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В своїй автобіографії Михайло Грушевський не проминув того» пе- 
реломового в житті кожної людішш моменту, коли вона, по закінченні 
середньої освіти, вступає до храму науки. В житті його сталося це в 
1886 році.

Народженець Холма, вихованець Тифліської гімназії, Грушевсь
кий почував себе найбільше киянином. «То єсть старейший град 
в землі во всей — Киев», — написав він, як епіграф, на першій своїй 
книзі — «Истор-ия Киевской Земли», яку присвятив -своїм батькам. 
«Отцу и матерій эту историю родной земли благоговейно посвящает 
автор».

Справді, в кількох кілометрах від Киева було родинне вогнище 
Грушевського. Недалеко за Китаєвом та Пироговом, в надзвичайно 
живогаисній імісцевості, серед горбів та садів, в селі Лісниках, помер в 
50-их роках XIX століття дід Грушевського, панотець Федір Грушев
ський; тут зростав його батько, Сергій Грушевський, майбутній діяч 
на полі народньої освіти.

Історичні спомини напоювали місцевість цю різниш* легендами й 
переказами. Село Лісники в давні часи належало Києво-Печерській 
Лаврі, і є спогад, що саме воно мається на увазі в житті Теодосія Печер- 
ського в Патерику.1 Місцеві люди біля села показували печеру св. 
Теодосія. Пізніше Лісники належали Видубецькому монастирю. Ста
ровинні акти 16—17 віків згадували про Гнилецький монастир біля 
цього ж  села, про княгиню Ганню Корецьку з дому Хоткевичів, що 
спорила за землю навколо Лісників з Видубецьким манастирем, поки 
гетьман Петро Дорошенко не закріпив за цим манастирем і Гнилецьку 
землю й саме село Лісники.2

* Ця стаття перший раз була надрукована в Краківських Вістях, чч. 69, 
70, 1944 р.

1 Свящ. И. Троицкій. «Скитъ Пречистыя» у пещеры преподобного ©еодо- 
сія Печерского въ «Церковщин'Ь», на м^стЪ древняго монастыря «Святыя 
Пречистыя Гнилецкаго», между селами: Пироговъ, Лесники и Ходосовка 
(©еодосовка) за Китаевомъ, К. 1905.

2 Л. Похилевичъ. Сказанія о населенныхъ м’Ьстностяхъ Кіевской губер
ній. К. 1864, стор. 35—35.
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Київ та його околиці були для Михайла Грушевського справжньою 
батьківщиною, і з чужого Кавказу, де на той час служив його батько, 
неслась його туга до Києва, як до рідного міста.

Зацікавлення історією Михайла Грушевського виявилося ще в гім
назії, але першим поривом юнака було красне письменство. Він про
бує знайти себе в прозових і віршованих творах. Цілий жмут таких 
юіпроб відіслав він Нечую-Левицькому, ще перебуваючи в 7 клясі, а в 
наступному році йо-го оповідання «Бех-аль-джугур» надруковано в га
лицькому часописі «Діло». Потяг до мистецького слова залишився в 
ньому до смерти. І в 1918 році він знову дав низку начерків і опові
дань, а в 1930-х роках написав роман з життя Котляревського.

Манила його і славістика. Будучи ще учнем гімназії, М. Грушев
ський з жадобою користується усім з тієї ділянки, що може здобути. 
Основні джерела його славістичних захоплень — це фолкльорні збір
ники Максимовича, Куліша, публікації перших річників «Киевокой 
старины» тощо. Та найбільше полонює його таки історія. В своїй авто
біографії М. Грушевський згадував про це: «Полеміка про початки 
Руси, різні теорії княжої Руси, полеміка словянофілів з западіниками, 
теорії початків козацтва, не кажучи про спори українофілів з центра- 
лістами, оборону і заперечування прав української літератури і націо
нального розвитку викликали в мені, гімназисті 5—7 кляси, велике за
цікавлення. Я читав з тої сфери багато, виробляючи собі з цеї літера
тури, без чужого приводу, певні провідні ідеї історії, і збираю чися в 
університет розпоряджав солідним запасом знання фактичного і теоре
тичного».3

Архівні документи зі справ Київського університету з ’ясовують де
які деталі біографії, яку проминув у своїй автобіографії М. Грушев
ський,4 і з цих документів ми довідуємось, що батько його з усією ро
диною, яка складалася з дружини, дочки протоєрея Опокова, Глафіри 
Захарівни, та дітей старшої дочки, Ганни Сергієвни, та трьох малих 
ще братів, Захара, Федора і Олександра, жив у Владикавказі з 1878 
року. Михайло Грушевський жив від 1880 року окремо в Тіфлісі на 
приватній квартирі.

