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ЯК ОДРУЖИВСЯ МИХАЙЛО ГРУШЕВСЬКИЙ

У нещодавно виданому фотоальбомі “Михайло Грушевський” 
під світлиною львівської церкви Св. Апостолів Петра й Павла вказано, 
що тут 1896 року вінчалися Михайло Грушевський і Марія Вояков- 
ська1. Проте джерела говорять про інше. Так у тогочасному номері 
газети “Діло” у рубриці “Дрібні вісті” знаходимо таку замітку: “Нині 
26-го нового стилю мая відбуде ся в Скалі в домі тамошнього пароха о. 
Левицького вінчане п. Михайла Грушевського, професора історії в 
університеті львівськім, з панною Марією Вояковскою, учителькою зі 
Львова”2. На Скалу, як місце одруження М. Грушевського вказується і 
в нещодавно перевиданій статті Олеся Степового3, котрий свого часу у 
метричній книзі місцевої церкви бачив запис про одруження Михайла 
Грушевського. Ось що він пише про тогочасне перебування Грушев
ського у Скалі: “Є тут ще історичне місце історика. В саді тутешнього 
нашого приходства є липа, під якою, як оповідають старші люди, наш 
історик професор Грушевський освідчився своїй першій жінці Марії з 
Вояківських. Як бачив я в тутешніх церковних документах, шлюб їх 
відбувся в Скалі в травні 1896 р. Під цею липою вони просиджували і 
тут присягалися в коханні. А липа горда, що вислуховувала похвальні 
кантати любови нашого вченого, стоїть струнка й легким шумом згадує 
давні нічні серенади двох закоханих сердець”. Цілком ймовірно, що на 
приходстві росла липа, під якою любило перебувати молоде подружжя. 
Проте, знаємо достовірно, що не міг Михайло Грушевський під нею 
“...освідчитися своїй першій жінці Марії з Вояківських”. По-перше: 
познайомився він зі своєю майбутньою дружиною, найімовірніше, у 
Львові. По-друге: дружина Грушевського завжди залишалась для нього

1 JI.B. Решодько, С.М. Панькова, Михайло Грушевський (Фотоальбом). Київ: 
Україна, 1996, стор. 26.

2 Діло у 14 (26) травня 1896 p., ч. 106, стор. 3.
3 О. Степовий, “Там, де Збруч річку проходили... (Скала)”, Літопис 

Борщівщини, 1994, № 6, стор. 46. (Передрук: Новий час, 1930, ч. 94,22 серпня).
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не тільки першою, але й єдиною, оскільки двічі, чи більше разів він 
одруженим не був. По-третє: походила вона з давнього шляхетського 
роду Вояковських, а не Вояківських4. Відомо також, що на шлюб Марії 
Вояковської з Михайлом Грушевським у Скалу було запрошено 
Наталю Кобринську5.

Церква Святого Николая у Скалі, в котрій о. Олександр Jle- 
вицький здійснив обряд вінчання, на щастя, дотривала до наших днів. 
Споруджена ще попередником о. Олександра, отцем Келестином Кос- 
тецьким у 1882 р., згодом парохом у Чернівцях, вона й тепер 
імпозантно виділяється серед навколишньої забудови і є немалою 
оздобою містечка.

У 1885-87 рр. Марія Вояковська навчалась в учительській 
семінарії м. Львова6. Отримала свідоцтво з відзнакою 1 липня 1887 р. і 
була спрямована практиканткою на Поділля, в містечко Скала над 
Збручем, де і почала працю з 1 серпня. У Скалі мешкала її сестра 
Кароліна Олімпія, на той час вже дружина місцевого пароха о. Олек
сандра Левицького7. Першого жовтня 1889 р. Марія Вояковська 
отримала диплом учительки і повинна була навчати дітей у Скалі ще 4 
роки8. У Скалі була вона безплатною практиканткою до 1890 р.9.

