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Анотація. Михайло Грушевський 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. 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. 
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Abstract. Hrushevsky is one of the main figures of the Ukrainian national self-

assertion in the modern history of Ukraine. The eminent scientist and social and 

political activist, he created a 10-volume "History of Ukraine-Rus" - the first 

complete history of Ukraine. But Grushevskii not only wrote historical works, he 

created history: in 1917 became head of the new Ukrainian state - he was elected 



chairman of the Central Council (1917-1918), who in 1918 proclaimed the Ukrainian 

National Republic (UNR). This world has learned that on earth there are Ukrainian 

government, whose president was MS Grushevskii. 
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Вагоме місце в історії України, історії українського народу, його 

суспільного та культурного життя кінця XIX - першої третини XX ст. посідав 

Михайло Грушевський - історик, політик і патріот своєї землі. Михайло 

Сергійович Грушевський як політик, пройшов великий шлях від засновника 

національно-демократичної партії Галичини і Товариства українських 

поступовців у Києві - до основоположника української незалежної держави. 

Спочатку він був головою Центральної Ради, а пізніше визнав Радянську владу 

на Україні і був готовий служити їй. Його погляди постійно змінювалися, 

розвивалися суспільно-політичні концепції та філософське сприйняття життя. 

Але любов та відданість до свого народу для нього завжди були першим 

пріоритетом у науковій і політичній діяльності.  

Політична діяльність М. Грушевського розпочалася в Галичині, де він був 

одним із засновників Національно-Демократичної Партії. Пізніше ця діяльність 

розгорнулася після революції 1905 - 1906 рр. в Центральній Україні. Михайло 

Грушевський заснував у Петербурзі «Украинский Вестник», який став органом 

Української Громади в Державній Думі. Як лідер українства, він став на чолі 

товариство українських поступовців. Таким чином йому вдалося об’єднати 

більшість українських партій, національно-громадських організацій. У зв'язку з 

новими можливостями української культури і політичної праці після 1905 р. М. 

Грушевський переїхав до Києва. З самого початку свого перебування на чолі 

Центральної ради М. Грушевський зайняв позицію гострої критики 

екстремістських націоналістичних елементів, послідовно і аргументовано 

проводив лінію на забезпечення української автономії в межах федеративної 

республіки, що мала бути створена на руїнах імперії Романових [5]. 



М. Грушевський був ініціатором створення чотирьох Універсалів 

Центральної Ради. Саме він 19 листопада 1917 року урочисто виголосив ІІІ 

Універсал, за яким було проголошено Українську Народну Республіку. Але 

найбільшу славу здобув IV Універсал, за яким Українська Народна Республіка 

проголошувалась самостійною і незалежною державою. 

Основні позиції суспільно-політичних поглядів М. Грушевського 

випливають із його концепції історіософії. Колосальна ерудиція у сфері 

мистецтва, історії, культури, літератури, гуманітарних наук дала змогу вченому 

скласти своє розуміння суспільного процесу та політичного розвитку. Це 

засвідчує, зокрема, вступна лекція, яку М. Грушевський виголосив 30 вересня 

1894 р. у Львівському університеті, у якій виклав свою історіософію, що 

визначало основи суспільно-політичної проблематики. Зокрема, Михайло 

Сергійович чітко формулював: «Цілковита самостійність і незалежність є 

послідовним, логічним завершенням запитів національного розвитку й 

самовизначення будь-якої народності». З цього випливає, що прагнення до 

самостійності є об'єктивною логікою життя, необхідністю саморозвитку будь-

якого національного утворення [6]. 

Важливою рисою діяльності М. С. Грушевського був пошук компромісів. 

Він впевнено стверджував, що тривкими можуть бути стосунки націй, засновані 

лише на взаємній вигоді, на узгодженні своїх перспективних станів розвитку, за 

яких свобода, суверенітет і самобутність одного народу не зачіпають іншого. 

Будучи соціалістом за світоглядом, М. С. Грушевський довгий час відстоював 

ідею перебудови Росії на федеративних засадах, де б Україна була одним із 

суб'єктів федерації. Тільки в IV Універсалі він відійшов від цієї позиції. Його 

нерішучість у відстоюванні національних інтересів, поступливість 

Тимчасовому урядові й московським більшовикам дорого коштували і йому 

особисто, й українському народові. 

М. Грушевський надавав великого значення питанню відбиття у свідомості 

мас тих чи інших подій та ситуацій. Важливо знати не лише те, як проходили 

події, а й те, як вони були прийняті і відчуті сучасниками, як відбилися у їхній 



свідомості і які враження та настрої у них викликали. Особливо це стосується 

широких низів, де виняткове значення має зв'язок цих настроїв з економічною і 

соціальною обставиною їхнього життя. Тут ученого цікавило зростання 

свідомості в громадянстві і масах, їхнє бачення соціального і політичного, 

державного і національного тощо [3 с.26]. 

Складною була проблема відповідності політико-громадянського устрою 

народним ідеалам. Оскільки такої відповідності не було, то, на думку М. 

Грушевського, завдання наукових студій полягало в тому, щоб з'ясувати, якою 

мірою політико-державний устрій був справою самого народу, тобто чи виник 

він на народнім ґрунті, чи відповідав народним потребам, яке значення й вплив 

мав на народні маси. На такій історичній основі виростають ідеали 

українського народу, які ще досі не осягнуті. Це свобода, чесність, 

рівноправність та "народний ідеал справедливості", або автономія. У боротьбі 

за осягнення своїх ідеалів український народ пройшов складну і важку історію, 

яка принципово вплинула на виховання і самого М. Грушевського [2]. 

М. Грушевський значення «народ» розумів як "село, українське 

селянство". Таке бачення «народу» залишилося на все життя. Від селянства 

черпався весь матеріал для національного будівництва. Україна зможе встати 

тільки тоді, коли встане цей скинений у безодню пітьми й несвідомості титан, 

позбавлений зору і сили, своєї політичної й національної свідомості [1]. 

У поглядах на державу М. Грушевський дотримувався думки, що 

національним інтересам України відповідає статус автономії в складі Російської 

Федерації. Правда, після ліквідації УНР більшовицькою Росією, М. 

Грушевський визнавав необхідність існування української незалежної держави, 

але лише тимчасово, орієнтуючись у майбутньому на входження Росії й 

України в загальноєвропейську федерацію [4]. 

Звертаючись сьогодні до історичної постаті і драматичної долі Михайла 

Сергійовича Грушевського, до видатного вченого, державного і громадського 

діяча, який започаткував українську державність, ми можемо стверджувати, що 

саме завдяки йому, українці усвідомили себе нацією з давніми 



державотворчими традиціями й розпочали їх відроджувати. Ці та інші здобутки 

ставлять його в ряд найвизначніших постатей української історії. Він є 

справжнім ідеологом української революції, творцем її концепції.  
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