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ЖИВ І ТВОРИВ ЗАРАДИ УКРАЇНИ 

(до 150-річчя від дня народження М.С.Грушевського) 

 

 «Народність ітериторія стрілися саме на порозі  

історичного життя нашого народу  

і утворили першу підставу його розвою».  

М. Грушевський 

 

В історії України було багато видатних особистостей, якими 

захоплюємось, з яких прагнемо брати приклад. Ті, хто досяг найбільших 

висот у житті, як правило, домагалися цього завдяки своїм титанічним 

зусиллям, наполегливій праці. Я хочу розповісти про одного з них. Його 

ім'я – Михайло Сергійович Грушевський. Він – визначний український 

історик, неперевершений організатор наукового життя, публіцист, 

літературознавець, політичний і державний діяч. Цього року широко 

відзначається 150-річчя від дня його народження. 

М.С.Грушевський народився 1866 року у місті Холмі в родині 

педагога-славіста зі старого духівництва. Ще зовсім молодим Михайло 

закінчив історико-філологічний факультет Київського університету. 

Згодом став однією з ключових постатей української політики і 

національної гуманітарної науки першої чверті XX ст.  

Голова Наукового товариства ім. Шевченка у Львові, професор 

Львівського університету, голова Українського наукового товариства у 

Києві, фундатор історичної секції Всеукраїнської академії наук, 

засновник Українського соціологічного інституту у Відні, академік 



Академії наук СРСР – ось неповний перелік його науково-

організаційних і викладацьких посад та вчених звань. Він також був 

наставником молоді й керівником Львівської та Київської історичних 

шкіл. 

1894 року Михайло Грушевський очолює кафедру всесвітньої 

історії у Львівському університеті, де й розпочав викладання історії 

України як навчального предмета. Всупереч традиціям польської та 

російської історіографії, історія України в курсі науковця була 

представлена як самостійний, цілісний, окремий предмет. Учений 

залучав до дослідницької роботи талановиту студентську молодь. Разом 

з учнями й послідовниками Михайло Грушевський зібрав величезний 

архівно-документальний матеріал щодо різних періодів історії України. 

Ґрунтуючись на цих даних, Михайло Сергійович плідно працював над 

фундаментальною багатотомною «Історією України-Руси». Ця наукова 

праця стала пріоритетною справою життя ученого. 

Викладацьку, дослідницьку, редакторську й науково-організаційну 

роботу М.С.Грушевський успішно поєднував із політичною діяльністю. 

У політиці, у процесах українського державотворення він відіграв 

надзвичайно важливу роль.  

Чимало зусиль Михайло Сергійович доклав до розбудови 

міжпартійного блоку Товариства українських поступовців, а з березня 

1917 р. по квітень 1918 р. очолював Українську Центральну Раду. За 

особистої участі М.С.Грушевського були складені й прийняті всі чотири 

універсали Центральної Ради, що стали віхами її історичного шляху.  

10 червня 1917 року УЦР на ІІ Всеукраїнському Військовому з’їзді 

проголосила І Універсал «До українського народу, на Україні й поза нею 

сущого», яким було проголошено автономію України. 7 листопада 1917 

року, після захоплення більшовиками влади в Росії, своїм ІІ Універсалом 

УЦР проголосила Українську Народну Республіку з визначеною 

територією на правах автономії.  



У розпал боротьби проти більшовиків, на мирних переговорах 

Центральна Рада 9 січня 1918 р. прийняла IV Універсал, який 

проголошував УНР самостійною незалежною державою: «Народе 

України! Твоєю силою, волею, словом утворилась на Українській Землі 

вільна Українська Народня Республіка. Здійснилася давня мрія Твоїх 

батьків, борців за волю й право, робочого люду!». Четвертий Універсал 

став вершиною державотворчості Центральної Ради, очолюваної 

М.С.Грушевським. 

29 квітня 1918 року Центральна Рада схвалила Конституцію 

УУНР.  В ній Україна проголошувалась суверенною, демократичною, 

парламентською державою, всім громадянам Української Народної 

Республіки гарантувалися рівні громадянські і політичні права, 

затверджувались державні символи. На жаль, через історичний перебіг 

подій, Конституцію не вдалося запровадити у життя.  

У своїй державотворчій діяльності М.С.Грушевський керувався 

принципами законності і моральності, згуртував когорту тих 

подвижників, котрі закладали конституційні засади майбутньої 

української незалежності. 

Життя Михайла Сергійовича було складним і суперечливим. Він 

пізнав насолоду від творчої, звитяжної праці, досяг європейської і 

світової слави на теренах науки. Разом з тим, за свої політичні 

переконання М.С.Грушевський зазнав репресій від російського 

самодержавства, а також від комуністичного режиму. В останні роки 

вчений був змушений жити в Москві під наглядом НКВС. 

М.С.Грушевський помер при нез'ясованих обставинах 24 листопада 1934 

року в Кисловодську, де перебував на лікуванні. 

24 серпня 1991 року збулася мрія Михайла Сергійовича 

Грушевського, всіх поколінь українських патріотів про утворення 

незалежної суверенної України. Глибоко символічно, що славний ювілей 

відомого вченого-державотворця співпав у часі з відзначенням 25-річчя 



Незалежності України. І хоча за цей час їй довелося пережити чимало 

лиха, я вірю, що в нашій країні настане мир, що Україна буде сильною 

європейською державою. 

Я пишаюся, що народилась і живу в Україні. У нас квітуча земля, 

красиві самобутні міста і села, дивовижна столиця, славна багатовікова 

історія. Сьогодні мужні лицарі захищають наш чудовий край, нашу 

незалежність. Як можна не гордитися такою країною та людьми?! 
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