У Києві, в історичному архіві зберігається листування Марії 
Сильвестрівни зі Шкільними Радами Львова, Станиславова та Борщева 
з приводу одержання нею учительської посади. Так у листі з 5 грудня 
1888 р. вона просить надати їй грошову допомогу10. На 9 аркушах 
справи занотовано повідомлення Борщівської Шкільної Ради про 
призначення її на посаду вчительки з річною оплатою 300 золотих 
ринських. До праці повинна була приступити 31 серпня 1891 р. замість 
учителя Бенедикта Житкевича.

В листі зі Скали з 25 вересня 1891 р.11, заадресованому Ста- 
ниславівській Шкільній Раді, Марія Вояковська повідомляє про те, що 
вона, як тимчасова вчителька 4-клясової народної школи в Скалі, 
виконує свої обов’язки ось уже п’ятий рік і просить надати їй місце 
учительки в 4-клясовій жіночій школі м. Станиславова. З цих заходів 
нічого не вийшло. Борщівська Шкільна Рада 26 жовтня 1892 р. повідо

4 Див: Р. Дзюбан, “Рід Вояковських”, Шоста наукова геральдична 
конференція. Львів, 1997, стор. 118.

5 К. Кріль, “Михайло Грушевський і Наталія Кобринська”, Михайло 
Грушевський і Західна Україна. Львів, 1995, стор. 213.

6 Центральний Державний Історичний Архів України у м. Києві (далі ЦДІАК), 
ф. 1235, on. 1, спр. 925, арк. 21. Матеріали з архіву у Києві ласкаво надав для 
користування п. Ігор Скочиляс, за що висловлюємо йому щиру подяку.

7 Р. Дзюбан, “Рід Левицьких”, Літопис Борщівщини. Випуск 8. Борщів, 1996, 
стор. 76-82.

8 ЦЩАК, ф. 1235, on. 1, спр. 925, арк. 21 зв.
9 Там же, спр. 926, арк. 11.
10 Там же, арк. 4.
11 Там же, арк. 13.
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мила, що знайшла їй заміну в Скалі12, проте у лютому і 10 серпня 1893 
р. вона все ще перебувала в містечку13. Зацитуємо документ:

“Зі сторони Заряду Школи в Скалі посьвідчується, що п. 
Вояковська Марія працює при тутешній школі через 6 літ і через той 
час під взглядом праці в Школі, як і поведеня дуже пильно, з дуже 
добрим успіхом працює і поводить ся. Заряд 5-клясової школи в Скалі.

10 серпня 1893 р. Юліян, упр.-вчитель”.

Пройшло декілька днів і 17 серпня Борщівська Шкільна Рада 
повідомила Вояковську, що вона, у зв’язку з реорганізацією школи в 
Скалі звільняється з посади молодшої вчительки і праця її завер
шується з кінцем серпня 1893 р.14. З вересня 1893 р. Марія Вояковська 
виїхала зі Скали до Львова на посаду учительки-практикантки 
польської Першої міської Жіночої Виділової Школи ім. королеви 
Ядвіґи, що була сполучена з 4-клясовою народною школою15. Згідно з 
офіційним реєстром, у 1895 р. вона все ще була на посаді учительки- 
практикантки.

В цей час вона деколи навідувалась до Скали, що видно з листа 
о. Олександра Левицького, який і подаємо16:

“Коханий товаришу!
Дня 31 січня устроюємо у себе концерт. Такі концерти в нас 

звичайно дуже величаво відбувають ся, тож бажаю, щоб Маринця 
Вояківська і Люсьуня17 були також на тім вечерку, тим більш, що 
попри то буде у нас з’їзд родинний.

Гадаю, що мені ся не відкажеш, і уволиш їм тую благую вість 
відвістити, щоб ся приладжували; щоб могли виїхати в вівторок 
вечором.

Скала, 25/1, 1895.
Ал. Левіцкий”.

