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«Я сам прийшов до політики через історію, і сей шлях вважаю нормальним...» 

Михайло Грушевський 

 

У кожного народу є свої історичні постаті першої величини, яких не в змозі 

прикрити пил віків. У вересні 2016 року на державному рівні в Україні відзначають 

150-річчя від дня народження видатного українського державного та політичного 

діяча, Голови Центральної Ради Української Народної Республіки, першої у ХХ ст. 

незалежної Української держави, історика, археолога, літературознавця, соціолога, 

публіциста, письменника, організатора української науки, творча спадщина якого 

нараховує близько двох тисяч, Михайла Грушевського. Водночас забезпечено 

проведення відповідних заходів в іноземних державах, зокрема в Республіці Польща, 

Грузії, Чеській Республіці та Республіці Австрія. На відзнаку 150-річчя від дня 

народження видатного українця буде викарбовано та введено в обіг в установленому 

порядку ювілейну монету, випущено в обіг поштову марку та конверт. 

Михайло Грушевський народився в м. Холм (нині м. Хелм, Польща) 

17 (29) вересня 1866 р. в сім’ї випускника Київської духовної академії, педагога, 

організатора народної освіти, автора «Первой учебной книги церковно-славянского 

язика» Сергія Федоровича Грушевського Походив, як писав М. Грушевський у своїй 

біографії, з бідної родини Грушів (пізніше Грушевських), що гніздилася в 

Чигиринському повіті. Були це переважно дячки й паламарі. Дід Михайла, Федір, 

переїхав свого часу під Київ, у село Лісники, що допомогло батькові Грушевського, 

Сергію, здобути освіту і присвятити себе педагогічній діяльності. Рід матері – греко-

католицьких священиків Опуцкевичів  

З часом родина Грушевських переїхала на Кавказ. 1880 р. М. Грушевський 

вступив до І-ої Тифліської гімназії, у якій діставав і читав літературу з історії, 

літератури, етнографії України. У гімназії він робить і перші спроби пера (написав 
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кілька оповідань, про які схвально відгукнувся І. Нечуй-Левицький). Після закінчення 

навчання мріяв потрапити до Києва. Проте батько довго не погоджувався відпускати 

хлопця до «матері міст руських», боячись українського запалу Михайла і наляканий 

тодішніми студентськими «історіями». Однак згодом батько все ж дає згоду на поїздку 

сина до Києва.  

Протягом 1886 ‒ 1890 pp. Михайло навчався на історико-філологічному 

факультеті Київського університету. На третьому курсі Грушевський почав 

виконувати наукову роботу, запропоновану професором Володимиром Антоновичем, 

«История Киевской земли от смерти Ярослава до конца XIV века». Праця отримала 

золоту медаль, і Михайла залишили при університеті на кафедрі російської історії.  

Протягом 1890-1894 pp. М. Грушевський працював при Київському університеті 

як професорський стипендіат. 

На початку 1891 р. професор В. Антонович, повернувшись із подорожі у 

Галичину, запропонував йому очолити кафедру історії України, яку планувалося 

згодом відкрити у Львівському університеті. Молодий учений прийняв цю 

пропозицію. 

У травні 1894 р. Грушевський захистив дисертацію на ступінь магістра. Того ж 

року за рекомендацією В. Антоновича Михайла Грушевського призначили на посаду 

ординарного професора кафедри всесвітньої історії з окремим узагальненням історії 

Східної Європи Львівського університету. Відтоді й протягом 19 років діяльність 

Грушевського була пов'язана з цим Університетом, науковим і суспільно-політичним 

життям Галичини. Тут виявились його здібності як громадського діяча. Саме тут 

почалась активна співпраця з науковим товариством ім. Т. Г. Шевченка, яке він очолив 

у 1897 р. і сприяв виданню понад 100 томів «Записок наукового товариства». Йому 

вдалося згуртувати навколо себе талановитих молодих дослідників, кожен з яких став 

помітним явищем в українській науці й культури кінця XIX-початку ХХ століть. Саме 

у Львові створився могутній тандем Михайло Грушевський ‒ Іван Франко, який дав 

надзвичайно плідні результати: було видано цілий ряд літературних та 

публіцистичних часописів Лесі Українки, Михайла Коцюбинського, Івана Нечуя-

Левицького, Ольги Кобилянської, інших майстрів української літератури. І все це в 

той час, коли українознавчі дослідження на території царської імперії далеко не 

заохочувалися. А видавнича й викладацька діяльність українською мовою взагалі була 

під забороною. Вчений створив власну наукову школу, активно займався громадсько-

політичними справами, був одним із засновників Української національно-

демократичної партії (1899). Підтримував ідею автономії українських земель у складі 

Австро-Угорщини. З цієї причини погіршилися стосунки М. Грушевського із 

польською університетською колегією. 

