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В ступ

У 1974 році, з нагоди започат увапня нового серійного видання
У.1.Т. «Грушевськіяна», ми писали, що плянуемо передрукувати деякі 
рідкісні праці М. Грушевського, які мають безпосередне відношення
рідкісні праці М. Грушевського, які мають безпосередне відношення
рідкісні праці М. Грушевського, що мають безпосередне відношення
до діяльности і творчости історика. Одним з найваж ливіших біогра
ф ічних джерел являється А в т о б і о г р а ф і я  Грушевського з 1926 
року. Це видання вийшло у К иєві, як  рукопис, з нагоди ювілейного  
відзначення 60-и річчя з дня народження і 40-а річчя наукової праці 
М ихайла Сергієвича. У першому випуску «Груш евськіяпи» (1974) ми 
згадали, що бажаємо перевидати А в т о б і о г р а ф і ю  М. Груш ев
ського з 1926 року і тим самим зробити її приступною для ш ирш их  
кругів дослідників і читачів. Це тепер робимо.

Треба згадати, що київську автобіографію історика в 1930-их ро
ках вилучено з совєтських бібліотечних фондів в Україні і знищено. 
Сьогодні А в т о б і о г р а ф і я  е надзвичайно рідкісним виданням . А в
тор цих рядків довгий час ш укав за київською біографією Груш ев
ського по головних європейських і американських бібліотеках, але 
безуспішно. Лише з великим трудом А в т о б і о г р а ф і ю  одероюано 
за посередництвом інж. Лева Биковського з одної університетської біб
ліотеки в Росії. За це складаємо йому щ иру подяку.

Ми виріш или до тексту А в т о б і р г р а ф і ї  додати відповідні при
мітки і пояснення, як і допоможуть повніше схопити головні етапи 
життя і творчости М ихайла Грушевського і рівночасно поширюють 
джерельну базу цього видання. В окремій статті обговоримо характер
і зміст київської біографії М. Грушевського. Першу спробу порівнап- 
ня автобіографії історика з 1906 і 1926 років ми подали в праці «Авто
біографія М ихайла Грушевського з 1906 і 1926 років як  джерело для  
вивчення його життя і творчости» ( У к р а ї н с ь к и й  І с т о р и к  
том. X I, ч. 1— 3, 1974. Стор. 103— 135).

Текст А в т о б і о г р а ф і ї  з 1926 року передруковуємо без змін, 
зберігаючи правопис автора. Віримо, що перевидання цього рідкісно
го видання спричиниться до повнішого вивчення життя і творчости 
нашого найвидатнішого історика й організатора українського науко
вого життя.

JL Винар
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АВТОБІОГРАФІЯ 
Друкується, я к  рукопись 

Київ — 1926

І
Я .походжу з давньої (звісної з  XVIII в.), але бідної духовної роди

ни Грушів, пізніше Грушевських, що загніздилася в Чигиринськім 
повіті.1 Були се переважно дячки, ‘паламарі, але дідові мойому Ф е
дорові вдалось дійти священства і перейти під Київ, до села Лісни
ків,2 і се помогло батьку мойому Сергію вийти на дорогу, хоч він ра
но зіставсь сиротою, але завдяки енерґії й здібностям осягнув вищу

1 Грушевський згадує в Автобіографії, що походить з давної священи- 
чої родини в Чигиринськім повіті знаної з 18-го століття. Не пише нічого 
про можливість його походження з козацьких родів у 17-му столітті. Іван 
Крип’якевич припускає, що М. Грушевський походив з козацького роду і 
у зв’язку з даною гіпотезою згадує про військового писаря Івана Грушу з 
часів Хмельниччини. Пізніше, пише Крип’якевич, Груші «замінили шаблю 
на хрест — стали пан-отцями, але багацтвом ніколи не славилися» (І. Кри
п’якевич, Михайло Грушевський, Львів 1935, стор. 9). Гіпотеза Крип’яке- 
вича, на нашу думку, не видержує критики. М. Грушевський доволі док
ладно досліджував діяльність козацького дипломата і здібного канцеляри
ста Івана Груші за часів Б. Хмельницького і Івана Виговського (Гляди 
Історія України Руси, том IX, ч. 2, стор. 1300-1310, 1311-1313; том X, стор. 
191, 284-285, 287). Важко припустити, щоб М. Грушевський, обзнайомлений 
з родом Івана Груші, не згадав у своїй автобіографії будь-якого родинно
го зв’язку з цим видатним козацьким дипломатом.

