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ЛЮДИНА. ВЧЕНИЙ. ПОЛІТИК 
 

150 років минуло від того 
часу, коли народився Михайло 
Сергійович Грушевський – людина, 
яка відіграла велику роль в 
українській та європейській історії. 
Учений-енциклопедист, політик і 
публіцист, талановитий професор-
педагог, письменник і літературний 
критик, лідер українського 
національно-визвольного руху 
першої чверті ХХ ст., 
М.С. Грушевський здобув не лише 
загальнонаціональне, а й 

міжнародне визнання на ниві освіти, науки, культури, 
державної та громадської діяльності. 

Михайло Грушевський народився 29 вересня 1866 
року в місті Холм (нині м. Хелм, Польща). Його батько, Сергій 
Федорович Грушевський, на той час працював викладачем у 
греко-католицькій гімназії. Він був автором відомого у 
дореволюційній Росії підручника з церковнослов'янської мови. 
Мати – Глафіра Захарівна Опокова, походила із 
священницького роду. Від матері вчений перейняв глибоку 
релігійність1. Дитячі роки М. Грушевського пройшли далеко 
від рідних місць. Спочатку сім'я переїхала до Ставрополя 
(1869), а згодом – до Владикавказа (1878). Початкову освіту 
здобув удома. У нього рано прокинулося вболівання за 
Батьківщину. Велику роль зіграло тут родинне виховання, а 
також поїздки на Україну, що зрідка траплялися. Саме 
бажання послужити рідному народу, гострий розум та велика 
працездатність заклали фундамент особистості вченого. 

1880 року Михайло Грушевський був зарахований 
відразу до третього класу тифліської гімназії. Тут він поринув 
у читання, зокрема прочитав історичні монографії 
М.І. Костомарова, «Сборник украинских песен» 
М.О. Максимовича, «Народные южнорусские песни» 
А.Л. Метлинського, «Историю Новой Сечи или последнего 
Коша Запорожского» А.О. Скальковського, «Записки о южной 
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Руси» П.О. Куліша, «Историю славянских літератур» 
О.М. Пипіна і В.Д. Спасовича, «Очерки 
истории украинской литературы» 
М.І. Петрова та перші річники 
українознавчого журналу «Киевская 
старина»2. Гімназія також стала місцем, де 
у нього прокинулося бажання стати 
письменником.  

1880 р. - день вступу  
до тифліської гімназії 

 
Першим оповіданням, яке М. Грушевський 

опублікував, стало «Бех-аль-Джугур»3. У ньому йшлося про 
повстання арабів під проводом Мухаммеда Ахмеда (Махді) 
проти турецько-єгипетської влади та англійських 
колонізаторів Судану. Юнак цю тему асоціював з визвольною 
боротьбою на Кавказі. Свої перші спроби в літературі (вірші та 
прозу) він надіслав І.С. Нечую-Левицькому, який схвально 
відгукнувся про них4. Ранні оповідання Михайло підписував 
псевдонімом М. Заволока. Згодом було надруковане і друге 
оповідання – «Бідна дівчина». Воно базувалося на розповідях 
його батька про життєві обставини сільського учительства5. 
Грушевський мріяв стати українським літератором, видавцем і 
ученим. Він знав, що хоче займатися українознавством. 
Вагався тільки, з котрого боку до нього підійти – чи від 
славістики, чи від історії6. Врешті, перевага була віддана 
історії. Юнак цікавився різними теоріями, пов'язаними з 
княжою Руссю, теоріями витоків козацтва, дискусіями 
українофілів з централістами стосовно прав української 
літератури і національного розвитку7. З гімназії майбутній 
вчений вийшов уже із солідним запасом фактичних і 
теоретичних знань8. 

1886 року Грушевський вступив на історико-
філологічний факультет Київського університету 
св. Володимира, де і зробив свої перші кроки в науці. Своєю 
першою історичною «працею» вчений називає «Южнорусские 
господарские замки в половине ХVI века»9. На третьому курсі 
він почав працювати над роботою «История Киевской земли 
от смерти Ярослава до конца XIV века», тему якої 
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запропонував проф. В.Б. Антонович. Вона була відзначена 
золотою медаллю, і юнаку запропонували місце 
професорського стипендіата при університеті. У наукових 
сферах робота здобула дуже схвальні відгуки10. Залишившись 
в університеті, Грушевський підготував магістерську 
дисертацію («Барское староство, исторические очерки») і 
успішно захистив її у 1894 році. Вже тоді здібний молодий 
вчений став популярною особою серед старших і молодших 
київських істориків11. Слід зазначити, що на 1894 рік 
М. Грушевський вже був автором двох історичних монографій, 
12 історичних розвідок, 23 рецензій, чотирьох публіцистичних 
статей і двох оповідань. Він також видав два томи «Архива 
Юго-Западной России» (1893-1894). Цей статистично-
бібліографічний підсумок виглядає досить солідно12 , адже 
йому було лише 28 років. 

Безсумнівно, увагу слід приділити і публіцистичній 
складовій діяльності М. Грушевського. Публіцистичні статті він 
писав, починаючи з 1888 року. Друкував їх головним чином у 
львівських виданнях («Правда», «Зоря», «Діло»)13. Статті 
охоплювали усі головні питання українського громадського 
життя та української культури. Цікавився вчений і 
міжнародною тематикою. Через публіцистику він відстоював 
інтереси українців, а щодо публіцистичного таланту 
професора Микола Порш (генеральний секретар праці і 
військових справ Центральної Ради) писав: «…Блискуча мова, 
влучні характеристики й порівняння, глибокий гумор, рідкісне 
знайомство з сучасними течіями й настроями суспільного 
життя і думки України, всебічна освіта – ось ці властивості, які 
є невід'ємним здобутком публіцистичних творів 
п. Грушевського…»14 

Михайло Грушевський був неперевершеним 
організатором наукової діяльності. У 1894 році він переїхав до 
Львова, де очолив новостворену кафедру всесвітньої історії зі 
спеціальним оглядом історії Східної Європи і суспільно-
політичного життя. У Львівському університеті вчений відразу 
ж включився у роботу Наукового товариства ім. Т. Шевченка 
(НТШ), і в діяльності товариства почався найбільш 
продуктивний період. Грушевський став директором Історико-
філософської секції, а на початку 1895 року його було 
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призначено редактором «ЗНТШ»15. За його редакцією в період 
з 1895 по 1913 рік вийшло 113 томів цього видання16. 
І.Я. Франко у листі до Б.Д. Грінченка від 20 листопада 1901 
року пише: «…Заставши адміністрацію Товариства в повнім 
патріархальнім безладі, професор Грушевський мусив 
заглядати у всі найменші деталі, сваритися з директором 
друкарні, зі слугами, наборщиками, заглядати в бухгалтерію, 
в рахунки паперу, в укладання балансів; усюди він вносив 
свою залізну витривалість, бистрий розум і дисципліну – і 
робив собі ворогів»17. 

За пропозицією професора була заснована 
Археографічна комісія НТШ, яку він сам очолив18. Щодо 
археографічної діяльності вченого відомо, що вже в процесі 
роботи над магістерською дисертацією талановитий учень 
В.Б. Антоновича знаходив та публікував документи, які 
висвітлювали історію Барського староства. Були опрацьовані 
архівосховища Києва (Київський центральний архів), Варшави 
(Варшавський головний архів), Москви (Московський архів 
Міністерства юстиції, архів Міністерства закордонних справ), 
Вільно, а також низка приватних документальних колекцій19. 
Археографічна комісія НТШ розпочала роботу з виявлення та 
публікації багатьох доти невідомих корпусів джерел20. До 1914 
року під керівництвом Грушевського було видано дев'ять 
томів «Жерел до історії України-Руси» та сім томів «Пам'яток 
українсько-руської мови та літератури»21. 

Михайло Грушевський мав також і археологічні 
зацікавлення. Історико-філософська секція НТШ під його 
керівництвом багато уваги приділяла археологічному напряму 
роботи. Перші публікації вченого на сторінках «ЗНТШ» 
присвячені саме археології. Для зацікавлення науковців 
археологією дослідник періодично ставив на порядок денний 
обговорення та дискусії на археологічну тематику. Так, у 
період з 1894 по 1913 рік було зачитано та обговорено 32 
доповіді, що були підготовлені за археологічними джерелами. 
Вчений також започаткував польові археологічні 
дослідження22. Велику увагу Грушевський приділяв пам'яткам 
археології Київської Русі. У 1899 році він опублікував у 
«ЗНТШ» статтю «Звенигород Галицький». У ній подав 
детальний аналіз писемних та археологічних джерел. 
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Використавши підвісні свинцеві печатки від князівських 
грамот, вчений розв'язав дискусійне питання щодо 
місцезнаходження міста23. 

