий час близько 300 дес. землі (фактично, весь центр сьогоднішнього 

м. Ялта) вже належали йому [120, арк. 2 – 3]. Вже в 1799 р. вже відомий нам 

П.І. Сумароков, зауважував, що: «Тепер вся Ялта складається із 13 убогих 

хатин, володарі яких несуть тут прикордонну стражу та живуть тут не маючи 

ані ріллі, ані угідь, бо сади, що її оточують, належать адміралу Мордвинову» 

[195, c. 204].  

Відзначимо, що як сам адмірал, так і його діти та унуки продовжували 

ту ж саму політику – за першої можливої нагоди скуповували прилеглі до їх 
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маєтку території. Ще за життя Миколи Семеновича, 23 червня 1842 р. стався 

вельми показовий (за особами, які в ній фігурують) продаж землі: професор 

Імператорської Академії мистецтв Іван Костянтинович Айвазовський продав 

свій кам’яний будинок в м. Ялта, разом із земельною ділянкою, колезькому 

раднику графу Олександру Миколаєвичу Мордвинову (син адмірала) [5, 

арк. 2. 

Як це видно із господарських документів, які вели управителі 

мордвиновського маєтку «Хороша пустош», за 1797 – 1800 рр., ділянка була 

вкрита не тільки садами – яблука, абрикоси, персики, інжир і мигдаль, але й 

лісами та сінокісними луками. Подібно до Байдарської долини не обходилось 

без поземельних і майнових суперечок. Так, свої претензії на сади висували 

не тільки татари, але й «стара гречанка» та один офіцер Албанського війська 

(одна із команд грецьких корсарів Л.Качіоні була оселена саме в Ялті). Про 

цінність цих садових насаджень свідчить й те, що за річну оренду саду 

площею 30 дес. в Ялті управителі «Хорошого пустошу» в зазначені роки 

брали з орендарів по 600 руб. (відповідно, що він міг принести щонайменше 

вдвічі більше прибутку від продажу врожаю) [125, c. 680. 

Разом із тим, адмірал, як він часто це робив, дбав не тільки про власну 

вигоду, але й про задоволення власних естетичних уподобань – навколо 

панського будинку було насаджено парк із субтропічних рослин, який 

згодом, вже при онуках Миколи Семеновича, став громадським (1870) [275.  

Переходячи до розгляду іншого анклаву мордвиновських маєтків 

зазначимо, що лише в її материковій частині – власне «Таврії», а саме у 

Перекопському (згодом – Дніпровському) і Мелітопольському повітах, 

адмірал володів землею у трьох місцинах. Частина землі вже була заселеною 

на той час, частина ж продовжувала залишатися пустою. 

На території Перекопського (пізніше – Дніпровського) повіту (у 

сучасному Чаплинському районі Херсонської області) Мордвинов володів 

великою земельною ділянкою, яка часто фігурує у документах кінця XVIII і 

першої половини ХІХ ст. під назвою «Чорнянського маєтку», або 
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«Чорнянки». Цей маєток було отримано графом Мордвиновим в 1791 р. 

Свою назву він отримав від розташування у великій улоговині – Чорній 

Долині, що лежала на шляху від Перекопу до Таванської переправи (район 

Каховка-Берислав). У 1792 р. адмірал вперше відвідав цей маєток особисто. 

На той час тут вже існувало казенне селище Чорне (його було пожалувано 

адміралу разом із мешканцями), однак М.С. Мордвинов відніс центр своєї 

економії на 15 км. на північний схід та назвав Чорненьким (Чорнянкою) [41, 

арк. 78 – 82.  

Створювалося це село на необробленій степовій ділянці. Для цього 

адмірал-поміщик запрошував селян із Полтавської губернії «на слободу», 

переводив власних кріпосних з інших маєтків. Вже за перші десять років 

існування кількість населення його зросла достатньо для того, щоб постало 

питання про побудову у селі храму. Зокрема, 19 червня 1802 р. Мордвинов 

клопотався перед єпископом Херсонським і Таврійським Афанасієм про 

побудову церкви «для селян села Чорненьке Перекопського повіту» [127, c. 

321. 

Згідно даних відомості, складеної Таврійським губернським правлінням 

станом на 1 вересня 1805 р., мордвинівська ділянка в Чорній долині була 

залюднена двома населеними пунктами, розташованими неподалік одне від 

одного: «деревней Черной», у якій жило 78 душ. його кріпосних, та «селом 

Черненьким» (134 душі). Статус «села» (на відміну від «деревни») вказував 

на те, що церкву тут на той час вже було зведено. Під обома селищами 

лічилося землі: «зручної» 66 376 дес. і «незручної» 240 дес. [41, арк. 145 – 

149].  

Як бачимо, за підтримки свого власника Чорненьке швидко перегнало 

Чорне за кількістю населення. Цьому, в першу чергу, сприяв статус 

«центральної садиби». Й хоча ані сам М.С. Мордвинов, ані інші його 

нащадки Мордвинови ніколи не мешкали в Чорненькому (Чорнянці) 

постійно, панський будинок у маєтку вони все ж збудували [276]. 
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Слід зазначити, що економічною спеціалізацією Чорнянського маєтку, 

через степний характер його розташування та віддаленість від значних 

водних джерел, могло бути виключно тваринництво, а саме – вівчарство. 

Більш ніж 60 000 дес. землі створювали практично необмежені умови для 

експлуатації їх в якості пасовиськ. Відповідно до цього, Микола Семенович 

ще з 1798 р. починає розведення в маєтку тонкорунних овець породи 

іспанських мериносів [116, арк. 6 – 7 зв.].  

Однак, прибутки Мордвинова від Чорнянського маєтку не були в перші 

роки суттєвими та навряд чи перевищували витрати на господарське 

обзаведення селян та економії. Сам Микола Семенович оцінював зиск своїх 

від чорнодолинських земель за 1804 р. у досить скромну цифру – 6 094 руб. 

Тобто, менше ніж по 8 коп. з однієї десятини. Простіше кажучи, маєток був 

збитковим [127, c. 420. 

Мабуть саме через це адмірал Мордвинов у наступному, 1805 році, 

цілком серйозно замислювався над його можливим продажем. Навесні цього 

року йому з цього приводу надійшли пропозиції від уряду. Суть проблеми 

полягала в тому, що на шляху транспортування солі з Криму в центральні 

райони країни, на відстані між Перекопом і Бериславом на той час вже не 

було вільних пасовищ, де можна було б вільно прогодовувати волів – 

основну тяглову силу тієї епохи. Тож таврійський губернатор звернувся до 

уряду з проханням звернутися до власників цих земель і вмовити продати їх 

в казну (лист В.П. Кочубея до М.С. Мордвинова від 26 березня 1805 р.) [41, 

арк. 327 зв.. 

Початкова ціна, запропонована урядом за землю сягнула 40 000 руб. 

Мордвинов майже погодився на неї, але вже з кінця травня того ж року до 

нього починають звертатись навколишні поміщики-сусіди, наприклад 

Куліковські, з більш вигідними пропозиціями [41, арк. 332. 

Відповідно до цього, адмірал почав «маневрувати». Зокрема, у своїй 

кореспонденції до міністра В.П. Кочубея за червень 1805 р. він пише про те, 

що йому важко визначитись із можливістю продажу маєтку, оскільки важко 
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визначити у грошах суму за землю, прибутки з якої кожного року 

збільшуються. Тільки за останні 4 роки, з торговим піднесенням Феодосії і 

Одеси, його прибутки «збільшилися в 10 разів». Тут звичайно, адмірал 

злукавив та погрішив проти істини – маєток таки бу збитковим. Однак, не 

помилявся він у своїй оцінці його перспектив: «Маєток знаходиться на 

дорозі, де за літо двічі проходить 45 000 казенних волових фур із сіллю, до 

18 000 чумацьких волів з сіллю ж, та інші вантажі. Протягом 130 верст вони 

іншого пасовища не мають» – писав Микола Семенович, жадаючи від уряду 

вже 60 000 руб. [127, c. 422 – 423. 

Подібні претензії здалися фінансовому відомству надмірними, й з ідеєю 

викупу Чорнянського маєтку у М.С. Мордвинова вирішено було зачекати. 

Принаймні, попри свою низьку рентабельність, його так і не було продано у 

наступні роки. Хоча, можна стверджувати й те, що якоїсь великої уваги йому 

володар також не приділяв. Це видно хоч би з того, що в той самий час, коли 

Мордвинов десятиліттями судився за кожну десятину своїх кримських 

володінь із тими ж татарами, землі у Чорній долині майже сорок років 

залишались не розмежованими. Остаточне їх розмежування від земель 

сусідніх поміщиків – Скадовських [47, арк. 6 – 12], Куликівських [48, арк. 1 – 

6] й ін., відбулося лише впродовж 1830 – 1831 рр. 

