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На порозі історії. Михайло Грушевський : Д о 150-річчя від дня
народження Михайла Грушевського : дайджест. Вип. 14. [Електронний
ресурс] / Нац. ун-т харч. технол., Наук.-техн. б-ка ; підгот. О. В. Олабоді. –
Київ, 2016. – 25 с. - Режим доступа : http://library.nuft.edu.ua/inform/
Grushevsky.pdf. - Назва з екрана.
Дайджест містить інформацію про біографію видатного українського
вченого, історика, та громадсько-політичного і державного діяча Михайла
Сергійовича Грушевського. Подана стаття про життя і діяльність діяча.
Видання містить бібліографії: наукових праць Михайла Сергійовича
Грушевського наявних в фондах Науков-технічної бібліотеки НУХТ,
літератури про життєвий і творчий шлях Михайла Сергійовича
Грушевського та наукових статей у періодичних виданнях.
Видання адресоване науковцям, викладачам, студентам та всім
зацікавленим.
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Указом Президента України «Про відзначення 150-річчя від дня
народження Михайла Грушевського» № 63/2015 від 09.02.2015 р. 2016 рік
проголошено роком Михайла Сергійович Грушевського.
Михайло Сергійович Грушевський – одна з найяскравійших постатей у
плеяді видатних діячів культури України кінця ХІХ – першої теритини ХХ
ст. в українській і світовій історіографії. Він поклав за мету свого життя
науково довести законне право українського народу на власну історію,
культуру і місце у всесвітньоісторичному процесі. Своїми чисельними
працями Михайло Сергійович Грушевський показав, що за тисячолітню
історію розвитку український народ витворив мову, побут, спосіб життя,
оригінальну і високохудожнюкультуру, унікальні соціальні феномени такі як
козаччина, культурно-духовні інституції – Києво-Могилянську академію,
колегіуми, що видіграли визначну роль не лише у вітчизняній, а й у
загальноєвропейській та світовій історії.
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Рання біографія Михайла Грушевського вже достатньо
вивчена. Відомо про його генеалогію, хоча про ідейну ще
мало. Щоправда, для цього вже зібрано чимало джерельного
матеріалу, та й окремі дослідники цікавилися цими аспектами.
Хрестоматійним став факт народження М. Грушевського у м.
Холмі 17 (29) вересня 1866 р. у тодішньому Царстві
Польському. Немовля хрестили в холмській ІоанноБогословській церкві. Таїнство хрещення здійснили місцевий
протоієрей Яків Крошановський з братією, дияконом Василем Алексієвським
і псаломщиками Юліаном Кунаховичем та Володимиром Плишевським.
Хрещеними батьками виступили комісар Красноставської комісії у
селянських справах Федір Кокошкін і Юлія Лебединцева, дружина
священика, церковного і громадського діяча, тодішнього директора
Холмської навчальної дирекції, майбутнього засновника та першого
редактора журналу «Киевская старина» Феофіла Лебединцева. На час появи
на світ Михайлика його батько Сергій Федорович тимчасово обіймав посаду
вчителя греко-уніатської гімназії. Про це пізніше писав сам учений в
автобіографії. Власне, за цими спогадами і пішла вся українська, і не тільки
українська, історіографія. Всі дати до 14 лютого 1918 р. подаються за старим стилем. Натомість у свідоцтві про народження Михайла Сергійовича від
жовтня 1866 року сказано, що батько тоді вчителював у Холмській руській
гімназії. Більш уточнений варіант посади Грушевського-батька зустрічаємо у
сучасних дослідників, які фіксують, що він на момент появи на світ свого
первістка – сина Михайла – обіймав посаду вчителя російської мови і
словесності в російсько-греко-уніатській гімназії в м. Холмі. Цей факт,
звичайно, незначний з біографії Сергія Федоровича, однак він беззаперечно
засвідчив його православне віросповідання. Акцентуючи на цьому увагу,
зазначимо і прикре. Велетенська фігура Михайла Сергійовича відсторонила
від науковців постать Сергія Федоровича, який своєю подвижницькою
працею на ниві народної освіти і сам заслуговує на пошанування та окреме
дослідження. Це був енергійний і добродушний чоловік. Він народився 7 (19)
жовтня 1830 р. в оспіваному в легендах місті Чигирині у сім’ї диякона
Федора Васильовича і його дружини Марії Кирилівни з духовного роду
Ботвинських, але дитинство провів у с. Лісники Київського повіту, куди
переїхав його батько як священик місцевої Преображенської церкви. Йдучи
шляхами своїх предків і завдяки своїм здібностям та наполегливості, юнак
закінчив у Києві духовне училище й духовну семінарію, а у 1859 році і
Київську духовну академію, удостоївшись звання магістра богослов’я, однак
відмовився від священицького постригу і обрав кар’єру освітянина,
щоправда, головним чином у духовних закладах тодішньої Російської
імперії.
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Аналізуючи цей вчинок, дослідники приходять до висновку, що так він
не хотів занадто обмежувати свою діяльність закостенілими і далекими від
життя релігійними догмами. Деякий час він професорував у Полтавській
духовній семінарії, а через рік перейшов у Київську семінарію, де викладав
літургику і Святе Письмо. Паралельно з цим Сергій Федорович вчителював у
різних навчальних закладах м. Києва. Саме в цей період відбулося його
знайомство, а пізніше і вінчання із сімнадцятирічною Глафірою Захаріївною
Оппоковою (1847–1918), дочкою священика з с. Сестринівка (нині – у межах
Козятина) Бердичівського повіту на Київщині Захарія Оппокова, або Опоц
кевич, як називав прізвище своєї мами сам Михайло Сергійович. Про матір
науковця відомо менше. Грушевськознавці їй тільки останнім часом
приділяли увагу. Народилася вона в багатодітній духовній родині. Свого часу
закінчила пансіон, де вивчила російську і польську мови та необхідні за
тодішньою уявою для жінки ряд ручних робіт. Одне зрозуміло: це була ладна
і міцна, але набожна, гордовита і дуже замкнута жінка. Все життя вона
опікувалася сім’єю. Глафіра Захаріївна стала вірною супутницею Сергія
Федоровича. Невдовзі молоде подружжя переїхало до м. Холма, де чоловік
посів посаду вчителя російсько-греко-уніатської гімназії. Перебуваючи
далеко від України, Грушевський-старший не поривав зв’язку з
прабатьківщиною, по можливості навідувався додому, збирав українознавчу
бібліотеку, захоплювався національними традиціями, піснями і мовою.
Врешті-решт, цей духовний зв’язок підтримував сили і давав наснагу. І все ж
Сергію Федоровичу не судилося повернутися в Україну. За порадою лікарів
він до кінця життя проживав і вчителював на півдні Російської імперії.
Викладав у Кутаїській гімназії, служив у Ставрополі, а з серпня 1878 р. і до
скону (помер 27 січня 1901 року) проживав у Владикавказі, працюючи,
відповідно, інспектором народних училищ Ставропольського краю,
директором народних училищ всієї Терської області. За свою звитяжну
працю на ниві педагогіки він удостоївся чину дійсного статського радника,
що в табелі про ранги давав право на потомствене дворянство. Цей факт
сьогодні маловідомий дослідникам. Та й сам Михайло Сергійович не зовсім
пишався своїм дворянством, хіба що єдиний раз в анкеті від 1914 року
зазначив, що він з дворян. Заснування і підтримка народних шкіл були не
єдиною заслугою Сергія Федоровича перед своїми нащадками. Він був
знаний як автор одного з кращих підручників з церковнослов’янської мови
для шкіл, який користувався незмінним успіхом і попитом у читачів мало не
до революційних подій 1917 року. Втім цей підручник і його постійне
перевидання допомогли йому збити чималий капітал і суттєво поліпшити