Слід зазначити, що вже наприкінці ХІХ ст. з-під пера 
Грушевського вийшли три томи «Історії України-Руси», які 
охоплювали період від найдавніших часів до 1340 року. Ці 
томи були фундаментальними за змістом і обсягом – 1600 
сторінок друку. Мрія Михайла Сергійовича була реалізована, і 
це була вершина його наукової діяльності. Окрім цього, за 
період з 1897 по 1900 рік вчений написав понад 70 статей і 
понад 110 рецензій та оглядів літератури24. Видатні українські 
та зарубіжні вчені, і насамперед, історики, визнавали і 
підкреслювали незаперечний авторитет Грушевського як 
унікального історика України та його видатний внесок у 
світову історичну науку25. Сучасники захоплювалися його 
працездатністю та працелюбністю. Михайло Сергійович був 
настільки багатогранною особистістю, а його діяльність мала 
такий масштаб, що важко повірити в те, що це було життя 
однієї людини. Ось що розповідав історик Ярослав Дашкевич 
про неймовірну працездатність вченого: «…він вставав о 
годині 4-й ранку, щоб працювати. О годині 10-й йшов на 
службу, до бібліотеки чи архіву, повертався о годині 5-й після 
обіду. Сидів над паперами до дванадцятої – першої ночі. Весь 
час носив з собою рукописи, гранки, пробні відбитки… Писав, 
писав, писав…»26 А Михайло Єреміїв, колишній секретар 
Центральної Ради, пригадував: «Працездатність Михайла 
Сергійовича була феноменальна. Часто, уважно проводячи 
засідання, він, в той же час, писав резолюції, які мав 
предложити на закінчення дебатів, а ще частіше він правив 
на колінах коректи своїх численних писань, які мені надсилав 
для передачі йому директор нашої друкарні Лизанівський і які 
я йому дискретно передавав під столом. При цьому я не 
зауважив ні одного випадку, щоб він чогось не почув, або не 
реагував у відповідний спосіб на промову, і депутати ніколи 
не могли зауважити, що він робить зараз дві справи»27. 

У 1904 році учні та друзі професора з нагоди його 
десятилітньої діяльності в Галичині присвятили йому збірку. 
Вони писали: «…діяльність Михайла Грушевського була 
головним осередком, коло якого згуртувалися відокремлені 
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давні й нові сили. Українська історія, література, етнографія й 
етнологія, а за ними інші науки… перестали лежати облогом, 
або ледве примітивно обробленим полем, як було доси. В парі 
з науковим рухом пішов небувало доси зріст видавництв і 
видне піднесення освітнього рівня в суспільности, а вплив 
його відбився корисно на всім публичнім життю… Коли 
сьогодні справді почалося на українських землях весняне 
світання й нове життя розбуджує давно давлену надію кращої 
будучности народу найнещасливішого з нещасних – то історія 
колись згадає в тім переломовім моменті ім'я Михайла 
Грушевського як того, що вказував українській інтелігенції 
нові дороги й охороняв її від ідейної блуканини та повторення 
знаних історичних помилок»28. 

В цілому, галицький період життя Грушевського був 
дуже продуктивним. Це була золота доба в його діяльності. 
Український історик Іван Крип'якевич, який був наймолодшим 
і одним із найздібніших учнів Михайла Сергійовича, писав: 
«Ще за життя Грушевського всі в нас відчували, що між нами 
живе хтось великий. Всі в нас дивилися на нашого історика, 
як на надзвичайну людину, як на вченого, що може сміло 
стати поруч найбільших людей науки у світі…»29 Це вперше за 
всю історію західноукраїнських земель було надзвичайно 
активізовано громадсько-політичну, науково-організаційну і 
видавничу працю. М. Грушевський піднявся до лідера 
українства30. 

Восени 1905 р. вчений відвідав Наддніпрянську 
Україну, зокрема Київ, Одесу та Харків. Цьому сприяла 
революція та певна відлига в національній політиці. 
Грушевський зустрівся з С.О. Єфремовим, Є.Х. Чикаленком, 
В.М. Леонтовичем, О.Г. Лотоцьким31. Михайло Сергійович 
вибрався в цю поїздку, аби «позондувати український рух» та 
вирішити проблему літературного органу для друкування 
статей з українського питання. Вченому вдалося досягти 
успіху, і він мав надію на можливість реалізації свого плану. З 
цією метою він наступного року поїхав до Петербурга32. Там 
він долучився до роботи української фракції І Державної думи 
та Українського клубу, а також редакції щойно заснованого 
«Українського вісника». 
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Коли почалася Перша світова війна, Грушевський був 
у Карпатах на відпочинку. Він із сім'єю виїхав до Відня, а 
потім через Італію та Румунію повернувся до Києва. В 
середині грудня 1914 року його було заарештовано за 
обвинуваченням у причетності до створення Легіону 
українських січових стрільців. Заслання до Сибіру було 
замінене засланням до Симбірська. Там Грушевський пробув 
до осені 1915 року. Потім його перевели до Казані, а у вересні 
1916 року – до Москви, під нагляд поліції та з позбавленням 
права педагогічної та громадсько-політичної діяльності. Тут 
Михайло Сергійович продовжив роботу над багатотомною 
«Історією України-Руси». 

До Києва вчений повернувся 13 березня 1917 року, 
викликаний телеграмою Центральної Ради, головою якої він 
був обраний заочно33. 

1917 рік був періодом найвищого піднесення 
політичної кар'єри М. Грушевського. Один з його соратників 
по роботі в Центральній Раді, відомий історик Олександр 
Шульгин, писав: «Великий і прославлений історик, він всіма – 
і своїми, і чужими – був визнаний провідником всього 
українського національного руху. І таким він в дійсності був у 
передреволюційні часи, так само, як і в 1917 році. Де б не 
з'явився навесні 1917 року Грушевський, його зустрічали 
бурхливі емоції. Можу ствердити, що в той час вся Україна 
його не тільки шанувала, але й любила і абсолютно йому 
вірила»34. З прибуттям Грушевського до Києва, як писав інший 
діяч Центральної Ради – Дмитро Дорошенко, «…український 
рух у Києві зразу відчув досвідчену і авторитетну руку свого 
керівника. Ніхто в даний момент не підходив більше для ролі 
національного вождя, як Грушевський, ніхто навіть і рівнятися 
не міг із ним щодо загально признаного авторитету і тої 
поваги, якою оточувало його все українське громадянство»35. 
Ось що пригадує генеральний секретар земельних справ 
Центральної Ради Борис Мартос: «Спокійно, але авторитетно, 
керував він засіданнями Ради, так що вони проходили в 
повному порядку, навіть пленарні засідання Великої Ради, в 
яких брало участь біля 700 душ, а часом і більше, і серед 
членів яких було багато осіб, що не звикли до таких зібрань. 
Як учасник, можу засвідчити, що на засіданнях Центральної 
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Ради був такий порядок, яким не завжди можуть похвалитися 
західні парламенти»36. Будучи головою Центральної Ради і 
займаючись політичною роботою, вчений не полишав й інших 
занять. Він друкував статті з політичних питань, науково-
популярні роботи і готував свої старі роботи до нових видань. 
Це він робив і задля заробітку, бо праця в Центральній Раді 
ніякого доходу не давала37. 

 

Цікаво те, що історик і політик органічно поєднувалися 
в Грушевському. Це поєднання додавало його постаті 
глибини, авторитетності, гнучкості, вміння йти на компроміси, 
коли цього вимагали інтереси справи, але при потребі він міг 
продемонструвати силу духу і рішучість38. 

Михайло Сергійович відійшов від активної політичної 
діяльності, коли до влади прийшов гетьман П. Скоропадський 
(29 квіт. 1918). Вчений перебував у підпіллі та переховувався 
за межами Києва. Повернувся до міста в грудні 1918 pоку, 
коли Гетьманська держава припинила своє існування. 

На початку лютого 1919 року Грушевський виїхав 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. В Україну не 
повернувся. 
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Перебуваючи в еміграції в Чехословаччині, Михайло 
Сергійович займався громадсько-політичною діяльністю, 

редагував часописи 
«Борітеся – поборете!», 
«Наш стяг», на 
сторінках яких 

знаходили 
відображення його 
політичні переконання, 
а також думки з 
приводу розвитку 
української науки. 
Плідно працював над 

багатотомною 
«Історією української 
літератури». Заснував у 
Празі Український 
соціологічний інститут 

(далі – УСІ). Це була перша українська наукова інституція в 
еміграції. УСІ займався науковою, лекційною та 
пропагандистською діяльністю. Слід сказати, що незважаючи 
на вкрай несприятливі умови діяльності, постійний брак 
коштів, УСІ виконав значну наукову та організаційну роботу і 
видав протягом двох років 13 книжок з різноманітної 
тематики39. Головна наукова праця вченого того періоду – 
«Початок громадянства (генетична соціологія)». У ній 
висвітлені причини і чинники утворення соціальності, 
виникнення та існування людського суспільства40. Восени 
1923 року М.С. Грушевського обирають дійсним членом 
Всеукраїнської академії наук. 