Володіння Мордвинових у Мелітопольському повіті були набагато 

меншими, аніж у Перекопському (Дніпровському). Тут землі розміщувалися 

у двох місцях – на річці Янчекраку та на ріці Молочній.  

У верхів’ях річки Янчекрак, Мордвинов володів «деревней» 

Миколаївкою, названою на його честь, (нині землі с.П’ятихатки 

Василівського району Запорізької області), мав у цьому місці зручної землі 

було 1500 дес., незручної ж усього 20. Миколаївка на той час вже 

знаходилася «на оброке» у лейтенанта Козлова, терміном від 1 вересня 

1804 р. на 9 р. і 5 міс. [41, арк. 429 зв.]. 

З цього можна припустити, що через віддаленість цього свого маєтку 

Мордвинов не приділяв йому багато уваги та не планував розбудовувати. Це 
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цілком відповідає дійсності, оскільки вже в другій декаді ХІХ ст. цей маєток 

не фігурує в реєстрах мордвиновських земель – його було продано  

Більшою за розміром ділянкою була та, яка знаходилася на р. Молочній 

– у другому з місць знаходження маєтків Мордвинова на території 

Мелітопольського повіту (нині с. Мордвинівка Мелітопольського району 

Запорізької області). Земля ця на той час була відома як «Овечий Брід», або 

«Овечі Води», та дісталася адміралу від генерал-майора Висоцького, 

племінника Г.О. Потьомкіна у 1792 р. За маєтком числилося 6 000 десятин 

зручної для хліборобства землі, та 742 десятини незручної [41, арк. 282].  

Після того як земля перейшла до М.С. Мордвинова, сюди було 

переселено 5 селянських родин, а місцеві ногайці були змушені виселитися 

до Азовського моря. За переказами, ці першопоселенні розмістилися разом у 

п’яти хатах, звідси і історична назва самої старої частини села – П'ятихатки 

(нині це район вул. Лиманної) [246]. 

Якщо навіть відштовхуватись від цієї цифри – 5 родин, то можемо 

констатувати, що вже в перші 10 років свого існування кількість населення 

зростала. Так, виходячи із даних вже згадуваної нами «Відомості 1805 р.», на 

мордвиновській дачі «Овечий Брід» мешкало 24 душі (чол. статі), що трохи 

більше середніх показників кількості чоловіків у «малій родині» [41, 

арк. 282 зв.]. 

Зі зростанням кількості населення виникала й необхідність у 

забезпеченні його потреб. У грудні 1806 р. адмірал М.С. Мордвинов 

звернувся до Таврійській казенної експедиції із проханням про відвід йому 

землі на лівому березі р. Молочної, на вільних від будь-яких поселенців 

ділянках №№ 34 та 35. Земля була потрібна йому тому що, володіючи 

ділянкою лише на правому березі ріки, та маючи там населену слободу 

Овечий Брід (Мордвиновку), він схотів побудувати на річці водяний млин. 

Для цього йому й знадобився шматок землі на протилежному березі [4, арк. 4 

– 5. 
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Оскільки розгляд даної справи розтягнувся на кільки років, закінчувати 

її довелося вже не Миколі Семеновичу, а його спадкоємцям. Справа в тому, 

що у 1811 р. дочка адмірала Мордвинова – Віра Миколаївна, вийшла заміж за 

Аркадія Олексійовича Столипіна. Маєток Мордвинівка стала частиною 

приданого Віри Миколаївни й змінила власника (проте не назву). Від цього 

часу селищем володіли Столипіни [246]. Сюди почали переселяти селян із 

столипінських маєтків в Пензенської губернії. Населення села зростало, й на 

початку 1820-х років у ньому почали будівництво храму. А в листопаді 

1828 р., згідно наказу Таврійського губернського правління, з «земельної 

дачі» с. Мордвиновки відбувся відвод церковних земель [46, арк. 2 – 3]. 

«Мордвиновський дух», згідно спогадів, ще довго відчувався у 

організації життя маєтку. Донька адмірала разом із чоловіком збудувала 

великий «панський» будинок, який розмістився біля чудового ставка з 

альтанкою на насипаному посередині острівці. Навколо ставку розкинувся 

фруктовий сад, через який пролягала алея з троянд: з одного боку – білі, з 

іншого – червоні. Тут ж був розбитий виноградник, закладений із чубуків, 

привезених із кримського маєтку Суук-су [246]. 

Здійснивши огляд історії виникнення найбільш значущих із маєтків 

М.С. Мордвинова та його родини на Півдні України, акцентувавши на 

географії їх розміщення та господарської спеціалізації кожного із них, 

вважаємо за доцільне розглянути й загальні засади, якими керувався адмірал 

у веденні поміщицького господарства, його погляди на кріпосний лад як 

такий, врешті-решт. 

Досліджуючи рівень заглибленості Миколи Семеновича в проблеми 

власного поміщицького господарства, ми можемо стверджувати, що він 

значною мірою корегувався розосередженістю земельної власності 

Мордвинових на теренах Таврійської губернії по різних повітах і 

місцевостях. Це фактично виключало можливість постійного особистого 

контролю адмірала на місці, який був найбільш надійним варіантом 

ефективного управління.  



186 
 

Як вже йшлося, у Мордвинова було кілька маєтків-фаворитів, у яких він 

проводив багато часу, особисто вникаючи в різні аспекти їх господарського 

життя та навіть власноруч пораючись на землі. Здебільшого то були кримські 

маєтки, розташовані поблизу моря в благодатному кліматі. До решти ж 

маєтків у адмірала просто «не доходили руки». Це й не дивно, якщо 

пригадати, що до кінця 1799 р. основний його час було присвячено діяльності 

на посаді голови ЧАП і командуванню Чорноморським флотом.  

Тому досить швидко склалася практика управління, при якій 

безпосереднє керівництво конкретним помістям здійснювалося призначеним 

управителем, згідно інструкцій поміщика, який, по можливості, періодично 

об’їжджав маєтки (якщо об’їжджав узагалі). 

Назвати її ефективною важко. Наведемо конкретний приклад: попри те, 

що М.С. Мордвинов був відомий своїм захопленням сільським 

господарством, за вдосконаленням якого він постійно слідкував, був 

постійним членом «Вільного Економічного Товариства», а в 1823 р. навіть 

був обраний його президентом, він так і не зумів досягти рентабельності 

кількох своїх маєтків [227, с. 423, 429].  

Так, нами вже вказувалося на неприбутковість його латифундії в Чорній 

долині, спроби продати яку в 1805 р. не увінчалися успіхом. Більш того, у 

1818 р. по відношенню до чорнянського маєтку було порушено справу про 

передачу його під опіку держави. Причиною цього стала величезна сума 

недоїмок, що накопичилися з 1793 р. за Мордвиновим-поміщиком «за не 

заселення земель повним числом селянських душ» і яка склала на 1818 р. 

досить велику суму 40 659 руб. [120, арк. 6 – 7 зв., 11 – 15]. Й це при тому, 

що Мордвинову належало 66 000 дес. чудової землі, яку можна було 

експлуатувати в якості пасовиськ. Безперечно, що особиста постійна 

присутність поміщика, та й ще такого освіченого, могла б вирівняти 

ситуацію на краще, але такої присутності годі було й сподіватися – володар 

багатьох земель, один із перших сановник Російської імперії цілком міг 

дозволити собі «махнути рукою» на «один із багатьох» своїх маєтків. 
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Справедливості заради зауважимо, що так само як і М.С. Мордвинов, із 

проблемою ведення прибуткового господарства своїх новопридбаних землях 

на Півдні зіткнулося й багато інших поміщиків. Головна проблема полягала в 

частковій або повній незаселеності земель колишнього Кримського ханства. 

Місцеві поміщики задовольнялися неймовірно низькими, у порівнянні з 

внутрішньо-російськими губерніями, повинностями, які складали або десяту 

частину врожаю, або мізерну «панщину» - від 6 до 8 днів на рік [262, с. 72]. 

Показовим у цьому відношенні було прохання таврійських дворян до 

уряду (1826), одним із підписантів якого був сам М.С. Мордвинов (див. 

Додаток Г). Цікавим він є у тому відношенні, що чітко показує нам всю 

невідповідність поміщицької колонізації Таврійської губернії реаліям і 

вимогам часу. Через майже півстоліття після приєднання Криму до 

Російської імперії, коли б, здавалося, вже давно мало бути налагоджено 

господарювання нових володарів краю в нових умовах, вони зверталися до 

уряду із проханням про фінансову підтримку. 

Як йшлося в колективній заяві поміщиків, Таврида має дуже плодючі 

землі, сади та поля. Саме лише вирощування тут тютюну дає дуже великі 

прибутки. Але, при цьому, загальний рівень прибутків залишався низьким. 