матеріальний стан родини. Отже, можемо твердити, що батько М.
Грушевського досяг у тодішній Російській імперії значних висот і забезпечив
фінансово свою родину, що дало можливість його дітям займатися
улюбленою справою. Щоправда, Сергій Федорович частину своїх чималих
коштів заповів на гуманну справу – віддав на стипендії і школи, відклавши
процентний капітал (в обрахунку на 1905 рік у сумі 200 тис. крб.) на
фундування народного училища у Владикавказі чи Києві.
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В пам’ять про свого чоловіка й батька його дружина й діти, головне
син Михайло Сергійович, у 1911 році побудували за проектом архітектора
Е. Брадтмана триповерхове училище імені С. Грушевського на тодішній
Петропавлівській площі, що на Куренівці у Києві. Мистецьке оформлення
училища виконав відомий художник і друг родини Грушевських
В. Кричевський. Знаменно, що пам’ять про подвижника була увічнена в
давньому місті на Дніпрі, куди він довгі роки линув у думках і якому віддав
чимало років своєї юності та зрілості. Акцентуючи увагу на духовних та
інтелектуальних витоках М. Грушевського, буде несправедливо обійти й
інших дальших і ближчих родичів великого українського історика, які будьщо-будь, а таки зіграли свою роль у його житті. В цій ділянці вже чимало
зроблено (праці С. Панькової і М. Кучеренка). Нотуючи свій родовід,
Михайло Сергійович писав, що походив він із давньої, відомої ще з ХVІІІ ст.,
але бідної духовної родини Грушів, пізніше Грушевських, яка мешкала в
Чигиринському повіті. А й справді, сьогодні батькова лінія
суспільствознавця нараховує щонай менше 250 осіб, а її генеалогічне коріння
сягає відмітки зламу ХVІІ і ХVІІІ століть. Саме в цей час з’явилися на світ
прапрадід науковця Ничипор Ботвиновський (по бабиній лінії) і прапрадід
Данило Груша (Грушка) (по дідовій лінії). За іронією долі Ботвиновські
тривалий час правили службу в родинному маєтку творця Української
козацької держави – великого гетьмана Богдана Хмельницького в селі
Суботів, зокрема в Іллінській, яка прийняла Богданів прах, та Михайлівській
церквах. Груші ж служили неподалік у Худоліївці. Безперечно, все тут було
оповите спогадами про доленосні часи Хмельниччини, національних
історичних діячів. Немає сумніву, що М. Грушевський знав про своїх предків
і про ті славні місця, де вони жили, неодноразово переймався їх долею. Один
із Грушів – Іван Груша – потрапив-таки в історію, входив до різних
дипломатичних посольств Б. Хмельницького, приклав руку до формування
антимосковського українсько-семиградсько-шведського союзу, виробляв
Пинську конституцію 1657 року. Отже, Іван Груша конструював новий курс
Богдана Хмельницького у 1656–1657 рр., проте смерть вождя української
революції завадила реалізації цих планів. Натомість Іван Груша за
гетьманування Івана Виговського посів навіть високу державну посаду –
генерального писаря, вважався другом гетьмана. Ґрунтовна освіта і великі
національні устремління винесли цього українського шляхтича-патріота на
європейський кін, коли вирішувалася доля, певно, не тільки України й Речі
Посполитої, але й цілої низки європейських держав. А все ж повернути
колесо історії ні І. Виговському, ні його спільникам не вдалося. Гірка поразка
назавжди стерла з лиця землі далекого знаменитого предка Михайла
Грушевського Івана Грушу. На відзнаку пошани до його заслуг вчений у
своїй славнозвісній “Історії України-Руси” вкарбував ім’я Груші в історію.
Історія знає ще одного Грушевського, або, як сказано в джерелах, “доброго
чоловіка”, козацького закладника у турецького султана за часів спільного
морського походу запорозьких і донських козаків під час облоги Азова
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1641 року. Цей героїчний епізод з національного перебігу подій також
досліджував Михайло Сергійович.
Не відаємо, чи мали відомі Груші (Грушевські) якесь безпосереднє
відношення до іменитого науковця, про що історія замовчує, але одне можна
стверджувати, що, безперечно, Груші (Грушевські) залишили помітний слід у
славетному минулому України. Прямий же родовід Михайла Сергійовича
нараховує щонайменше чотири покоління. Прадід вченого – Василь
Данилович (бл. 1757–1805) – також довго правив у Худоліївській церкві св.
Параскеви, обіймаючи скромну посаду паламаря. Цим же шляхом прямував і
його син Федір Грушевський (бл. 1791–1851), як згадано вище, з 1836 року
священик Преображенської церкви в с. Лісники під Києвом. Інші Грушевські
також належали до духовного сану. Чотириюрідний брат Михайла
Сергійовича – Марко Федорович Грушевський (нар. 1865) – етнограф,
священик, досяг високого сану єпископа УАПЦ, проте загинув за часів
сталінщини у 1938 р. Другий чотириюрідний брат Михайла Іван Аврамович
Грушевський (нар. 1866) – священик с. Крилова на Чигиринщині – поліг від
більшовицької кулі у 1918 р. Але не тільки духовних пастирів дав рід
Грушевських Україні. Просвітницька жилка притаманна була і двоюрідному
брату Михайла – письменнику, драматургу Григорію Івановичу
Грушевському, відомому під псевдонімом Грицько Чулай (1865 – бл. 1930).
Сьогодні практично забутим став історик професор Сергій Григорович
Грушевський (нар. 1888) – троюрідний брат Михайла Сергійовича, який був
родом з с. Чегринське, що на Київщині. Деякий час він викладав у середніх і
вищих навчальних закладах Донбасу, проте був заарештований у 1933 р.
Його хресний шлях обірвався на Соловках 3 листопада 1937 року у
сумнозвісному урочищі Сандармох під Медвежогорськом, де поліг цвіт
української інтелігенції. Характерною рисою роду Грушевських, де б вони не
знаходилися, посвоячувалися і споріднювалися, була просвітницька,
соборницька діяльність, яка часто-густо здійснювалася у фундуванні для
простого народу хат-читалень, збиранні книжок і створенні власних та
громадських бібліотек. З попівського роду, як зазначалося вище, походила і
мати Михайла Сергійовича Глафіра Захаріївна (1847 – 1918), народжена
Оппокова по лінії батька, а по лінії матері – Сарчинська. Ця гілка родоводу
М. Грушевського вже дещо освітлена. Одну з таємниць цього роду відкрив
дослідник С. Білокінь. Батько Глафіри Захаріївни – Захарій Іванович
Оппоков – був протоієреєм у с. Сестринівка, що на Київщині. Глафіра мала
старшого брата Захара Захарійовича (нар. 1845), який свого часу закінчив
історично-філологічний факультет Університету св. Володимира. Він
збільшив рід Оппокових на 6 осіб: доньок Ганну і Софію та синів Сергія,
Володимира, Віктора та Євгена. З них відомими стали Сергій (1875–1920) та
Євген (1884–1920), котрі обрали кар’єру військових і дослужилися до чинів
підполковників. Двоюрідних братів М. Грушевського наздогнала лиха година
у Києві 1920 року. Вони полягли від куль Київської губернської ЧК. Інший
дядько М. Грушевського – Іполит Захарійович, брат Глафіри – мав 5 дітей:
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синів Віктора – хірурга, Миколу – агронома, Георгія (1888–1937) – відомого
більшовика та дочок Валентину – історика і Євгенію – інженера.
Безперечно, першість серед усіх Оппокових тримає Георгій Іполитович
Оппоков, відомий під псевдонімом Ломов, член РСДРП з 1903 року. Цей
двоюрідний брат М. Грушевського зробив блискучу кар’єру в більшовицькій
партії. У часи доленосного жовтневого збройного перевороту у Петрограді
1917 р. він знаходився поруч з В. Леніним, очолював Наркомат юстиції
першого радянського уряду. Пізніше зірка Ломова-Оппокова сяяла
поперемінно: він очолював на Україні правління “Донвугілля” (1926– 1929),