Маючи намір завершити багатотомну «Історію 
України-Руси», що було неможливим без українських архівів 
та бібліотек, учений вирішив повернутися в Україну. У березні 
1924 року він із сім'єю приїхав до Києва. З перших днів його 
повернення ДПУ-НКВС вели за ним постійний нагляд. 

На початку 1930-х років була ліквідована Історична 
секція ВУАН. Зазнали репресій учні та співробітники вченого, 
трагічно загинули в таборах донька Катерина, брат 
Олександр, племінник Сергій та інші родичі. Сам Грушевський 
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на початку березня 1931 року був змушений виїхати до 
Москви. Фактично це було «почесне вигнання», яке офіційно 
вважалося науковим відрядженням. 23 березня 1931 року 
його заарештували як керівника «Українського національного 
центру». Вченого привезли до Харкова, де після допитів 
звільнили. Відкритий судовий процес у справі «УНЦ» не 
відбувся. 

У 1931 – 1934 роках Михайло Сергійович проживав у 
Москві. Продовжував працювати над десятим томом «Історії 
України-Руси41. 

Слід особливо підкреслити сильну волю Грушевського, 
що дозволила йому не зламатися у той жорстокий час і 
залишитися вірним своїм настановам до кінця життя. Ця риса 
характеру, як і багато інших рис, характеризує видатного 
вченого як виняткову особистість42. 

Михайло Сергійович помер 24 листопада 1934 року, 
перебуваючи на лікуванні у Кисловодську. Відомий 
мовознавець Євген Тимченко сказав: «Помер той, хто 
презентував нашу націю». Цим висловом він закарбував 
думки й почуття всього свідомого тогочасного 
українства43. 

Значним є творчий доробок Михайла 
Грушевського. І це не тільки через кількість 
публікацій, а і завдяки важливому внеску в 
українську культуру та історіографію. Наукова 
та публіцистична спадщина професора, за 
неповними бібліографічними реєстрами, 
досягає близько 2 тисяч бібліографічних 
позицій. З них близько сотні складають монографічні праці 
(«Історія України-Руси», «Ілюстрована історія України», 
«Історія української літератури» та ін.) та збірники документів 
(«Виїмки з жерел до історії України-Руси», «Жерела до історії 
України-Руси», «Матеріали до історії суспільно-політичних і 
економічних відносин Західної України» та ін.)44. Чимало в 
його творчості сприймається як заповіт, не виконаний або 
лише частково виконаний наступними поколіннями вчених. І 
завжди злободенно сприймається його вказівка, що справжній 
історик України мусить бути надзвичайно багатогранним, 
ледве чи не універсальним у використанні джерел та 
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літератури, бо самого захоплення новітніми течіями в 
історичній науці ще замало і вони часто ведуть на манівці45. 
Одним з перших в українській історіографії вчений ввів 
наукову критику джерел, стверджуючи, що джерело може 
містити і помилкову і неправдиву інформацію46. Частину своєї 
уваги Михайло Грушевський присвятив речовим пам'яткам та 
документальним джерелам української геральдики, 
сфрагістики та нумізматики47. 

Загалом, діяльність М. Грушевського зосереджувалася 
на трьох великих напрямах: науковому, суспільно-
політичному та культурно-освітньому. І слід зазначити, що у 
кожному з них він виявив себе справжнім титаном праці. 
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ОСНОВНІ ДАТИ ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ 
 

М.С. ГРУШЕВСЬКОГО 
 

 1866, 29 вересня – народився в містечку Холм (нині 
м. Хелм, Польща) у сім'ї педагога-славіста. 
 1869 – сім'я переїжджає до Ставрополя. 
 1878 – сім'я переїжджає до Владикавказа. 
 1880-1886 – навчався в класичній гімназії у Тифлісі 
(Тбілісі). 
 1885 – були надруковані перші оповідання «Бех-аль-
Джугур» та «Бідна дівчина». 
 1886-1890 – навчався на історичному відділенні 
історико-філологічного факультету Київського університету 
святого Володимира. 
 1887 – написав статтю «Южно-русские господарские 
замки в половине XVI века», яку опублікували кілька газет і 
журналів. 
 1890 – отримав золоту медаль за наукову роботу 
«История Киевской земли от смерти Ярослава до конца XIV 
века». 
 1890-1894 – професорський стипендіат Київського 
університету святого Володимира. 
 1891 – став дійсним членом Історичного товариства 
імені Нестора-Літописця. 
 1892 – вступив до Наукового товариства 
ім. Т. Шевченка (НТШ). 
 1894, 21 квітня – за рекомендацією В. Антоновича 
призначений на посаду ординарного професора кафедри 
всесвітньої історії з окремим узагальненням історії Східної 
Європи Львівського університету. 
 1894, 24 травня – захистив дисертацію на тему: 
«Барское староство. Исторические очерки» й отримав ступінь 
магістра історії. 
 1894, 12 жовтня – прочитав першу вступну лекцію у 
Львівському університеті. 
 1895 – призначений редактором «Записок Наукового 
товариства ім. Т. Шевченка» («ЗНТШ»). 
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 1896 – створив і очолив Археографічну комісію 
НТШ. 
 1896, 26 травня – у м. Скала (нині смт Скала-
Подільська) обвінчався з Марією Вояківською. 
 1897, на початку року – офіційно очолив Наукове 
товариство ім. Т. Шевченка. 
 1898 – заснував разом з О. Маковеєм та І. Франком 
літературно-публіцистичний журнал «Літературно-науковий 
вістник» (ЛНВ). 
 1898, кінець року – у Львові побачив світ перший 
том «Історії України-Руси». 
 1899 – разом з І. Франком увійшов до Української 
національно-демократичної партії, але згодом вийшов, 
вважаючи, що партійна робота заважатиме науковій 
діяльності. 
 1904, травень – надрукував статтю «Звичайна схема 
руської історії й справа раціонального укладу історії східного 
слов'янства» в «Сборнике статей по славяноведению» 
(Петербург), де сформулював концепцію самостійного 
історичного розвитку українського народу. 

1904 – побачив світ загальний «Нарис історії 
українського народу»; вийшла окремим виданням «Історія 
Київської Русі від смерті Ярослава до кінця ХІV ст.». 

1905, березень – надрукував у «Літературно-
науковому вістнику» статтю «Українство і питання дня в 
Росії», в якій закликав українців до активної політичної 
діяльності. 

1905, осінь – виїхав до України, відвідав Київ, Одесу 
та Харків. 

1906, літо – виїхав до Петербурга. Взяв активну 
участь у діяльності української фракції І Державної думи, 
Українського клубу та у роботі редакції щойно заснованого 
«Українського вісника». 

1906, кінець року – до Києва було перенесене 
видання «Літературно-наукового вістника». 
 1907, весна – став на чолі Українського наукового 
товариства (УНТ) в Києві. 
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 1907, вересень – за участі Грушевського створене 
нелегальне позапартійне українське громадське об'єднання – 
Товариство українських поступовців (ТУП) ; Грушевський 
ввійшов до його керівництва. 
 1908, 12 січня – обраний редактором «Записок 
Українського наукового товариства в Києві». 
 1911 – побачила світ наукова праця «Ілюстрована 
історія України». 

1913 – склав з себе повноваження голови НТШ 
унаслідок звинувачень в авторитаризмі з боку опозиційної 
частини товариства. 

1913-1914 – вийшли друком два томи «Истории 
украинского казачества». 
 1914, 11 грудня – заарештований царською владою, 
обвинувачений в «австрофільстві» та причетності до 
створення Легіону українських січових стрільців (УСС). 

1915, лютий – висланий етапом до Сибіру ; заслання 
в Сибір було замінене засланням до м. Симбірська (нині 
м. Ульяновськ, РФ). 

1915, осінь – завдяки клопотанням авторитетних 
російських учених, членів Петроградської АН, отримав 
дозвіл переїхати до Казані та займатися науковою роботою, 
але йому була заборонена викладацька діяльність. 

1916, вересень – переїхав до Москви ; відновив 
роботу московської філії ТУП. 

1917, 7 березня – заочно обраний Головою 
Центральної Ради. 

1917, 13 березня – повернувся до Києва. 
1917, 10 червня – взяв участь у проголошенні 

І Універсалу Центральної Ради. 
1917, 7 листопада – під головуванням Грушевського 

була проголошена Українська Народна Республіка (УНР). 
1918, 25 січня – разом з урядом УНР залишив Київ. 
1918, 28 січня – прибув до Житомира ; добивався 

ратифікації мирного договору з Німеччиною та надання УНР 
військової допомоги у боротьбі з більшовиками. 