Я не виключаю можливости, що рід М. Грушевського виводився з ко
зацького роду в 17 столітті. Переглядаючи Реєстри Запорозького Війська з 
датою 1649 року (видані О. Бодянським в Чтения в Обществе истории и 
древностей российских, 1874-1875, також окремою книжкою) ми знайшли 
цікаві інформації про рід Груш у різних козацьких полках. І так у Біло- 
серківському полку знаходимо козацьке прізвище «Павел Грушка» з мі
стечка Чорний Камінь (Реєстри, стор. 117); у Золотоніській сотні Черка
ського полку діяв козак «Панько Грушовський» (Реєстри, стор. 56), а та
кож «Федор Грушовского сын» (стор. 57). У Ясногородській сотні Київ
ського полку є зареєстрований «Хвесько Грушко» (стор. 210). У Медвидів- 
ській сотні в Чигиринському полку знаходимо реєстр 291 козаків, а між 
ними «Мисько Грушынь зать» (цит. пр., стор. 10). З того виходить, що мати 
Миська — Грушиха була вдовою, а її чоловік називався Груша. Отже ко
зацький рід Груш за Богдана Хмецьницького проживав на території Чи
гиринського полку. Існує правдоподібніть, що священичий рід Грушевських
з 18-го століття є безпосередньо пов’язаний з козацьким родом Груш з мі
стечка Медведівки біля Чигирина у 17-му столітті. Питання козацького 
родоводу Михайла Грушевського і його предків вимагає дальшого дослід
ження.

2 Про отця Федора Грушевського, діда історика, не маємо потрібних 
джерельних матеріялів. Село Лісники в княжі часи належало Києво-Пе- 
черській Лаврі, а згодом Видубецькому монастирю. Федір Г. правдоподібно 
помер у 40-их або 50-их роках XIX століття.
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освіту й не (принявши священня, віддався діяльности «педагогічній, був 
спочатку «професором» в семінаріях переяславсько-полтавській і ки
ївській, потім директором народніх шкіл на Кавказі, а бувши авто
ром одного популярного в Росії підручника слов’янської мови, не тільки 
міг забезпечити нам дітям, можливість, не журячись за хлібом на
сущним, віддаватися науковій роботі за молоду, а й зіставив по собі 
досить значний маєток — в значній части .призначений ним знов таки 
на ці ли гуманітарні (стипендії й школу).3 Мати — Глафіра Опокова 
(recte Опоцкевич), походила з широко розгалуженої в полуднево-за
хідній Київщині священичої родини.4 Я був їх  старший син, роджений
17 вересня ст.іст. 1866 p.,5 в Холмі, де батько був тоді (дуже коротко) 
учителем «ігреко-уніятської» гімназії. Виростав на Кавказі, куди бать
ко перейшов в 1869 p.: в Ставрополі (1870—8) потім Владикавказ^

3 Сергій Грушевський народився в Чигирині у 1833 році. Він закінчив 
Київську семінарію і духовну академію у 1859 році й одержав диплом ма
гістра богословії. Спершу учителював у Полтавській Духовній Семинарії, 
а згодом у 1860-их роках став професором Духовної Семинарії у Києві. 
У 1865 році С. Г. перейшов на службу до міністерства освіти і став учи
телем гімназії і директором учительської семінарії у Холмі. У 1868 році, у 
зв’язку з хворобою, одержав звільнення від педагогічної праці і перебу
вав на відпочинку. У 1869 році С. Г. переїхав на Кавказ, спершу прожи
вав в Кутаїсі, згодом в Ставрополі (від 1870 p.), а з 1878 року у Владикав
каз!. С. Грушевський був спершу інспектором народних шкіл, а згодом став 
директором народних шкіл Ставропольської і Терської області.

Сергій Грушевський був добродієм-меценатом НТШ і мав великий вплив 
на формування світогляду молодого Михайла. Помер у Києві 9 лютого 
1901 року. Докладніше про його життя і діяльність подано в некролозі у 
Літературно-Науковому Вістнику, т. 13, 1901, стор. 220.