був членом Політбюро ЦК КП(б)У, а в 1929 р. перебрався до Білокам’яної. У
1931 р. бачимо його серед членів Президії Вищої Ради Народного
Господарства СРСР. У Москві Георгій Іполитович займав посади заступника
голови Держплану СРСР, члена Бюро комісії радянського контролю при Раді
Народних Комісарів СРСР (1934–1937). Високі державні посади
підкріплювалися і партійними. З 1925 р. він став кандидатом у члени, а у
1927–1934 рр. – членом ЦК ВКП(б). Ломов загинув під час тоталітарної
чистки у 1937 році. Звичайно, ми далекі від думки про близьку співпрацю
двох видатних діячів українського і російського революційних рухів, які
часто-густо стояли по різний бік греблі великої ідеологічної річки, однак
доводиться визнати, що Г. Ломов-Оппоков зіграв певну роль під час
повернення М. Грушевського з еміграції в УСРР у 1924 році і сприяв його
звільненню за часів ув’язнення 1931 року. До сім’ї Оппокових належав і
відомий гідробіолог, академік ВУАН з 1929 року Євген Володимирович
Оппоков (1869–1938), довголітній професор Київського політехнічного
інституту і директор (з 1926 р.) Науково-дослідного інституту водного
господарства України. Він сфундував національну гідробіологію, створив
цілу школу українських гідробіологів та написав десятки праць з фізичної
географії, меліорації, болото- і торфознавства. І все ж у часи посиленої
радянізації та комунізації ВУАН Євген Володимирович зазнав поневірянь і
помер в ув’язненні у 1937 році. Отже, тоталітарна система кривавим смерчем
пройшлася по родовідному дереву Оппокових. І до сьогодні ще не відома
доля одного кровного родича Михайла Сергійовича з роду Оппокових – Івана
Костянтиновича Оппокова (нар. у 1871р.), талановитого публіциста,
редактора-видавця часопису “Зоря”, автора низки праць про Симона
Петлюру. Він також походив із попівської родини, яка проживала на
Київщині. В родині Сергія Федоровича і Глафіри Захаріївни син Михайло
був не єдиною дитиною. З семи дітей цього численного сімейства вижили
тільки сини Михайло і Олександр (1877–1942) та дочка Ганна (1869–1943).
Його брати Федір і Захарій та сестричка Марія померли у малолітстві від
дифтерії у 1880 р, а у 1886 р. пішов у вічність від дизентерії і малолітній
братик Василь. Смерть менших Грушевських – це глибока родинна трагедія,
яка все життя кровоточила незаживаючою раною у серці суспільствознавця.
Натомість його взаємини з Ганною і Олександром були забарвлені рідкісною,
навіть для родичів, теплотою і душевністю. Михайло Сергійович як міг
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допомагав становленню брата. Його особа ще й до сьогодні залишається в
тіні М. Грушевського.
Однак Олександр заслуговує на більше. Обдарований змалку, учень
славнозвісного В. Антоновича, він закінчив із золотою медаллю історичнофілологічний факультет Університету св. Володимира у Києві, що було для
тих часів помітним явищем. Грушевський-молодший одним із перших
професорів почав виклади своєї лектури українською мовою у такому
зрусифікованому місті колишньої Російської імперії, як Одеса, а в Москві і
Петербурзі читав курси з історії Малоросії. Великою його заслугою було і
збереження в умовах військового лихоліття та розрухи 1918 – 1920 рр.
історичної секції Українського наукового товариства – тієї установи, на
основі якої після еміграційного поневіряння у 1920-х роках сфундував свою
історичну секцію ВУАН Михайло Грушевський. Тому знаменно, що він
одразу став заступником і найдовіренішим та найближчим співробітником
М. Грушевського. Все ж, наголошуючи на цьому, треба звернути увагу і на
інший факт, який багато про що промовляє, факт, який, по суті, ставив
Олександра на один щабель із Михайлом, а саме: Грушевський-молодший на
правах академіка був директором у Постійній комісії для видання історичногеографічного словника українських земель, яка не входила до братових
структур. Переконаний самостійник і людина незалежних поглядів, він разом
з Михайлом уособлював вільний розвиток української історичної науки, чого
та наука так домагалася, був своєрідним ідеологом історичних установ, тому
не дивно, що його шлях обірвався в одному з ГУЛАГівських поселень
Іртишська в 1942 р. О. Грушевський побрався з Ольгою Олександрівною (з
дому Парфиненко) (1880–1961). У 1920-х роках вона працювала в комісії
свого чоловіка. Філолог за освітою, дружина також рахувалася науковим
співробітником Комісії зі складання словника української мови ВУАН,
одночасно займаючи посаду бібліотекаря Київського інституту народної
освіти. Ольга Олександрівна була знана в літературознавчих колах як здібна
дослідниця творчості Т. Шевченка і П. Куліша. Вчена реалізувала свої
наукові пошуки з історії Києва ХVІІІ століття, зарекомендувала себе
професійним бібліографом, збирала цінний матеріал української минувшини
з періодики ХІХ – початку ХХ століття. Аналіз її наукового доробку показує,
що роботи виконані на достатньому рівні тогочасних знань, що, безумовно,
було чималою цеглиною в підмурок національно-патріотичних прагнень
Грушевських. Сестра Михайла Сергійовича Ганна – фігура теж помітна. Ще
22-літньою одружена далеко від батьківщини з поручиком 4-ї Кавказької
стрілецької дружини Віктором Шамраєвим, вона досить рано відчула свій
кровний зв’язок з українською землею і пізніше тривалий час працювала в
часописах “Засів” та “Літературно-науковий вісник”. Успадкована від батька
любов до рідного краю привела її ще в грудні 1921 р. до Державного
видавництва України. Напевне, не варто говорити, наскільки це була важлива
подія для Михайла Грушевського, котрий переважну більшість своєї
наукової продукції у 1920-х роках публікував саме там. Отже, в особі сестри
сімейство Грушевських мало кваліфікованого редактора мови.
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Можна не сумніватися, що чимало їхніх розвідок правила саме її вміла
рука. Зрештою, Ганна Сергіївна зарекомендувала себе і як вправний
науковець в Історично-географічній комісії ВУАН, куди її запросив брат
Олександр ще в березні 1921 р. В тодішній історіографії залишилось декілька
її візій, присвячених минувшині України ХVІІ – ХVІІІ століть, зокрема про
склад міщанства в лівобережних містах, про прилуцькі ратуші та ін. Отже,
можемо твердити, що рід Грушевських з його численними гілками – це рід
глибоко духовний, козацький, український, у якому перехрещувалися різні
впливи. Хронологічно він опускається в національну минувшину принаймні
до середини ХVІІ століття. Із покоління в покоління Грушевські вірно
служили Україні, а ряд представників цього коліна досяг в її історії
помітного місця. Їхня діяльність відбувалася головне в церковно-релігійній
сфері та національній історії і позначена просвітницькими ідеалами.
Немаловажно, що саме на цьому ґрунті формувалася і міцніла історична і
громадська свідомість великого сина України – Михайла Сергійовича
Грушевського.
ВЕРБА, І. Вплив родини на формування світогляду Михайла Грушевського /
І. Верба // Українознавство. – 2016. – № 1 (58). – С. 16-23.
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Бібліологічна культура в творчості Михайла Грушевського
Цибенко, І.
Журнал
Вісник книжкової палати
№ 9 / 2011
УДК : 94(477)(092)
Анотація наукової статті
Було зроблено спробу простежити еволюцію витоків наукової творчості М. Грушевського,
в якому книга відігравала визначну роль. Аналізується творчість історика в бібліологічному
аспекті, розкриваються нові сторінки його багатогранної біографії.