1918, 9 березня – повернувся до Києва. 
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 1918, весна – відійшов від активної політичної 
діяльності у зв'язку з приходом до влади гетьмана 
П. Скоропадського (29 квітня). 
 1919, на початку лютого – після взяття Києва 
більшовиками виїхав до Кам'янця-Подільського ; видавав там 
часопис «Голос Поділля». 
 1919, березень – переїхав до м. Станіслава (нині 
м. Івано-Франківськ). 

1919 – вийшов друком підручник «Історія України, 
приладжена до програм вищих початкових шкіл і нижчих 
класів шкіл середніх». 
 1923, 31 грудня – заочно був обраний академіком 
Всеукраїнської академії наук (ВУАН). 
 1924, 7 березня – після довгих роздумів і переговорів 
з представниками радянської влади повернувся до Києва. 
 1924 – створив науково-дослідну кафедру історії 
України при ВУАН (НДКІУ). 
 1926, 3 жовтня – відбулося урочисте вшанування 
Грушевського з нагоди 60-річчя від дня народження та 40-
річчя наукової діяльності. 

1929, 12 січня – обраний дійсним членом Академії 
наук СРСР. 

1929, листопад-грудень – почався погром установ, 
створених Грушевським. 

1930, вересень – закрито НДКІУ. 
1930, 11 грудня – партійний осередок ВУАН ухвалив 

рішення про посилення ідеологічної боротьби з 
Грушевським. 

1931, січень – більшість співробітників і учнів 
Грушевського було заарештовано і заслано. 

1931, 7 березня – переїхав до Москви. 
1931, 23 березня – заарештований НКВС як керівник 

контрреволюційної організації «Український національний 
центр». 

1931, 4 квітня – звільнений з-під арешту. 
1931-1934 – проживав у Москві під постійним 

наглядом органів Об'єднаного державного політичного 
управління (ОДПУ). 
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1934, жовтень – виїхав на лікування до 
м. Кисловодська. 
 1934, 24 листопада – раптово помер після нескладної 
операції. 
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Українство і питання дня в Росії ; Конституційне питання і 
українство в Росії ; На руїнах ; Дорогою віків ; Перші кроки ; 
«Самовідданість Малоросіян» ; Польсько-українські мотиви ; 
Новий кордон ; У українських послів російської думи ; З державної 
думи ; Дума і національне питання ; Аграрне питання ; Після думи ; 
Перша річниця російської конституції ; Галичина і Україна. 
Печатки : Б-ка М.Ф.К. № 1380/427 ; УДБ. 
 
        V 5994 
16. Украинство в России, его запросы и нужды. – Санкт-
Петербург : Тип. Т-ва «Обществ. польза», 1906. – 50 с. – Витяг із 
«Очерка истории украинского народа». 
 

1907 
 
      III-9487 
17. Единство или распадение России? – Санкт-Петербург : Тип. 
Т-ва «Обществ. польза», 1907. – 15 [3] с. – Відб. з : Укр. вестн. – 
1906. – № 3 (4 июня). 
 
       V-6594 
18. За український маслак (в справі Холмщини). – Київ : Друк. 
Акц. Т-ва «Петро Барський», 1907. – 34 с. 
 
        ІII 79895 
19. Из польско-украинских отношений Галиции. Несколько 
иллюстраций к вопросу : автономия областная или национально-
территориальная. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. Т-ва 
«Обществ. польза». – 1907. – 74 [4] с. 
Печатки : Книгозбірня Одеської «Просвіти» ; УДБ. 
 
      V-5818 
20. Історія України-Руси. – 2-ге вид. – Київ ; Львів : Накладом 
авт. ; Друк. Акц. Т-ва «Петро Барський», 1907. 
 Т. 4 : ХІV – ХVІ віки – відносини політичні. – 538 с. 
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 Т. 6 : Життя економічне, культурне, національне ХІV–ХVІІ 
віків. – 668 с. 
 
       III-9488 
21. Национальный вопрос и автономия. – Санкт-Петербург : 
Тип. Т-ва «Обществ. польза», 1907. – 15 [3] с. – Передрук з журн. : 
Укр. вестн. – 1906. – № 1 (21 мая). 
 
       III-9489 
22. Освобождение России и украинский вопрос : статьи и 
заметки. – Санкт-Петербург : Тип. Т-ва «Обществ. польза», 1907. – 
VIII, 294, [2] с. – Зміст : Против течения ; «На другой день» ; 
Украинский вопрос ; Движение политической и общественной 
украинской мысли в ХIХ столетии ; Единство или распадение 
России? ; Национальный вопрос и автономия ; О зрелости и 
незрелости ; Наши требования ; Фразы и факты ; Равною мерою ; К 
злобе дня ; Невероятно ; Позорной памяти ; Украинский Пьемонт ; 
На конституционные темы ; Вопрос дня (аграрные перспективы) ; 
Национальные моменты в аграрном вопросе ; Конец гетто! ; 
Вопрос об украинских кафедрах и нужды украинской науки ; Из 
польско-украинских отношений Галиции. Несколько иллюстраций 
к вопросу : автономия областная или национально-
территориальная ; Встревоженный муравейник ; За украинскую 
кость (вопрос о Холмщине). 
 
       V-6774 
23. Про старі часи на Україні : коротка історія України. – 
Санкт-Петербург : Благотворит. о-во изд. общеполез. и дешевых 
книг ; Тип. Н.Я. Стойковой, 1907. – 144 с. 
 
      ІІІ-10256 
24. Про українську мову й українську справу : статті й замітки. – 
Київ : Друк. Акц. Т-ва «Петро Барський», 1907. – 34 с. 
 
      III 9490 
25. Украинский вопрос. – Санкт-Петербург : Тип. Т-ва «Обществ. 
польза», 1907. – 32 [2] с. 
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1909 

 
       VІІ>46139 
26. Байда-Вишневецький в поезії й історії. – Київ : Друк. 1-ої 
Київ. Друк. Спілки, 1909. – 32 с. – У кн. також : урив. з драми 
П.О. Куліша «Байда…» ; укр. нар. пісня та вірш (пол.) 
Л. Семенського. – Відб. із : Зап. Укр. Наук. Т-ва в Києві. – 1909. – 
Кн. 3. 
Печатки : Б-ка М.Ф.К. № 1378/424 ; УДБ. 
 
         V-16497 
27. Володимир Антонович, основні ідеї його творчості 
і діяльності. – Київ : Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки, 1909. – 12 с. – 
Відб. із : Зап. Укр. Наук. Т-ва в Києві. – 1909. – Кн. 3. 
Печатки : Б-ка М.Ф.К. № 1379/425 ; УДБ. 
 
      V 5818 
28. Історія України-Руси. Т. 7. Козацькі часи – до р. 1625. – Київ ; 
Львів : Друк. Акц. Т-ва «Петро Барський», 1909. – X, 630 с. – 
Передрук із : Зб. іст.-філос. секції Наук. Т-ва ім. Шевченка. – 
Т. 12/13). 
 

1911 
 
        V-33935 
29. Ілюстрована історія України. – Київ ; Львів ; Друк. 
С.В. Кульженка, 1911. – 556 с. 
 
      V-7263 
30. Киевская Русь. Т. 1. Введение ; Территория и население в 
эпоху образования государства. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. уч-
ща глухонемых (М. Аленевой), 1911. – VI, 490 с. – Библиогр. в 
прим. – Витяг з кн. : Історія України-Руси. – 2-ге укр. вид. – Т. 1. – 
1904. – Гл. I – IV. 
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1912 

 
       V-33985, 7714 
31. Культурно-національний рух на Україні в ХVІ – ХVІІ віці. – 
Київ ; Львів : Друк. С.В. Кульженка, 1912. – 248 с. 
Печатки : УДБ. 
 

1913 
 
       V-16484, 33940, 34344. 
32. Иллюстрированная история украинского народа. – Перераб. 
3-го изд. «Очерка истории украинского народа» – Санкт-
Петербург : Тип. Т-ва «Екатерингофск. Печ. Дело», 1913. – 366 с. : 
ил. – Библиогр. в конце отдельных глав. – Беспл. прил. к «Вестнику 
знания». 
Екслібриси : EX LIBRIS доцента П.Т. Маркушевського. 
 
      V 34345 
33. Иллюстрированная история Украины. – Авториз. пер. со 2-
го укр. изд. – Санкт-Петербург : Просвещение, 1913. – 536 с., 387 
рис. 
 
      V-5818 
34. Історія України-Руси. – Київ : Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки, 
1913. 

