
 

Літописець історії України: до 
150-річчя з дня народження М. 

С. Грушевського 
29 вересня 2016 року виповнюється 150 років з дня народження Михайла 

Грушевського видатного українського історика, громадського та політичного 

діяча, того, хто першим на науковому рівні виділив історію України з історій 

Польщі та Росії, в окремий напрямок. 

29 вересня за новим стилем, у місті Холм, що входило на той час до складу 

Російської імперії, народився майбутній «головний історик України». Його батьки 

– Сергій Федорович та Глафіра Захарівна (в дівоцтві – Опокова) походили з 

священицьких родин. Сергій Грушевський викладав у місцевій греко-католицькій 

гімназії, а мати займалась веденням господарства та вихованням дітей. В 1868 році, 

у зв’язку з поганим станом здоров’я, сім’я переїздить до Ставрополя, а згодом – у 

Владикавказ. 

Батьки з дитинства виховували дітей в українському дусі і змогли прищепити 

з ранніх літ любов та повагу до пісні, мови, традиції та історії. Згодом у своїй 

найвідомішій академічній багатотомній історії України-Руси, Михайло Сергійович, 

коли буде аналізувати назви тканин, що використовувались у той час, наведе 

уривок з чумацької пісні і зазначить, що цю пісню як і багато іншого, він чув від 

свого батька змалечку. Сергій Федорович Грушевський був родом з міста Чигирин 

колишньої гетьманської столиці Богдана Хмельницького,  яке овіяне історією, 

легендами та переказами. Все, що оточувало Чигирин – дихало історією України, 

тут гуртувались козацькі загони, тут був хутір Б. Хмельницького, замок Петра 

Дорошенка, тут в лісових пралісах гуртувались у загони гайдамаки, звідси родом 

Максим Залізняк, що очолив Коліївщину, яка також розпочалась в лісах 

Чигиринщини. Отже, не дивно, що з малих літ, Михайло Грушевський 

захоплюється історію, батьки ж розуміючи інтерес хлопця, усіляко його 

підтримують. Сильні враження справляло на нього і рідне материне село на 

Поділлі – Сестринівка (зараз у Козятинському районі, Вінницької області): «Я 



 
любив Сестринівку незвичайно, страшенно мріяв про неї і линув душею до неї 

цілими десятиліттями мого життя. То це було тому, що, як-не-як, був властиво 

одинокий пункт, де я міг зв'язуватися з українською стихією, дотикатися до 

української природи, до її культури… Я кохався у тому селі, що наверх мало усі 

українські прикмети: чепурненькі хатки, солом'яні стріхи, садки, городи, перелази, 

зарослі вербами береги…» - пригадував він у своїх спогадах.  

(Родина Грушевських) 

Свою першу освіту Михайло Сергійович отримує, як багато його сучасників, 

вдома. В 1880 році він був зарахований одразу ж до третього класу  Тифліської 

класичної гімназії. До цього часу він уже прочитав праці з історії України М. 

Костомарова, П. Куліша, О. Максимовича, В. Антоновича. Був знайомий 

майбутній «патріарх історії» і з художнім українським словом. Так, зокрема, під 

впливом творів І. Нечуя-Левицького він сам пише свої прозові твори і надсилає їх 

видатному прозаїку в Україну, який високо оцінив перші проби пера Михайла 

Грушевського.  

                  

 



 

           (М. Грушевський під час навчання в гімназії ) 

  

 

У 1886 році, Михайло Грушевський був 

зарахований на історичне відділення історико-

філологічного факультету Київського 

університету святого Володимира. Науковим 

керівником Михайла Сергійовича був спочатку 

В. Іконніков, а згодом –  В. Антонович. За 

порадою Володимира Антоновича він займався 

науковою роботою за темою – «История 

Киевской земли от смерти Ярослава до конца 

XIV века». Дана праця отримала золоту медаль і 

незабаром була видана окремою монографією. 

 

 

(Під час навчання в університеті) 

 В період 1890-1894 рр. Грушевський – професорський стипендіат при 

Київському університеті. В цей час він багато працював в архівах Києва, Москви, 

Санкт-Петербургу та Варшави, збирав документи, що стосуються історії України. 