Видавнича діяльність М. С. Грушевського в Києві (1907-1914) у
документах Київського Тимчасового комітету у справах друку
Ткаченко, І.
Журнал
Бібліотечний вісник
№ 2 / 2005
УДК : 002.2(477)(09)
Анотація наукової статті
Розглядаються документи Київського комітету у справах друку, які мають стосунок до
видавничої діяльності М. С. Грушевського в Києві в 1907-1914 рр. На основі використаних
матеріалів фонду 295 ЦДІАК України досліджується видання журналу ЛНВ та популярних
селянських тижневиків “Село” та “Засів”. Подаються відомості про редакторів цих видань, їх
спрямування, зміст, а також офіційну позицію царської адміністрації щодо української
періодичної преси на прикладі М. С. Грушевського та його київських видань.
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Винар, Л. Михайло Грушевський: історик і
будівничий нації : статті і матеріали / Л. Винар ; Укр. іст.
тов-во., Ін-т укр. археології. – Київ : Вид-во ім. О. Теліги,
1995. – 304 с.
УДК : 94(477)”1917”
Анотація видання
Зміст цього видання включає лише частину моїх досліджень в царині грушевськознавства.
Зокрема не було змоги помістити моїх біографічних досліджень, а також праць про науковоорганізаційну діяльність Грушевського в Україні і поза її кордонами і докладнішого аналізу його
суспільно-політичної діяльності. Проте до рук читачів в Україні і діаспорі даємо збірку вибраних
статтей і матеріалів, які віддзеркалюють різноманітну тематику моїх грушевськознавчих дослідів.