Т. 1 : До початку ХІ віка. – 3-тє вид., допов. – 638 с. – На 
окр. арк. : Моїй Дружині. 
Печатки : BIBLIOTECA Din Odesa PUBLICA. 

Т. 8, ч. І : Роки 1626-1638. – 315 с. – Передрук із : Зб. іст.-
філос. секції Наук. Т-ва ім. Шевченка. – Т. 14. 
 
          V 34355, 36763 
35. История украинского казачества до соединения с 
Московским государством. Т. 1. До начала ХVІІ века. – Санкт-
Петербург ; Киев : Тип. Первой Киев. артели печ. дела, 1913. – 
408 с. – Витяг з кн. : Історія України-Руси. – Т. 7. 
Штампи : Українська школа соц. вих. № 2 ім. Ів. Франка, м. Одеса. 
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1914 

 
          V 34355 
36. История украинского казачества до соединения с 
Московским государством. Т. 2. Первые десятилетия ХVІІ века. – 
Киев : Тип. Первой Киев. артели печ. дела, 1914. – 476 с. – Витяг з 
кн. : Історія України-Руси. – Т. 7, 8. 
Печатки : Библиотека В.В. Тарчинской. 
 

1915 
 
       V-16492 
37. Ілюстрована історія України. – Київ : Друк. С.В. Кульженка, 
1915. – 528 с. 
 

1917 
 
        ІІІ-28572 
38. Вільна Україна : статті з останніх днів (березень-квітень 
1917). – Київ : Друк. Акц. Т-ва «Петро Барський», 1917. – 16 с. – 
Зміст : Велика хвиля ; Повороту нема ; Від слова до діла! ; 
Народностям України ; Чи Україна тільки для українців? ; По 
українськім Національнім З'їзді, 6-8 квітня. – Передрук з газ. : Нова 
Рада. – № 1-15 (25 березня – 15 квітня). 
 
       V-21454 
39. Всесвітня історія в короткім огляді. Ч. 1. Початки людського 
життя і найстарші культури ; Античний світ ; Схід в епоху світових 
релігій ; Середні віки Європи. – Петроград : [б.в.], 1917. – 222 с. 
Печатки : УДБ. 
 
      V-12151 
40. Всесвітня історія в короткім огляді. – Київ : Друк. Акц. Т-ва 
«Петро Барський», 1917. 
 Ч. 2 : Початки нових часів (від пол. ХІІІ до пол. ХV в.). 
Нові часи, перша половина. Доба відродження і відкриттів, 
реформації і релігійних війн (ХV – ХVІ в.). – 178 с. 
 Ч. 3 : Нові часи, ХVІІ – ХVІІІ віки. Від релігійних війн до 
просвіщення і від старого режиму до демократії. – 146 с. 
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      V-33952 
41. Всесвітня історія в короткім огляді. – 2-ге вид. – Київ : Друк. 
Акц. Т-ва «Петро Барський», 1917. 
 Ч. 1 : Початки людського життя і найстарші культури. 
Античний світ. Схід в епоху світових релігій. Середні віки 
Європи. – 170 с. 
Печатки : Одеська Українська Національна (бібліотека) 
Книгозбірня ; УДБ. 
 Ч. 2 : Початки нових часів (від пол. ХІІІ до пол. ХV в.). 
Нові часи, перша половина. Доба відродження і відкриттів, 
реформації і релігійних війн (ХV – ХVІ в.). – 178 с. 
Печатки : Одеська Українська Національна (бібліотека) 
Книгозбірня ; УДБ. 
 Ч. 3 : Нові часи, ХVІІ – ХVІІІ віки. Від релігійних війн до 
просвіщення і від старого режиму до демократії. – 146 с. 
Печатки : Одеська Українська Національна (бібліотека) 
Книгозбірня; Культурно-Просвітн. Відділ М.Ш.; УДБ. 
 
       ІІІ-28167 
42. Звідки пішло Українство і до чого воно йде. – Київ : Друк. 
Акц. Т-ва «Петро Барський», 1917. – 15 [1] с. – Зміст : Теперішня 
Україна і її минувшина ; Почини нового українства ; Українське 
питання ; Нове українство ХІХ віку ; До чого йдуть ці домагання ; 
Наші завдання. 
 
        V-34881, 16481 
43. З політичного життя Старої України : розвідки, статті, 
промови. – Київ : Друк. Акц. Т-ва «Петро Барський», 1917 [на 
обкл. 1918]. – 130 с. – Зміст : Громадський рух на Вкраїні-Русі в 
ХІІІ віці ; Галицьке боярство ХІІ – ХІІІ віку ; Хмельницький і 
Хмельниччина ; 250 літ ; Богданові роковини ; Виговський і 
Мазепа ; Шведсько-український союз 1708 р. ; «Мазепинство» і 
«Богданівство». 
Печатки : УДБ. 
 
       V-17084 
44. Переяславська умова України з Москвою 1654 року : статті 
й тексти. – Вид. 2-ге. – Київ : Друк. Акц. Т-ва «Петро Барський», 
1917. – 64 с. 
Печатки : УДБ. 
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      V-16462 
45. Про старі часи на Україні : коротка історія України : (для 
першого початку) – 2-ге вид. – Київ : Друк. Укр. Центр. 
Ради, 1917. – 162, ІІ с. 
Печатки : УДБ, Одеська Українська Національна (бібліотека) 
Книгозбірня. 
 
        V-16480 
46. Студії з економічної історії України : економічний і 
соціальний перелом ХV-ХVІІ вв. : господарство польського 
магната на Задніпров'ю. – Київ : Друк. Укр. Центр. Ради, 1917 [на 
обкл. 1918]. – 98 с. 
Печатки : УДБ. 
 
      VІІ-35222 
47. Хмельницький в Переяславі, історичні образи. – Київ : Друк. 
Акц. Т-ва «Петро Барський», 1917. – 82 с. 
Печатки : Одеська Українська Національна (бібліотека) 
Книгозбірня ; УДБ. 
 
      ІІІ-28168 
48. Хто такі українці і чого вони хочуть. – 2-ге вид., допов. – 
Київ : Друк. Акц. Т-ва «Петро Барський», 1917. – 16 с. – Зміст : 
Звідки пішла назва Українців? ; Хто Українці? ; Який повинний 
бути той новий лад, котрого хочуть Українці? ; Якого треба права 
для України? ; Якого добробуту хочуть Українці своєму народові? ; 
Як же йти до того?. 
 
       ІІІ-28169 
49. Якої ми хочемо автономії і федерації. – 3-тє вид. – Київ : 
[б.в.], 1917. – 16 с. 
 
      VІІ 9897 
50. Ярослав Осмомисл, історичні образи. – Київ : Друк. Акц. Т-ва 
«Петро Барський», 1917. – 82 с. 
 

1918 
 
      V-33952 
51. Всесвітня історія в короткім огляді. – 2-ге вид. – Київ : Друк. 
Акц. Т-ва «Петро Барський», 1918. 
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Ч. 4 : Новійші часи. Від великої французької революції до 
переворотів 1848 року. – 168 с. 
Печатки : Одеська Українська Національна (бібліотека) 
Книгозбірня ; Культурно-Просвітн. Відділ М.Ш. ; УДБ. 
 Ч. 5 : Поза-європейські краї в останніх століттях. – 168 с. 
 Ч. 6 : Європа в другій половині ХІХ віку. – 162 с. 
Печатки : УДБ. 
 
       VII 9896 
52. З старих карток : оповідання. – Київ: Друк. Акц. Т-ва «Петро 
Барський», 1918. – 98 с. – Зміст : У святої Софії ; Історія сіньори 
Занети Альберіго з Венеції ; Біжниця в Зомербергу ; Як ми стрічали 
Новий Рік. Уривок із споминів Івана Галайчука ; Розмова з 
Кривоносом. 
 
      V>16726 
53. Про батька козацького Богдана Хмельницького. – Нью-
Йорк : Накладом Мирослава Січинського, 1918. – 77 с. 
Печатки : Пластова бібліотека Торонто. 
 
       V-16477 
54. Про старі часи на Україні : коротка історія України : (для 
першого початку) – 4-те вид. – Київ : Друк. Укр. Центр. 
Ради, 1918. – 160 с. 
Печатки : УДБ ; Одеська Українська Національна (бібліотека) 
Книгозбірня. 
 
       V-16478 
55. Про старі часи на Україні : коротка історія України : (для 
першого початку) – 5-те вид. – Київ : Друк. Укр. Наук. Т-ва, 
1918. – 160 с. 
Печатки : УДБ. 
 