 
Результатом цих подорожей став захист магістерської дисертації у травні 1894 

року. Згодом – надруковане ґрунтовне дослідження, основу якого склала 

магістерська дисертація по темі суспільно-політичної історії Поділля, а саме 

«Барское староство, исторические очерки (XV-XVIII в.)». В тому ж таки 1894 році, 

погодившись на пропозицію В. Антоновича, Михайло Грушевський переїздить до 

Львову і очолює кафедру всесвітньої історії з спеціальним оглядом на історію 

Східної Європи (спочатку планували створити першу в світі кафедру історії 

України, але не судилося). 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ( М. Грушевський із західноукраїнською інтелігенцією) 

В період свого перебування у Львові Михайло Грушевський активно 

залучається до діяльності Наукового товариства імені Т. Г. Шевченка. З 1895 року 

він став редактором «Записок НТШ» , а з 1897 року його обрано головою НТШ, а 

також головою Історично-філософської секції НТШ. Цей період був піднесенням 

наукової діяльності товариства. Михайло Грушевський створив Археографічну 

комісію, що діяла при НТШ і займалась пошуком та публікацією унікальних 

історичних документів та пам’яток з історії України. За його сприяння українська 

історична наука в Галичині переходить на систематичний та організований методи 

вивчення історії. Під його пильним науковим  керівництвом зростає ціла плеяда 

відомих істориків: І. Крип'якевич, В. Герасимчук, С. Томашівський, І. Джиджора, 

М. Кордуба, І. Кревецький, О. Терлецький. Також у цей час Михайло Грушевський 



 
почав працювати над своєю давньою мрією – написання багатотомної історії 

України, якої на той час ще не було створено. В 1898 році, вийшов перший том 

«Історії України-Руси». Спочатку в планах історика було створення історії з трьох 

томів, але поглиблене вивчення та знання матеріалу, що він зібрав, набагато 

розширило це видання, що так і залишилось незавершеним (до останніх своїх днів 

він працював над нею, усього вийшло 11 томів та 12 книг; остання книга вийшла 

вже після смерті автора і описувала події, які відбувались після смерті Богдана 

Хмельницького). 

Влітку 1906 року М. Грушевський повернувся до Наддніпрянської України і 

активно включився до суспільно-політичних подій, що вирували на теренах 

Російської імперії.  В той час він брав участь у редакції «Украинского вестника», 

що виходив у Санкт-Петербурзі.  

 
                       (М. Грушевський з дружиною) 

З 1907 року він очолював Українське наукове товариство у Києві, та почав 

працювати над написанням популярної історії України. Річ у тім, що переважна 

більшість українського народу складалась тоді з селянства, дуже часто 

малописьменного, або ж взагалі безграмотного. Праці, які писали історики, в 

основному створювались для обізнаної публіки, яка мала гімназійну освіту. Тому 



 
Михайло Грушевський прагнув написати популярну історію України простою 

мовою, яка була б зрозуміла селянину, що має початкову освіту, таким чином 

пробуджуючи самосвідомість та національні почуття українців. Невдовзі праця 

вийшла друком під назвою «Про старі часи на Україні». Оскільки вона була доволі 

популярною, виникла потреба її дещо розширити та додати ілюстративний 

матеріал. Дане видання відоме як «Ілюстрована історія України». 

Початок Першої світової війни застав історика в Карпатах, де він перебував 

на відпочинку з сім’єю. Тому, не маючи змоги потрапити в Київ прямим шляхом, 

він потрапив туди через Італію та Румунію, але російська влада, вважаючи 

Михайла Грушевського «українським сепаратистом та мазепинцем», відправила 

його у заслання до Симбірську, а згодом – до Казані, звідки він домігся переїзду в 

Москву. Російським урядом М. Грушевському було заборонено повертатись до 

України. Проте, навіть перебуваючи в засланні, історик активно працював у галузі 

історії України: вів пошукову роботу в російських архівах та продовжив написання 

багатотомної «Історії України-Руси». 

 

(Арештантська 

картка М. Грушевського) 

 

 

 

 

 

 

 

Лютнева революція 

1917 року дає змогу М. 

Грушевському повернутись в Україну. 4 березня 1917 року в Києві утворилась 

Українська Центральна Рада. Через деякий час Михайла Грушевського заочно було 

обрано головою УЦР (він перебував в той час ще в дорозі до України). «Ніхто в 

даний момент не підходив більше для ролі національного вождя, як Грушевський; 

ніхто навіть і рівнятися не міг з ним щодо загальнопризнаного авторитету й тої 



 
поваги, якою оточувало його все українське громадянство» – зазначав Дмитро 

Дорошенко.  

 
Розпочався новий період життя М. Грушевського вже як політика, що очолив 

хвилю національного відродження та піднесення. Він вважав, що Україна повинна 

мати широку національну-культурну автономію у складі оновленої федеративної 

Росії. Саме за сприяння Михайла Грушевського державно-політичні акти 

Центральної Ради отримали назву «універсалів», так як колись називали накази та 

звернення козацьких гетьманів до народу, а також закликів до повстання 

(універсали Тараса Трясила, Павлюка-Бута, Я. Острянина, Б. Хмельницького та 

ін.). Події жовтня-листопада 1917 року у Петрограді М. Грушевський оцінив 

негативно. Під час боїв в Києві між військами УНР та більшовиками, за наказом 

командира червоних М. Муравйова було проведено прицільний артилерійський 

обстріл будинку Михайла Грушевського, де зберігалась велика кількість 

унікальних історичних документів, предметів побуту та культури українського 

народу, які історик збирав протягом усього життя (інтер’єр будинку більше був 

схожий на музей з історії України), будинок майже повністю згорів через обстріл. 