Волинь та Галичина у державницьких поглядах
Михайла Грушевського
Дем’янюк, О.
Журнал
Київська Старовина
№ 4 (382) / 2008
Анотація наукової статті
Здійснена проба дослідити трансформацію державницьких поглядів
Михайла Грушевського з огляду на вивчення нім історії розвитку окремих
українських земель. Звернуто увагу на місце західноукраїнських земель, насамперед Волині та
Галичини, у державотворчих планах голови УНР.
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Деякі аспекти статті Михайла Грушевського “Звичайна схема “русскої”
історії і справа раціонального укладу історії східного слов’янства”
Цибенко, І.
Журнал
Вісник книжкової палати
№ 12 / 2009
УДК : 930.2
Анотація наукової статті
До 105–х роковин з дня виходу статті видатного українського історика Михайла
Грушевського під назвою “Звичайна схема “русскої” історії і справа раціонального укладу історії
східного слов’янства”.

Діяльність М. Грушевського: пошук бібліографічних джерел
Цибенко, І.
Журнал
Бібліотечна планета
№ 4 / 2002
Анотація наукової статті
Розглядаються бібліографічні джерела, що характеризують діяльність
М. Грушевського на науковій і громадській ниві.
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“Дослідницька програма” М. Грушевського та проблеми критеріїв
оцінки його інтелектуальної ініціативи
Ващенко, В.
Журнал
Київська Старовина
№ 3 (380) / 2008
Анотація наукової статті
Пошук критеріїв осмислення значимості інтелектуальної ініціативи
М. Грушевського.

