
 

 
 

Великий Українець  
(до 150-ї річниці від дня народження М. Грушевського) 

 
 

Грушевський Михайло Сергійович народився 29 вересня 1866 р. в містечку Холм 
(тепер територія Польщі)  в родині викладача греко-католицької гімназії. Батьки 
Михайла Сергійовича постають справжніми патріотами України, які і в далеких 
краях зуміли прищепити дітям любов до всього українського, пробудити в них 
національне почуття. . 
 Грушевський мріяв, щоб кожний українець перейнявся переконанням у тому, 
що держава-громада існує для його щастя, і він повинен служити їй, віддаючи усі 
сили, все життя, бо немає в світі благороднішої мети, ніж служіння своїй громаді-
державі. 
 Наукова спадщина великого вченого вражає своїми масштабами: вона 
налічує 2000 праць, серед яких – 180 монографії. Надзвичайна працездатність і 
наукове завзяття, енциклопедичні знання з різних галузей суспільних наук дали 
йому змогу зробити вагомий внесок і в історичну науку, і в літературознавство, і у 
фольклористику, і в соціологію, і в педагогіку. 
 Тільки  після  проголошення незалежності України  прийшло справжнє 
визнання Михайла Грушевського як великого українського патріота, науковця та 
державо творця. Він стає символом боротьби за національну незалежність, його 
цитують, перевидають, за його підручниками навчаються в школах та вузах.  
 Помер Михайло  Грушевський від сепсису 24 листопада 1934 року у 
Кисловлдську, де перебував на лікуванні. Похований у Києві на Байковому 
кладовищі. 
 

 



 

 

81.2 Ук 

Г 91 

Грушевський М. Про українську мову і українську школу 
/ Михайло Грушевський. – К .: Веселка, 1912. – 50 с. 
 В цій книжцї зібрані  статті про українську мову і шкільну науку та освіту, 
які друкувавлисьу газеті «Село» в 1909 і 1910рр.в,основному, для читачів- селян. 
Ці питання – про українську мову, школу й освіту, не вирішені в Росії, автор пише, 
що  ще довгопро них прийдеться сперечатись та боротись.  

 

 



 

63.3(2 Ук) 
Т-134 
 Тагліна Ю. С. Михайло Грушевський : науково-популярне видання  
/ Ю. С. Тагліна. – Київ : Укрвидавполіграфія, 2014. – 127 с. 
 

Михайло Грушевський (1866 – 1934) є однією з головних постатей українського 
національного самоствердження в новітній історії України. Видатний вчений і суспільно-
політичний діяч, він створив 10-томну "Історію України-Руси" – першу повну історію 
України, таким чином перевершивши навіть таких своїх видатних попередників як 
Костомаров, Куліш, Драгоманов, Антонович.Але Грушевський не тільки писав історичні 
праці, він сам творив історію: 1917 року став на чолі нової Української держави – його 
було обрано головою Центральної Ради (1917 – 1918), яка в 1918 році проголосила 
Українську Народну Республіку (УНР). Завдяки цьому світ дізнався, що на землі існує 
Українська держава, президентом якої і був М. С. Грушевський. 

 

 

 



 

 
63.3(2 Ук) 
Г 91 
 Михайло Грушевський : статті, спогади, документи і 
коментарі / За ред. Матвія Стахіва. – Нью-Йорк-Париж-Сидней-
Торонто, 1978. – 237 с. 
 
 М. Грушевський підкреслював, що Києво-Руська держава з її законами і культурою була 
твором однієї народності, української, що  тоді звала себе руською, а Володимирсько-
Московська держава була  твором іншої народності, суздальсько-московської, що від половини  
сімнадцятого століття почала себе звати «великоруською». Державна  традиція, 
законодавство й культура Київської Руси не перейшла до  Володимирсько-московської 
держави, тільки до Галицько-волинської  держави в тринадцятому і чотирнадцятому 
століттях та відтак до   литовсько-польської в чотирнадцятому – шістнадцятому 
століттях. Приймаючи цю традиційну «русскую» схему, затемнюються початки 
українського і московського народів. За цією «русскою» схемою історія України або 
«малоруського» народу починається лише в чотирнадцятому –  п’ятнадцятому  століттях, 
і взагалі історія України являється в частковому,  неповному вигляді, а історія білоруського 
народу цілковито пропущена. 
 