Навіть за несприятливих для роботи умов Грушевський плідно працює. У 

Львівському університеті він розробив і читав протягом семи семестрів загальний курс 

історії України. Цей лекційний курс мав стати основою майбутньої книги. 

http://www.shevkyivlib.org.ua/shevchenkiana/velikiy-kobzar.html
http://www.shevkyivlib.org.ua/derzhavni-zakupivli/450-vidatny-persony-franko-ivan.html
http://www.shevkyivlib.org.ua/derzhavni-zakupivli/930-bibliografichniy-pokazhchik-storinki-zhittya-ta-tvorchosti-nechuya-levitskogo.html
http://www.shevkyivlib.org.ua/derzhavni-zakupivli/930-bibliografichniy-pokazhchik-storinki-zhittya-ta-tvorchosti-nechuya-levitskogo.html
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Протягом 1897-1898 pp. Грушевський написав і видав перший том «Історії 

України-Руси», 1898 р. - другий том, а протягом 1900 р. - третій, що містив давній 

період історії України. 

Починаючи з 1906 р. діяльність Грушевського дедалі більше зміщується до Києва, 

на Лівобережну Україну. Цього ж року він їздив до Петербурга і брав участь у роботі 

української фракції І Державної думи та Українського клубу і редакції заснованого 

тоді «Украинского вестника». 

1907 p. Грушевський у Києві керував Українським науковим товариством (УНТ), 

яке, за його задумом, мало стати фундаментом майбутньої Академії наук України. 

1910 р. Грушевський випустив першу частину першого тому «Киевская Русь», 

протягом 1913-1914 pp. - два томи «Истории украинского казачества» . 

Початок Першої світової війни застав М. Грушевського в Карпатах на 

відпочинку. Звідти він із сім'єю від'їжджає до Відня, а потім через Італію та Румунію 

повертається до Києва. У середині грудня 1914 р. Грушевського заарештовують, 

обвинувачуючи у причетності до створення Легіону Українських січових стрільців. У 

лютому 1915 р. М.С. Грушевського висилають етапом до Сибіру як українського 

сепаратиста і «мазепинця». Проте заслання в Сибір замінили засланням до міста 

Симбірська, де Грушевський прожив до осені 1915 р. Згодом його переводять до 

Казані, а потім до Москви, під нагляд поліції і з позбавленням права педагогічної та 

громадсько-політичної діяльності. 

У Москві М.С. Грушевський продовжує роботу над багатотомною «Історією 

України-Руси». 

Лютнева революція 1917 р. у Петрограді дала М. Грушевському волю. 4 березня в 

Києві утворюється Центральна рада, яка взяла на себе функцію центрального органу 

руху українського громадянства за "своє право і втрачені вольності". М. Грушевського 

заочно обирають головою Центральної ради. 12 березня 1917 р. він повертається з 

Москви до Києва. 14 місяців, протягом яких існувала Центральна рада (з березня 1917-

го по 1918 p.), М. Грушевський був її незмінним головою - першим спікером першого 

українського парламенту. Він став одним з головних ідеологів української революції, 

творцем її концепції й разом з УЦР пройшов шлях від вимог обмеженої національно-

територіальної автономії до становлення самостійної України. Першим Універсалом 

було проголошено автономію України в складі Російської федеративної республіки. 

Згідно з Другим Універсалом Центральна Рада почала розробку закону про 

автономний устрій України. Третім Універсалом Центральна Рада проголосила 

Українську Народну Республіку, а 22 січня 1918 р. Четвертим Універсалом — повну 

політичну незалежність та суверенітет української держави. Під керівництвом М. 

Грушевського урядом УНР приймалися важливі рішення про державні атрибути, а 

також здійснювався конституційний процес. 29 квітня 1918 р. Центральна рада обрала 

Михайла Грушевського Президентом Української Народної Республіки, 

започаткувавши інститут президентства у нашій країні. Він особисто брав участь в 
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розробці Конституції УНР, яка була прийнята цього ж дня. Однак документові не 

судилося бути втіленим, бо того ж самого дня в Києві стався державний переворот на 

чолі з П. Скоропадським і М.Грушевському довелося перейти на нелегальне 

становище. Ліквідація УЦР поклала край державній діяльності М. Грушевського 

З падінням Центральної ради, після перевороту гетьмана П. Скоропадського 

Грушевський знаходився в підпіллі і переховувався за межами Києва. До міста він 

повернувся в грудні 1918 p., коли припинила своє існування Гетьманська держава. 

На початку лютого 1919 р. Грушевський виїхав спочатку до Кам'янця-

Подільського, де редагував газету «Голос Поділля» і працював над підручником 

«Історія України для трудової школи», а згодом - за кордон у складі делегації 

Української партії есерів на конференцію II Інтернаціоналу. Перебуваючи в еміграції, 

Михайло Сергійович змушений був змінювати місця проживання, мешкаючи із сім'єю 

то в Празі, то у Відні, то в Женеві. У цей час Грушевський редагував часописи 

«Борітеся - поборете!», «Наш стяг», а також плідно працював над багатотомною 

«Історією української літератури». В еміграції Грушевський дедалі більше відходить 

від політики й повертається до науки; повністю поринає в роботу в Українському 

соціологічному інституті в Празі. Разом з дочкою Катериною видає французькою 

мовою книги «Початок соціалістичного руху на Україні і женевський соцгурток», «З 

історії релігійної думки на Україні» та інші. Крім того, він долучився до створення 

міжнародної організації – Комітету незалежної України, яка інформувала світову 

громадськість про політичні цілі українського народу, а також заснував у Празі 

Український соціологічний інститут. Оселившись 1922 року в Бадені під Віднем, 

Грушевський займається лише «Історією української літератури» (написав чотири 

томи). 