Життєвий і творчий шлях М. С. Грушевського в
ювілейних оцінках 1926 р.
Тельвак, В. В.
Журнал
Український iсторичний журнал
№ 6 (483) / 2008
Анотація видання
Узагальнено характеристики життєвого та творчого шляху М. С. Грушевського, котрі
прозвучали в контексті відзначення його ювілею 1926 р. Виявлено політико-ідеологічну
вмотивованість частини висловлених оцінок. Зроблено висновок про вагомість авторитету вченого
в тогочасному суспільному і культурному житті.

14

“Історія України – Русі” М. Грушевського як зразок
бібліографічної культури
Цибенко, І.
Журнал
Вісник книжкової палати
№ 1 / 2003.
УДК : 94(477):001
Анотація наукової статті
Розглядаються бібліографічні джерела, що характеризують діяльність М. Грушевського на
науковій і громадській ниві.

“Історія української літератури” Михайла Грушевського - важливий
етап у розвитку
Цибенко, І.
Журнал
Вісник книжкової палати
№ 11 (208) / 2013
УДК : 821.161.2.09
Анотація наукової статті
Охарактеризовано визначальні умови створення М. Грушевським “Історії української
літератури”. Розглянуто важливі змістовні риси фундаментального дослідження, при цьому
підкреслено роль бібліографічних особливостей. Висвітлено заслуги вченого в українській
літературознавчій та бібліографічній науці.
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Книга та бібліографія в житті першого президента України
Цибенко, І.
Геращенко, М.
Журнал
Вісник книжкової палати.
№ 9 / 2002
УДК : 002.2+01](477)(092)+929 Грушевський
Анотація наукової статті
Присвячена до річниці від дня народження видатного українського історика,
літературознавця і письменника, першого голови Української Центральної Ради
М. С. Грушевського.

Колективний чоловік на авансцені історії : Соціологізація минувшини в
дослідницьких практиках М. Грушевського
Ясь, О. В.
Журнал
Український iсторичний журнал
№ 6 (519) / 2014
УДК : 930.1:94 (477) Грушевський
Анотація наукової статті
Висвітлюється соціологізація минувшини в дослідницьких практиках М. Грушевського.
Розглядаються впливи паризької соціологічної школи (Е.Дюрк гайм, Л.Леві-Брюль) та візії
“психології народів” В. Вундта на його студії 1920-х рр. Аналізуються трансформації
дослідницького інструментарію М. Грушевського в контексті соціологізації історії.
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Копиленко, О. Л. Держава і право України.
1917-1920 : навч. посібник / О. Л. Копиленко, М. Л.
Копиленко. – Київ : Либідь, 1997. – 208 с.
УДК : 342(075.8)
Анотація видання
Книга присвячена державотворчим процесам і законодавчій діяльності в Україні періодів
“першої” й “другої” УНР та Української держави гетьмана Скоропадського. В центрі уваги авторів
– такі актуальні й для сьогодення проблеми, як вибір стратегічних орієнтирів державотворення,
організація влади в центрі й на місцях, формування державного апарату, судової системи та ін.
Наводяться законодавчі акти, які найповніше характеризують тогочасне українське законодавство.

Копиленко, О. Л. Повернення М. С. Грушевського /
О. Л. Копиленко. – Київ : Знання, 1991. – 48 с.
УДК : 94(477)
Анотація видання
Автор робить спробу об’єктивно оцінити погляди на “українську
проблему” одного з найвизначніших українських вчених – М. С. Грушевського,
аналізує його конструкції політичного майбутнього України.

Копиленко, О. Л. Українська ідея М. Грушевського :
сторія і сучасність : монографія / О. Л. Копиленко. – Київ :
Кондор, 1991. – 184 с.
УДК : 94(477)
Анотація до монографії
У
монографії
на
основі
аналізу
творчої
спадщини
М.
Грушевського
робиться спроба дати об’єктивну оцінку політико-правової концепції вченого. Дослідження її
серцевини – української ідеї – він починає з найдавніших часів і доводить до 1917 року.
Особливу увагу автора привертає доля ідей Грушевського в той період, коли йому довелося стати
на чолі Центральної Ради.
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Критико-бібліографічна діяльність Михайла Грушевського на сторінках
“Записок НТШ” та “Літературно-наукового вісника” (Львівський період
життя і творчості видатного вченого (1894-1914)
Цибенко, І.
Журнал
Вісник книжкової палати
№ 3 / 2004
УДК : 01:050](477)(09)«1894/1914»
Анотація наукової статті
Висвітлено львівській період життя та діяльності М. С. Грушевського з 1894 по 1914 р.

Листування М. Грушевського з М. Марром
Журнал
Український iсторичний журнал.
№ 4 (517) / 2014
УДК : 94 (477):81.1 (092):82-6
Анотація наукової статті
Публікується листування Михайла Грушевського з відомим мовознавцем Миколою
Марром, котре зберігається у Санкт-Петербурзькому філіалі Архіву Російської академії наук.
Висвітлюються незнані контакти вчених у другій половині 1920-х рр., у чиїх листах
обговорювалися проблеми, пов’язані зі співпрацею російського академіка у журналі “Україна”, а
також його сприяння в реалізації запроектованого М. Грушевським Інституту дослідження історії
України Академії наук СРСР.
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Михайло Грушевський vs. Микола Міхновський :
(дискусія сучасників: погляд через сторіччя)
Турченко, Ф. Г.
Журнал
Український iсторичний журнал
№ 2 (509) / 2013
УДК : 94:329.1.001.36(092)(422)
Анотація наукової статті
Порівнюються політичні позиції двох видатних постатей українського національного руху,
Михайла Грушевського та Миколи Міхновського, щодо питання майбутнього України - автономії
у складі федерації чи самостійної держави. В історіографії вивчалися погляди кожного з цих
діячів, натомість порівняльний аналіз ідей самостійництва та автономізму в інтерпретації
М. Грушевського і М. Міхновського не проводився. Автономістсько-федералістські та
самостійницькі проекти аналізуються на тлі еволюції українського політичного руху в Російській
та Австро-Угорській імперіях кінця XIX - початку XX ст.