Головна причина цього полягала в нестачі робочих рук: виключивши 

кріпаків, задіяних у якості домашньої обслуги й т. п. заняттях, сукупно у 

губернії налічувалося лише близько 10 000 «душ», тобто близько 5 000 душ 

реальних працівників (з відрахуванням дітей, стариків й ін.). Татари 

категорично не хотіли йти в найм до поміщиків, а тому останні були змушені 

давати їм свої землі під невисоку оренду. Використання ж вільнонайманої 

робочої сили в Таврійській губернії призводило до того, що обробка 

десятини землі коштувала 59 руб, тоді як її продажна ціна становила 45 руб. 

[134, c. 592 – 597.  

Виправити ситуацію, на думку ініціаторів колективного звернення,  

могла закупка селян і поселення їх на поміщицьких землях, але це вимагало 

багато коштів. Поміщикам Херсонської та Катеринославської губерній уряд 
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надав державні позики на це під заставу землі та селян. А в Таврійській – ні, 

й це при тому, що деякі дворяни мають до 40 000 дес. незаселеної землі. До 

того ж, землі у Таврійській губернії не можна було заставляти, оскільки вони 

ще не були обмежовані. Податки ж, при цьому, у Таврійській губернії були 

такі ж самі як і в інших південних губерніях. Тож, таврійські дворяни, а 

разом із ними й М.С. Мордвинов, просили дозволити їм користуватися 26-и 

та 37-річними позиками з Державного Кредитного банку та Імператорських 

Опікунських рад [134, c. 598 – 604.  

Слід сказати, що реалії поміщицького господарювання на Півдні досить 

сильно впливали на позицію М.С. Мордвинова по ряду питань. Особливо 

добре це помітно по його ставленню до практик кріпосництва. Будучи на 

загал ліберальною людиною (загальновідомий факт – адмірал єдиним із 

членів Державної Ради відмовився підписувати смертний вирок п’яти 

декабристам), Микола Семенович у ряді випадків проявив себе як ревний 

охоронець залежності поміщицьких селян, навіть у таких негуманних її 

формах, як купівля-продаж селян із відривом від родин.  

Зокрема, відомі його неодноразові розпорядження управителям своїх 

кримських маєтків про купівлю кріпаків «по одному, через потребу в них» 

[113, арк. 5, 23]. Та ж таки необхідність заселення його маєтків на Півдні 

зрештою визначила позицію М.С. Мордвинова при обговоренні в Державній 

Раді проекту про заборону продажу селян поодинці і без землі – він виступив 

категорично проти [273, с. 90]. Або ж, Мордвинов вважав «блажжю» інший 

запропонований проект, а саме можливість звільнення кріпаків за 

персональний викуп у 500 руб. Він вважав, що всі цього зробити не зможуть, 

але ж «успіх тих, кому це вдалося, подіє на інших селян як заразливий 

приклад» [112, арк. 33 – 33 зв.]. 

Очевидно, що у повсякденні Мордвинов дотримувався правил 

встановлених системою державного ладу Російської імперії. У сфері 

поміщицького землеволодіння він продовжував бути типовим кріпосником-
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латифундістом. Більш того, він намагався поширити цю модель суспільних 

відносин там, де вона історично не існувала.  

Так, отримавши в Криму значні землі, Мордвинов намагався поширити 

поміщицькі повинності на татарських селян. Непокора татар і їх скарги 

змушували його звертатися в різні інстанції з вимогою забезпечити його 

права як поміщика. Лише згодом, упевнившись у нездійсненності проектів 

змусити татар, що жили на придбаних ним землях, виконувати на свою 

користь різноманітні «тягла» він змінює й модель ведення суперечок із ними, 

апелюючи не до необхідності їх підкорюватися йому як землевласнику, але 

акцентуючи на потребі дотримання ними поваги до його майнових прав як 

законного володаря [128, с. 384 – 391]. 

Таким чином, упродовж 1780-х – 1830-х років, М.С. Мордвинов зіткався 

із проблемою стосунків із кримськими татарами не тільки як представник 

влади, але й як поміщик. Корінне татарське населення не можна було 

закріпачувати, аби не наражатися на небезпеку його повстань і еміграції, що 

виключало можливість застосування позаекономічного примусу. Можливість 

інтенсивного господарювання, як вже було сказано, обмежувалася вузькістю 

ринку робочої сили.  

За таких умов і обставин М.С. Мордвинов вдавався і до екстенсивної, 

хижацької, експлуатації природних багатств своїх кримських латифундій. 

Особливо добре це видно на прикладі маєтку Байдари, яке перші роки свого 

існування приносило власнику дохід майже виключно за рахунок вирубки 

лісу який поставлявся напряму на верфі Севастополя та Херсона [114, арк. 1 

– 5 зв.]. 

Відтак, можна стверджувати, що на загал, модель господарювання, яка 

мала місце в поміщицьких маєтках Миколи Семеновича Мордвинова на 

Півдні України була традиційною, такою що спиралася здебільшого на 

експлуатацію праці кріпосного селянства. За таких умов намагання адмірала 

запроваджувати сучасні досягнення в області садівництва, виноградарства та 

тваринництва, використовувати нові технологічні прилади та знаряддя, мали, 
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багато в чому, виключно косметичний ефект, не змінюючи самої соціальної 

сутності системи. 

 

 

***** 

Отже, в цілому, ми можемо дійти висновку, що формування мережі 

земельних володінь М.С. Мордвинова на території сучасної Південної 

України відбулося в період із 1787 р. й до початку 1810-х років.  

Основними способами отримання адміралом поміщицьких маєтків слід 

визнати: 1) нагородження за службу; 2) отримання земель під заселення; 3) 

купівлю її у сторонніх осіб.  

Абсолютна більшість земельних дач була розташована на території 

колишнього Кримського ханства – у Таврійській області (згодом – губернії), 

як на самому півострові, так і у її материковій частині. У першому випадку 

мордвиновські маєтки розміщувалися на місці вже існуючих селищ 

кримських татар, у другому ж мали місце заснування нових населених 

пунктів – Чорненьке, Миколаївка, Мордвинівка. 

Господарства, розташовані власне в Криму – у Байдарській (Байдари й 

ін.), Ялтинській (Хороша пустош) і Судацькій (Сююк-су) долинах і поблизу 

Качі, мали порівняно небагато землі – від 300 дес. (Хороша пустош) до 

15 000 (Байдари). Внаслідок свого сприятливого географічного розташування 

та м’якого клімату саме вони стали місцями сталого чи довготривалого 

мешкання представників родини Мордвинових, а також місцем 

впровадження нових сільськогосподарських і ремісничих технологій. 

Зокрема, Мордвиновим було облаштовано розплідники винограду і 

фруктових дерев у його маєтках Сююк-су та Кача, насаджено сотні десятин 

виноградних плантацій і садів.  

Маєтки материкових повітів – Перекопського (Дніпровського) та 

Мелітопольського, відзначалися великими площами земель (від 6 000 

(Мордвинівка) до 66 000 дес., як, наприклад маєток у Чорній долині), але ж 
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меншим рівнем облаштованості та тваринницьким спрямуванням 

господарства (вівчарство).  

Функціонування господарства у поміщицьких маєтках Мордвінова, 

базувалося, здебільшого, на позаекономічному примусі – праці кріпосних і 

поміщицьких підданців.  

У ряді випадків, поміщицькі маєтки ставали збитковими через 

необробленість земель та через високий коефіцієнт витрат на їх обробку 

силами найманих працівників. Через це господар часто удавався до 

екстенсивних способів заробляння грошей – здача земель в оренду 

колоністам і татарам, вирубка і продаж лісів. 
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ВИСНОВКИ 

 

Російський колонізаційний проект «Новоросія» як частина великого 

«грецького проекту» перетворення Російської імперії із регіональної держави 

на світову потребував своїх «відданих солдатів». Микола Семенович 

Мордвинов став ідеальним виконавцем імперських потуг Росії. Вихований в 

«британських традиціях» моряк, заповзятий англофіл, в силу своїх талантів 

та можливостей на теренах Південної України намагався створити 

російський колоніальний осередок як форпост для подальшої експансії 

Російської імперії на північні території Османської держави. Результатом 

проведеного дисертаційного дослідження став аналіз стану наукового 

дослідження проблеми, з’ясування інформаційних можливостей 

актуалізованої джерельної бази, та здійснена на їх основі всебічна 

реконструкція діяльності адмірала Мордвинова на Півдні України як 

типового провідника ідей російської експансії та колонізації на півдні 

України. 