Гадаємо, що зі своїм майбутнім чоловіком Михайлом Гру- 
шевським Марія Вояковська могла познайомитися чи не в перші дні 
його приїзду до Львова. Так Кость Паньківський-молодший в листі до 
Любомира Винара писав:

“В перших роках 1890-их жили близько і приятелювали у 
Львові три жінки-учительки: найстарша Йосифа Федак, роджена 1866 
року, потім замужем Паньківська, моя мама, середня Марія Вояков
ська, роджена около 1870 року, пізніше Грушевська, наймолодша

12 Там же, арк. 19.
13 Там же, арк. 19,23.
14 Там же, арк. 30.
15 Там же, арк. 31.
16 ЦДІАК, ф. 1235, оп. 1, спр. 947, арк. 31. Знаходиться серед листів до Марії 

Вояковської, але писаний, очевидно, до її брата о. Сильвестра в с. Богданівну (біля м. 
Підволочиськ).

17 “Люсьуня” -  донька о. Олександра, Людмила Левицька.
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Ольга Барвінська, донька Гофрата Олександра, роджена 1874 року, 
пізніше Бачинська”18.

Далі К. Паньківський згадує, що при вінчанні його батька з 
панною Йосифою Федак, яке відбулося 16 лютого 1895 р., свідками 
були Грушевський і д-р Степан Федак. На це звернув увагу у своєму 
дослідженні Б. Пиндус, котрий пише, що: “Саме на весіллі та під час 
дво-триразових відвідин вечорниць “Бесіди” і приглянулась молодому 
професорові Марія Вояковська”19. Як свідчить запис у метричній книзі 
церкви Успення Богородиці у Львові, саме 16 лютого (очевидно нового 
стилю -  Р. Д.) і відбувся шлюб К. Паньківського-старшого20. Проте, на 
нашу думку, знайомство Мих. Грушевського з Марією Вояковською 
відбулось значно скоріше. В. Горинь про одруження Мих. Грушев
ського, правда, без посилання на джерело, пише, що М. Грушевський 
“...будучи поглинутий своїми викладами і виданнями, захоплений 
ідеєю розбудови українства, [...] -  зовсім забув, що йому треба 
подумати про другиню. На щастя, така особа знайшлася і сама поста
вила вченому питання, чому не шукає собі пари. Університетський 
професор Михайло Грушевський іспит на освідчення склав успішно”21. 
Жила тоді у Львові ще одна панна, з котрою приятелювала Марія 
Вояковська, а саме Соломія Крушельницька2 .

Як відомо, Михайло Грушевський прибув до Львова, щоб 
очолити університетську катедру “Всесвітньої історії з спеціяльним 
оглядом на історію Східної Европи” в суботу 29 вересня нового стилю
-  саме в день свого народження23. Йому тоді виповнилось 28 років. 
Напевно, на двірці його міг зустріти хтось із родини Барвінських, 
оскільки, як це ми бачимо з листування Мих. Грушевського з Ол. 
Барвінським, саме він клопотався за влаштування його у Львові24. Та й 
поселився Грушевський на вул. Длуґоша, 5 (тепер вул. Кирила й 
Методія) неподалік від помешкання Барвінських, котрі тоді проживали 
за адресою вул. Миколая, 13 (тепер вул. Грушевського), на 2 поверсі. 
Саме в Барвінських і міг познайомитися Грушевський зі своєю

18 Л. Винар, Михайло Грушевський: історик і будівничий нації. Нью-Йорк, 
Київ, Торонто, 1995, стор. 215.

19 Б. Пандус, “Особисті та родинні сторони життя сімейства Грушевських і їх 
зв’язки з Тернопільщиною”, Тернопілля’96 (Регіональнийрічник), кн. 2. Тернопіль, 1996, 
стор. 177.

20 Центральний Державний Історичний Архів України у м. Львові (далі 
ЦЩАЛ), ф. 201, оп. 4а, спр. 3372, арк. 30 зв.

1 В. Горинь, Вілла Михайла Грушевського у  Львові. Львів, 1999, стор. 8.
22 В. Горинь, “Невідомі листи С. Крушельницької до М. Грушевської”, Дзвін, 

(Львів), 1993, №3, стор. 97, В. Горинь, “Невідомі листи Соломії Крушельницької*”, 
Культура і життя, №35, 10 вересня 1997, стор. 3. Марія Вояковська, як випливає з 1-го 
листа, познайомилася з Соломією Крушельницькою близько 1893 року.