 



 

 

63.3(2 Ук) 
Г 91 
 Грушевський М. На порозі нової України : репринтне 
видання / Михайло Грушевський. – Нью-Йорк-Львів-Київ-
Торонто-Мюнхен : Clifton Avenue, 1992,. – 302 с. 
  У 1991 році відзначуємо 125-ліття з дня народження Михайла Сергійовича 
Грушевського (29.ІХ 1866 – 25. XI 1934), найвизначнішого українського історика, провідного 
діяча українського національно-культурного і державного відродження 20-го століття, голову 
Української Центральної Ради і першого президента Української Народної Республіки в 1918 
р. Як політично-державний провідник, Грушевський проголосив Четвертий Універсал 
Української Центральної Ради датований 22 січнем 1918 року, який є найвидатнішим 
конституційним актом української державности в модерному періоді української історії. 

 

 

 

 



 

 

 

 

63.3(2 Ук) 
Г 91 
 Грушевський М. Про старі часи на Україні : Коротка історія 
України (для першого початку) : репринтне видання / Михайло 
Грушевський. – Відень : Вальдгайм-Ебірле, 2014. – 119 с. 
 Академік М. Грушевський описує найперші початки української історії, формування 
українського народу на власне слов’янській основі  давніше від білоруського, у становленні 
котрого взяли участь литовські племена, і від російського, котрий розвивася на ґрунті 
асиміляції племен уральської, тюркської та інших мовних сімей. 

 

 

 

 



 

63.3(2 Ук) 
Г 91 
 

 Михайло Грушевський. Вибрані праці: видано з нагоди 25-
річчя з дня його смерті (1934 – 1959) / Упорядник Микола Галій. 
– Нью-Йорк : Гол. Управи ОУРДП в США, 1960. – 264 с. 
 За час від 25 листопада 1934-го року, коли помер один із найвизначніших українських 
учених і діячів – Михайло Грушевський, народилося ціле молоде покоління, а відійшло від нас 
у засвіти чимало старших наших діячів, що знали Покійного, а то й співпрацювали з ним.  В 
нормальних відносинах це ще не такий значний протяг часу, щоб затерти в свідомості 
пам’ять про особистість такої міри, як Михайло Грушевський.  Старші з поміж нас, 
розуміється, знають, хто він був і що зробив. Але багато української молоді через невідрадні 
обставини нашого національного й політичного життя, що раз-по-раз розривали нитку 
нашої традиції, або цілком не знають про Грушевського, або дуже мало. І то не тільки 
молодь із підсоветської України, а й із західніх земель. 
 
 

 

 



 

 

63.3(2 Ук) 
Г 91  
 Грушевський М. Ілюстрована історія України : репринтне видання  
/ Михайло Грушевський. –  Дніпропетровськ : «Дніпросоюз», 2014. –  
575 с. 

Ся книга була задумана давно. Як тільки настала якась свобода укра-  їнському 
слову в Росії (1905), першою моєю гадкою було – що тепер можна  буде здійснити сей давній 
замір – видати приступно написану ілюстровану  історію України. Перше одначе я задумав 
видати коротку популярну історію,  котра й вийшла весною 1907 р. під назвою „Про старі 
часи на Україні" ;  в закінченню сеї кнвжки я тоді пообіцяв скоре видання більшої ілюстро-  
ваної сторії (се закінчене чомусь в більшости примірників було видавцями  пропущене, а 
тільки в декотрих зіставлене). Одначе ріжні пригоди знеохотили мене потім до сього діла, і 
тільки минулого року, бажаючи подякувати українському громадянству, що привитало 
мене з двадцятипятилітем моєї письменської діяльности, вернув  я до отсього діла і 
випускаю тепер от сю книгу.  
 

 

 



 

 

 
63.3(2 Ук) 
Г 91 
 Грушевський М. Про батька козацького Богдана 
Хмельницького : репринтне видання / Михайло Грушевський. – 
Нью-Йорк : Видавництво Мирослава Січинського, 2013. – 79 с. 
 Нікого в Україні не любили, не хвалили – і не кляли, як його. Любили і хвалили, і на вічну 
славу славили  його ті, кому на радість і втіху було його панування-гетьманування. Гуділи і 
кляли ті, кому воно навпоперек стало. Ледащого мало хто похвалить, мало хто прокляне, і 
тільки до великих людей буває велика ненависть і велика любов. І часто та ненависть буває 
робить їм більшу славу як хвала. Бо вся вага в тому, хто і за що хвалить, як і за що гудить.  

 

 

 

 

 



 

 

 

63.3(2 Ук) 
Г 91 
 Грушевський М. Якої автономії і федерації хоче Україна? / 
Михайло Грушевський. – Відень : Видання СВУ, 1917. – 22 с. 