З’ясування стану наукової розробки проблеми дозволило дійти висновку 

про те, що історіографічний доробок з проблеми, який існує на сьогоднішній 

день, за хронологією можна поділити на 3 періоди. Перший із них припадає 

на другу чверть ХІХ – початок ХХ ст.: першооснову досліджень діяльності 

М.С. Мордвинова на Півдні заклали праці А. Скальковського, присвячені 

історії колонізації північно-причорноморського регіону у XVIII ст.; у роботах 

істориків-аматорів Ф. Веселаго, М. Кумані, Г. Ге й ін. постать адмірала 

розглядалася в контексті створення Чорноморського флоту та портових міст 

– Миколаєва, Херсона, Севастополя; лише у працях В. Іконнікова та 

П. Іванова, фокус дослідницької уваги яких було сконцентровано саме на 

персоні Мордвинова. В цей же період закладено підвалини 

російськоцентричної оцінки ролі М.Мордвинова на території Південної 

України, з позиції реалізації «новоросійського проекту». Другий 

історіографічний період – «радянський», охоплює 1920 – 1980-і роки: 
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початковий «міжвоєнний» його етап репрезентовано історико-краєзнавчими 

та археографічними роботами Д. Багалія, Є. Загоровського та Н. Полонської-

Василенко; повоєнний же представлено ґрунтовним дослідженнями 

О. Дружиніної, В. Кабузана та В. Тимофієнка із історії колонізації, історичної 

демографії та історичної урбаністики В цілому продовжив імперську 

традицію оцінки діяльності М.Мордвинова без врахування інтересів 

кримських татар та українців. Третій період розпочався  з 1991 р. і триває 

донині: постать адмірала Мордвинова, його багаторічна діяльність із 

колонізації та уніфікації устрою краю стала предметом досліджень науковців 

з наукових центрів Миколаєва, Херсону, Запоріжжя – Ю.Крючков, 

О.Серединський, А.Андрєєв, А.Коротецький й ін. Певним історіографічним 

періодам прямо відповідали процеси засвоєння конкретних джерельних 

комплексів, які актуалізувалися та вводилися до наукового обігу за 

тематичним принципом, принагідно політичних й ідеологічних кон’юнктур. 

Попри існування сталої традиції дослідження російської експансії в регіоні, 

створення портових міст і флоту на Чорному морі, до нашого часу не було 

створено жодного узагальнюючого дослідження, в якому б комплексно було 

розглянуто всі аспекти впливу особи адмірала М.С. Мордвинова на російську 

колонізацію краю. 

У результаті проведеної нами архівної евристики було з’ясовано, що 

потенційну джерельну базу дисертаційного дослідження становить 

сукупність представницької кількості документальних і наративних, 

утворених у результаті діяльності різноманітних фондоутворювачів, 

насамперед, того ж М.С. Мордвинова, упродовж кінця XVIII – І половини 

ХІХ ст. Абсолютна більшість із них нині зберігаються в архівних, музейних і 

бібліотечних установ України –та Російської Федерації. Значну кількість цих 

документів за темою було введено до наукового обігу шляхом їх публікації у 

таких серіях, як «Полное собрание законов Российской империи», «Архив 

графов Мордвиновых», «Материалы для истории русского флота» та ін. Крім 

цього, частину цих першоджерел було оприлюднено зусиллями таких 
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дослідників історії Південної України, як М. Мурзакевич, М. Дубровін, 

О. Богуміл, П. Іванов, Н. Полонська-Василенко. Всебічний аналіз 

актуалізованого комплексу писемних джерел різноманітного походження та 

видової належності дозволив нам повною мірою розкрити їх інформаційний 

потенціал та здійснити всебічну реконструкцію діяльності М.С. Мордвинова 

на Півдні України наприкінці XVIII – першій половині ХІХ ст. Було 

з’ясовано, що здійснення дисертаційного дослідження має базуватися на 

наукових принципах об’єктивності, історизму та багатофакторності, із 

застосуванням сукупності загальнонаукових, міждисциплінарних, а також 

загальних і спеціальних історичних/джерелознавчих методів та прийомів. 

Комплексне використання спільно-наукових, загальних і спеціальних 

історичних методів дозволило по новому осмислити історичну роль Миколи 

Мордвинова, як суб’єкта військово-політичних, соціально-економічних, 

правових і міжособистісних відносин в південноукраїнському регіону 

наприкінці XVIII – у першій половині ХІХ ст. Комбіноване використання 

історико-генетичного та компаративного, ретро- та футуроспективного, 

біографічно-просопографічного й ін. методів дали змогу дослідити історичні 

закономірності діяльності адмірала Мордвинова в Північному 

Причорномор’ї, рівень його персонального внеску у справу завоювання 

регіону від Османської імперії, побудови Чорноморського флоту та міських 

форпості Російської імперії, руйнування традиційної господарської 

інфраструктури Півдня кінця XVIII та створення нової кріпосницької в І 

половині ХІХ ст.  

Було встановлено той факт, що Микола Мордвинов значною мірою 

зумів виконати поставлені російською владою завдання в якості флотоводця 

під час початкового періоду російсько-турецької війни 1787 – 1791 рр. Його 

безпосереднє командування з’єднанням військово-морських сил, що діяло на 

акваторії Дніпрово-Бузького лиману хронологічно припадає на серпень-

листопад 1787 р. та на жовтень-грудень 1788 р. Контр-адміралові 

М.С. Мордвинову вдалося застосувати навички отримані на стажуванні у 
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Великобританії, підтвердити своє високе флотське звання та підтвердити 

реноме свого роду. Під командуванням Мордвинова парусно-гребні судна 

Чорноморського флоту та флотилії Війська вірних запорозьких козаків 

(Чорноморського козацького війська) зірвали плани турецького флоту щодо 

захоплення російських фортець Херсон та Кінбурн, успішно блокували 

турецьку фортецю Очаків та, зрештою, сприяли перехопленню ініціативи на 

Чорному морі. Разом із цим інтриги, які мали місце в оточенні князя 

Г.О.Потьомкіна-Таврійського сприяли усуненню першого з посади адмірала-

командувача. Підводячи підсумки діяльності Миколи Мордвинова на посаді 

командувача Чорноморським флотом, ми можемо зауважити наступне. 

Хронологічно, Мордвинов обіймав зазначений пост кілька разів: 1) з 17 

серпня 1787 по 30 червня 1788 р.; 2) з 14 жовтня  по 30 грудня 1788 р.; 3) з 24 

лютого 1792 р. по 21 січня 1799 р. Перші два рази адмірал поєднував посаду 

командира флоту з командуванням «херсонською ескадрою». Внаслідок 

безпосередньої участі князя Г.О. Потьомкіна-Таврійського в російсько-

турецькій війні 1787 – 1791 рр. керівництво флотом з боку Мордвинова 

носило половинчастий характер і не було самостійним. Третій період 

ознаменувався найбільш активною діяльністю Мордвинова в справі 

створення російського Чорноморського флоту. До конструктивних змін, яких 

зазнав Чорноморський флот за час командування ним Мордвиновим, слід 

віднести: збільшення кількісного корабельного та особового складу; 

впровадження практик постійного патрулювання узбережжя суднами 

гребного флоту та далеких морських походів парусних кораблів; 

вдосконалення системи інспекцій флоту з метою виявлення недоліків. 

На посаді голови Чорноморського адміралтейського правління (ЧАП) 

М.С. Мордвинов перебував двічі: 1) з 21 вересня 1785 р. до 30 грудня 1788 р.; 

2) з 24 лютого 1792 р. по 21 січня 1799 р. У загальних рисах це збігалося із 

часом його перебування на посаді головного командира Чорноморського 

флоту (не рахуючи періоду з липня по жовтень 1788 р., коли його було 

фактично усунуто від командування Г.О. Потьомкіним). Основними із 
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завдань, які покладалися на М.С. Мордвинова були контроль за розбудовою 

Чорноморського флоту та флотської інфраструктури. Оскільки останню 

доводилось лише започатковувати, адмірал паралельно змушений був 

займатися великою кількістю господарських справ. Для забезпечення потреб 

військового флоту за його замовленням розпочали розробку кам’яного 

вугілля в Бахмуцькому повіті Катеринославської губернії, заснували 

Луганський ливарний завод, також адмірал наглядав за діяльністю 

Херсонського ливарного заводу та Миколаївської верфі. Для забезпечення 

потреб імперії у площині підготовки спеціалістів для флоту запровадив 

училище та типографію в Миколаєві. 

Діяльність М.С. Мордвинова з ліквідації традиційних та запровадження 

імперських управлінських, соціальних і економічних структур Південної 

України на практиці конкретизувалася комплексом управлінських і 

законотворчих заходів, як здійснюваних так і планованих ним упродовж 

1790-х – 1830-х років Дії М.С. Мордвинова, спрямовані на розв’язання 

поземельних питань в Криму між місцевим татарським населенням і 

російськими поміщиками вирізняються ксенофобією та упередженістю. 

