
Памяти Никандра Молшовського.
Написав Мих. Груш евеький.

бсть люде, котрих жите як книга друкована, отворена, всім 
приступна і ясна. І  єсть люде, котрих коли не все жита, то 
власне те, що становило найцїннїйший, найбдагороднїйший вміст 
їх житя, що оживляло його ä  сьвітило й робило цінник се житє 
в їх власних очах, зістаєть ся закритим листок, пристунник 
тільки тісному кружкови близьких, а незнаним зовсім ширшим 
кругам суспільносте До сеї другої катеіорії належав чоловік, 
котрому хочу я присьвятити кілька згадок на вступі нового річ
ника наших „Записок“ —  їх  цінитель і вірний друг Никандр 
Василевич Молчановський, котрого стратили ми 5 (18) минув- 
шого грудня.

В широких кругах знали його як талановитого, совістного, 
тямущого урядника, який досить успішно робив свою карієру, 
зайняв визначну службову позицію й мав перед собою вигляди 
на ще дальші усьпіхи в службі; одні цінили в нїм чоловіка 
справедливого і тямущого, який в кожду роботу вносив енеріію 
й солідне знание; иныпі —  чоловіка ліберального, гуманного, 
який своїми впливами усував ріжні різкі хроповатости старого 
режіма. В наукових кругах його знали, як автора кількох робіт, 
що зробив їх  в молоді літа, „подавав надії“ стати визначною 
науковою силою, але потім „проміняв“ наукову дорогу на служ
бову карієру. Мало хто знав, що науковим інтересам своєї мо
лодости зістав ся він вірним і пізнїйше, не перериваючи ввяз- 
ків з науковими областями, які його інтересували, слідячи га 
літературою, ва науковим рухом і часами відзиваючи ся на
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його здобутки. Ще меньше знано, що сї наукові інтереси були 
в покійнику інтегральною частиною його глубокого заінтересо
ваний нинувшістю й сучасністю своєї вітчини, що він інтере
сував ся й займав ся історією України, як Українець, глубоко 
привязаний до української землї, заінтересований її нинувшістю 
й будучністю, її економічними й національними відносинами, її 
сучасною долею й можливістю будучого розвою. І  в тім лежав 
глубокий трагізм житя сього талановитого, високоосьвіченого, враж- 
ливого чоловіка, що сим інтересам міг він віддавати тільки 
окрушини свого часу, своїх сил, своєї праці, і то яв пасивний 
глядач, або потайний приятель, тим часом як всю енергію, всю 
працю його забирала иньша робота, зовсім чужа, переважно не
симпатична, часто прикра, незгідна з його переконаннями. При 
всіх здібностях, богатих засобах інтелїїенції й знання, при не
звичайній працьовитости, робучій витривалости, він не здужав 
виломити ся з сеї задушливої атмосфери, якою окружила його 
службова обстанова і яка все гіршала, ставала все небезпечнїйшою, 
відразливійшою для його духової істоти. Обдарований природою 
й вихованнєм всїми дарами, потрібними для того, щоб досту
пити першої вимоги кождої морально і духово розвиненої 
одиниці* —  свобідного самоозначення, він не міг осягнути сього 
щастя, висловленого в науці поета:

дорогою свободной
иди, куда влечетъ тебя свободный умъ,

і вмер як бідний невільник, зломлений тяжкими моральними му
ками, тою траїедіею житя, глубоким контрастом своїх ідеаль
них змагань з дійсністю, в яку уложило ся його житє, —  
не мавши відваги розбити кайдани, в яві його закувало житє, 
й утечи. Повне глубокого трагізма житє для тих, хто знав його. 
Страшна характеристика сучасного „безвременья“, яке пережи
ває з цілою Росиєю росийська Україна. Характеристичний 
показчик тих страшних обставин, в які поставило се „безвре
менье“ культурну й наукову роботу, засудивши їх  на безплодність.

* * *
Я не буду переказувати біоїрафії Молчановського. Він був 

Подолянин з роду — зі східнього Поділя, пізно кольонїзованої 
степової займанщинн на границі з Херсонщиною. Тут в селі 
Іозоватій, Балтського повіту, більше як сто лїт парафію займав 
рід Молчановських, і батько Никандра Василь 45 лїт був сьвя- 
щеником. Тут в 1858 р. родив ся й Нпкандр Молчановський,
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на все жите заховавши живу любов і привязанне до своєї тїс- 
нїйшої вітчини, живі інтереси до історії, економіки, суспільно- 
національних відносин її, й заповівши поховати себе на цвин
тарі своєї рідної парафії, поруч батька й матери, яку горячо 
любив.