Дивлячись як горить його дім, М. Грушевський сказав, що «згоріла наша 

орієнтація на Московщину і Росію, накидувана нам довго й уперто силоміць...». 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(М. Грушевський приймає парад) 

Після взяття більшовиками Києва, Михайло Грушевський переховувався, 

адже більшовики навряд чи помилували б «батька української контреволюції». 

Після гетьманського перевороту, М. Грушевський відходить від політики до грудня 

1918 року, коли відбулось падіння гетьмана П. Скоропадського та встановилась 

Директорія. Проте чергова війна між урядом УНР та більшовицьким Раднаркомом, 

змусила його виїхати спочатку до Кам’янця-Подільського, а згодом – до Праги. 

В період свого еміграційного життя, він повністю облишив політику і 

присвятив себе історичній науці. Продовжувалась робота над фундаментальною 

«Історією України-Руси», але брак архівних матеріалів та першоджерел за 

кордоном нівелювали всі зусилля історика. 

Восени 1923 року М. С. Грушевського обрали дійсним членом ВУАН. 

Одержавши запевнення більшовицького уряду про свою безпеку, історик 

повертається на Батьківщину у березні 1924 року. В січні 1929 р. – дійсний член 

Академії наук СРСР. 



 
 

(Посвідчення М. Грушевського) 

З початком чергової серії терору, 23 березня 1931 року Михайло 

Грушевського заарештували, як одного з «очільників та голів контрреволюційної 

організації СВУ». З 1931 року він змушений був жити в Москві та на території 

РСФСР, перебуваючи там у «почесному засланні», проте у 1933 року його вже 

було звільнено.  

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

(У робочому кабінеті) 

В листопаді 1934 року, перебуваючи в одному з санаторіїв Кисловодська, 

Михайло Грушевський захворів на карбункул. Оперативне втручання з видалення 

проводив досить недосвідчений лікар. Операція відбулась не вдало, розпочався 

сепсис. 24 листопада 1934 року серце історика зупинилось.  



 
Невдовзі, після його смерті, розпочалась кампанія з вилучення та засудження 

його творів, яка тривала аж до 1991 року. Найближчі родичі та сім’я вченого були 

репресовані. 

До 150-ї річниці з дня народження М. С. Грушевського Науковою 

бібліотекою Одеського національного університету імені І. І. Мечникова  

підготовлено віртуальну книжкову виставку. На виставці представлені видання, за 

якими можна прослідкувати науковий доробок та внесок видатного вченого в 

українську науку. Експозиція тематично поділяється на три блоки: науковий 

доробок вченого; його суспільно-політичні праці; роботи, які присвячені різним 

аспектам життя та діяльності М. С. Грушевського. 

Наукові праці М. С. Грушевського: 
 

 

Грушевський М. С. Твори : у 50-ти т. / 

Михайло Сергійович Грушевський. – Львів : 

Світ, 2002. – Т. 1: Серія "Суспільно-політичні 

твори, 1894-1907". – 2002. – 590 с. (79-а/6785) 

 

 

 

 

 

 

 

Грушевский М. С. Киевская Русь / Михаил 
Сергеевич Грушевский. – СПб. : тип. 
Императорского училища глухонемых, 1911. – Т. 1: 
Введение. Территория и население в эпоху 
образования государства. – 490 с. (79-а/302) 
 
 У даній праці характеризується історія Київської 

Русі. Доцільним є згадати про залучення автором величезної кількості джерел, 

причому значну частку складають зарубіжні. Вагомим доробком є влучні та чіткі 



 
спостереження щодо етногенезу слов’ян, проблем престолонаслідування у 

Київській Русі та економічних проблем держави. 

 

Грушевский М. С. История украинского 
козачества до соединения с московским 
государством / Михаил Сергеевич Грушевский. – 
Киев : тип. 1-й Киевской Артели Печ. Дела, 1913. 
– Т. 1: До начала XVII века. – 408 с. (79-а/299) 
 Праця присвячена історії українського 

козацтва, яка є доволі знаковою, адже в ній чи не 

вперше було зроблено спробу детально та 

систематично дослідити історії українського 

козацтва (запорозького, городового та реєстрового). 

Заслуговують уваги думки автора про перші 

десятиріччя історії козацтва та його відносини з 

прикордонними комісарами та старостами, перманентні партизанські війни у степу 

з татарами, які дослідник називає «своєрідним молодецьким спортом». 