4 Мати Михайла Грушевського, Главіра з роду Опок-Опоцкевичів, по
ходила із знаного священичого роду в південно-західній Київщині. В Авто
біографії історика не знаходимо даних про місце і дату народження та 
смерти його матері. З інших джерел знаємо, що Главіра Грушевська по
мерла ЗО січня 1918 року в київськім шпиталю. Смерть безпосередньо спри
чинена пожарем і зруйнуванням большевиками будинку Грушевських за
пальними кулями 24 січня.

Про смерть матері Грушевського знаходимо короткі дані у Вістнику 
СВУ, ч. 14, 1918, стор. 213. Про знищення будинку Грушевського подала 
важливі дані пані Євгенія Кричевська, «Пожежа будинку Михайла Гру
шевського», Нові дні, ч. 105, 1958, стор. 13-20.

В Автобіографії з 1926 року Грушевський пропустив вістку про смерть 
його матері безпосередньо спричинену большевиками. Тут треба також 
зазначити, що в своїх автобіографіях із 1906 і 1926 років Михайло не зга
дує про свого молодшого брата Олександра Грушевського (1877 — помер 
правдоподібно перед 1940-им роком) і сестру Ганну Шамрай. Брат і сестра 
М. Грушевського були здібними істориками.

5 Повний текст метрики історика подав В. Міяковський у статті «До біо
графії М. Грушевського», Український Історик, ч. 1-4, 1976, стор. 116. Ко
роткі дані про життя Грушевських у Холмі в моїй праці Молодість Михай
ла Грушевського (1866—1894), Мюнхен—Нью-Йорк, 1967, стор. 6—7.
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зрідка звідуючи Україну.6 Одначе, під впливом оповідань батька, що 
заховав тепле прив’язання до всього українського — мови, пісні, тра
диції, в мені рано збудилося й усвідомилося національне українське 
почуття, піддержуване книжками, тими рідкими поїздками на Укра
їну, що малювалася тому в авреолі далекої «відчини», і  контрастом 
чужеплеменної й чужомовної «чужини». Рано набравши охоти до чи
тання, позбавлений дитячого товариства, відірваний від грунту, я  ви
ростав серед мрій і фантазій, замкненим в собі відлюдком. В тифли- 
ській гімназії, куди віддано мене в р. 1880,7 я  з запалом читав все, що 
міг дістати з історії, історії літератури й етнографії України, і скрі
пивши книжними джерелами те знання української мови, яке виніс з 
дому, став пробувати свої сили в белетристиці — прозі і віршах. 
1884 р. вислав я  перший транспорт сих своїх проб пера Ів. Сем. Jle- 
вицькому-Нечую, якого адресу вичитав в Очерках історії укр. літера
тури Петрова. Заохочений ним, я далі працював над виробленням 
своєї мови й белетристичного хисту; з сих часів надруковані були мої 
оповідання: «Бех-аль-Джугур», написане на поч. 1885 р. під впливом 
справоздань, з  тодішньої -Суданської кампанії, іпідогрітих близшими
— кавказькими вражіннями (друк, в «Ділі», літом 1885 р.) і «Бідна 
дівчина» — написане на тлі близьких мені з батьківських оповідань 
обставин сільського учительства (вони передруковані в збірці моїх 
оповідань, тим часом видруковані против моєї волі й відомости перші 
проби з 1884 р. не були в нім повторені). Моєю мрією в тих часах стає 
зробитися з часом українським літератором, видавцем і — ученим.8

6 Поїздки на Україну родина Грушевських відбувала що третий рік. 
Вони були для молодого Михайла тим євшан-зіллям, яке збудило в юнака 
любов до рідного краю, «його природної красоти, етнографічних особливо
стей, мови, пісні, поезії». М. Грушевський, «Як я був колись белетристом», 
Під зорями. Київ 1928, стор. 7.

7 Ґімназійну освіту здобув Грушевський у клясичній Гімназії у Тифлісі 
(Тблісі) в роках 1880-1886. Він був одним з найкращих учнів. Про ці часи 
знаходимо цікаві інформації в автобіографічному нарисі Грушевського «Як 
я був колись белетристом». Аналіза даного періоду подана в праці Л. Ви- 
нара, Молодість Михайла Грушевського, цит. пр., стор. 9-10.