23 Діло, 1894, ч. 209, стор. 2.
24 JL Зашкільняк, “Не маю інтересе більшого, як добро свого народу”, 

Пам ’ять століть, 1996, №2, crop. 71-87.
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майбутньою дружиною.
В неділю наступного дня Грушевський “загостив на послідне 

представленье руского театру”, а саме комедію I. Франка “Учитель”, а 
в антрактах мала відспівати Соломія Крушельницька твір Лисенка 
“Коби мені намисто” і “Цвітку” Матюка... Цілком очевидно, що при
ятелька Крушельницької, Марія Вояковська була присутня на цій 
виставі.

Листаючи далі сторінки тогочасних львівських газет, дедалі 
більше переконуємось, що познайомитись і розвинути своє знайомство 
з майбутньою дружиною міг би М. Грушевський саме у перші дні свого 
перебування у Львові.

Це і його перший виступ у п’ятницю 12 жовтня перед 
університетською авдиторією, де були присутні: посол до державної 
ради Ол. Барвінський, проф. університету д-р Ом. Огоновський та 
численна українська учительська і студентська громада. Це і похорон у 
вівторок 18 жовтня несподівано померлого Ом. Огоновського, над 
могилою котрого на Личаківському цвинтарі виголосили свої промови 
Ол. Барвінський та М. Грушевський, та ще багато різних громадських 
зібрань, лекцій, вечірок, на яких неодмінно були присутні як Михайло 
Грушевський, так і Марія Вояковська...

У Львівському історичному архіві пощастило виявити деякі 
документи, які підтверджують усе вище сказане. Маємо на увазі 
метричні книги одруження парафіян львівських церков Святих Петра й 
Павла та Святого Георгія.

Як відомо, М. Грушевський був православним, відвідував у 
Львові єдину на той час православну церкву Св. Георгія, де в днях 2 
(14), 5 (17) і 12 (24) місяця травня 1896 р., за старим і новим стилями, 
як записано в метриці вінчаних, відбував сповіді, готуючись до 
шлюбу25. Отже, 24 травня майбутнє подружжя ще перебувало у Львові. 
Наступні записи у святогеоргіївській книзі: “бракосочетался в 
уніятской церкви” та “Вінчан в Скалі пов. Борщев в гр[еко-] 
ун[іятской] церкві дня 14 (26) мая свящ[еником] Александрам] 
Левицким пар[охом] в Скалі по гр[еко-] католическому] обряду” 
здійснено відразу після повернення молодого подружжя зі Скали 6. 
Слід додати, що сповіді не могли відбутися в існуючій тепер новій 
церкві Св. Георгія, оскільки “посвященє угольного каменя під 
будову...” мало місце 4-го жовтня 1897 року за новим стилем27. Слід 
додати, що Мих. Грушевський був епітрофом, тобто, опікуном церкви, 
що будувалася.

25 ЦЦІАЛ, ф. 201, оп. 4а, спр. 6826, стор. 17,18.
26 Р. Дзюбан, “Грушевський одружився в Скалі”, Львів, 27 лютого 1999 p., №5 

(867), стор. 8. Тут, через некваліфіковане редакторське втручання (скорочення), важко 
зрозуміти про метричну книгу якої саме церкви йдеться.

21 Діло, №215, Львів, вівторок 5 жовтня 1897 p., crop. 3.
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Приїхали Грушевські до Львова десь після 31 травня, оскільки 
саме цим числом відмічений десятий запис у книзі одружень церкви 
Св. Петра й Павла міста Львова. Одинадцятий запис повідомляє про 
шлюб М. Грушевського у Скалі 26 травня 1896 р., але повідомлення, 
що подія мала місце у Борщівському повіті, як це видно з ілюстрації, 
чомусь залишилось недописаним28.