       V 16082 
56. Старинна історія. Греко-римський світ. – Київ : Друк. Акц. 
Т-ва «Петро Барський», [1918]. – 159 с. 
Печатки : Українська державна бібліотека ім. Т. Шевченка. 
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      VІІ-32956 
57. Sub Divo : оповідання, начерки, замітки. – Київ : Друк. Акц. Т-
ва «Петро Барський», 1918. – 114 с. – Зміст : Ніч ; Предок ; Пенати ; 
З похорону ; Тестамент ; Комета ; На горах. 
 

1919 
 
       V-50458 
58. Ілюстрована історія України. – Київ : Друк. Акц. Т-ва «Петро 
Барський», 1919. – 576 с. 
Штампи : Кооперативна українська книгарня в Миколаїві. 
 
      V-33995 
59. Культурно-національний рух на Україні в ХVІ – ХVІІ віці. – 
2-ге вид. – [Б.м.] : Дніпросоюз, 1919. – 248 с. – Текст друковано без 
змін з вид. 1912 р. 
Печатки : Українська державна бібліотека ім. Т. Шевченка. 
 
       V>15098 
60. Про батька козацького Богдана Хмельницького. – Нью-
Йорк : Друк. «Свободи», 1919. – 80 с. 
 
        V 16081 
61. Середні віки Європи. – Київ : Друк. Акц. Т-ва «Петро 
Барський», [1919]. – 152 с. – Зміст : Доба творення варварських 
держав в Західній Європі, або Раннє середньовіччя (V – VІІІ віки) ; 
Східна Європа в часах раннього середньовіччя (V – VІІІ в.) ; Доба 
розвитку феодалізму і церковних впливів в Західній Європі, або 
властиве середньовіччя (ІХ – ХІ вв.) ; Східна Європа в ІХ – ХІ вв. ; 
Пізнє середньовіччя – доба хрестоносних походів. 
Печатки : УДБ. 
 

1922 
 
       V-17080 
62. Від Куруківщини до Кумейщини (1626–1638). – 2-ге вид. – 
Київ. ; Львів : Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка, 1922. – 336 с. – Витяг 
з кн. : Історія України-Руси. – Т. 8, ч. 1. 
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        V-17083 
63. З починів українського соціялістичного руху. Мих. 
Драгоманов і Женевський соціялістичний гурток. – Wien : 
Закордонне бюро і склад видань ; Друк. J N. Vernay, 1922. – 212 с. 
Печатки : Українська державна бібліотека ім. Т. Шевченка. 
 
       V-17079 
64. Хмельниччина в розцвіті (1648–1650). – 2-ге вид., повтор. – 
Київ ; Відень, 1922. – 288 с. – Витяг з кн. : Історія України-Руси. – 
Т. 8, ч. 3. 
 

1923 
 
      VІІ 49882 
65. Історія української літератури. – Київ ; Львів : Друк. Наук. Т-
ва ім. Шевченка, 1923. – На окр. арк. : Українському народові 
показати себе таким же сильним в ділі, яким показав у слові! 
 Т. 1. – 360 с. 
 Т. 2. – 232 с. 
 Т. 3. – 296 с. 
 

1926 
 
       V 12285 
66. Автобіографія. – Київ : Держ. Трест «Київ-Друк», 1926. – 31 с., 
[1] вклад. арк. портр. (17х13). – Друкується як рукопис. 
 

1927 
 
       VІІ 7970 
67. Історія української літератури. Т. 5, ч. 2. Культурні і 
літературні течії на Україні в ХV – ХVІ вв. і перше відродження 
(1580 – 1610 рр.). – Київ : Держ. Трест «Київ-Друк» : Держвидав 
України, 1927. – 518 с. 
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1928 

 
      V 5818 
68. Історія України-Руси. Т. 9, ч. 1. Хмельниччини роки 1650 – 
1653. – Київ : Держ. Трест «Київ-Друк» : Держвидав 
України, 1928. – 604 с. 
 
       VІІ 9597 
69. Під зорями : оповідання, начерки, замітки, історичні образи. – 
[Харків] : Кооперат. вид-во «Рух» ; Держ. Трест «Київ-Друк.», 
[1928]. – 580 с., [1] вкл. арк. з порт. авт. – Зміст : Як я був колись 
белетристом ; З юних днів ; Sub divo ; З старих карток ; Історичні 
образи ; Уваги. 
 

1931 
 
      V 5818 
70. Історія України-Руси. Т. 9, ч. 2. Хмельниччини роки 1654 – 
1657. – Київ : Держ. Трест «Київ-Друк» : ДВОУ : Держвидав 
«Пролетар», 1931. – 1632 с. 
 

1936 
 
      V 5818 
71. Історія України-Русі. Т. 10, ч. 1. Роки 1657–1658 / відп. ред. 
К.М. Грушевська. – Київ : Вид-во Акад. наук УСРР ; Друк. вид-ва 
«Пролетарська правда», 1936 [на обкл. 1937]. – 393, [3] с. – Тит. 
арк. паралельно. укр., фр. – 2 прим. 
На одному з прим. підпис : П. Маркушевський. 
 

1960 
 
        V>15075 
72. Вибрані праці / упоряд. М. Галій. – Нью-Йорк : Друк. 
«Прометей» ; Накладом Головної Управи ОУРДП в США, 1960. – 
263 с. – Зміст : Життя й діяльність М. Грушевського ; Велике 
Різдво ; Великий обов'язок ; Українська самостійність й її історична 
необхідність ; Очищення огнем ; В огні й бурі ; Мир землі нашій ; 
Повороту не буде ; На переломі ; Кінець московської орієнтації ; 
Наша західна орієнтація ; Орієнтація Чорноморська ; Нові 
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перспективи ; Культура краси і культура життя ; Велика Україна ; 
Підстави Великої України. І. Село ; ІІ. Місто ; ІІІ. Державність ; 
ІV. Армія ; V. Нація ; Велика хвиля ; Повороту нема ; Від слова до 
діла ; Народностям України ; Чи Україна тільки для українців? ; 
Ганебній пам'яті ; Якої ми хочемо автономії і федерації ; Промова 
на засіданні Центральної Ради 17 грудня 1917 р. ; В першій 
делегації Української  партії Соціал-Революціонерів ; Як я був 
колись белетристом ; Культурна криза на Україні ; Виговський і 
Мазепа ; Слово в сорок восьмі роковини смерті Шевченка ; 
Звичайна схема «руської» історії й справа раціонального укладу 
історії східного слов'янства ; Ювілей академіка М.С. Грушевського 
і ювілейні засідання ; Стаття від Редакційної колегії ; Привітання ; 
Промова М. Грушевського ; Наукова діяльність М. Грушевського в 
оцінці східного й західного наукового світу. 
Екслібрис : W. KONOWAL 1971. 
 

1962 
 
      І>4899, V>13505 
73. З історії релігійної думки на Україні / ред. Д. Куликовський. – 
2-ге вид., удосконал. – Вінніпег ; Мюнхен ; Детройт : [б.в.], 1962. – 
160 с. 
 

1985 
 
       V>16206 
74. Володимир Боніфатійович Антонович, 1834–1908–1984 : у 
150-ліття з дня народження / Укр. Іст. т-во ; ред. Л. Винар. – Нью-
Йорк ; Мюнхен ; Торонто : [б.в.], 1985. – 64 с. – (Серія 
Грушевськіяна ; ч 3). 
 

1990 
 
       V>15365 
75. Ілюстрована історія України з додатком Нового періоду 
історії України за роки від 1914 до 1919. – Нью-Йорк : Вид-во 
Шкільної Ради при УККА, [1990]. – 558 с. : іл. 
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       V>18438 
76. Ілюстрована історія України з додатком Нового періоду 
історії України за роки від 1914 до 1919. – Нью-Йорк : Вид-во 
Шкільної Ради при УККА, [1990]. – 558 с. : іл. 
 
      V>12150 
77. Очерк истории украинского народа / сост. и ист.-биогр. очерк 
Ф.П. Шевченко, В.А. Смолия ; прим. В.М. Рычки, А.И. Гуржия. – 
Киев : Лыбидь, 1990. – 400 с. – Библиогр. : с. 384–389. – Имен. 
указ. : с. 390–396. – (Памятники ист. мысли Украины). 
 

1991 
 
         V>27505 
78. Історія України / упоряд. і передм. : В.Г. Сарбей ; 
ред. П.К. Вовк. – Київ : Освіта, 1991. – 271 с. – Зміст : 
Автобіографія ; Історія України ; Українці ; Про українську мову і 
українську школу. 
 
          V>27511 
79. Історія України, приладжена до програми вищих 
початкових шкіл і нижчих класів шкіл 
середніх / упоряд. А.Ф. Трубайчук; ред. В.Ф. Краснодемський. – 
Друкується за вид. 1920 р. – Київ : Либідь, 1991. – 228, [4] с. 
 