Блискуче закінчивши випускні іспити, в червні 1886 року, Михайло 
Грушевський здобув свідоцтво зрілости, в якому в усіх предметах за
значено івищу оцінку — п’ять балів, і опеціяльно відмічено, що його за
цікавлення були спрямовані найбільше на вивчення давніх і нових 
мов та історії, крім загальних висловів про те, що «на основаній наблю- 
деній за время обученія въ Тифлисской 1-ой гімназій поведение его во 
обще было отличное, исправность в посещеніи и приготовленій уро- 
ковъ, а также въ исполненіи письменныхъ работъ отличная». Свідоцтво 
датоване 13 червня. Після цього М. Грушевський повернувся до Влади
кавказу до батька і через місяць вже з Владикавказу надіслав до Київ

3 Справи інспектора студентів Київського Університету, 1890, ч. 1.
4 М. Грушевський. Автобіографія. Друкується як рукопись. К. 1926, 

стор. 5.
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ського університету таку власноручно написану заяву, датовану 18 
липня 1886 орку:

Его Превосходительству Господину Ректору
Киевского Императорского Св. Владимира Университета
Окончившаго курсъ Тифлисской I-ой Гимназги Михаила Грушевскаго

П р о ш е н и е
Окончывъ въ текущемъ году гимназический курсъ съ аттестатомъ зрЪло- 

сти и желая продолжать образованіе на Исторочискомъ Отд'Ьленги Истори
ко-филологического факультета ввЪреннаго Вашему Превосходительству 
Университета, покорно прошу не оставить меня принятгемъ въ число студен
тов этого Университета. При этомъ, согласно объявлешю Университета, при
лагаю: а) аттестатъ зрЪлости за №  755 изъ Тифлисской І-ой Гимназіи, б) 
метрическое свидетельство изъ Холмско-Варшавской Консисторіи за .Л/ь 
3919, в) свидетельство о припискЪ къ Владикавказскому призывному участ
ку за № 200, г) послужной списокъ о служба отца моего, вмЪстЪ съ копіями, 
д) двъ фотографическія карточки и е) пять рублей слЪдуемыхъ въ пользу 
Университета.

Михаилъ Грушевскій.
18 іюля 1896 года, г. Владикавказъ.

Документи, додані до заяви, являють собою важливий матеріял 
до біографії М. С. Ось його метрика:5

«№ 8. Время рождешя: тысяча азосемьсоть шестьдесят шестого года 
месяца сентября семнадцатого дня. Время крещеная: Того же года 
месяца октября шестнадцатого дня. Имя родившагося: Михаилъ. Роди
тели: учитель Холімской русской Гимназіи Сергій ведоровъ сын Гру
шевскій и законная жена его Глафира Захаріева дочъ оба православ
ного исповЪдашя. Воспріемкиками были: Красноставской по крестьян- 
кимъ дЬламъ Комиссіи III участка 'комисаръ ©еодор ©еодоровъ сынъ 
Кокошкинъ и Директора Холмской учебной Дирекцій ©еофана Лебе- 
динцева жена Юлія Александрова дочъ. Таинство Крещенія совер- 
ижлъ и запись сію подписалъ Холмской Іоакно-Богословской Церкви 
ІІротоіерей 1аковъ Крошановскій съ Д1акономъ Василіемь АлекеЬев- 
скимъ и Псаломщиками Юліаном Кунахов ичемъ и Владимиромъ Плы- 
шевскимъ».

Формулярний список батька, не зважаючи на сівою канцелярську 
сухість і обмеженість, змальовує в інтересних рисах цю своєрідну по
стать.