Являючись зацікавленою стороною конфлікту, як поміщик Таврійської 

губернії, він намагався лобіювати перед імперським урядом ряд власноруч 

розроблених законопроектів, які відрізнялися реакційністю навіть у очах 

імператора та решти можновладців, а тому не були прийняті. У економічній 

сфері проводив наступну політику: 1) намагання обмежити роль винних, 

соляних й інших відкупів у житті населення Південної України на зламі 

XVIII-ХІХ ст.; 2) спроби відновити систему порто-франко в Криму та 

поширити її на все підросійське Причорномор’я; 3) сприяння розвиткові 

поміщицького виноробства. Певну увагу було їм приділено вдосконаленню 

воднотранспортної системи Південної України, та становленню нових видів 

транспорту, насамперед, морського пароплавства.  

Діяльність М.С. Мордвинова зі створення військових форпостів для 

колонізації Північного Причорномор’я співпала із часом його перебування на 
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посаді голови ЧАП і командира Чорноморського флоту (1785 – 1788, 1792 – 

1799 рр.). Потреби забезпечення успішної діяльності ввірених йому структур 

накладалися на необхідність швидкої жорсткої колонізації краю, зокрема 

його форсованої урбанізації. Переважна більшість перетворень, здійснених 

під керівництвом адмірала Мордвинова у зазначений час стосувалася 

флотської галузі та дотичних сфер господарства – зведення портових споруд, 

карантинів, складів й іншого. Окрім того, у Херсоні він опікувався станом 

медичних і пенітенціарних закладів, сприяв заснуванню банківсько-

кредитних установ. За його ініціативи у Севастополі було розпочато 

будівництво водогонів і каналізації. У Миколаєві для потреб флоту 

Мордвинов продовжив/ініціював та довів до кінця: побудову освітніх 

закладів на території міста та прилеглих до нього адміралтейських селищ; 

зведення культових споруд різних конфесій; планування та розширення 

приватного житлобудівництва. Крім цього, адміралом було звернуто увагу на 

заходи із забезпечення елементарного побутового рівня життя миколаївських 

городян: організовано функціонування шпиталів, систем водопостачання та 

дотримання санітарних норм. Одночасно М.С. Мордвинов гальмував 

спорудження міста Одеси, позаяк не бачив потреби у ньому для військового 

флоту. Таким чином, упродовж останніх п’ятнадцяти років XVIII ст., за 

безпосередньої участі адмірала М.С. Мордвинова, відбулася масштабна 

забудова Північного Причорномор’я військовими форпостами Російської 

імперії: Херсон, Миколаїв і Севастополь. Приклад ставлення до Одеси 

доводить що адмірал насамперед переслідував військові цілі, а економічний 

розвиток стояв на другому місці. 

Як типовий представник російської поміщицько-латифундисткої 

верхівки займався М.С. Мордвінов і формуванням мережі земельних 

володінь на території сучасної Південної України в період із 1787 р. й до 

початку 1810-х років. Основними способами отримання адміралом 

поміщицьких маєтків були: 1) нагородження за службу; 2) отримання земель 

під заселення; 3) купівлю її у сторонніх осіб. Абсолютна більшість земельних 
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дач була розташована на території колишнього Кримського ханства – у 

Таврійській області (згодом – губернії), як на самому півострові, так і у її 

материковій частині. У першому випадку мордвинівські маєтки 

розміщувалися на місці вже існуючих селищ кримських татар, у другому ж 

мали місце заснування нових населених пунктів – Чорненьке, Миколаївка, 

Мордвинівка. Господарства, розташовані власне в Криму – у Байдарській 

(Байдари й ін.), Ялтинській (Хороша пустош) і Судацькій (Сююк-су) долинах 

і поблизу Качі, мали порівняно небагато землі – від 300 дес. (Хороша 

пустош) до 15 000 (Байдари). Внаслідок свого сприятливого географічного 

розташування та м’якого клімату саме вони стали місцями сталого чи 

довготривалого мешкання представників родини Мордвинових, а також 

місцем впровадження нових сільськогосподарських і ремісничих технологій. 

Зокрема, Мордвиновим було облаштовано розплідники винограду і 

фруктових дерев у його маєтках Сююк-су та Кача, насаджено сотні десятин 

виноградних плантацій і садів. Маєтки материкових повітів – Перекопського 

(Дніпровського) та Мелітопольського, відзначалися великими площами 

земель (від 6 000 (Мордвинівка) до 66 000 дес., як, наприклад маєток у 

Чорній долині), але ж меншим рівнем облаштованості та тваринницьким 

спрямуванням господарства (вівчарство).Функціонування господарства у 

поміщицьких маєтках М.С. Мордвинова, в умовах дефіциту робочої сили, 

базувалося, здебільшого, на позаекономічному примусі – праці кріпосних і 

поміщицьких підданців. У ряді випадків, поміщицькі маєтки ставали 

збитковими через необробленість земель та через високий коефіцієнт витрат 

на їх обробку силами найманих працівників. Через це господар постійно 

удавався до екстенсивних способів заробляння грошей – здача земель в 

оренду колоністам і татарам, вирубка і продаж лісів. Загалом вся діяльність 

Мордвинова чітко вкладається в політичну, економічну та соціальну 

доктрину Російської імперії з ліквідації традиційного татарського та 

українського укладу життя на Півдні України та створення пересічного 

імперського регіону. 
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СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

 

ДЖЕРЕЛА 

 

а) Архівні джерела 

 

Державний архів Автономної республіки Крим 

 

Ф. 24. Комісія, що заснована для розгляду спорів по землях і для 

визначення повинностей на Кримському півострові. 

Оп. 1. 

1. Спр. 13. Дело по прошению Феодосийского уезда деревни Суук-

су татар и помещика Атай-мурзы Ширинского на помещика Фабра, а по нем 

адмирала и кавалера Мордвинова о завладении якобы землей их при оной 

деревне. 21.10.1802 – 21.02.1807 рр., 168 арк. 

 

Ф. 26. Канцелярія Таврійського губернатора. 

Оп. 1. 

2. Спр. 4365. По прошению управляющего именем адмирала 

Мордвинова Томилина, что колонии Кишлав болгары не платят 440 рублей 

за содержимую ими по контракту землю. 31.07. – 11.09.1819 рр., 3 арк. 

 

Ф. 27. Таврійське губернське правління. 

Оп. 1. 

3. Спр. 485. О доставлении военному губернатору сведений о 

городских годовых приходах и рас ходах. 20.11.1803 – 11.03.1804 рр., 73 арк. 

4. Спр. 760. О размежевании земель в Днепровском и 

Мелитопольском уездах в участках состоящих на разные казенные 

надобности (поселение казенних крестьян, разных выходцев, колонистов), 
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для скотоводства и в раздачу частным лицам. 12.06.1806 – 01.12.1809 рр., 203 

арк. 

5. Спр. 5786. По отношению Петербургской управы благополучия с 

препровождением копии купчей крепости на проданный дом профессором 

Императорской Академии художеств Айвазовским графу Мордвинову для 

отсудки по принадлежности. 11.06.-31.06.1848 р., 5 арк. 

 

Ф. 335. Бороздін Андрій Михайлович, генерал-лейтенант. 

Оп. 1. 

6. Спр. 2640. Мнение адмирала Мордвинова относительно Крыма. 

15.03.1802 р., 20 арк. 

 

Ф. 535. Попов Степан Олексійович (1706 – 1794) – колезький 

секретар, Попов Василь Степанович (1745 – 1822) – його син, генерал-

майор, управляючий кабінетом Катерини ІІ і його діти й онуки. 

Оп. 1. 

7. Спр. 1543. Доклад Потемкина Екатерине о состоянии Херсона. 

1785 г., 12 л. 

8. Спр. 1657. Копии указов Екатерины ІІ и рапорты о раздаче и 

утверждении земли в Екатеринославской губернии. Б. д., 33 арк. 

9. Спр. 2130. Представления по заселению Новороссийской 

губернии. Б. д., 117 арк. 

 

Ф. 799. Таврійське обласне правління. 

Оп. 1. 

10. Спр.  14. Об отводе земли помещикам в Таврической области. Б. 

д., 128 арк. 

11. Спр. 16. Об отводе земли помещикам в Таврической области. 

1784 – 1793 рр., 95 арк. 
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12. Спр. 19. Об отводе земли помещикам в Таврической области. 

1784 – 1799 рр., 203 арк. 

13. Спр. 23. Об отводе земли помещикам в Таврической области. 

1784 – 1801 рр., 145 арк. 

14. Спр. 52. Об отводе земли помещикам в Таврической области. 

1784 – 1790 рр., 80 арк. 

 

Ф. 801. Катеринославський і Таврійський генерал-губернатор 

П. О. Зубов. 

Оп. 1. 

15. Спр. 5. Об отводе разным лицам земли в Таврической области. Б. 

д., 206 арк. 

16. Спр. 60. Об отводе земли в Таврической области. Б. д., 183 арк. 

 

Державний архів Дніпропетровської області 

 

Ф. 1684. Катеринославська губернська архівна комісія. 1874 – 1921. 

Оп. 2. 

17. Спр. 57. Новороссийский военный и гражданський губернатор, г. 