Науково-видавнича діяльність М. Грушевського під наглядом
органів влади Російської імперії (1907-1914 рр.)
Ткаченко, І. В.
Журнал
Український iсторичний журнал
№ 6 (501) / 2011
Анотація наукової статті
На основі архівних матеріалів висвітлено особливості стосунків М. Грушевського з
офіційними органами влади Російської імперії у 1907-1914 рр., їх ставлення до провадженої ним
видавничої діяльності. Досліджено засоби, які використовувалися для протидії розповсюдженню
редагованих М. Грушевським видань та зростанню їх впливу на українських землях у складі
Російської імперії.
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Невідомий лист М. Грушевського
Лисенков, О.
Журнал
Українська культура
№ 2 / 2003
Анотація наукової статті
У відділі рукописів Російської національної бібліотеки зберігаються як автографи
М. Грушевського, так і документи, що безпосередньо його стосуються. Особливе захоплення
викликає архів академіка Сергія Федоровича Платонова, котрий протягом 40 років підтримував
професіональні і творчі зв’язки з академіком М. С. Грушевським.

Організаційна та критико-бібліографічна діяльність Михайла
Грушевського на сторінках журналу “Україна”
Цибенко, І.
Журнал
Вісник книжкової палати
№ 1 / 2007
УДК : 070.4(477)(091)
Анотація наукової статті
До 100-річчя від дня заснування суспільно-політичного та громадського часопису
“Україна”, який був створений за ініціативою Михайла Грушевського.
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Плохій, С. Великий переділ : незвичайна історія
Михайла Грушевського : пер. з англ. / С. Плохій. –
Київ :Критика, 2011. – 599 с.
УДК : 94(477)
Анотація видання
Розповідь про незвичайні, як на початок ХХ століття, історіографічні погляди молодого
дослідника та громадського діяча, а ще про революційні зміни, що їх ті погляди спричинили в
уявленнях його сучасників та нащадків про історію. Це є також розповідь про незвичайну історію
Грушевського-людини, його шлях від сина одного з “обрусителів” окраїн Російської імперії до
лідера української революції та символу нескорености української науки і культури за сталінізму.
Те, як Михайло Грушевський писав історію, і те, як він її творив, досі зазвичай розглядали окремо.
Усталився навіть погляд на нього як на геніального науковця і вельми посереднього політика. Ця
книжка зводить дві іпостасі тієї самої людини – історика та політика – докупи, щоби показати, як
істориків та їхні уявлення про історію формувала сучасність, у кожного своя, і як ці уявлення
змінювали та змінюють майбутнє.

Портнов, А. Історії істориків : обличчя й образи української
історіографії XX століття / А. Портнов. – Київ : Критика,
2011. – 237 с.
УДК : 94(477)
Анотація видання
Найперший із її розділів має знакову назву – “Бути науковцем у тоталітарній державі” – й
оповідає про історичний осередок у довоєнному Дніпропетровську, складений із науковців, що
належали до різних поколінь і дотримувалися різних моделей поведінки у відносинах із
радянською владою. Інші присвячено Дмитрові Яворницькому, Володимирові Пархоменку, Іванові
Степаніву, Костеві Гуслистому, В’ячеславові Заїкіну, Вікторові Петрову, Омелянові Пріцаку,
Ярославові Ісаєвичу, Ярославові Дашкевичу – науковцям із непростими біографіями.
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Редакційна політика М. Грушевського в
“Літературно-науковому віснику” ( 1907-1914 рр. )
Ткаченко, І. В.
Журнал
Український iсторичний журнал
№ 5 (494) / 2010
УДК : 94(477)
Анотація наукової статті
На підставі комплексу документальних матеріалів, епістолярію та спогадів проаналізовано
особливості редакційної політики М. Грушевського в “ЛНВ” після перенесення журналу до
підросійської України (1907 р.), його взаємини зі співробітниками редакції, лідерами
національного руху, опонентами та критиками.

Вивід прав України / М. Грушевський, І. Франко,
М. Костомаров, С. Величко. – Львів : Слово, 1991. – 128 с.
УДК : 94(477)
Анотація видання
У
збірнику
вміщено
практично
невідомі
сучасному
читачеві
документи
та матеріали провідних державних і політичних діячів України, які поруч з
науковими трактатами і публіцистичними статтями видатних представників української науки і
літератури (І. Франко, М. Костомаров, М. Грушевський, С. Величко, І. Мазепа та ін.) висвітлюють
розвиток української політичної незалежної думки протягом останніх сторіч.
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Грушевський, М. С. Духовна Україна : зб. творів /
М. С. Грушевський. – Київ : Либідь, 1994. – 558 с.
УДК : 94(477)
Анотація видання
Приблизно в тім самім часі, коли християнська віра стала ширитись у
північно-східних володіннях Римської держави, на східному та північному побережжі Чорного й
Азовського морів, наші предки пробивалися теж туди, – до сонця, до моря, до цивілізації.

Грушевський, М. З історії релігійної думки на Україні
М. Грушевський. – Київ : Освіта, 1992. – 192 с.
УДК : 2
Анотація видання
У книжці, починаючи з передісторичних глибин і завершуючи XIX ст.,
в науково-популярній формі аналізуються витоки релігійного світогляду українського народу,
висвітлюються обставини релігійного життя в Україні у різні історичні періоди, показуються роль
і місце релігійної ідеології у суспільно-політичному і культурному розвитку.