  

Грушевский М. С. Очерк истории украинского 
народа / Михаил Сергеевич Грушевский. – Изд. 2-
е, доп. – СПб.: тип. Товарищества «Общественная 
польза», 1906. – VIII, 512 с; 2 карты. 79/1006 
 Одна з перших загальних праць з історії 

України. Дане видання призначене для широких кіл 

української та російської інтелігенції та 

громадськості. В праці ретельно доводиться 

окремішність українського народу від російського, а 

також вперше історія України розглядається 

самостійно від російської та польської історій. 

 

Грушевський М. С. Ілюстрована історія України / Михайло Сергійович  
Грушевський; передмова: В. А. Смолій, П. С. Сохань; Ін-т історії України ;. – 
Київ : Наукова думка, 1992. – 543 с. : рис. – (Пам'ятки історичної думки 
України). (79-а/4628)  



 

 Ілюстрована історія України висвітлює довгий період від первісних часів до 

1918 року. Праця характерна тим, що написана простою та легкою мовою, адже 

призначалась для малописьменних селян та молоді. В ній розкрито основні 

постулати та ідеї, які Михайло Грушевський більш повно та ретельно реалізував у 

багатотомній «Історії України-Руси». 

 

Грушевський М. С. Духовна Україна : збірка творів / 
Михайло Сергійович  Грушевський. – Київ : Либідь, 1994. 
– 558 с. – (Пам'ятки історичної думки України). (79-а/5057) 
 Дана збірка містить наукові та науково-популярні праці 

з історії релігії та церкви в Україні. Зокрема міститься нарис, 

що присвячений релігійній думці в Україні, етапи її 

становлення, розвитку та еволюції поглядів з найдавніших 

часів до початку 20 ст. Неабиякою науковою вартістю є ця 

праця, адже вона присвячена національно-культурному руху 

кінця 16 – початку 17 ст., простежується зародження братського руху та зростання 

його впливу. 

 

Грушевський М. С. Історія України, приладжена до 
програми вищих початкових шкіл і нижчих класів шкіл 
середніх / Михайло Сергійович Грушевський; упоряд.  А. 
Ф. Трубайчук. – Київ : КМ Academia, 1994. – 251 с. (79-а-
5208) 



 
 Дана праця була написана спеціально для юнацтва та молоді легкою та 

захоплюючою мовою. Це більш скорочена версія «Ілюстрованої історії України», 

адже книга закінчується на подіях, які пов’язані з проголошенням 4-го Універсалу. 

 

Грушевський М. С. Новий період історії України за роки від 
1914 до 1919 / Михайло Сергійович Грушевський. – Київ : 
Либідь, 1992. – 44 с. (79-а/4424) 
 Невеличка за обсягом праця, проте доволі значуща, 

оскільки автор описує події, свідком і учасником яких був сам, а 

також це була перша спроба науково окреслити та проаналізувати 

ті буремні події. 

 

 

Грушевський М. С. Історія української літератури : в 6 т. 9 
кн. / Михайло Сергійович Грушевський ; упоряд. В. В. 
Яременко. – Київ : Либідь, 1993. – Т. 1. – 1993. – 391 с. – (Б-ка 
«Літературні пам'ятки України»). (29-в/4074) 
 Багатотомне видання, що присвячене історії української 

літератури. Одна з найбільш повних праць, яка стосується історії 

української літератури. Важливим чинником є те, що автор 

показує генезис української літератури в контексті 

загальносвітового розвитку. Праця висвітлює період від прадавніх та архаїчних 

пісень, примовлянь, голосінь за мертвими, до часів діяльності Петра Могили. 

 

Грушевський М. С. Виїмки з жерел до істориї України-
Руси. До половини XI віка / Михайло Сергійович 
Грушевський. – Львів : Друкарня НТШ, 1895. – 124 с. 
(76/1763) 
 Збірка джерел, які перекладені та опрацьовані 

Михайлом Грушевським, що висвітлюють історію України за 

часів пізньослов’нських племен, заснування й апогею 

розвитку Київської Русі, містить розлогий науковий 

коментар. 



 
 

Грушевський М. С. З історії 
релігійної думки на Україні / 
Михайло Сергійович 
Грушевський. – Київ : Освіта, 
1992. – 192 с. (79-а/4560) 
 Дана праця дає ґрунтовний 

аналіз та характеристику вірувань 

українського народу, починаючи з 

первісних часів і завершуючи кінцем ХІХ століття. В роботі висвітлюються витоки 

релігійного світогляду, обставини релігійного життя в різні часи та місце релігійної 

ідеології. Також в монографії виділено окремим розділом пережитки язичницьких 

вірувань в українській сільській обрядовості, а також показано особливості та 

характеристику християнізації села і міста. 