Новороссийск (Екатеринослав). 1797 р., 42 арк. 

18. Спр. 893. Екатеринославское наместническое правление. 1784 – 

1796 рр., 42 арк. 

19. Спр. 895. Правитель Екатеринославского наместничества. 1795 

р., 92 арк. 

20. Спр. 896. Правитель Екатеринославского наместничества. 1793 – 

1795 рр., 117 арк. 

21. Спр. 897. Правитель Екатеринославского наместничества. 1790 – 

1795 рр., 147 арк. 

22. Спр. 898. Правитель Екатеринославского наместничества. 1786 – 

1793 рр., 165 арк.  
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Державний архів Миколаївської області 

 

Ф. 230. Канцелярія Миколаївського військового губернатора.  

Оп. 1. 

23. Спр. 30. Отношения Херсонского гражданского губернатора, 

Николаевского и Севастопольского военного губернатора, представление 

Николаевского обер-интенданта, рапорты Николаевской адмиралтейской 

полиции, ведомости и выписки из архивов строительной экспедиции об 

образовании и истории развития города Николаева. Ордер князя 

Г.А. Потемкина М.Л. Фалееву об образовании города Николаева (копия). 

27.08. 1789 – 27.01.1812 гг. 21 арк. 

 

Ф. 243. Канцелярія будування міста Миколаєва. 

Оп. 1. 

24. Спр. 5. Рапорты поверенных о поставке леса. 1790 – 1797 рр., 99 

арк. 

25. Спр. 12. Журнал исходящих бумаг. 29.07 – 28.09.1788 р., 168 арк. 

26. Спр. 27. Указы Екатеринославского наместничества, рапорты 

капитана над Николаевским портом Овцына о поселении в слободе 

Воскресенск крестьян, бывших заключенных и беглых. 07.06.1790 – 

13.08.1791 рр., 195 арк. 

27. Спр. 47. Указы Екатеринославского наместничества, рапорты 

Николаевского городничего секунд-майора Екимовича и другое о поселении 

беглых крестьян и каторжников в устье р. Ингул и списки поселенцев. 

01.03.1790 – 30.09.1791 рр., 236 арк. 

28. Спр. 65. Ведомость о географическом и экономическом 

положении города Николаева и его уезда, составленная землемером 

Херсонского уезда поручиком Редильским и рапорты Херсонского 

городничего о расчетах с нанятыми работными людьми. 01.05. – 

31.12.1791 р.,  53 арк. 
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29. Спр. 73. Журнал исходящих писем. 15.05. – 31.08.1791 р., 364 арк. 

30. Спр. 75. Указ Екатеринославского наместничества и переписка с 

капитаном над Николаевским портом Овцыным и другими о передаче 

адмиралтейских селений Богоявленска и Воскресенска в ведомство 

канцелярии строения города Николаева, выявлении беглых крестьян для 

возвращения их помещикам или отправки на казенные работы в город 

Херсон. 14.06.1792 – 21.05.1793 рр., 16 арк. 

31. Спр. 89. Журнал исходящих казенных писем. 3.01. – 30.06.1792 

р., 293 арк. 

32. Спр. 90. Журнал исходящих казенных писем. 1.07. – 22.10.1792 

р., 366 арк. 

33. Спр. 95. Указы Черноморского адмиралтейского правления, 

ордеры канцелярии строения города Николаева и другое о состоянии 

фаянсового завода в Знаменке, выплате жалованья мастеровым, продаже 

завода генерал-поручице Голенищевой-Кутузовой, отсылке мастеровых 

лепного дела в контору Невских кирпично-черепичных заводов. 24.09.1793 – 

8.08.1795 рр., 44 арк. 

34. Спр. 101. Указы интендантской экспедиции Черноморского 

адмиралтейского правления о поселении в Богоявленске белорусских ткачей, 

рапорты Богоявленского смотрителя Степана Гребницкого о постройке для 

них землянок, обеспечении их продовольствием, о голоде в Богоявленске в 

связи с неурожаем и пр. 23.11.1794 – 9.03.1797 рр., 125 арк. 

35. Спр. 102. Ордера канцелярии строения города Николаева, 

рапорта Воскресенского смотрителя подпоручика Христофора Карандеева и 

переписка с бригадиром флота, капитаном над Николаевским портом 

Овцыным о причислении к с. Воскресенск беспаспортных и беглых крестьян 

и списки поселенцев. 17.01.1794 – 11.01.1797 рр.,  276 арк. 

36. Спр. 105. Прошение капитана Филиппа Демского о возвращении 

ему имений в Витовке и Калиновке, отобранных в казну и определение 

интендантской экспедиции Черноморского адмиралтейского правления о 
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направлении его на рассмотрение Екатеринославского наместничества. 25.01. 

– 24.02.1794 р., 7 арк. 

37. Спр. 106. Ревизские сказки адмиралтейских селений 

Воскресенска, Калиновки, Покровска и др. 12.10.1789 – 16.04.1796 рр., 103 

арк. 

38. Спр. 126. Рапорты контр-адмирала Пустошкина о присылке из 

канцелярии строения города Николаева в Черноморское адмиралтейское 

правление планов городов Николаева, Одессы, Таганрога, Херсона, 

Севастополя и других портов и крепостей, ведомости строений при Одесском 

и Николаевском портах. 12.02. – 24.03.1797 р., 35 арк. 

39. Спр. 136. Докладной реестр интендантской экспедиции 

Черноморского адмиралтейского правления. 22.04. – 01.08.1797 р., 92 арк. 

40. Спр. 137. Журнал исходящих бумаг. 23.04. – 18.07.1797 р., 158 

арк. 

 

Державний архів Одеської області 

 

Ф. 1. Управління Новоросійського та Бессарабського генерал-

губернатора. 

Оп. 2. 

41. Спр. 150. По сведениям Таврического губернского правительства 

о помещичьих землях. 1805 р., 498 арк. 

Оп. 220. 

42. Спр. 1. О числе помещичьих земель, заселенных и пустых, в 

Херсонской губернии. 1804 р., 368 арк. 

Оп. 248. 

43. Спр. 3353. По прошению надворного советника Бродского, 

жалующегося на екатеринославское губернаторское начальство и делаемые 

ему на откуп притеснения. 1797 – 1805 рр., 124 арк. 

Оп. 249. 
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44. Спр. 5. Переписка по делу адмирала Мордвинова и жителей 12-ти 

татарских селений, судившихся за земли Байдарской долины. 1816 – 1839 рр., 

68 арк. 

 

Державний архів Херсонської області 

 

Ф. 14. Херсонська губернська креслярня. 

Оп. 2. 

45. Спр. 1. Херсонская (Новороcсийская) губернская чертежная г. 

Херсон. Указы Екатерины ІІ о судоходстве. 1781 р., 34 арк.  

46. Спр. 96. Указы Таврического губернского правления об 

отмежевании из земельной дачи с. Мордвиновки церковных земель. 

Поверочный план церковных земель. 01.11.1828 – 28.06.1889 рр., 44 арк. 

47. Спр. 100. Указы Таврического губернского правления и 

переписка с уездными землемерами о межевании помещичьих земель 

Днепровского уезда (с. Черненьки, поместье адмирала Мордвинова) и др. 

19.03.1830 – 22.04.1913 рр., 62 арк. 

48. Спр. 101. Переписка с Днепровским уездным земским судом о 

размежевании земель, принадлежащих помещикам Мордвинову и 

Скадовскому. 03.12.1831 р., 6 арк. 

49. Спр. 213. Укази Катеринославського намісницького правління, 

ордери на відведення й відмежування земельних дач поміщиків, 

церковнослужителів, описи головних доріг намісництва і меж Херсонського 

округу. 19.07.1784 – 21.07.1791 рр., 40 арк. 

50. Спр. 282. Відомості про заміські двори м. Херсон; опис справ 

Херсонської губернської креслярні за 1832 – 1855 роки. 1791 – 1795, 1855 рр., 

66 арк. 

51. Спр. 370. Документи (укази, відомості, листування) про 

відмежування земельних дач сіл Чорноморського Адміралтейського округу, 
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поміщиків, розподіл церковних приходів Херсонського повіту. 10.06.1798 – 

06.07.1799 рр., 66 арк. 

52. Спр. 442. Резолюції, атестат Державної Адміралтейств колегії, 

рапорти прокурора колегії генерал-прокурору про укладання контракту з 

херсонським купцем Перетцем А. на постачання провіанту для 

Чорноморського флоту. 31.08.1800 – 08.01.1801 рр., 26 арк. 

53. Спр. 646. Межова книга землі Головної Миколаївської 

Чорноморської контори в Херсонському повіті. 1806 р., 5 арк. 

 

Центральний державний історичний  

архів, м. Київ 

 

Ф. 209. Катеринославське намісницьке правління. 

Оп. 1. 