У цій маженькій книжці, котра була видана в конституційній Австрії, широкому 
загалові пояснюється суть федеративної держави, автономних державних утворень, та 
можливі перспективи їх розвитку. Як видно з цієї праці, СВУ не сподівався на цілковите 
відокремлення від російської держави.  Небажання влади у Петрограді перебудувати імперію 
на федеративних засадах пізніше стало причиною більш болісного, безладного та жорстокого 
розвалу самодержавної імперії Романових порівняно з конституційною імперією Габсбургів. 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

63.3(2 Ук) 
В 48 
 Винар Л. Найвидатніший історик України Михайло Грушевський 
(1866 – 1934) / Любомир Винар. – Нью-Йорк : Сучасність-Дніпрова хвиля, 
1986. – 119 с. 
 Діяльність Михайла Грушевського була головним осередком, довкола якого 
гуртувалися відокремлені давні і нові сили. Українська історія, література, етнографія 
перестали лежати примітивно обробленим полем. В парі з науковим рухом пішов небувалий 
доти ріст видавництв, а з ним – піднесення освітнього рівня в суспільстві.  

 

 

 

 

 



 

 

60.5 
Г 91 
 Грушевський М. Початки громадянства / Михайло Грушевський. – 
Прага : Український Соціологічний інститут, 1921. – 328 с. 
 Книга ця, в доповненім і переробленім виді, містить у собі виклади, які я читав зимою 1920 – 1921 р. від 
Українського Соціологічного Інституту. В нормальних обставинах я мабуть продовжив би роботу над ціею 
темою на довші часи, щоб дати своїй праці більші розміри, в повній ше використати нові матеріали, котрі 
після воєнної перерви все ще так трудно зібрати. Але в теперішніх умовах небезпечно відкладати публікацію 
того, що може бути опубліковане – в тому я вже нераз за останні роки гірко переконався.  Думаю, і що в 
такій популярній і короткій формі ся книжка може теж принести свою користь, знайомлячи ширші верстви 
нашого громадянства з новійшими течіями в сій сфері, з фактами і поміченням, поробленими спільною працею 
цівілізованпх породів.  

 

 

 

 

 



 

63.3(2 Ук) 
Г 91 
 Грушевський М. Вільна Україна / Михайло Грушевський. – 
Нью-Йорк : Українська друкарська і видавнича Спілка  
Українців у США, 1918. – 29 с. 
 Кожний народ, і український теж, мусить мати своє військо. На завершальній стадії 
Першої світової війни наш народ і його провідники жорстоко прорахувалися в своїх 
гуманістичних та демократичних світоглядних концепціях. Попри те, що російський народ 
колись давно зародився на землях, підвладних державі київській, попри те, що серед урядових, 
опозиційних чи підпільно-революційних кіл російського народу було не менше людей, які 
прагнули прогресивних змін, ніж серед людей у будь-якій іншій країні, вони так само, як і 
відверті реакціонери і зовсім культурно та етнічно чужі загарбники, не були невразливими 
до шовіністичних, імперських та колоніальних хвороб. І так само, як і будь-який загарбник, 
московський виявив себе здатним впасти до різноманітних злочинних патологічних 
садистських проявів. 

 

 

 

 



 

 

63.3 (2 Ук) 
Г 91 
 Грушевський М. С. Новий період історії України [Текст]: за 
роки від 1914 до 1919 / М. С. Грушевський. – К.: Либідь, 1992. 
– 46 с. 
 Книга є своєрідним продовженням « Історії України», придаджена до програми вищих 
початкових шкіл і нижчих класів шкіл середніх». Твір складається із семи розділів, де в 
хронологічному порядку йдеться про перебіг подій в Україні в період світової війни, Лютневої 
і Жовтневої революцій, проголошення і перших кроків Української Народної Республіки, 
боротьби за її незалежність. Для школярів, студентів, учителів, широкого кола читачів.  

 

 

 

 



 

 

63.3 (2 Ук) 
І-45 
 Ілюстрована історія України із додатками та 
доповненнями [Текст] 
 / М. С. Грушевський; укладачі : Й.Й. Брояк, В.Ф. Верстюк. – 
Донецьк : ВКФ «Бао», 2008. – 736 с.  

В цьому виданні видатного українського історика зображено становлення й розвиток 
народу, економіки, культури та державності України. Перша російська публікація книги 
(Санкт-Петербург, 1913) доповнена новим текстом з останнього авторського видання 
(Відень, 1921), також нарисом сучасного історика В. Верстюка.Книга приваблює яскравим 
художнім стилем і читається, як захоплюючий літературний твір. Рекомендується всім, 
хто цікавиться багатою історією України. 
 

 

 

 

 