 

Грушевський М. С. Всесвітня історія. В короткім 
огляді / Михайло Сергійович Грушевський. – 2-е вид. 
– Київ : Друк. Акц. Т-ва «Петро Барський в Києві», 
1917. – Ч. 1. –178 с. (55/444) 

Оригінальна праця Михайла Грушевського, що 

була написана для української громадськості, учнів та 

студентства, в якій вперше висвітлена всесвітня історія 

українською мовою.  

 

 

Грушевський М. С. З 
політичного життя Старої України : розвідки, статті, 
промови / Михайло Сергійович Грушевський. – Київ : 
Друк. Акц. Т-ва «Петро Барський в Києві», 1917. – 112 с. 
(79-а/110) 
 Збірка праць, що присвячені висвітленню суспільно-

політичних аспектів Київської Русі, Галицько-Волинського 

князівства, козацької держави Богдана Хмельницького, 

тощо. 

 



 
Грушевський М. С. Про батька козацького Богдана 
Хмельницького / Михайло Сергійович Грушевський. – 
Дніпропетровськ : Січ, 1993. – 55 с. (79-а/4656) 
  Нарис біографії Богдана Хмельницького, що був 

написаний для юнацтва та українського селянства. Книга 

була дуже популярною, особливо в період 1917 року, коли 

вояки українізованих частин читали її «запоєм», а свої 

полки називали на честь гетьмана, траплялись випадки і 

найменування полків на честь й самого Михайла 

Грушевського. 

 

Грушевський М. С. Як жив український народ / Михайло 
Сергійович Грушевський ; худож. Ю. Кудя ; вступ. слово В. 
О. Шевчук. – Київ : Веселка, 1992. – 111 с. : іл. – (Українське 
відродження). (79-а/4418) 
    Популярний короткий виклад основних тез та постулатів 

викладених Михайло Грушевським у багатотомній «Історії 

України-Руси». 

 

 

 

 

Грушевський М. С. Нарис історії Київської землі від 
смерті Ярослава до кінця XIV сторіччя / Михайло  
Сергійович Грушевський; Ін-т археології АН УРСР. – 
Київ : Наукова думка, 1991. – 541 с. – (Пам’ятки 
історичної думки України). (79-а/4368) 
 Монографія була написана Михайлом Грушевським ще в 

студентські роки. У виданні, на широкій джерельній базі, 

простежується політична історія Київської землі, економічні, 

культурні та релігійні процеси, що в ній відбувались. Праця і 

досі не втратила своєї актуальності. 

 

Грушевський М. С. Барське староство: історичні нариси 
(XV-XVIII ст.) / М. С. Грушевський ; НАН України, Ін-т 
українознавства ім. І. Крип'якевича. – Репринт. вид. – 
Львів, 1996. – 624 с. (79-а/5133) 



 
 В монографії, на основі величезного масиву джерел, аналізується колонізація 

Подільського воєводства, простежується просопографічний аналіз місцевої 

шляхти, відслідковується питання організації путніх та панцирних бояр для 

захисту кордонів, участь селянства та козацтва в колонізаційних процесах. Ця 

праця є однією з небагатьох, в якій висвітлюється крізь призму мікроісторії регіону 

– історія всього українського народу того часу. 

 

Грушевський М. С. Історія України-Руси : в 11 т., 12 кн. / Михайло 
Сергійович Грушевський ; гол. редкол. П. С. Сохань. – Репринт. вид. – Київ : 
Наукова думка, 1991. – (Пам'ятки історичної думки України). (79-а/4273)  
Т. 1 : До початку ХІ віка. – 1994. – 648 с. 
Т. 2 : ХI-ХIII вік. – 1992. – 633 с. 
Т. 3 : До року 1340. – 1993. – 586 с. 
Т. 4 : XIV-XVI віки - відносини політичні. – 1993. – 535 с. 
Т. 5 : Суспільно-політичний і церковний устрій і відносини в українсько-
руських землях XIV-XVII віків. – 1994. – 687 с. 
Т. 6 : Житє економічне, культурне, національне ХIV-XVII віків. – 1995. – 667 с. 
Т. 7 : Козацькі часи - до року 1625. – 1995. – 624 с. 
Т. 8 : Роки 1626-1650. – 1995. – 288 с. 
Т. 9, Ч. 1 : Роки 1650-1654. – 1996. – 871 с. 
Т. 9, Ч. 2 : Роки 1654-1657. – 1997. – С. 872- 1630. 
Т.10 : Роки 1657-1658. – 1998. – 394 с. 
Т.11 : Покажчик імен. – 2000. – 514 с. 
Перша фундаментальна праця з історії 

українського народу з найдавніших часів 

і до середини XVII ст. Широка 

джерельна база (крім вітчизняних, праця 

заснована на документах низки 

зарубіжних архівів), врахування 

висновків своїх попередників, а також 

використання матеріалів суміжних 

галузей наук – археології, лінгвістики, 

соціології, фольклору, дали можливість автору створити багатогранну, далеко не 

однозначну, але разом з тим цільну наукову концепцію історії українського народу. 