54. Спр. 627. По сообщению Государственного Черноморского 

адмиралтейства о понуждении Кременчугских купцов поставщика Лебедева 

с поручителей Вдовина и Серикова к поставке к Николаевскому порту 

уголья. 1794 р., 23 арк. 

55. Спр. 710. По прошению польской службы ротмистра Т. 

Луневского о предписании Градижскому нижнему земскому суду дабы 

имеющиеся в оном дела по поиску его на подданных помещицы надворной 

советницы за переловление и поруку доставленных им в Черноморское 

адмиралтейское правление лесов решил немедленно. 1795 р., 3 арк. 

56. Спр. 772. О неправильном решении Кременчугским городским 

магистратом производившегося во оном дела о корчемстве поставщиками в 

Черноморское адмиралтейство горячего вина евреями Я. и приказчиком его 

Шуковичем тем вином. 1795 р., 19 арк. 

57. Спр. 1066. […] при котором прислана колодника Н. Иванов, И. 

Саинов и И. Васильев для отсылки в Государственное Черноморское 

адмиралтейское правление. 1795 р., 4 арк. 
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58. Спр. 1650. По сообщению Государственного Черноморского 

адмиралтейства о доставлении в оное правление оставленного в г. Гадище 

купцом Зайцевским гороху. 1796 р., 5 арк. 

59. Спр. 1782. […] что пойманный арестант Е. Дудин отправлен в 

Черноморское адмиралтейское правление. 1796 р., 2 арк. 

60. Спр. 1868. По рапотру Полтавского нижнего земского суда, при 

котором прислан беглый крепостной майора Яковлева Ф. Иванов, который 

для употребления в казенные работы и отправлен в Черноморское 

адмиралтейство при сообщении за караулом. 1794 р., 8 арк. 

61. Спр. 1869. Об отправленном в Черноморское адмиралтейское 

правление ко употреблению в казенные работы беглого Орловского 

наместничества помещика майора Ладыжского человека И. Полякова. 1794 

р., 5 арк. 

62. Спр. 1870. О присылке Тульской губернии г. Ефремова беглого 

помещика Горчанова крестьянин В. Соболева, который до явки помещика 

для употребления в казенные работы отправлен в Черноморское 

адмиралтейство за караулом. 1794 р., 5 арк. 

 

Інститут рукопису  

Національної бібліотеки України ім. В.Вернадського 

 

Ф. V. Одеське товариство історії та старожитностей. 

63. Спр. 221 – 448. Акты, относящиеся к управлению 

Новороссийским краем. 183 арк.  

 

Ф. Х. Академія Наук УСРР. 

64. Спр. 15322. Полонська-Василенко Н. Втікачі в Південній Україні 

кінця XVIII сторіччя. Стаття для збірника «Полуднева Україна». 1932 р., 

54 арк. 
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Ф. ХLII. Особисті матеріали Н. Д. Полонської-Василенко. 

65. Спр. 276. Ч. 1. Подборка (копий) документов о развитии 

помещичьего хозяйства и промышленности в 1780 – 1800 гг. в Новороссии. 

91 арк. 

66. Спр. 276. Ч. 2. Подборка (копий) документов о развитии 

помещичьего хозяйства и промышленности в 1780 – 1800 гг. в Новороссии. 

102 арк. 

 

Российский государственный  

архив военно-морского флота 

 

Ф. 197. Канцелярия князя Г. А. Потемкина-Таврического по 

управлению Черноморским флотом. 

Оп. 1. 

67. Д. 12. О произведенных при портах и флотах строениях и других 

исправлениях, равно и о спуске кораблей. 1787 – 1799 гг., 420 л. 

68. Д. 19. Штат об учреждении в г. Николаеве и при Днепровских 

порогах верфей и канцелярий. 1789 – 1792 гг., 68 л. 

69. Д. 65. О приходящих и отходящих к портам разных наций 

купеческих и казенных судах с разными материалами и другими товарами. 

1783 – 1792 гг., 258 л. 

70. Д. 98. Справка о необходимом штате для верфи на р. Ингуле. Б. 

д., 2 л. 

 

Ф. 239. Канцелярия генерал-фельдцейхмейстера графа П. А. Зубова 

по управлению Черноморским флотом и портами. 

Оп. 1. 

71. Д. 5. О судостроении в Херсоне и Николаеве; о доставлении 

орудий и снарядов из внутренних крепостей во вновь сооружаемые 

пограничные. 1793 – 1795 гг., 88 л. 
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72. Д. 15. Доклад вице-адмирала Мордвинова о принятии в казну 

после смерти секунд-майора Струговщикова литейного завода, находящегося 

в Херсоне. 1794 г., 98 л. 

73. Д. 22. Рапорты вице-адмирала Мордвинова о состоянии 

вверенных ему Черноморских флотов и портов. 1793 – 1795 гг., 107 л.  

74. Д. 23. Документы по исправлению и строению военных и 

транспортных судов в Херсоне, Николаеве, Севастополе и Таганроге. 1793 – 

1796 гг., 78 л. 

75. Д. 25. Копии ордеров графа П. Зубова генерал-майору 

Й. Хорвату: по учреждению в Донецком уезде чугунно-литейного пушечного 

завода для снабжения Черноморского флота орудиями, снарядами и по 

разработке железных руд и залежей каменного угля в Донецком уезде. 1793 – 

1796 гг., 84 л.  

76. Д. 26. Доклад князя П. Зубова о строении 72 шхун для 

Черноморского флота; о постройке города Одессы; об устройстве 

Екатеринославского литейного завода. 1796 г., 86 л. 

 

Ф. 245. Черноморское адмиралтейское правление. Херсон-Николаев. 

Оп. 1. 

77. Д. 29. О постройке в Кременчуге запорожских лодок и катеров, 

отправке в Херсон и исправлении их. 24.01.1788 – 02.03.1789 гг., 107 л. 

78. Д. 79. О переводе Черноморской казачьей флотилии с 

Днестровского лимана к о. Тамань. 13.05. – 14.10.1792 г., 56 л. 

79. Д. 88. Письма генерал-аншефа М. В. Каховского об отношениях с 

Турцией; об отправке судов Черноморской казачьей флотилии в плавание на 

Тамань; отпуске продовольствия на суда из сухопутного ведомства; 

производстве следственных дел личного состава. 01.06.1792 – 04.02.1799 гг., 

44 л. 

80. Д. 133. Предписания (ордера) Г. А. Потемкина. 10.06.1787 – 

28.12.1788 гг., 156 л. 
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81. Д. 134. Предписания (ордера) Г. А. Потемкина. 20.01.1789 – 

10.01.1791 гг., 198 л. 

 

Ф. 1048. Артиллерийская экспедиция при Главном управлении 

Черноморского флота и портов. 

Оп. 1. 

82. Д. 26. Относительно возобновления в Херсоне литейного 

пушечного завода. 30.09. 1800 г., 60 л. 

 

Ф. 1069. Херсонский порт. 

Оп. 1. 

83. Д. 2. О построении при Херсонском адмиралтействе кораблей: 

110-, 76- и 54-пушечных. 1779 – 1800 гг., 988 л. 

 

Ф. 1331. Атласы, карты и планы архива Центрального 

картографического производства ВМФ.  

Оп. 1. 

84. Д. 30. План г. Херсона (крепость). 1778 г., 2 л.  

85. Д. 2036. План г. Николаева, с проектами застройки. 1795 г., 1 л. 

86. Д. 2037. План г. Николаева, с проектами застройки. 1797 г., 1 л. 

87. Д. 2040. План г. Николаева, с проектами застройки. 1799 г., 1 л. 

Оп. 4. 

88. Д. 1054. План Херсонской крепости и цитадели с форштадтами. 

1816 г., 1 л. 

 

 

Российский государственный архив древних актов 

 

Ф. 16. Внутренее управление. 

Оп. 1. 
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89. Д. 699, ч. 1. Донесения князя Платона Александровича Зубова по 

управлению Екатеринославской губернией. 1793 – 1796 гг., 348 л. 

90. Д. 699, ч. 2. Донесения князя Платона Александровича Зубова по 

управлению Екатеринославской губернией. 1793 – 1796 гг., 152 л. 

91. Д. 700. Грамоты императрицы Екатерины II по управлению 

Екатеринославской губернией (конец 80-х – 90-е гг. XVIII в., 213 л. 

92. Д. 797, ч. 3а. Бумаги князя Г. А. Потемкина о Новороссийской 

губернии за 1764 – 1775 гг., 448 л. 

93. Д. 797, ч. 4. Бумаги князя Г. А. Потемкина о Новороссийской 

губернии за 1764 – 1775 гг., 398 л. 

94. Д. 797, ч. 6. Бумаги князя Г. А. Потемкина о Новороссийской 

губернии за 1764 – 1775 гг., 506 л. 

95. Д. 797, ч. 8. Бумаги князя Г. А. Потемкина о Новороссийской 

губернии за 1764 – 1775 гг., 412 л. 