Будинок № 17, в котрому до одруження мешкала М. Воя- 
ковська у Львові, знаходиться на вулиці Пекарській. Стояв на території 
парафії церкви Св. Петра і Павла та дійшов до нашого часу в сильно 
перебудованому вигляді.

Свідками під час шлюбу були О. Йосиф Балько -  парох 
недалекого від Скали села Турильча, та вже згадуваний рідний брат 
Марії, Омелян Вояковський, на той час капітан 100-го легіону піхоти з 
Кракова.

Метрична книга народжених церкви Св. Петра і Павла у Львові 
зберегла для нас і запис про народження Катерини Грушевської29.

Про Омеляна Вояковського відомо небагато. Ще його мати 
Кароліна зуміла видобути для нього з особистого скарбу цісаря 
Франца-Йосифа стипендію для навчання у віденській Військовій 
Академії. Маючи покликання на військового, з відзнакою закінчив 
Академію і відтоді нераз отримував високі відзначення за військові 
заслуги. Помер 1910 року, коли вже мав ранг полковника і служив 
комендантом полку залоги перемиської фортеці.

Йосиф Балько був представником старої священничої родини. 
Як подають церковні реєстри, народився 1851 р., був рукоположений 
1877 р., а інституйований 1888 р. Був одружений, мав двох синів: 
Дениса й Володимира та доньку Марію, котра вийшла заміж за 
Модеста Левицького -  сина скалецького пароха о. Олександра.

Будівля плебанії не збереглася, але збереглась її світлина. Тут 
проживала Марія Вояковська, тут відбувались скромні післяшлюбні 
торжества, тут згодом неодноразово бував Михайло Грушевський. 
Майже завжди, два рази протягом року, переважно на великодні і 
різдвяні свята сімейство Грушевських по тижневі і більше гостювало в 
Левицьких. Окрім Модеста Левицького, згодом заслуженого музичного 
діяча і диригента, в о. Олександра було ще п’ять доньок: Ганна, Марта, 
Стефанія, Людмила та Ольга30.

На плебанії Михайло Грушевський знаходив спокій і 
відпочинок від повсякденної праці. Родинні перекази доносять до нас 
цікаві і досить комічні епізоди про скалецьке життя історика. За одним 
із них, щоби заспокоїти свої нерви, М. Грушевський, на чимале

28 ЦДІАЛ, ф. 201, оп. 4а, спр. 332, стор. 70.
29 ЦДІАЛ, ф. 201, оп. 4а, спр. 335, стор. 6.
30 Р. Дзюбан, “Рід Левицьких”..., стор. 76.
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здивування оточуючих, любив рубати дрова31. За іншим спогадом, 
перебуваючи у Скалі, Михайло Грушевсысий “не міг терпіти кракання 
ворон і посилав дівчину-служницю розганяти їх для нього”32.

Подружжя Левицьких також час від часу навідувалось до 
Львова, на Софіївку, де на вул. Понінського, 6 з 1902 р. у власній віллі 
проживали Грушевські. Так у своєму щоденнику дня 10 липня 1908 
року історик занотував: “Приїхали з Скали Костик і Оліня...”33. Тут 
Костик -  о. Олександер Константан Левицький, а Оліня -  його 
дружина. Про родину Левицьких ми вже писали, але, безумовно, вона, 
як і сімейство Вальків, заслуговує докладнішого дослідження, як і 
ґрунтовного вивчення вимагає перебування Михайла Грушевського та 
членів його сім’ї у Скалі та на Борщівщині.

31 Там же.
32 Спогад покійної Тетяни Калитовської-Зінько (померла на Великдень 1999 

р.), був записаний після виставки в Музеї І. Франка, присвяченої приїздові Мих. 
Грушевського до Львова 1894, дня 10.11.1994 р. автором цих рядків і знаходиться у 
нього.

331. Гирич, “Щоденники М.С. Грушевського (1904 -  1910)", Київська старови
на, Київ, 1995, 4.1, стор.22.