Молоді лїта талановитого хлопця припали на часи горя
чого Sturm - und Drangperiod-y росийського житя, й воно скоро 
вибило його з наукової дороги, яку він собі вибирав. В 1877 р. 
вступив він до київського університету, повний енерїії, жажди 
знання, запалу до наукової роботи, від разу звернувши на себе 
увагу і товаришів і професорів. А вже кілька місяців пізнїйше, 
вмішаний в політичну історію, був висланий на засланнє до Вят- 
ської їубернїї, де мусів пробути півтретя літ, з початку в ма
ленькім місточку Котельничу, потім ще в гіршій, останній сіль
ській дірі, де не було вже ніякого сліду інтелїґентного товариства. 
Молчановський не зломив ся тим, вів і далі свої наукові зай
нята —  о скільки було се можливо, богато писав до петербурських 
видань на теми місцевого житя. Нарешті в 1881 р., під час 
„диктатури серця“ ір. Лоріс-Мелїкова його вернено й позволено 
назад вступити до київського унїверситета. 8 потроєною енер
гією кидаєть ся він наново в вир університетського житя, від
дасть ся незвичайно інтензивно науковій роботі, головно історії 
—  українській і загальній, і економіці —  теоретичній (суспіль
ній економії) й економічній історії. Пише велику працю на 
факультетську тему по історії Поділя, ряд начерків з економіч
ної історії Европи в XVI—XVIII в. для доповнення курса нової 
історії Зеворта, видаваного проф. Лучицьким, потім береть ся .за 
другу більшу роботу, на факультетську тему: „Цеховая система 
въ Пруссіи и реформа цеховъ при Штейнѣ и Гарденбѳргѣ“. 
Обидві праці на факультетські теми були нагорожені золотою 
медалию й ухвалені до друку. Перед Молчановським, коли він 
кінчив університет 1884 р., стелила ся вже нарешті широка й 
проста наукова дорога, але нова „історія“ —  зовсім дурна, 
оперта на непорозуміннях, —  і двери унїверситета замикають 
ся для Молчановсьного. Замість готовити ся до професури він 
вступає до суду, секретарем київського з’їзду мирових судей. 
З гадкою про катедру й наукову працю треба було попращати 
ся. Був то час найгіршої реакції в університетських сферах; 
час ославленої університетської устави 1884 р., вершка росий- 
ської реакційности; час ровгрому київського університету, 8а' 
студентську демонстрацію, під час його юбилею в осени 1884 р.
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Загальна реакція запанувала по університетах. В Київі універ
ситетом правив всевластно, з своею компаніею, славний Ренен- 
кампф, використовуючи реакційний террор для зміцнення свого 
пановання. Все ліберальне, поступове поспускало уха, притихло; 
живе університетське жите эамовкло — на довгі літа, до ни
нішнього дня.

Молчановський по при службові зайнятя, що заберали масу 
часу в новій для нього сфері, кілька літ займав ся виготовленням 
до друку й друкованнєм.своїх студентських праць про Поділь
ську вемлю й німецькі цехи. Історія Поділя була закінчена 
друком в 1885 р. і вийшла під титулом: „Очеркъ извѣстій о По
дольской землѣ до 1484 г., преимущественно по лѣтописямъ“ . 
Вона зістаєть ся досі одинокою науковою моноїрафією по старій 
історії Поділя, хоч і в своїм друкованім виді зістала ся з усїми 
прикметами студентської, ученичої, хоч і талановитої роботи. 
Очевидно, зайнятий роботою про цехи, Молчановський не мав 
досить часу, щоб основйїйше переробити свою першу працю. 
Правда, що й тема була трудна — бо незвичайно бідна мате
ріалом. Але в кождім разі праця ся в тім виді, як її маємо, 
стоїть значно низше наукових здібностей і методу автора й 
мусить завсїди бути трактована, як перша, ученича робота 
його. Пізнїйше він носив ся з гадкою її перероблення для 
нового видання —  я чув се від нього в 1894 р.; він збирав 
для того матеріали, але чи зробив щось для самого перероб
лення, минї не відомо.