96. Д. 962, ч. 1. Донесения князю Потемкину – Таврическому по 

управлению Таврическою областью. 1783 – 1791 гг., 464 л. 

97. Д. 962, ч. 3. Донесения князю Потемкину – Таврическому по 

управлению Таврическою областью. 1783 – 1791 гг., 335 л. 

98. Д. 966. Доклады князя П. А. Зубова по управлению 

Екатеринославской губернией. 1793 – 1796 гг., 382 л. 

 

Ф. 21. Дела морского ведомства. 

Оп. 1. 

99. Д. 59. Бумаги князя Потемкина-Таврического касательно 

Черноморского флота. При деле опись. 1764 – 1789 гг., 110 л.  

100. Д. 83. О комплектовании Черноморского флота офицерами и 

медиками. 1789 – 1793 гг., 92 л. 

101. Д. 100. Письма и рапорты, писанные к адмиралу Николаю 

Семеновичу Мордвинову по морской части. 1796 – 1797 гг., 55 л. 
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102. Д. 104. Мнения губернатора Жегулина [Николаю Семеновичу 

Мордвинову]: 1) о помещении флотских офицеров на купеческие суда; 2) о 

построении судов купеческих в Тавриде; 3) о доставленни корабельных лесов 

из Имеретии, Грузии и Мингрелии. 1790-е гг., 3 л. 

103. Д. 107. Об учреждении в Севастополе военного порта. 1800 г., 2 

л. 

 

Российский государственный исторический архив 

 

Ф. 994. Мордвиновы. 

Оп. 2. 

104. Д. 16. Собрание служебных документов Н. С. Мордвинова. 1788 

– 1831 гг., 167 л. 

105. Д. 43. Рапорты корабельного мастера, полковника А. 

С. Котасанова к Н. С. Мордвинову о деятельности адмиралтейских 

мастерских в Херсоне. 1793 г., 28 л. 

106. Д. 44. Записка Бартоломея Галлера об устройстве карантинных 

пунктов в Черноморских портах. 12.10.1793 г., 16 л. 

107. Д. 46. Сметы, ведомости и другие документы о денежных 

средствах и материалах, отпущенных на устройство турецкой колонии при 

г. Николаеве. 1793 – 1798 гг., 54 л. 

108. Д. 51. Письма Д. П. Трощинского к Н. С. Мордвинову о жалобе 

купца Петра Кашкина на притеснение его Черноморским адмиралтейским 

правлением и об адмирале Шишкове. 1794 – 1801 гг., 13 л. 

109. Д. 52. Экстракт из дела о волнении матросов в Херсоне 

(«Арбузном бунте»), рапорты и записки разных лиц Н. С. Мордвинову и 

командующему Херсонским портом контр-адмиралу Г. К. Голенкину и 

рескрипт Екатерины II князю П. А. Зубову по тому же делу. 1796 г., 37 л. 

110. Д. 53. Донесения капитана Севастопольского порта С. 

А. Пустошкина Н. С. Мордвинову о состоянии кораблей Черноморского 
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флота и своих распоряжениях по провиантской части; заметки Н. 

С. Мордвинова по тем же вопросам. 1796 – 1798 гг., 112 л. 

111. Д. 59. Раппорт Новороссийской межевой конторы Н. 

С. Мордвинову об отмежевании земель г. Николаеву. 17.04.1799 г., 6 л. 

112. Д. 916. Записки, проекты и мнения адмирала Н. С. Мордвинова. 

1800 – 1843 гг., 88 л. 

113. Д. 1090. Переписка и документы Н. С. Мордвинова по 

хозяйственной части. Первая треть ХІХ в., 102 л. 

114. Д. 1100. Переписка Н. С. Мордвинова с управителями его имений 

в Таврической губернии. 1797 – 1841 гг., 134 л. 

115. Д. 1381. Наставления Н. С. Мордвинова управляющим его 

крымскими имениями и донесения их по делам имений с приложением 

ведомости о приходе и расходе вина. 1792 – 1834 гг., 14 л. 

116. Д. 1386. Письма М. П. Миклашевского Н. С. Мордвинову об 

уменьшении постоев в экономии Мордвинова на Перекопе и о поселении на 

его землях в Крыму ногайцев. 1801 г., 20 л. 

117. Д. 1454. Купчие графа Н. С. и А. Н. Мордвиновых разным лицам 

и разных лиц Мордвиновым на земли Симферопольского уезда. 1799 – 1851 

гг., 178 л. 

118. Д. 1473. Ордер и раздельные акты на земли князя Г. 

А. Потемкина в Крыму; уведомление Таврического губернского правления о 

вводе Н. С. Мордвинова во владения землями Байдарской долины. 1798 г., 26 

л. 

119. Д. 1474. Переписка графа Н. С. Мордвинова с Е. Ф. Канкриным, 

М. В. Дубельтом и другими лицами по спорному делу Мордвинова с 

разными лицами о праве владения землями Байдарской долины в Крыму. 

1798 – 1843 гг., 222 л. 

120. Д. 1508. Договоры, контракты и переписка Н. С. Мордвинова с 

разыми лицами об отдаче в аренду имения Кача, фруктовых садов имения 

Ялта.1791 – 1805 гг., 43 л. 



214 
 

121. Д. 1511. Отчет о приходе и расходе денег по имению Байдары за 

1799 – 1800 гг., 50 л. 
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ДОДАТКИ 

 

Додаток А 

 

Формулярний список М.С. Мордвинова, щодо його служби на момент 

переводу на південь України (1785). 
 

Російський підданий, дворянин, грецького віросповідання, за собою має 100 

душ. Вступив на службу 24 липня 1766 р., в гардемаринський кадетський корпус. 

15 грудня 1766 р. з гардемаринів переведено в капрали. 24 листопада 1768 р. 

переведено в мічмани. 16 липня 1770 р. переведено флігель-ад’ютантом при 

кавалері С.М. Мордвинові; 31 березня 1771 р. – ад’ютант при адміралі Ноульсі. 31 

березня 1774 р. переведено на флот у чині капітан-лейтенанта. 1 січня 1781 р. – 

капітан 2-го рангу. 21 квітня 1783 р. – капітан 1-го рангу.  

Місце проходження служби. В 1766 р. на фрегаті «Святой Федор» під 

командуванням капітана Івана Корсакова, на рейсі від Кронштадта до Дагерорта. У 

1767 р. знаходився в Санки-Петербурзі (за хворобою). У 1768 р. плавав на 

пакетботі «Лучший» під командуванням лейтенанта флоту Сипягіна з Кронштадта 

до Кільштадта. У 1769 р. плавав на власній яхті Його Імператорської Високості 

«Счастье» у якості командира, та на яхті «Святая Екатерина» під командуванням 

Шубіна з Кронштадта до Ревеля. У 1770 р. – командир яхти «Счастье». У 1771 р. 

перебував при адміралі Ноульсі; у 1772 р. плавав з Ноульсом у Дунайську 

експедицію. У 1773 р. плавав на кораблі «Святой Андрей Первозванный» під 

командуванням капітана Сурміна.  

З 1774 р. по 1777 р. перебував в Англії. У 1777 р. призначений радником в 

Інтендантську Експедицію. У 1780 р. плавав на кораблі «Святой Иезекиль» до 

Лісабона, повернувся до Кронштадта. У 1782 р призначений командиром на 

корабель «Константин», плавав до Ліворно.  

У 19 листопада 1783 р. отримав наказ від адмірала В.Я. Чичагова кілювати в 

порту Ферраро кораблі «Константин» та «Святой Давид». На одному з кораблів у 

січня 1784 р. повернувся до Кронштадту.  

У 1785 р. перебував в Італії у відпустці. Після повернення був направлений до 

Херсону. Мореплавну науку знає, під судом не перебував.  

 

Подано за:  Архив графов Мордвиновых / Предисловия и примечания 

В.А. Бильбасова. – СПб.: Тип. И.Н. Скороходова, 1901. – Т. 2. – С. 82-84. 
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Додаток Б 

Мічман М.С. Мордвинов. 1771 р. 

(портрет роботи К.-Л. Хрістінека) 

 

 
 

 

Подано за: Государственная Третьяковская галерея. Каталог собрания.  

Живопись XVIII века. – М.: Изд-во «Красная площадь», 1998. – С. 125. 
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Додаток В 

Будинок головного командира  

Чорноморського флоту в м. Миколаєві.  

 

 

1) Малюнок І.О. Горбовського. 1808 р. 

 

 
 

 

 

2) Фотографія. 2010 р. 
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Додаток Г 

Сенатор М.С. Мордвинов. 1820-і роки 

(портрет роботи О.Г. Варнека) 

 

 
 

 

Подано за: Государственная Третьяковская галерея. Каталог собрания.  

Живопись XVIII века. – М.: Изд-во «Красная площадь», 1998. – С. 126. 
 