8 У 1884 році М. Грушевський написав свої перші оповідання «Страшний 
свідок», «Остання кутя» і інші. Перше друковане оповідання «Бех аль Джу- 
гур» появилося у львівському «Ділі» у 1885 році (чч. 66-68). Молодий Ми
хайло ще на Гімназійній лавці мав задушевне бажання стати українським 
письменником. Свої ранні оповідання підписував Грушевський псевдонімом 
М. Заволока. Найповніша збірка прозових творів М. Грушевського появи
лася у Києві п. н. Під зорями, В-во «Рух», 1928. 578 стор.

Микола Зеров у рецензії на дане видання писав, що Грушевському в 
белетристиці «належить свос відмітне місце в ряді авторів, що почали від
ходити від традиційної народницької прози 80-90-х pp. Він стоїть на водо
ділі межи Кониським, Грінченком — і Коцюбинським, пристаючи до нової 
техніки письма, хоч стиль його — ясний, стислий, троха суховатий, як 
стиль, скажімо, кращих оповідань В. Леонтовича («Смерть і заповіт пана 
Івана Гречки») — ще далекий від оздобленого імпресіоналізму Коцюбинсь
кого». (М. Зеров, Життя і революція, том 5, кн. 1, 1929, стор. 195-196).
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Українознавство являється для мене будучою спеціальністю, лише я 
вагався, з котрого боку підійти до нього: чи. від славистики, чи від 
історії. Монографії Костомарова, Записки о Ю жной Руси Куліша, 
збірники Максимовича і Метлинського, Історія Січи Скальховського, 
Історія слов’янських літератур Пипіна, перші річники Київ. Старини, 
перечитані мною в pp. 1881—5, послужили провідними нитками моїх 
інтересів і планів.9 Нарешті історія бере гору над славистикою; поле
міка про початки Руси, ріж ні теорії княжої Руси, полеміка слов’яно
філів з западниками, теорії початків козацтва, не каж учи про спори 
українофілів з  централистами, оборону і заперечування прав україн
ської літератури і національного розвитку викликали в мені, гімнази
сті V—VII класи, велике зацікавлення. Я читав з сеї сфери багато, 
виробляючи собі з сеї літератури, без чужого проводу (між учите
лями чи знайомими в Тифлісі <не було кому його дати в сій сфері), 
певні провідні ідеї історії, і збіраючися в університет, розпоряджав 
солідним запасом знання фактичного і теоретичного.

Тим сильніше мріяв я, як  скоріше попасти до Київа, що представ
лявся мені огнищем української наукової й літературної роботи; але 
батько, боячися мого українського запалу, а настрашений тодішніми 
студентськими «історіями», довго не годився на се, і дав згоду, тільки 
звязавш и мене обіцянкою, що я  не буду брати участи в ніяких сту

Доволі неповну аналізу письменницької творчости М. Грушевського зна
ходимо в статті Б. Романенчука «Михайло Грушевський як письменник, лі
тературний критик та історик літератури», Записки НТШ, т. 197, 1978, стор. 
21-27.

Свої погляди на письменницьку діяльність Грушевський ясно виложив 
у вищезгаданому автобіографічному нарисі: «письменство, літературна пра
ця вБ-ижалася мені найкращим уділом на землі, а обгострене національне 
почуття і культ громадського обов’язку, прищіплений батьками, в сумі зро
били для мене свого роду завдання життя — вести роботу на ниві україн
ського письменства, в інтересах українського життя». («Як я був колись 
белетристом», стор* 6).

9 Киевская старина (1882-1906) науковий місячник українознавства дру
кований в російській мові. У журналі співпрацювали В. Антонович, О. Ла
заревський, П. Житецький і інші видатні науковці. Від 1897 року в журналі 
також друковано белетристику в українській мові.

На Грушевського в ґімназійному часі і пізніше мали значний вплив пра
ці Миколи Костомарова (1817-1885) — основника народницького напрямку 
в українській історіографії. Грушевський уважав Костомарова «ідеологіч
ним провідником України» уже в Кирило-Методіївській добі. Гляди М. Гру
шевський, «Костомаров і новітня Україна». Україна, кн. З, 1925, стор. 3-20; 
Це саме можна сказати про праці і збірники українських пісень Михайла 
Максимовича (1804-1873), першого ректора київського університету і здіб
ного історика. Згодом Грушевський писав, що він перебрав від Максимо
вича «два животворчі і невмирущі гасла „.. нарід, як ціль і предмет на
укового досліду і культурної праці, і — непереривність його історичної тра
диції, як провідна нитка в усякім його орієнтуванню». Гляди М. Грушевсь
кий, «Малороссійскія песни Максимовича і століття української наукової 
праці», Україна, кн. 6, 1927, стор. 3.
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дентських гуртках. Ті роки, 1886—90, коли проходив я  університет
ський курс (на філологічнім факультеті), належали до сумних часів 
російських університетів, і київський не робив м іж  ними виїмку. На 
перший план висунено класичну філологію, все инше зіпхнено на дру
гий план, обкросно і обмежено загальними курсами; сі виклади не ба
гато могли дати по тім, що приносив з  собою добре розвинений і обчи- 
таний в якійсь сіпеціяльности гімназіст. Семінарії поетавлени були не
звичайно слабо. Система нагінок за всякою вільнішою гадкою зі сто
рони уряду й власних чорносотенців витворяли задушливу атмосфе
ру.10 Найбільша окраса тодішньої української науки проф. Антоно
вич робив вражіння чоловіка утомленого сими нагінками; він ухиляв
ся від близших зносин з  студентами й все більше відсувався від істо
рії в «спокійніші» як  на ті погані часи сфери археології, історичної 
географії, -нумізматики.11

Перші роки університету я віддав праці в семінаріях (практич. за
няттям) і викладам; з  тих семінарійних праць була видрукована потім 
одна (писана 1887 p., а кілька разів потім перероблена): «Южно-рус- 
ские господарскіе замки в половине XVI века» — моя перша істо
рична «праця»12 (перед тим було кілька історичних і історично-літе
ратурних статтей і рецензій в журналах і газетах — вони вказані в 
покажчику «Наукового Збірника» 1906 р. З  курсів і приватної лекту
ри на розвій мого наукового світогляду й інтересів мали особливо 
курси й праці з сфери суспільної економії, економічної історії, архе
ології, державного права й історії права. На третім курсі я  взявся до 
більшої праці на предложену факультетом (проф. Антоновичом) те
му: «История Киевской Земли от смерти Ярослава до конца XIV века». 
Праця дістала золоту медаль і я був зіставлений при університеті про
фесорським стипендиатом по катедрі руської історії. Се була вж е ро
бота досить дозріла: викінчена в 1890 році й потім видана (Київ, 1891,

іо Про Київський університет у 1880-их роках гляди працю В. Міяков- 
ського, стор. 117 і Л. Винара, Молодість М. Грушевського, стор. 11.

и Характеристика Володимира Антоновича (1834-1908) в автобіографії 
Грушевського вийшла доволі блідо і неповно, якщо взяти до уваги близькі 
зв’язки між ними. У своїх пізніших працях «Вол. Антонович — основні ідеї 
його творчости і діяльности» (Записки Українського Наукового Товариства, 
т. З, 1909) і «З соціяльно-національних концепцій Антоновича», (Україна, 
кн. ЗО, 1828), Грушевський дав обширну аналізу діяльности і провідних істо- 
ріософічких ідей основника Київської документальної школи українських 
істориків.

З інших професорів Грушевського у Києві треба згадати І. Лужицького, 
В. Іконнікова, П. Голубовського, О. Кістяківського, Фортинського і М. Ф. 
Владимирського-Буданова. Під час університетського навчання В. Антоно
вич мав найбільший вплив на світогляд і наукову працю М. Грушевського.

12 М. Грушевський, «Южнорусскіе господарскіе замки въ половині XVI 
вЪка», Університетскія известія, ч. 2, 1890, стор. 1-33. Прихильну рецензію 
на довідку Грушевського помістив П. Голубовський в Киевская старина, за 
серпень 1890, стор. 333-334.
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ст. XVI—520),13 вона викликала дуже похвальні відзиви в наукових 
сферах, і на її підставі пізніше я  був предложений кандидатом на ка- 
тедру історії у  Львові.