Грушевський, М. Історія України приладжена до
програми вищих, початкових і нижчих класів шкіл середніх /
М. Грушевський. – Київ : Варта, 1951. – 256 с.
УДК : 94(477)
Анотація видання
Книга є ретельно відредагованим і, за словами автора, приладженим для учнів і початківців
виданням “Ілюстрованої історії України”. Вона повністю відповідає концепції вченого, в основу
якої покладено не діяння князів і царів, а суспільно-політичний лад, культуру, етнографію, правові
засади – все те, що створює долю народу.
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Грушевський, М. С. Історія України-Руси : в 11-ти т. /
М. С. Грушевський ; ред. П. С. Сохань. – Київ : Наук. думка,
1997.
УДК : 94(477)
Анотація видання
10-томна монографія Михайла Грушевського. Головна праця його життя. Містить виклад
історії України від прадавніх часів до другої половини 17 століття. Писалася з перервами протягом
1895-1933 років. Справила вплив на формування української історіографії новітнього часу.

Грушевський, М. С. Ілюстрована історія України : АН
України, Ін-т укр. археографії, Ін-т історії України / М. С.
Грушевський. – Київ : Наукова думка, 1992. – 543 с.
УДК : 94(477)
Анотація видання
У дослідженні визначного українського вченого висвітлена історія України від
найдавнійших часів до 20-х рр. ХХ ст.

Грушевський, М. С. Ілюстрована історія України з
додатками та доповненнями / М. С. Грушевський. –
Донецьк : БАО, 2008. – 736 с.
УДК : 94(477)
Анотація видання
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.
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Грушевський, М. С. Ілюстрована історія України.
Десята тисяча : Репритне відтворення видання 1913 р. /
М. С. Грушевський. – Київ : Райдуга, 1992. – 524 с.
УДК : 94
Анотація видання
Друге видання загальної праці Михайла Сергійовича Грушевського з історії України.

Грушевський, М. С. Історія України / М. С. Грушевський. –
Київ : Освіта, 1992. – 270 с.
УДК : 94(477)
Анотація видання
До книжки включено ряд творів М. С. Грушевського. Основу збірника становить “Історія
України”. Органічний зв’язок з цією працею мають і такі роботи, як “Українці”, та “Про
українську мову і українську школу”. Неабиякий інтерес викликає також “Автобіографія” вченого,
якою відкривається збірник. Вміщені тут праці М. С. Грушевського є відтворенням першоджерел,
що дає змогу читачеві відчути колорит авторської мови, особливості тогочасного українського
літературного процесу в цілому.

Грушевський, М. На порозі Нової України : Гадки і
мрії: зб. статей і промов / М. Грушевський. – Київ : Наукова
думка, 1991. – 128 с.
УДК : 94(477)
Анотація видання
Збірка статей і промов українського вченого і державного діяча М. Грушевського,
написаних і виголошених протягом 1917-1918 рр. Автор окреслює напрями розвитку всіх сфер
життя Нової України, характеризує її державні символи.
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Грушевський, М. С. Нарис історії Київської землі від
смерті Ярослава до кінця XIV сторіччя / М. С. Грушевський. –
Київ : Наук. думка, 1991. – 560 с.
УДК : 94(477)
Анотація видання
Книга – перша синтетична праця видатного українського вченого, написана ще на
студентській лаві. У ній на широкому джерельному матеріалі висвітлюється політична історія
Київської землі, її економіка, культура та релігія.

Грушевський, М. С. Предок : із белетристичної
спадщини / М. С. Грушевський ; худ. І. Гаврилюк. – Київ :
Веселка, 1990. – 247 с.
УДК : У1
Анотація видання
Провідна тематика – історичні сюжети, роздуми, соціально-побутові картини з життя
українського народу. Видання ілюстроване рідкісними фотоматеріалами.

Грушевський, М. С. Про батька козацького Богдана
Хмельницького / М. С. Грушевський. – Дніпропетровськ : Січ,
1993. – 55 с.
УДК : 94(477)
Анотація видання
Твір присвячений життю і діяльності славного сина України, видатного політика, поководця
Богдана Хмельницького.
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Грушевський, М. С. Про старі часи на Україні : Коротка
історія України / М. С. Грушевський. – Київ : Обереги,
1991. – 103 с.
УДК : 9
Анотація видання
Видаю аж тепер, тільки не так, як хотів, а аби швидче вийшла: без тих малюнків, що були в
першім виданню, на такім папері, який трапився, а по ціні далеко висшій, ніж хотілося – бо
друкарська робота всяка з мая місяця стала в десять разів дорогша против того, як була в 1907
році, а папір в 5, 6 і 7 разів. Надія така, що може воно після війни знов подешевіє, але тим часом
треба, щоб книжка була, скільки б не коштувало її виданнє.

Грушевський, М. С. Хто такі українці i чого вони
хочуть / М. С. Грушевський. – Київ : Знання, 1991. – 240 с.
УДК : 94(477)
Анотація видання
У збірнику – знайдемо майже всі найболючіші питання нашого
сьогодення.

Грушевський, М. С. Як жив український народ / М. С.
Грушевський. – Київ : Веселка, 1992. – 111 с.
УДК : 94(477)
Анотація видання
Сворена патріархом української історії, видатним ученим і політичним діячем Михайлом
Грушевським, спресовує в собі практично всі 10 томів його всесвітньо відомої “Історії УкраїниРусі”. Видання ілюстрував знаний в Україні та за її межами художник, Заслужений діяч мистецтв
України Олексій Штанко, який створив позначені високою майстерністю портрети державних
діячів часів Київської Русі та Запорізької Січі, а також світочів української культури.
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