Праця написана в світлі позитивістської історіософії,  народницькому та 

етноцентричному напрямках. 

 



 

 

 

Публіцистичні та суспільно-політичні твори Михайла 

Грушевського 
Грушевський М С. Предок : із белетристичної спадщини / Михайло 
Сергійович Грушевський ; упоряд. та приміт. С. І. Білоконь. – Київ : Веселка, 
1990. – 247 с. (30-а/19417) 

  Видання розкриває маловідомий аспект творчості 

Михайла Грушевського – його художні прозові твори на 

історичну тематику, які у свій час отримали високу оцінку 

українських письменників, а глибоке знання та відчуття 

історичного матеріалу, роблять захоплюючими та яскравими 

сюжети його художніх праці. 

 

Грушевський М. С. Хто такі українці і чого 
вони  
хочуть / Михайло Сергійович Грушевський ; наук. ред. О. М. 
Мироненко. – Київ : Знання, 1991. – 240 с. (79-а/4364) 
 Збірка політичних праць, що були написані Михайлом 

Грушевським в період 1917-1918 рр., що стосуються суспільно-

політичного тла тодішньої України. На основі даних творів можна 

простежити еволюцію політичних поглядів М. Грушевського впродовж 

даного періоду. 

 

Українська Центральна Рада: : документи і матеріали : у 2-х 
т. / упоряд. : В. Ф. Верстюк [та ін.] ; відп. ред. В. А. Смолій ; 
НАН України, Ін-т історії України. – Київ : Наукова думка, 
1996. – (Пам'ятки історії України. Джерела новітньої історії 
; 5). (79-а/5074) 
У даному збірнику подана велика кількість документів 

Центральної Ради: протоколи, звернення, меморандуми, 

Універсали, постанови, законопроекти, декларації, звернення, 

засідання, циркуляри. Слід виокремити низку документів, автором яких був сам 

Михайло Грушевський. 

 



 
Грушевський М. С. Наша політика / Михайло Сергійович 
Грушевський ; упоряд.: Л. Р. І. Винар, Є. Пшеничний ; 
Українське іст. т-во. – Нью-Йорк ; Дрогобич : Коло, 2003. 
– 241 с. – (Грушевськіяна ; Т. 7). (79-а/7167) 
 Дана праця стосується політично-громадського життя в 

Галичині у 1910-1913 рр. та розкриває сутність конфлікту М. 

Грушевського з галицькими діячами. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Грушевський М. С. На порозі Нової України / Михайло 
Сергійович Грушевський ; передмова І. Юхновський ; ред. В. 
П. Плачинда. – Київ : Наукова думка, 1991. – 121 с. (79-а/4357) 
 Збірник статей і промов М. Грушевського, написаних і 

виголошених протягом 1917-1918 рр. Автор розкриває історичну 

неминучість перемоги українського народу в боротьбі за 

державність і незалежність, окреслює напрями розвитку всіх сфер 

життя Нової України, характеризує її державні символи, грошові 

одиниці, новий адміністративний поділ, розкриває демократичні здобутки 

Української Народної Республіки. 

 

Грушевський М. С. Із літературної спадщини / Михайло 
Сергійович Грушевський ; ред. Л. В. Винар ; упоряд.: Г. М. 
Бурлака, А. Шацько ; НАН України, Ін-т літератури ім. Т. Г. 
Шевченка, Укр. вільна акад. наук у США. – Нью-Йорк ; 

Київ : Книга, 2000. – 415 с. (30-
а/20353) 
 До книжки увійшли поезії, 

щоденникові записи та значна частина 

прозових творів М. Грушевського, а також нещодавно 

віднайдений написаний ним  кіносценарій «Запорозці». 

Переважна більшість творів публікується вперше. 

 



 
Грушевський М. С. Щоденник (1888-1894 рр.) / Михайло Сергійович 
Грушевський ; підготовка до видання, переднє слово, упоряд., комент. і 
післямова Л. О. Зашкільняк ; відп. ред. П. С. Сохань. – Київ : НАН України, 
Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, 1997. – 261 с. 
(79-а/5498) 
 Щоденник, що був написаний під навчання М. Грушевського в Київському 

університеті, завдяки якому можемо дізнатись про громадсько-політичну 

діяльність вченого в українському русі, тощо. 