Коли з поч. 1886 р. „Кіевская Старина“, по смерти Іебе- 
динцева, перейшла в руки київського кружка українських істо
риків і лїтератів, Молчановський також зблизив ся до сього 
кружка й став брати діяльну участь в журналі. Статі давав він 
рідко: службові обовяэки не давали стільки часу, щоб обробити 
якусь тему спеціально; зрештою не був він здатний до того, 
аби вхопити ся руками й зубами за якусь тему і влізти в неї 
цілком, вирікши ся всяких инших інтересів. Для нього було 
орїанїчною потребою слідити, хоч би в загальнїйших формах, 
за духовим і науковим рухом, за політичним “житем; він ста
ранно слідив за пресою, за літературою, і се заберало] його 
вільні хвилі. Через те участь його в „К. Старині“ проявляла ся 
головно в рецензіях, рефератах, перекладах. 8 статей занотуємо 
одну тільки (з 1889 р.): „Кіевское городское управленіе въ 
1786 г., по протоколамъ засѣданій городской думы“ (невиданим). 
Але й його рецензії часом варті були статей —  стільки гнання,
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еьвіжої гадки вносив він до ник. Такі напр. його рецензії 
книжок: De-Gubematis Dictionnaire des dcrivains (1889), Рож
дественскій Южно-русскій штундизмъ (1890), Захарченко Кіевъ 
теперь и прежде (1890), Каманинъ Переписи еврейскаго насе
ленія въ 1765— 91 гг. (1891), Филевичъ Исторія древней Руси 
(1896 — взірець в’їдливої, дотепної іронії).

*  Jfe *

Незалежно від своїх наукових прикмет, рецензії й коиунї- 
кати Молчановського інтересні з того погляду, що відкривають 
нам  ̂широкий круг—наукових і суспільних інтересів покійника. 
Будучи і в науцї істориком-економистом і економистом-істори- 
ком, він лучив інтереси до української історії з інтересами до 
сучасного економічного, суспільного й національного житя Укра
їни. Подолянин з роду, він особливо інтересував ся минувшістю 
й сучасністю України західньої. Зайняти старою історією По
діли відкрили йому очі на попередні стадії тої національної й 
класової боротьби, ареною котрої була протягом віків Західна 
Україна, ввели його в розуміннє сих контроверсій в старім 
письменстві і в новійшій літературі. Його пізнїйша адмінїстра- 
ційна діяльність, вводячи його в найріжнїйші фази економічних, ■ 
суспільних і національних відносин правобічної України, ви
магала знайомостй з сими питаннями й їх історією. Відси не
звичайно широкий круг його інтересів, його лектури, з котрої 
замітки й справоздання давав він в журналі. Він слідив, яв 
може ніхто більше з київських наукових кругів, за видав
ництвами галицькими, за літературою науковою й публіцистич
ною польською; заінтересував ся новою угорською, вчив ся її й 
задумував написати коротку історію Угорщини для одного з ро- 
сийських видавництв. Національні й культурні відносини Гали
чини, орїанїчно звязані з анальоїічними відносинами правобічної 
України, інтересували його дуже живо: він розумів їх, чув свою 
моральну близькість з тою культурною й національною стихією, 
з суспільно-політичною й національною боротьбою Галичини 
і горячо спочував культурним і політичним змаганням тутешньої 
української народности. Ge замітно виріжняло його з поміж ки
ївського кружка, де здавна в значній мірі задавали тон „За
дніпрянці“, яким далекі, малозрозумілі й чужі були ті галицькі 
„прокляті питання“.