Сергій Грушевський народився р. 1834. Освіту здобуїв у Київській 
Духовній Академії, яку закінчив р. 1859 зі ступенем магістра богосло- 
вія, але не пішов шляхом батьків своїх у священство, а зайнявся педа
гогічною роботою. Зараз же по скінченні Академії його призначили 
професором словесности у Полтавській Духовній Семінарії, а через 
рік був уже в Києві на посаді професора Духовної Семінарії, де викла

5 3 копії зробленої рукою Мих. Серг. — в тій же архівній справі.
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дав святе письмо. Прослуживши лише 6 років по духовному відомству, 
в 1865 році, одночасно з багатьма іншими українськими діячами, він 
поїхав обслуговувати Холмщину. На деякий час оселився в Холмі, де 
викладав російську мову та словесність у греко-уніятській гімназії та 
в жіночій греко-уніятській школі. Крім того, працював над підготовок) 
педагогічних кадрів для непольського населення Холмщини, як ін- 
спектор-керманич холмських педагогічних курсів. На один лише мі
сяць — листопад 1868 p., перейшов до гімназії в Ломжі, як учитель ро
сійської мози, словесности, історії Росії і Польщі, географії Росії та 
Королівства Польського.

19 грудня того ж  року С. Ф., у зв’язку з хворобою, звільнився від 
педагогічної роботи, декілька місяців перебував у відставці і в серпні 
1869 року був спеціяльно викликаний на педагогічну, роботу в Закав
казький край, де працював спочатку в Кутаїсі, еа  посаді учителя ро
сійської мови та словесности в місцевій клясичнй гімназії, за рік у 
Ставрополі, на посаді інспектора народніх шкіл з 1870 року, а з 1878 
року у Владикавказі на посаді директора народніх шкіл Терської об
ласти.

Коли син, Михайло, лагодився їхати до Києва, батько його був на 
цій посаді вже «действительным статским советником» з 26-річним педа
гогічним стажем і, крам платні, вислужив пенсію 1000 карбованців на 
рік.

Михайло Грушевський попав у Київський Університет по двох ро
ках після тих заворушень серед студентства, що сталися в 1884 році 
під час святкування невдалих 50 роковин Університету.6 Заколот цей 
скінчився виключенням усіх студентів з університету та висилкою 
більшости з Києва. Ціле півріччя університет стояв зачинений, і прий
мання студентів з нового 1885 року відбувалися через окремі професор
ські комісії. Справа з ювілеєм була дуже голосною, і чутки про ці події 
розширилися на цілу Росію. Вістки про неї попали й до закордонної 
преси.

іБатько Михайла Грушевського, виряджаючи сина до Києва, взяв 
у нього слово, що він не братиме участи в жадних студентських гурт
ках.

Роки студентства Михайла Грушевського проходили в атмосфері 
тієї політичної депресії, що виявилася в другій половині 80-х років 
і дуже несприятливо позначилася на університетській науці.7 Епоха 
міністра Толстого та новий університетський статут 1884 року, який 
зносив автономію вищої школи, давалися в зінаки. Понад усіма дис
циплінами панувала грецька та латинська мови. Вправність студентів 
у цих мовах му сіла бути настільки високою, що на державних іспи
там їм треба було перекладати з російської мови на грецьку та латин
ську досить великі тексти. Це забирало багацько часу спеціяльним сту

6 О. Назаревський. «Ювілей Київського Університету і студентські за
колоти 1884 року, За сто літ. Кн. 2. К. 1928. Стор. 224—250.

7 Характеристику цієї доби див. в Автобіографії Д. І. Багалія. К. 1927, 
стор. 45—48.
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діям. Крім того, у викладах університетської науки переважали за
гальні замість спеціяльних курсів, які, за словами самого Михайла Гру
шевського «не багато могли дати по тім, що приносив з собою добре роз
винений і обпитаний в якійсь спеціяльності гімназист».8 Семінари, цеб
то і практичні вправи студентів з самостійною науковою роботою, не 
вважалися за дуже потрібні.

В перший семестр перебування Михайла Грушевського в універси
теті семінари провадили лише проф. Фортинський з загальної історії та
В. Антонович з давньої російської, цебто з української історії. Решта 
істориків: проф. І. Лучицький, В. Іконніков, прив.-доц. П. Голубов- 
ський мали лише «совещательные» години.9 Правда, на весняному се
местрі 1887 р. семінарів було більше, але дальші роки являлисобою та
ку ж  невідрадну картину. Активно в семінарську роботу Михайло Гру
шевський включився з другого року, з осени 1887. В цьому році В. 
Антонович на практичних вправах провадив читання та тлумачення 
старих документів,10 між іншим описів господарських замків на дав
ніх українських 'землях.

М. Грушевський взяв у Антоновича тему для реферату про півден
но-руські господарські замки в половині 16 століття. Старанно викона
ний реферат був прочитаний того ж  1887 року і кілька разів перероб
лений Мих. Грушевським, так що він розрісся у значну статтю, яка 
була надрукована в «Университетскихъ Изв'Ьстіях'ь» за 1890 рік.11 То
гочасний приват-доцент на катедрі російської історії, пізніше професор 
Пі. Голубовський дав у журналі «Кіевская Старина» дуже прихильну 
рецензію на цю першу 'студентську наукову працю.12 Рецензент виз
навав, що своє завдання Грушевський виконав «тшательно и ум'Ьло». 
«Трудъ г. Грушевскаго, — писав П. Голубовсьиий, — читается съ боль- 
шимъ (интересомъ и легкостью, а по тщательности обработки мате
ріал и полнотЬ, съ которой авторъ исчерпываетъ вопросъ, представ- 
ляетъ собой пріятное явленіе въ русской исторической литератур^».

На третьому курсі (1888—1889) Мих. Грушевський приступив до ро
бота над своєю працею «Исторія Кіевской земли отъ смерти Ярослава 
до конца XIV в'Ъка». Працював над нею 2 роки, закінчив її в 1890 році
і здобув за неї золоту медалю. Роботу цю, яку сам М. Грушевський 
вважав дозрілою, видано в «Университетскихъ Изв'Ьотяхъ» і окремою 
книгою. В. Антонович запропонував М. Грушевському цю тему, вихо
дячи з загального свого пляну порайонового дослідження історії Укра
їни. Опрацюванням історії різних українських територій в роботах уч
нів Антоновича покладено міцні підвалини для історичної географії

8 Автобіографія М. С. Грушевського, стор. 6.
9 Обозр^ніе преподаванія въ Унив. св. Владимира въ l -мъ полугодіи 

1886—1887 уч. года. К. 1886. Стор. 4—5.
ю Обозр. преподав, въ Унив. св. Владимира въ осеннее полугодіе 1887
и  М. Грушевський. Южно-русскіе господарств замки въ половині XVI 

вЪка. Историко-статистическій очеркъ. К. 1890, стор. 33.
*2 К. Ст. 1890, Август, стор. 333—334.
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України. Ввесь час своїх університетських студій Мих. Грушевський 
користувався науковими порадами В. Антоновича. За чотири роки сту
дентства М. Грушевський прослухав у нього загальні курси: «древ
ній іперіодь русской исторіи», «общій курсъ русской исторіи до XII в.» 
та спеціяльні куліси — історія Галицького князівства, історія Західньої 
Руси, історія Великого Новгорода, історія руської колонізації, Руські 
стаїринності та джерела до історії Західньої Росії.13 Університетські 
студії завершувалися державними іспитами. За статутом 1884 року, го
лову державної іспитової комісії призначало міністерство освіти, і в 
1890 році, коли ці іспити складав М. Грушевський, до київської комі
сії призначили казанського професора грецької філології Д. Беляева.

26 квітня 1890 p. М. Грушевський подав таку заяву на адресу толо
вій цієї комісії:14

Его Превосходительству Г. Председателю Кіевской Государственной 
экзаменационной историко-филологической комиссіи.

Прослушавшаго восемъ семестровъ въ Императорскомъ 
Университете св. Владимира Михайла Грушевскаго 
П р о ш е н і е .

Прослушавъ восемъ семестровъ (съ сентября 1886 по апрель текущаго 
года) на историческомъ отделеніи историко-филологическаго факультета 
Императорскаго Университета св. Владимира, покорно прошу Ваше Прево
сходительство допустить меня къ испытанно въ состоящей подъ Вашимь 
председательством экзаменационной комиссіи. Свидетельство о зачете мне 
восьми семестровъ факультетомъ, а также свидетельство о поведеній моемъ 
будетъ передано Вамъ начальникомъ Университета, прочія же приложенія, 
а именно: а) квитанцію университетскаго казначейства за № 202 о взносе 
двадцати рублей, Ь) фотографическую карточку, с) автобіографію на латин- 
скомъ языке, d) окончательное сочиненіе подъ заглав1емъ «Южно-русскіе 
господарскіе земли въ половине XVI вЄка>>, е) четыре реферата на латин- 
скомъ языке, при семъ прилагаю.

Прослушавшій восемь семестровъ въ Императорскомъ Университете св. 
Владимира.

Г. Кіевь, 26 апреля 1890 г.
Михаил Грушевскій.