       V>12644 
80. Історія України-Руси. В 11 т., 12 кн. Т. 1. До початку ХІ віку / 
редкол. : П.С. Сохань (голова) [та ін.] ; авт. вступ. ст. : В.А. Смолій, 
П.С. Сохань, О. Пріцак, Ф. Сисин. – Репринт. вид. до 125-річчя з 
дня народження М. Грушевського. – Київ : Наук. думка, 1991. – 
LХХVІ, 658 с. – На окр. арк. : Моїй Дружині. – (Пам'ятки іст. думки 
України). 
 
         V>13258 
81. На порозі Нової України : гадки і мрії / передм. 
І.Р. Юхновського. – Репринт. відтворення вид. 1918 р.– Київ : Наук. 
думка, 1991. – IV, 124 с. 
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       V>13296 
82. Нарис історії Київської землі від смерті Ярослава до кінця 
ХІV сторіччя. – Репринт. відтворення вид. 1891 р. (рос. мовою). – 
Київ : Наук. думка, 1991. – 560 с. – (Пам'ятки іст. думки України). 
 
       V>13264 
83. Про старі часи на Україні : коротка історія України : (для 
першого початку). – Друкується за вид. 1917 р. – Київ : 
Обереги, 1991. – 104 с. 
 
      ХV>8661 
84. Про українську мову і українську школу / передм. Я. Гояна. – 
2-ге вид. ; друкується за вид. 1913 р. – Київ : Веселка, 1991. – 48 с. : 
з іл. – (Українське відродження). – Зміст : Шкільна мова ; 
Законопроект про учення українською мовою ; Українське 
письменство ; Не порозумнішали ; Не позволяти! ; Колишня освіта 
і теперішня темнота ; Шкільна справа в Галичині ; За український 
університет ; Промовили ; За слова і букви ; Великдень ; Російська 
Академія Наук про українську мову ; Мова українська і руська ; 
Мова панська і мужицька ; Розуміють ; Інородці. 
 
       V>13121 
85. Хто такі українці і чого вони хочуть / [уклад., авт. передм. і 
комент. О.Л. Копиленко]. – Київ : Знання України, 1991. – 240 с. – 
Бібліогр. в підрядк. прим. 
 

1992 
 
       І>1695 
86. З історії релігійної думки на Україні / ред. П.К. Вовк. – 
Друкується за вид 1925 р. – Київ : Освіта, 1992. – 192 с. – Зміст : З 
передісторичних глибин ; Розселення ; Передхристиянський 
релігійний світогляд ; Останки старої релігії в українській 
селянській обрядовості ; Християнізація Русі ; Християнізація 
села ; Обставини релігійного життя на Україні в ХІV – ХV вв. і 
різні течії в ньому ; Реформація та її відгомони на Україні ; 
Українське відродження ХVІ – ХVІІ вв. і його релігійна ідеологія ; 
Могилянська церква ; Поступові і реакційні течії в українській 
церкві  ХVІІ – ХVІІІ вв. ; Друга половина ХVІІІ в. Г. Сковорода ; 
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Від Сковородства до Кирило-Мефодіївства ; Шевченко і Кирило-
Мефодіївці ; Релігійні шукання в українських масах в ХІХ в. 
 
        V>14430 
87. Ілюстрована історія України / НАН України, Ін-т укр. 
археографії, Ін-т історії України ; вступ. ст. В.А. Смолія, 
П.С. Соханя. – Друкується за останнім прижиттєвим вид. (Київ ; 
Відень, 1921). – Київ : Наук. думка, 1992. – 544 с. – Бібліогр. : 
С. 536–539. – (Пам'ятки іст. думки України). 
 
       V>13666, 14387 
88. Історія України / упоряд. В.Г. Сарбей. – Київ : Освіта, 1992. – 
271 с. – Зміст : Автобіографія ; Історія України ; Українці ; Про 
українську мову і українську школу. 
 
          V>13970 
89. Історія України, приладжена до програми вищих 
початкових шкіл і нижчих класів шкіл середніх / упоряд. і авт. 
передм. А.Ф. Трубайчук. – 2-ге вид., стер. ; друкується за вид. 
1920 р. – Київ : Либідь, 1992. – 228 с. 
 
       V>12644 
90. Історія України-Руси. В 11 т., 12 кн. Т. 2. ХІ – ХІІІ вік / 
редкол. : П.С. Сохань (голова) [та ін.]. – Репринт. вид. до 125-річчя 
з дня народження М. Грушевського. – Київ : Наук. думка, 1992. – 
640 с. – (Пам'ятки іст. думки України). 
 
       V>13903 
91. Новий період історії України за роки від 1914 до 1919 / 
упоряд. А.Ф. Трубайчук. – Київ : Либідь, 1992. – 46 с. 
 
       V>13904 
92. Як жив український народ : для серед. шк. віку. – Друкується 
за вид. 2-м 1915 р. – Київ : Веселка, 1992. – 111 с. : іл. – (Українське 
відродження). 
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1993 

 
          V>14603 
93. Історія України, приладжена до програми вищих 
початкових шкіл і нижчих класів шкіл середніх / упоряд. 
А.Ф. Трубайчук. – Київ : Варта, 1993. – 256 с. 
 
       V>12644 
94. Історія України-Руси : в 11 т., 12 кн. / редкол. : П.С. Сохань 
(голова) [та ін.]. – Репринт. вид. до 125-річчя з дня народження 
М. Грушевського. – Київ : Наук. думка, 1993. – (Пам'ятки іст. 
думки України). 

Т. 3 : До року 1340. – 592 с. 
 Т. 4 : ХІV – ХVІ віки – відносини політичні. – 544 с. 
 
       VІІ>51810 
95. Історія української літератури : в 6 т., 9 кн. – Київ : Либідь, 
1993. – («Літературні пам'ятки України»). 
 Т. 1 : Історія найдавнішого фольклору / упоряд. 
В.В. Яременко ; авт. передм. П.П. Кононенко ; прим. 
Л.Ф. Дунаєвської. – 392 с. 
 Т. 2 : Історія красного письменства періоду Київської Русі / 
упоряд. В.В. Яременко ; прим. С.К. Росовецького. – 264 с. 
 Т. 3 : Історія книжної словесності та оригінального 
письменства ХІІ – ХІІІ ст. / упоряд. В.В. Яременко ; прим. 
С.К. Росовецького. – 285 с. 
 
         V>14489 
96. Про батька козацького Богдана Хмельницького. – 
Друкується за вид. 1909 р. – Дніпропетровськ : Січ, 1993. – 55 с. 
 

1994 
 
       V>14857 
97. Духовна Україна : (зб. творів) / упоряд. та дод. І. Гирича, 
О. Дзюби, В. Ульяновського. – Київ : Либідь, 1994. – 560 с. – 
(«Пам'ятки історичної думки України»). – Зміст : З історії 
релігійної думки на Україні ; Культурно-національний рух на 
Україні в ХVІ – ХVІІ віці ; Історія України-Руси (витяги) ; До 
біографії митрополита Онисифора Дівочки ; Додатки : Релігія та 
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церква в житті й творчості Михайла Грушевського / І. Гирич, 
В. Ульяновський ; «З історії релігійної думки на Україні» / 
В. Ульяновський ; «Культурно-національний рух на Україні в 
ХVІ – ХVІІ віці» / І. Гирич ; Історія церкви та релігійне життя на 
сторінках «Історії Украни-Руси» / О. Дзюба ; Анотований список 
основних праць Михайла Грушевського з історії церкви в Україні / 
М. Кузьомко, О. Дзюба. 
 
           V>23811 
98. Історія України, приладжена до програми вищих 
початкових шкіл і нижчих класів шкіл середніх / упоряд. і авт. 
передм. А.Ф. Трубайчук. – Київ : КМ Academia, 1994. – 256 с. 
 
        V>12644 
99. Історія України-Руси. В 11 т., 12 кн. Т. 5. Суспільно-
політичний і церковний устрій і відносини в українсько-руських 
землях XIV – XVII віків / редкол. : П.С. Сохань (голова) [та ін.]. – 
2-ге вид. – Київ : Наук. думка, 1994. – 704 с. – (Пам'ятки іст. думки 
України). 
 
        VІІ>51810 
100. Історія української літератури : в 6 т., 9 кн. – Київ : 
Либідь, 1994. – («Літературні пам'ятки України»). 

Т. 4, кн. 1 : Усна народна творчість пізніх княжих і 
переходових віків, ХІІІ – ХVІІ / упоряд. О.М. Таланчук ; прим. 
С.К. Росовецького. – 336 с. 
 Т. 4, кн. 2 : Усна творчість пізніх княжих і переходових 
віків, ХІІІ–ХVІІ / упоряд. Л.М. Копаниця ; прим. 
С.К. Росовецького. – 320 с. 
 