Своє становище до галицького культурно-національного руху 
Молчановський зазначив в ряді рецензій присьвячених нашому
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видавництву. Він розпочав їх в 1895 р., коли взяв я на себе 
редакторство „Записок0, і вів їх протягом кількох літ, поки не 
ослабла взагалі його участь в біблїоїрафічніш віддїлї „Київської 
Старини“ (перші огляди були друковані в 1895 р. кн. X I і XII, 
потій в 1896 кн. II, V і X, 1897 кн. І , V і VII, останній 
в 1898, V: огляд томів X V III—XXI). Було се не звичайне „по
ручение“ редакції, сповнюване співробітником; Молчановський 
соп am ore вів свої огляди, й коли перестав їх  давати, ре
дакція так і не спроногла ся на референта, який би вів сї 
огляди тав старанно і постійно, як давав їх покійник. Крім 
подавання змісту „Записок“ і-критичних оцінок уміщених тут 
праць, покійник все -дбав' про те, щоб знайомити читачів 
„К. Старини“, себто українську суспільність Росії, з розвоем 
самого Наукового товариства ім. Шевченка, будити на Україні сим
патію до нього й його завдань: до наукової роботи на українській 
мові і ширше —  до розвою національної української культури. 
Його не вражала, як богатьох иньших Українпїв-старовірів, го
ряча атмосфера галицького житя, неустанна партийна боротьба, 
політичні рахунки, які влазили, переплітали ся з інтересами куль
турними. Він розумів, що то невідмінна прикмета кождого 
такого горячого, поролонового часу, який переживала тоді га
лицька суспільність. „При современныхъ внутреннихъ отноше
ніяхъ въ Галичинѣ, при массѣ вопросовъ экономическаго и по
литическаго характера, остающихся неразрѣшенными въ согласіи 
съ жизненными интересами большинства мѣстнаго населенія, на
прасно было бы тѣшить себя химерами и ожидать, что изученіе 
прошлой и современной жизни этого народа можетъ идти въ духѣ 
спокойномъ, безпристрастномъ, такъ сказать -  академическомъ“, 
писав він в огляді перших томів і з вдоволеннєм підчеркував, 
що Товариство дбає про те, щоб в обговорюваннє сих горячих 
питань внести науковий метод, прийняті в культурних і на
укових кругах Европи способи обговорювання таких питань. 
Навпаки витикав всяке ухиленне від обєктивного трактования 
їх. Зазначуючи, що редакція III  т. „Записок“ (Ол. Бар- 
вінський) додала до поданої там статі В. Будзиновського про 
аграрні відносини редакційне застереженнє, він закидає редакції, 
що вона непотрібно застерігаєть ся против виводів автора, воли 
їх не годні збити фактами економісти й публицисти шляхет
ського табора. Його не вражали трудности, яві приходило ся 
поборювати в творенню самого орїана наукової роботи —  нау
кової української мови, здатної до докладного віддавання нау-
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нової мисли. Навпаки, він бачив великі усьпіхи в сїм напрямі. 
„Что касается, въ частности, до вопроса о языкѣ, на которомъ 
„Общество“ публикуетъ свои труды“, писав він —  „дѣло sto, 
какъ всякое серьезное дѣло, представляетъ на первыхъ порахъ 
много техническихъ трудностей; но трудности эти отнюдь не 
нео преодолимы, и вышедшіе томы „Записокъ“ доказываютъ это 
блистательнымъ образомъ, въ чемъ легко убѣдиться всякому зна
комому съ языкомъ, обратившись къ самымъ „Запискамъ“. Не 
переставав він, з. огляду на свою авдиторію, вказувати на при
родність і законність-ідеї — наукової роботи на своїй рідній 
мові. З радістю підносив він розвій і успіхи Товариства на 
науковім полі, поступ „Записок“, перші овочі мого історичного 
семінара у львівськім університеті (1897, VII). Болїв душею 
над тяжкими хвилями й крізами, яві приходило ся переживати 
Товариству й його науковій роботі, але не переставав підтриму
вати в своїх читачах віру в успіхи національної культури. 
„Общество Шевченка во Львовѣ, пише він в 1898 р., встрѣ
чаетъ свой первый юбилейный годъ въ полномъ разгарѣ дѣя
тельности на пользу родного языка и литературы и съ чув
ствомъ нравственнаго удовлетворенія можетъ оглянуться на прой
денный нелегкій путь, не унывая предъ трудностями, еще 
предстоящими. Милостивъ Богъ! Въ планы природы, очевидно, 
не входитъ погибель живыхъ народныхъ организмовъ, способ
ныхъ къ самостоятельному и оригинальному развитію“.