 

Грушевський М. С. Про українську мову й 
українську справу : статті й замітки / Михайло 
Сергійович Грушевський. – Київ : Друк. П. 
Барського, 1907. – 23 с. (28-в/2660) 
 Дане видання є реакцією вченого на події після 

першої російської революції 1905-1907 рр., після якої 

відбулась часткова лібералізація громадського та 

суспільно-політичного життя. Михайло Грушевський 

пише політичний памфлет, у якому обстоює 

необхідність впровадження української мови в школах та гімназіях, так як це 

запорука української справи і національного відродження. Також автор висловлює 

міркування щодо необхідності національно-культурної автономій українських 

губерній у складі Російської імперії. 

 

Листування Михайла Грушевського / Михайло 
Сергійович Грушевський ; упоряд. Г. Бурлака ; ред. Л. 
Винар ; Укр. історичне т-во, НАН України, Ін-т літератури 
ім. Т. Г. Шевченка. – Київ ; Нью-Йорк ; Париж ; Львів ; 
Торонто, 1997. – 399 с. – (Епістолярні джерела 
грушевськознавства ; Т. 1). (79-а/5424) 
 У даному виданні міститься 387 листів М. 

Грушевського, що були адресовані різноманітним 

українським діячам. 

 

 
 
 
Листи Зенона Кузелі до Михайла Грушевського / З. Кузеля ; упоряд.: 
В. Наулко, В. Старков ; НАН України, Ін-т укр. археографії та 



 
джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – 
Запоріжжя : Тандем-У, 2005. – 83 с. – (Старожитності 
Південної України ; Вип.11). (90/2392) 
 У епістолярії підіймаються питання української 

історії та етнології. По листам хронологічно можна 

прослідкувати зростання Зенона Кузелі як історика 

завдяки своєму вчителю Михайлу Грушевському 

 
Великий українець: Матеріали з 
життя та діяльності М. С. 
Грушевського / упоряд., підгот. текст., комент. та приміт. А. П. 
Демиденко ; вступ. слово Л. М. Кравчук ; післямова Ф. П. 
Шевченко. – Київ : Веселка, 1992. – 551 с. (79-а/4626) 
     У даному збірнику розміщені різноманітні твори М. 

Грушевського, зокрема три автобіографії, «Вільна Україна», ряд 

листів, тощо. 

 

Праці про М. С. Грушевського 
Шаповал Ю. І. Михайло Грушевський / Юрій Іванович Шаповал, Ігор 
Володимирович Верба ; за заг. ред. В. А. Смолій. – Київ : Альтернативи, 2005. 
– 351 с. – (Особистість і доба). (79-а/7099) 
 Дана праця є першою спробою подати узагальнюючий біографічний нарис 

видатного вченого, політичного і державного діяча. Біографія М. Грушевського 

подається у контексті суспільно-політичних подій, що відбувались за його епохи. 

 
Пиріг Р. Я. Життя Михайла Грушевського: останнє десятиліття (1924-1934) / 
Руслан Якович Пиріг ; відп. ред. П. С. Сохань. – Київ : АН 
України, Ін-т укр. археографії, 1993. – 199 с. (79-а/5651) 
У монографії розкривається життєвий шлях і діяльність М. 

Грушевського в останні 10 років його життя. В праці 

показано балансування вченого між наукою та політикою, 

охарактеризовано закономірності трагічного кінця історика в 

умовах посилення сталінізму. 

 

Усенко П. Г. Чи був Михайло Грушевський президентом України? Від історії 
національних катастроф – до катастрофи національної історії / Павло 
Георгійович Усенко. – Київ : Нора-друк, 2003. – 100 с. (79-а/7713) 



 
У даній праці, автор розвінчує історичний міф про президентство М. 

Грушевського. Так зокрема, він простежує причини появи цієї думки та аналізує 

чому вона настільки вкорінена у свідомості простих громадян. 

 

Янкова Н. І. Історичні коди у творчості Михайла Грушевського / Надія 
Іванівна Янкова. – Київ : Академія, 2013. – 159 с. – (Монограф). (79-а/8322) 
Комплексне дослідження літературної творчості М. Грушевського. Надія Янкова 

аналізує белетристику відомого історика, проводить аналітичну паралель творів з 

тогочасними ідеями українського суспільства. Дане видання є одним із небагатьох 

робіт, що висвітлює прозаїчну сторону творчості М. Грушевського. 

 

 

Верстюк В. Ф. Діячі Української Центральної Ради : бібліографічний довідник 
/ Владислав Федорович Верстюк, Тетяна Сергіївна Осташко. – Київ, 1998 . – 
255 с. (79-а-5314) 

У довіднику подано біографічні відомості 

членів Центральної Ради, більш детально 

простежуються життєписи членів 

Генерального Секретаріату та Голови 

Центральної Ради. 

 

Грушевський Михайло : Фотоальбом / упоряд.: Л. В. Решодько, 
С. М. Панькова ; авт. тексту Л. В. Решодько. – Київ : Україна, 1996. – 139 с. 
(79-а/5143)  
Популярний виклад біографії М. С. Грушевського, що супроводжується значною 

кількістю фотографій, деякі з яких публікуються вперше. 