1995 
 
        V>12644 
101. Історія України-Руси : в 11 т., 12 кн. / редкол. : П.С. Сохань 
(голова) [та ін.]. – Репринт. вид. до 125-річчя з дня народження 
М. Грушевського. – Київ : Наук. думка, 1995. – (Пам'ятки іст. 
думки України). 

Т. 6 : Життя економічне, культурне, національне XIV–XVII 
віків. – 680 с. 

Т. 7 : Козацькі часи – до року 1625. – [Х], 628 с. 
 Т. 8 : Роки 1626 – 1650. – [4], 336, 224, 288, [4] с. 
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        VІІ>51810 
102. Історія української літератури : в 6 т., 9 кн. – Київ : Либідь, 
1995. – («Літературні пам'ятки України»). 

Т. 5, кн. 1 : Культурні і літературні течії на Україні в ХV – 
ХVІ вв. і перше відродження (1580–1610 рр.) / упоряд. та приміт. 
С.К. Росовецького. – 256 с. 

Т. 5, кн. 2 : Перше відродження (1580–1610 рр.) / упоряд. 
О.В. Дідух ; прим. С.К. Росовецького. – 352 с. 
 
         VІІ 7970 
103. Історія української літератури. Т. 6. Літературний і 
культурно-національний рух першої половини ХVІІ ст. / гол. ред. 
та авт. передм. О. Пріцак. – Київ : Обереги, 1995. – 712 с. – Тит. 
арк. паралельно укр., англ. – (Київська бібліотека давнього 
українського письменства. Студії ; т. 1). 
 

1996 
 
        V>16939 
104. Всесвітня історія в короткім огляді : у 6 ч. / ред. 
О. Рибалко. – Київ : Українознавство, 1996. 
 Ч. 1. – 288 с. – (Б-ка журналу «Пам'ятки України» ; кн. 27). 

Ч. 2. – 288 с. – (Б-ка журналу «Пам'ятки України» ; кн. 28). 
Ч. 3. – 240 с. – (Б-ка журналу «Пам'ятки України» ; кн. 29). 

  
         V>12644 
105. Історія України-Руси. В 11 т., 12 кн. Т. 9, кн. 1. Роки 1650–
1654 / редкол. : П.С. Сохань (голова) [та ін.]. – Репринт. вид. до 
125-річчя з дня народження М. Грушевського. – Київ : Наук. 
думка, 1996. – [6], 876 с. – На окр. арк. : До 5-ї річниці незалежності 
України та 130-річчя від дня народження М. Грушевського. – 
(Пам'ятки іст. думки України). 
 
         VІІ>51810 
106. Історія української літератури : в 6 т., 9 кн. – Київ : Либідь, 
1996. – («Літературні пам'ятки України»). 

Т. 6, кн. 1 : Літературний і культурно-національний рух 
першої половини ХVІІ ст. / упоряд., прим. С.К. Росовецького. – 
264 с. 
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Т. 6, кн. 2 : Літературний і культурно-національний рух 
першої половини ХVІІ ст. / упоряд., прим., післямова 
С.К. Росовецького. – 280 с. 
 
         V>15560 
107. Иллюстрированная история Украины / сост. И. Брояк. – 
Киев : Левада, 1995. – 696 с. : ил. – Прил. : Древние письмена об 
Украине-Руси, очерк ее новейшей истории, документы, 
универсалы, Конституция 1710 г. – В кн. також : Украина под игом 
тоталитаризма / В. Верстюк ; Хрестоматия документальных 
материалов по истории Украины ; Комментарии. 
 

1997 
 
         V>18190 
108. Щоденник (1888 – 1894 рр.) / упоряд., передм., комент. і 
післямова Л. Зашкільняка ; редкол. : П. Сохань (відп. ред.), 
Г. Боряк, І. Гирич, Я. Дашкевич [та ін.]. – Київ : Ін-т укр. 
археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, 1997. – 
264 с. 
 

1998 
 
         V>12644 
109. Історія України-Руси. В 11 т., 12 кн. Т. 10. Роки 1657 – 1658 / 
редкол. : П.С. Сохань (голова) [та ін.]. – Репринт. вид. до 125-річчя 
з дня народження М. Грушевського. – Київ : Наук. думка, 1998. – 
[6], 402 с. – На окр. арк. : До 7-ої річниці Незалежності України. – 
(Пам'ятки іст. думки України). 
 

1999 
 
         V>17747 
110. Як жив український народ : для серед. та ст. шк. віку / 
[вступ. слово В.О. Шевчука] ; худож. О.В. Штанко. – Київ : 
Веселка, 1999. – 111 с. : іл. – (Укр. відродження). 
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2000 

 
          VІІ>57332 
111. Із літературної спадщини / ред. і авт. передм. Л. Винар ; 
упоряд. : Г. Бурлака, А. Шацька. – Нью-Йорк ; Київ : Книга, 2000. – 
416 с. : іл. – Зміст : Поезія та щоденникові записи ; Проза ; 
Сценарій для фільму «Запорожці» ; Пояснення слів ; 
Хронологічний покажчик прозових творів М. Грушевського та їх 
прижиттєвий першодрук ; Перелік ілюстрацій. – В кн. також : «…Я 
хотів стати українським письменником…» / М. Жулинський ; 
Грушевський як белетрист / А. Гумецька ; «Співи мої сумни – йдете 
ви меж люде…» / Г. Бурлака ; Становлення письменника / 
А. Шацька ; Сценарій Михайла Грушевського для фільму 
«Запорожці» / М. Лабунька. 
 
         V>12644 
112. Історія України-Руси. В 11 т., 12 кн. Т. 11. Покажчик імен / 
редкол. : П.С. Сохань (голова) [та ін.] ; уклад. : М.М. Капраль, 
Я.О. Федорук ; передм. : Я. Дашкевич, М.М. Капраль, 
Я.О. Федорук. – Репринт. вид. до 125-річчя з дня народження 
М. Грушевського. – Київ : Наук. думка, 2000. – 520 с. – (Пам'ятки 
іст. думки України). 
 

2002 
 
         V>18363 
113. Твори. У 50 т. Т. 1 / В. о. НАН України, Ін-т укр. археографії 
та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; редкол. : П. Сохань 
(гол. ред.), І. Гирич, О. Тодійчук ; пояснення слів, мовна ред. 
текстів М. Грушевського : О. Рибалко. – Львів : Світ, 2002. – 
592 с. – (Серія «Суспільно-політичні твори (1894-1907)»). 
 

2003 
 
        V>19851 
114. Ілюстрована історія України : [підруч. для учнів серед. шкіл 
та студентів вузів] / упоряд. Й. Брояк. – Нове, допов. вид. – 
Донецьк : БАО, 2003. – 736 с. – Дод. : Стародавні писемності про 
Україну-Русь, нарис її новітньої історії, документи, універсали, 
Конституція 1710 р. – В кн. також : Україна під ярмом 
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тоталітаризму та після його падіння / В. Верстюк ; Хрестоматія 
документальних матеріалів з історії України ; Коментарі. 
 
         V>19888 
115. Наша політика : матеріали до історії конфлікту в НТШ 
1913 року : [зб. ст.] / В. о. Укр. Істор. Т-во у США ; упоряд. : 
Л. Винар, Є. Пшеничний. – Нью-Йорк ; Дрогобич : Коло, 2003. – 
244 с. – (Серія Грушевськіяна ; т. 7). 
 
         V>18363 
116. Твори. У 50 т. Т. 5 / В. о. НАН України, Ін-т укр. археографії 
та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Ін-т історії України ; 
редкол. : П. Сохань (гол. ред.), І. Гирич, О. Тодійчук ; упоряд. 
В. Брехуненко [та ін.] ; передм. : П.С. Сохань, П. Кулаковський ; 
комент. : М. Бандрівський [та ін.] ; мовна ред. текстів 
М. Грушевського : В. Шульга. – Львів : Світ, 2003. – 592 с. – (Серія 
«Історичні студії та розвідки 1888-1896»). 
 

2004 
 
         V>20802 
117. Иллюстрированная история Украины с приложениями и 
дополнениями / сост. : И.И. Брояк, В.Ф. Верстюк. – Новое, доп. 
изд. – Донецк : БАО, 2004. – 768 с. – Прил. : Древние письмена об 
Украине-Руси, очерк ее новейшей истории, документы, 
универсалы, Конституция 1710 г. – В кн. також : Украина под игом 
тоталитаризма и после его падения / В. Верстюк ; Хрестоматия 
документальных материалов по истории Украины ; Комментарии. 
 
         V>18363 
118. Твори. У 50 т. Т. 6 / В. о. НАН України, Ін-т укр. археографії 
та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Ін-т історії України ; 
редкол. : П. Сохань (гол. ред.), Я. Дашкевич, І. