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         Історик та історія.  

Роль Михайла Грушевського в  

       історії українського 

         державотворення.    
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   Михайло Грушевський – одна з найвизначніших постатей вітчизняної історії, 

основоположник національної історіографії, автор фундаментальної «Історії 

України-Русі», справедливо названої національною метрикою українського 

народу.  

   М.С. Грушевський народився 17 вересня 1866 р. у Холмі (нині – Республіка 

Польща) в сім’ї вчителя. Згодом Грушевські переїхали на Кавказ.  

   Захоплення історією розпочалося після зарахування у 1880 р. М. 

Грушевського до Тифліської гімназії. Тут він багато читав, знайомився з 

творами М. Костомарова, П. Куліша, М. Максимовича та інших відомих 

істориків, фольклористів, етнографів. Продовжував навчання у Київському 

університеті. Під керівництвом одного з найвизначніших істориків того часу 

професора В.Б. Антоновича він робить перші кроки в науці. Один з ранніх 

творів молодого історика «Южнорусские господарские замки в половине XVI 

века» засвідчив, що на науковому обрії з’явився вчений, здатний оригінально й 

глибоко викладати свої думки.  

   Протягом 19 років (до 1913р.) діяльність М. Грушевського пов’язана з 

Львівським університетом. Першим і основним завданням історика стала 

підготовка та читання курсів університетських лекцій з історії України, які з 

часом лягли в основу багатотомної монументальної праці «Історія України-

Русі». Іншим важливим напрямком діяльності була робота в Науковому 

товаристві ім. Шевченка. У 1903 році Грушевський написав російською мовою 

«Очерк истории украинского народа». Захопившись українським і світовим 

мистецтвом, він став підготовлювати видання ілюстрованої історії України, 

котре випустив 1911 року. Книга користувалася великою популярністю.  

   У 1907 році під керівництвом Грушевського у Києві було засновано 

Українське наукове товариство.   

   В період з березня 1917 до квітня 1918 року М. Грушевський вів активну 

політичну діяльність як голова Центральної Ради і перший президент УНР. 

Після гетьманського перевороту М. Грушевський відійшов від політичних 

справ.  З березня 1919 року почався емігрантський період в житті вченого.  

   В Україну він повернувся уже як визнаний лідер в історичній науці. 

Визнанням великих заслуг Грушевського-вченого стало обрання його в 1929 р. 

дійсним членом Академії наук СРСР. Але згодом розгорнулося політичне 

цькування вченого. Грушевський змушений був залишити Київ і переїхати до 

Москви.  

   25 листопада 1934 року під час відпочинку та лікування у Кисловодську М.С. 

Грушевський помер.  

   Фундаментальні праці М.С. Грушевського з історії України були на рівні 

світової історіографії. Незважаючи на дискусійнісь або застарілість окремих 

оцінок історичних подій, наукова спадщина Грушевського (насамперед «Історія 

України-Русі») має непересічне значення. До неї звертались і звертатимуться 

численні вітчизняні та зарубіжні дослідники.     

    

 

 

 

 



Великий українець: Матеріали з життя та діяльності 

М.С. Грушевського / Упоряд. А.П. Демиденко. – К.: 

Веселка, 1992. – 551 с.: іл. 

   Під «дахом» однієї книжки зібрано многогранний і цінний 

матеріал про життя та діяльність Михайла Грушевського, а 

також його твори: «Хто такі українці і чого вони хочуть», 

«Звідки пішло українство і до чого воно йде», «Вільна 

Україна», «Якої ми хочемо автономії і федерації», «На порозі 

нової України». 

   Видання розраховано на широке коло читачів.   

 

Верстюк, Владислав. М.С. Грушевський: Коротка 

хроніка життя та діяльності / В.Ф. Верстюк, Р.Я. Пиріг. – 

К.: Либідь, 1996. – 144 с. – Укр. і рос. мовами. 

    У книзі простежено життєвий шлях видатного 

українського політика, вченого і історика М.С. 

Грушевського. Відтворено найрізноманітніші факти його 

наукової, громадської й державно-політичної діяльності, 

пов’язані насамперед з українським національно-визвольним 

рухом, діяльністю Центральної Ради. Значну увагу приділено 

науково-організаційній роботі вченого в Науковому 

товаристві ім. Т. Шевченка, Українському науковому 

товаристві, Всеукраїнській Академії наук.   

 

Михайло Грушевський: Фотоальбом / Авт. тексту Л.В. 

Решодько. – К.: Україна, 1996. – 140 с. 

     Фотодокументальна розповідь про великого літописця, 

будівничого нової України, який своєю діяльністю і 

творчістю заклав фундамент національно-культурного, 

інтелектуального, державного відродження української нації 

в ХХ столітті, створив цілу епоху у вітчизняній і світовій 

історії.  

     Видання розраховане на широке коло читачів.  

 

Пристайко, Володимир. Михайло Грушевський і ГПУ – 

НКВД. Трагічне десятиліття: 1924 – 1934 / В.І. 

Пристайко, Ю.І. Шаповал. – К.: Україна, 1996. – 335 с., іл. 

   На підставі унікальних, недоступних раніше документів і 

матеріалів простежуються останні трагічні десять років 

життя і діяльності видатного українського політика і вченого 

Михайла Грушевського. Це роки, коли після повернення з 

еміграції на батьківщину навесні 1924 року і до самої смерті 

в листопаді 1934 він перебував під постійним наглядом ГПУ 

– НКВД. Чому так сталося? Як впливало на долю М. 

Грушевського те, що він опинився в колі пильної уваги 

чекістів? На ці та багато інших запитань дають відповідь 

автори цієї книги. 



Шаров, Ігор. Вчені України: 100 видатних імен / І.Ф. 

Шаров. – К.:, «АртЕк», 2006 . – С. 108 – 113.  

   Книга кандидата історичних наук Ігоря Шарова репрезентує 

сто видатних вчених України, які є гордістю, славою, 

духовним надбанням нації. Одна із глав  книги присвячена 

Михайлу Грушевському. В біографії його представлено саме 

як українського вченого.      

 

 

 

 

 

Грушевський, Михайло. Твори: У 50 т. / Гол. ред. П. 

Сохань. – Львів: Світ, 2002 –  

    Повне зібрання творів М. Грушевського включає всі 

опубліковані й неопубліковані твори видатного вченого й 

громадсько-політичного діяча, його епістолярну, мемуарну 

спадщину й архів.  

 

 

 

 

Грушевський, Михайло. Історія України – Русі: В 11 т., 12 

кн. / М.С. Грушевський. – К. : Наукова думка, 1991 -  1998. 

(Пам’ятки іст. думки України).  

   Головна праця Михайла Грушевського, перший 

фундаментальний виклад історії українського народу з 

найдавніших часів і до середини ХVІІ ст. Авторська концепція 

«Історії» відзначається оригінальністю мислення і методу 

дослідження.   

 

 

 

 

Грушевський, Михайло. Ілюстрована історія України / 

М.С. Грушевський. – Донецьк: ТОВ ПКФ «БАО», 2003. – 

736 с.  

   Книга в цілому зображує становлення й розвиток 

українського народу. Багато місця відведено тут українсько-

російським та українсько-польським зв’язкам, козацтву та 

козацькій республіці. Ця праця Грушевського приваблює 

яскравим художнім стилем і читається як захоплюючий 

літературний твір.  

 

 

 

 



Грушевський, Михайло. Нарис історії Київської землі від 

смерті Ярослава до кінця XІV сторіччя /  М.С. 

Грушевський. – К.: Наукова думка, 1991. – 560 с. 

   Ця книга – перша наукова праця Грушевського, яка 

написана ще на студентській лаві. У ній на широкому 

джерельному матеріалі висвітлюється політична історія 

Київської землі, її економіка, культура та релігія.  

 

 

 

 

 

Грушевський, Михайло. Як жив український народ. 

Коротка історія України / М.С. Грушевський. – 

Репринтне відтворення. – К. : РОВО «Укрвузполіграф», 

1991. – 112 с. 

   Останнім часом серед читацького загалу України помітно 

зріс інтерес до її історії, зокрема до творів М.С. 

Грушевського. Репринтне відтворення маловідомої праці 

Грушевського «Як жив український народ. Коротка історія 

України» має в деякій мірі задовольнити всіх, хто цікавиться 

минулим України.  

   Книга читається легко і має сподобатись як широкому 

колу читачів, так і фахівцям.  

 

 

Грушевський, Михайло. Про старі часи на Україні: 

Коротка історія(для першого початку) / М.С. 

Грушевський. – К.: АТ «Обереги», 1991. – 104 с. 

   Як писав сам М. Грушевський, «книжечка ся була 

написана в 1906 році, а вийшла 1907, в Петербурзі, - видало 

її Українське Добродійне Товариство… 

має служити для першого познайомлення з українською 

історією, в школі чи за школою».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Біда України в тому, що нею керують ті, кому вона не потрібна. 

 

 Завдяки історичній пам’яті людина стає особистістю, народ — нацією, 

країна — державою. 

 

 Ми не іконописці, а історики. Ставимо не іконостас, а галерею типових 

представників нашого громадського руху, в плоті і крові, в сильних і 

слабих формах їх діяльності. 

 

 Доки народ живе, живе і його мова. 

 

                                                                                      М. Грушевський 
 
 

М.С. Грушевський та І. Франко серед українських письменників. 1898.  

 

Учасники з’їзду українських письменників з нагоди 100-річчя виходу у світ 

«Енеїди». Львів, 1898 р. 

З колекції проф. Ф. Погребенника. Зліва направо: 

1-й ряд: Михайло Павлик, Євгенія Ярошинська, Наталя Кобринська, Ольга 

Кобилянська, Сильвестр Лепкий, Андрій Чайковський, Кость Паньківський. 

2-й ряд: Іван Копач, Володимир Гнатюк, Осип Маковей, Михайло 

Грушевський, Іван Франко, Олександр Колесса, Богдан Лепкий. 

3-й ряд: Іван Петрушевич, Філарет Колесса, Осип Кишакевич, Іван Труш, 

Денис Лук’янович, Микола Івасюк. 

 



            Пам’ятник М. Грушевському у Львові.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Могила Михайла Грушевського на Байковому цвинтарі в Києві 
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