На жаль, автобіографія латинською мовою не збереглася. Трафа
ретне свідоцтво інспектора студентів Е. Лагоріо зазначило, що М. Гру
шевський «за все время пребыванья его въ У н и в е р с и т е т е  св. Владими
ра ни въ чемъ (предосудительномъ заметнымъ не был».

Разом з М. Грушевський до іспитів, допущено 15 кандидатів, але з 
різних причин закінчило лише 9’, з них шість істориків і три — сло
весники. Товаришами М. Грушевського були історики: 1) Олександер 
Афанасьев, 2) Леонід Добровольський, пізніше учитель географії та

13 ОбозрЄніе препод. въ Унив. св. Владимира за годы 1886—1890.
14 ДЄло Управл. К. Уч. Окр. 1890 р. «Съ документами и дипломами лицъ, 

окончившихъ полний курсъ ист.-фил. фак. К. Унив. и удостоенныхъ дипло-
м ов ъ » .
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історії в Київській 1-ій реальній школі в 1920-и роках — доцент Уні
верситету та співробітник М. Грушевського по різних академічних ко
місіях та виданнях, відомий дослідник околиць Києва та декабристо- 
знавець; 3) Володимир Кротів, пізніше учитель географії 2-ої Київ
ської гімназії; 4) Андрій Литвинів та 5) Володимир Шскорський, пізні
ше професор всесвітньої історії у Філологічному Інституті кн. Безбо- 
родька в Ніжині.

Іспити відбувалися не в університеті, а в будинку 2-ої хлоп’ячої 
гімназії ((пізніше будинку Міської Управи). Протоколи іспитової сесії 
зберегли точні дати іспитів, ті запитання, на які відповідав М. Грушев
ський, його власноручні переклади на грецьку та латинську моови з 
російського тексту клясичних істориків. Іспити відбувалися в два тер
міни: весною, від 5 до 28 травня — іспити з загальної історії, церковної 
історії, російської історії та історії слов’ян, та восени, від 1 до 22 ве
ресня — письмові іспити з латинської та грецької філології, з рим
ської та грецької історії, з історії мистецтв та філософії. По всіх пред
метах М. Грушевський ішов першим і одержав найвищі оцінки. Крім 
нього, диплом першого ступеня дістав ще Л. Добров о льський.

У загальних підсумках іспитів голова іспитової комісії, Беляев, пи
сав 24 вересня 1890 р. «попечителю» шкільної округи:13 «Изъ означен- 
ныхъ молодыхъ людей, выдержавшихъ окончательные испытания наи- 
лучшія познанія оказали Грушевскій и Добровольскій по древнимъ язы- 
камъ и предметамъ исторической группы. . .  и  Пискорскій по предме
тамъ исторической .группы. Въ виду этого -считаю долгомъ просить Ва
ше Превосходительство обратить внзимаше на названныхъ молодыхъ 
людей при заміщеній вакансій по вышеозначеннымъ предметамъ, такъ 
какъ эти молодые люди даютъ полное основаніе думать, что они съ зна- 
шемъ д'Ьла и добросовестно выполнят обязанности преподавателей 
по предметамъ своей спеціальности. Относительно г. Грушевскаго, ко
торый обнар-ужилъ выдающаяся познанія и способности, считаю дол
гомъ прибавить, что онъ можетъ быть не только д'Ъльнъгмъ и зна- 
ющимъ преподавателемъ гимназіи, но и подаетъ большія надежды на 
то, что при далыгЪйшихъ занягаяхъ онъ будетъ ученымъ спеці а- 
листомъ по одному изъ историчеокихъ предметовъ. Поэтому г. Грушев
скій заслуживаетъ мниманія и поддержки со стороны Вашего Превос
ходительства въ томъ случай, если бы Историко-филологическій фа- 
культетъ сталъ ходатайствовать объ оставленій г. Грушевскаго при 
университет^ въ качеств^ профессорскаго стипендіата».

Так блискуче закінчився студентський період життя Грушевського. 
Справа залишення його при університеті для підготовки до професури 
була передрішена. Як найкращий учень проф. В. Антоновича він упро
довж трьох років здав магістерські спити, захистив дисертацію та став 
професором Львівського університету, щоб очолити українську істо
ричну науку.

Д'Ьло Управ л. К. Уч. Окр. «Съ документами и дипломами лицъ, окон- 
чившихъ полный курсъ ист.-фил. фак. К. Унив. и удостоверения дипло- 
мовъ. 1890 г.».