 

Солдатенко В. Ф. Україна в революційну добу. Історичні есе-хроніки : у 4-х т. / 
Валерій Федорович Солдатенко. – Харків : Прапор, 2008.  – Т. 1: Рік 1917. – 
2008. – 558 с. (79-а/7662) 
У першому томі праці йде мова про місце Української революції в контексті 

Російської революції. Автор дає характеристику відносин Тимчасового Уряду з 

Українською Центральною Радою. Проаналізовано соціальні та національно-

визвольні процеси в Україні 1917 року. Акцент зроблено на постаті М. 



 
Грушевського, на його суспільно-політичній та державницькій діяльності того 

часу. 

 

Сохань П. С. М. С. Грушевський і Aсаdemіa: ідея, змагання, діяльність / 
Павло Степанович Сохань, Василь Іринхарович Ульяновський, Сергій 
Миколайович Кіржаєв. – Київ : АН України, Ін-т укр. археографії, 1993. – 321 
с. (79-а/5181) 
У книзі досліджено процес розвитку та втілення М. Грушевським ідеї створення 
Української національної Академії наук. Простежено участь у діяльності НТШ та 
створення ВУАН. 
 

Копиленко О. Л. Повернення М. С. Грушевського / Олександр Любимович 
Копиленко. – Київ : Знання, 1991. – 48 с. – (Час і суспільство ; 4). (79-а/4370) 
У праці висвітлюється ставлення М. Грушевського до «української проблеми». 

Автор аналізує конструкції політичного майбутнього України в ідеях історика. 

Михайло Грушевський і українська історична наука : матеріали конф. / ред. 
кол.: Я. Р. Дашкевич, О. Грицак. – Львів : Місіонер, 1999. – 375 с. (79-а/5716) 
Матеріали конференції, яка присвячена життю та творчості М. Грушевського, 

висвітленню діяльності його історичної школи та проблемам методологічно-

історіософських засад його творчості. 

 

Стрельський Г. В. Михайло Грушевський, його 
сподвижники й опоненти / Генадій  
В’ячеславович Стрельський, Анатолій 
Фотійович Трубайчук. – Київ : Четверта хвиля, 
1996. – 191 с. (79-а/5124) 
У роботі вміщено біографічний нарис М. 

Грушевського та невеликі біографічні статті, що 

характеризують діячів, що були пов’язані із ним 

як друзі та однодумці, так і опоненти. 

 

Пріцак О. Й. Історіософія та історіографія Михайла Грушевського / Омелян 
Йосипович Пріцак ; ред. І. Бречак ; АН України, Археографічна комісія, Ін-т 
укр. археографії, Гарвардський ун-т, Укр. наук. ін-т. – Київ ; Кембрідж, 1991. – 

79 с. (79-а/8328) 
У даній праці відслідковується 

історіософський та методологічний базис 

М. Грушевського. Автор робить влучні 



 
зауваження в тому, що М. Грушевський є класичним позитивістом, але в ранній 

період своєї творчості, присутній значний вплив історичної школи романтизму, 

тоді ж як в більш пізній період наукової діяльності чітко простежуються риси, що 

були притаманні дослідникам Паризької школи соціології та Е. Дюркгейма 

зокрема. Також у виданні виділений окремий розділ праць, що характеризують 

науковий доробок М. Грушевського в царині української історіографії. 

 

Масненко В. В. Історичні концепції М. С. Грушевського та В. К. Липинського. 
Методологічний і суспільно-політичний виміри української історичної думки 
1920-х років / Віталій Васильович Масненко. – Київ ; Черкаси : Брама-ІСУЕП, 
2000. – 283 с. (79-а/5973) 
У праці розглянуто дві течії українського історіографії того часу: народницької, що 

її репрезентував М. Грушевський та його школа і державницька, на чолі якої був В. 

Липинський. Особлива увага приділяється баченню «Хмельниччини», яка є 

наріжним каменем переходу від пізньосередньовічної доби до ранньомодерної та 

утворенню козацької держави, а також зміни геополітичного балансу сил в 

тогочасній Європі. 

Винар Л. Р. І. Грушевськознавство. Генеза 
й історичний розвиток / Любомир Роман 
Іванович Винар, Українське іст. т-во; 
Фундація ім. О. Ольжича в Канаді; 
Міжнародне т-во ім. М. Грушевського. – 
Київ ; Львів ; Париж ; Нью-Йорк ; Торонто 
: Вид-во ім. О. Теліги, 1998. – 215 с. : іл. – 
(Грушевськіяна ; Т. 5). (79-а/5759)  
У збірнику вміщено статті та публікації, у 

яких розгортаються етапи становлення та розвиток вивчення творчості М. 

Грушевського.  

 