Під кінець університетського курса я почав зближатися з  людьми, 
бував в літературних і політичних українських круж ках молодіжи, 
займався їх організацією, читав в них виклади, брав участь в з а гра
ничних українських виданнях (Правді й Зорі), в укладенню перших 
книжок Записок Наукового тов. імени Ш евченка.14 Перша книжка їх, 
випущена 1892 р. була розпочата моею статтею: Громадський рух на 
Вкраїні-Руси в XII віці.15 В українських кругах Київа, де обертався я, 
привязували тоді велике значення реформі товариства ім. Ш евченка, 
ждали помочи зі сторони Поляків українському культурному й освіт
ньому рухові по т. зв. «угоді» українських народовців Галичини з 
правительством. З  початком 1891 р. проф. Антонович, вернувшися з 
подорожі в Галичину, розповів мені про план катедри української 
історії на львівськім університеті: сю катедру пропоновано проф. Ан
тоновичу, але він не хотів брати на старі плечі сього тягару, й реко
мендував мене.16 План сей був прийнятий мною з ентузіязмом, з огля

Ця праця спершу друкувалася в київських Университетскихъ изве
стиях (чч. З, 4, 5, 7, 9, 10 і 12 за 1891 рік). Н. Вахнянин переложив значну 
частину монографії Грушевського на українську мову і видрукував у львів
ському «Ділі» (чч. 109-110, 112-113, 115-116, 118, 121-125, 127-128 за 1893 рік). 
П. Б. Голубовський помістив обширну рецензію в Киевской старине, ч. IX, 
1892, стор. 431-438. Також появилися рецензії А. Шарловського (Кварталь
ній гісторични, т. VII, 1893, стор. 139-142) і пізніше М. П. Василенка, Укра
инская жизнь, ч. 12, 1916, стор. 32-33. Монографія написана на основі чи
сленних джерел і складається з 6 окремих розділів, бібліографії, генеало
гічної таблиці київських князів і карти Київщини в ХІ-ХІИ стол. Доклад
ніше обоворення праці Грушевського в моїй статті «Ранні історичні праці 
М. Грушевського і київська школа В. Антоновича», Український Історик, 
ч. 3-4, 1966.

Грушевський закінчив київський університет 24 вересня 1890 року. Про 
кінцеві іспити історика подано докладні дані в статті В. Міяковського, цит. 
пр., стор. 119-120.

14 Треба зазначити, що перед виїздом Михайла до Києва, його батько 
взяв від свого сина слово чести, що не буде брати участи в ніяких студент
ських гуртках. Це безперечно вплинуло на М. Г. в перших його студентсь
ких роках і на його ізольованість від студентського життя в Києві. В остан
ніх роках навчання М. Г. опікувався гуртком учнів Київської духовної се
мінарії і брав участь в життю Київської Громади. Про цей період його 
життя знаходимо цікаві дані у спогадах О. Лотоцького, Сторінки минулого, 
т. І, 1932, стор. 181, 225.

15 Перший свій зв’язок з НТШ М. Грушевський завдячував О. Конись- 
кому, який притягнув його до співпраці в Записках НТШ. Свої перші праці 
у Записках М. Г. містив під псевдонімом М. Сергієнко.

Про ролю О. Кониського в національному відродженні України гляди 
М. Грушевський, «Памяти Олександра Кониського», Записки НТШ, т. 39, 
кн. 1, 1901.

16 У Галичині до приїзду М. Грушевського велася затяжна боротьба 
української парляментарної репрезентації і громадських установ за ство



86 М И Х А Й Л О  Г РУ Ш Е В С ЬК И Й

ду на те значіння, яке надавалось тоді в київських українських кру
гах галицькому рухові: Кияни сподівалися сотворити в Галичині все
українське культурне огнище, літературне й наукове, працею пись
менників і учених всеї України, і здобутками чого проломити систему 
заборони українського слова й национальности в Росії, підняти в ній 
національний рух і т. д.