Михайло Грушевський, як і багато представників української інтелектуальної 

еліти, повірив більшовицькому курсові українізації. Захоплений ідеєю відродження 

української науки і держави вирішує повернутися до УСРР. У грудні 1923 р. 

М. Грушевського заочно було обрано академіком кафедри історії українського народу 

Всеукраїнської Академії наук України (ВУАН), а на початку березня 1924 р. за 

дозволом ЦК КП(б)У вчений повернувся в Україну, де розгорнув активну діяльність в 

напрямку розбудови радянської історичної науки. В цей час історик продовжував 

працювати над своїми фундаментальними працями – «Історія України-Руси» та 

«Історія української літератури». 

У січні 1929 р. Михайла Сергійовича, єдиного з тодішніх членів Всеукраїнської 

академії наук, було обрано дійсним членом Академії наук СРСР. З осені 1929 р. 

почався погром наукових установ, створених М.Грушевським. Атмосфера репресій 

1930-х pp. не оминула і видатного вченого. Дедалі ширше почала розгортатися 

кампанія проти історичної школи, яку він створив після повернення з еміграції в 

Україну. Більшовики взяли курс на створення безнаціонального радянського 

суспільства, тому М. Грушевський був більше не потрібний. Одночасно почалася 



6 
 

критика історичних і політичних поглядів вченого. 7 березня 1931 р. М. Грушевський 

переїхав до Москви, а 23 березня його заарештували та звинуватили у керівництві 

неіснуючою контрреволюційною організацією «Український національний центр». 

Він визнав себе винним і невдовзі його звільнили з-під арешту. Однак здоров’я М. 

Грушевського та його моральні сили були підірвані. 

Останні три роки життя, проживаючи в Москві, Грушевський як академік АН СРСР 

працював над «Історією України-Руси». І сьогодні цей твір ‒ найповніша історія нашої 

держави. 

Незважаючи на те, що 1934 р. Грушевський завчасно подав заяву на путівки до санаторію 

у Кисловодську, де родина традиційно щорічно відпочивала, поїхати у серпні, як вони собі 

міркували, не вийшло. Відпочинок відклався більш, ніж на місяць. 

4 вересня 1934 р., пакуючи речі для поїздки, Михайло Сергійович у коротенькій поштівці 

до сестри Ганни повідомив: «Сильно я втомився, не можу дочекатись». 

Справді, останнє літо, незважаючи на слабі очі, вчений багато працював: щойно 2 вересня 

він поставив останню крапку на рукопису великої джерелознавчо-історіографічної студії про 

Дмитра Бантиш-Каменського. 

Спочатку відпочинок видавався вдалим, погода тішила теплом, і настрій у 

відпочивальників був бадьорим. Все змінилось десь за три тижні, у десятих числах жовтня. 

Грушевський захворів, і хвороба виявилась серйознішою, ніж на початку думалось. Кілька 

операцій із лікування карбункулу було проведено у санаторії місцевим, не дуже досвідченим, 

лікарем. 

Час було втрачено, побороти це важке запалення у санаторії не вдалося, і Грушевського 

перевели до Кисловодської лікарні. Ввечері 24 листопада  Катерина Грушевська телеграфом 

повідомляє про смерть батька. Страшну у своїй лаконічності телеграму вона надсилає 

додому, до Києва, на вулицю Паньківську, 9 дядьку Олександру Грушевському: «Отец умер 

едем Киев» 

Крім рідних, Катерина сповістила також телеграмами-блискавками президента ВУАН 

Олександра Богомольця, двоюрідного брата Михайла Сергійовича Г. Ломова-Оппокова, що 

тоді був членом бюро Комісії радянського контролю при РНК СРСР, сусідів по московській 

квартирі та ін. Але вже за два дня датою смерті Михайла Грушевського буде офіційно 

названо не 24 листопада 1934 р., а 25 листопада. 

Вже наступного дня після смерті вченого, 25 листопада 1934 р., в Києві була ухвалена 

досить цинічна постанова Ради Народних Комісарів УСРР № 1308 «Про похорони академіка 

М.С. Грушевського та призначення його сім’ї персональної пенсії», де вже у першому 

реченні були відзначені «особливі наукові заслуги перед Радянською Соціалістичною 

Україною академіка Грушевського М.С.». 

Похований у Києві на Байковому кладовищі. 

Його ім'я присвоєно Інституту української археографії та джерелознавства НАН 

України. 

Михайло Грушевський належить до тих громадських діячів, які сповна пізнали велич і 

насолоду тріумфу і гіркоту поразки, але до кінця залишилися вірними ідеї усього життя — 

самоствердженню свого народу. Пам'ять про нього — вічна, а його наукові праці — 

невичерпне джерело мудрості. 