* * *

З вінцем 1890 р. Молчановський перейшов з судівництва 
до адмінїстраційної служби, вступивши до канцелярії київського 
їенерал-їубернатора, з початку начальником отдѣленія, а піз- 
нїйше, в 1902 р. став управляющим канцелярією. Не знаю мо
тивів, але був то невірний крок. Навіть в „сповійнїйших“ часах, 
в 1890-х рр., тутешня атмосфера була не для Молчановського, не 
кажучи за останні роки. Правда, за їенерал-їубернаторства Дра- 
гомирова йому усьміхнула ся надія вернути ся до наукової ро
боти: Драгомиров цінив Молчановського яв ученого і 8 свого 
боку давав йому можність уділяти щось для сеї роботи. Молча
новсьвий в тім часі заінтересував ся матеріалами до історії 
української козачини в шведськім державнім архиві, про яві 
з’явили ся тоді звістки в наукових справозданнях. В 1898 
і потім 1899 р. йому дано відпустку і підмогу для архиваль- 
них зайнять в Стокгольмі, і Молчановський з запалом узяв ся



12 М. Грушевський

до збирання матеріалів до історії дипльоматичних вносин Хмель
ницького і його наступників в шведським правительством (ко
ротке справозданне його в зайнять в „Б. Старині“ 1899, IV). 
Не перший раз він вибрав том матеріалів для історії сих вносин 
в пятдесятвх і шістьдесятих роках XVII в.'Збірка ся була видру- 
кована, як том Архива Югозап. Россіи, треба було тільки вступної 
розвідки, і вона гнайшла ся, як я чув, майже вповні викінченою 
в паперах Молчановського по його смерти, так що ся посмертна 
робота його має незадовго появити ся в сьвіт. З пізнїйшого 
часу папери до часів Орлика Молчановський передав нині 
в 1905 р. для опублікованим в виданнях Наук, товариства ім. 
Шевченка: разом з иньшини матеріалами про Орлика, збираннєм 
котрих займав ся п. Ф. Голїйчук, вони мають увійти до корпуса 
матеріалів по історії козачини. ^

Бурхливі часи, що насували ся на Росію в японською вій
ною, припали як раз на час по виході Драгомирова з генерал- 
їубернаторства, і для Молчановського настали тяжкі часи. Боли 
перед тим його становище було трудне, воно стало тепер просто 
неможливе. Я бачив його в осени 1905 р., і він зробив на 
мене вражінне чоловіка морально розбитого, задавленого роботою, 
майже непритомного. Серед невимовного нервового напруження, 
серед тяжких моральних гризот стала розвивати ся серцева хороба, 
придбана ще в часах студентських „історій“. Молчановський розу
мів сам убійчі обставини свого житя, носив ся з гадкою пошукати 
иньшого зайнята, але перше ніж сей плян встиг сповнити, на
дійшла катастрофа. Він вмер від розрива серця в своїй канце
лярії, приймаючи мати одного увязненого, що прийшла просити 
за сина.

Смерть Молчановського викликала жаль і сум в найріжнїйших 
кругах, де знали його як наукову силу, страчену для науки за
вдяки університетському режіму Росії, як відданого свому народови 
чоловіка, котрого обставини засудили на ролю потайного його 
приятеля і помічника, і як чесну, гуманну, поступову людину, що 
на своїй впливовій позиції богато робила для всіх, кого зачі
пали своїми зубами колеса „старого прижиму“.

„Завтра поховають його, писав оден з київських публи- 
цистів. Відповідно до прийнятої етикети, він має лежати в труні 
в мундурі дійсного статського совітника, на віку труни має 
видніти ся іппада і трикутний капелюх з золотим шитєм, за 
труною мають нести ся ордери на оксамитній подушці, і в сїй 
обманові може й нікому не прийде в голову, що покійник був
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найиѳньшѳ чиновником і що в потайних сховках своєї душі 
заховав, як сьвятощі, всі найліпші ідеали своєї понурої моло
дости.“

Він заховав їх. І  траіедія його житя була в тім, що він 
сьвято ховав сї ідеали, не маючи спромоги, не чуючи відваги 
їх  реалізувати всі ми силами своєї богато обдарованої душі. Гіршу 
долю трудно виміркувати!

Не ховайте в сховках своїх душ їх —  своїх ідеалів —  
ви, молоді сини нашої суспільности, молоді адепти нашої на
уки, виносячи їх в житє з грізних і понурих часів своєї тепе
рішньої молодости 1 Здійсняйте їх, реалізуйте їх —  скільки 
стане ваших сил! Досить уже б тих задавлених, замучених 
житєн і його безмисльностями наших людей, число котрих по
повнив отеє собою наш товариш, приятель і друг Никандр 
Молчановський.