Та що заснування катедри української історії заставалося в сфері 
планів і навіть пішло в проволоку, треба було думати про дальші ста
дії академічного стану, і я  ладився до магістерсьокого іспиту зданого 
в 1893 р.) та працювава над магістерською дісертацією. Тема — під
дана мені тим же В. Б. Антиновичом — була вибрана досить нещас
ливо. Прийшлося вложити масу праці, щоб зробити з  неї щось відпо
відне, і хоч в результаті вийшла книга досить цінна (хоч і дуже спе- 
ціяльна) з  дуже мало обробленого поля суспільно-національної історії 
Поділля XIV—XVIII в.в. (Барськое староство. Исторические очерки, 
К. 1904),17 і два томи актових матеріялів Архив Юго-Зап. России, ч. 
VIII, т.т. І і  II, виданих разом з працею), але результати роботи роз
мірно до вложеної в неї праці були досить невеликі, і треба було ве
ликого завзяття, щоб не кинути сеї роботи, серед дороги. Що правда, 
дуже тверда школа архивальної роботи, яку я  мусів для неї перебу
ти, — сотки переглянених актових книг, робота в архивах Київа, 
Варшави, Москви, не пішла марно і віддала свої услуги мені потім.

В маю 1894 р. я  оборонив ту працю, як дісертацію на степень ма
гістра,18 а I, IV того-ж року «цісарським рескриптом» була заснована 
на львівськім університеті катедра «всесвітньої історії з спеціяль- 
ним оглядом на історію Східньої Еврони» (так змінено первісний план 
заснування катедри української історії, а тодішній магістер Гауч мо
тивував сю зміну тим, що українська історія не може уважатися 
конкретною наукою — rutheniscche Gescchichte ist keine konkrete Wis-

рення катедри української історії на Львівському університеті. Володимир 
Антонович і О. Кониський рекомендували Грушевського галицьким укра
їнцям, як здібного й ідейного історика. Докладніше в нашій праці Михай
ло Грушевський в боротьбі за український університет, Мюнхен 1968, стор. 
4-5 (Серія Історичні Студії, ч. 6).

17 Помилкова дата публікації. Праця вийшла в 1894 році.
18 Свою дисертацію «Барское староство, исторические очерки» Грушев

ський прилюдно захистив 24 травня 1894 року і одержав ступінь магістра 
історії. Офіційними опонентами його магістерської праці були В. Б. Анто
нович і В. С. Іконніков.

Дисертацію видруковано в 1894 році, як відбитку з Грушевського вступ
ної розвідки до двох томів Архива Юго-Западной России, де вміщено акто
ві матеріяли, що їх зібрав і опублікував молодий історик.

Монографія М. Грушевського Барское староство (Київ 1894, стор. VI +  
310) здобула прихильну оцінку в історіографії і зразу, як писав Д. Багалій, 
«поставила його високо серед працівників над документальною історією 
України». (Д. І. Багалій, Нарис історії України на соціяльно-економічному 
ґрунті, Київ 1928, т. І, стор. 76).
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senschaft), і  тодіж на сю катедру іменовано мене19 (офіціяльну пропо
зицію було зроблено рік скорше). Докінчуючи видання дісертації й 
актів (останні глави дісертації й II том актів вийшли літом 1894 p.), 
треба було забратися заразом до приготовления курсів викладів. Я 
кинувся в сю роботу з молодечим завзяттям, не передчуваючи ще 
тих розчарувань і трудного положення, яке чекало мене в Галичині. 
За приїздом моїм до Галичини слідом умер проф. Огоновський, і на 
мене спало, так сказать, наукове представительство галицької Укра
їни.20

1 квітня 1894 року затверджено М. Грушевського, як звичайного про
фесора Львівського університету на катедрі «всесвітньої історії з узгляд- 
ненням історії Східньої Европи».

20 Грушевський приїхав до Львова з початком жовтня 1894 року. Точної 
дат-и його приїзду наразі не вдалося установити. 12 жовтня він уже виго
лосив свою інавгураційну лекцію на Львівському університеті. З того часу 
зберігся цікавий спогад М. Кордуби про його зустріч з істориком в домі 
посла Барвінського. М. Кордуба, «Приїзд проф. М. Грушевського до Льво
ва», Вгстник СВУ, ч. 129, 1916.

(Закінчення в наступному числі)
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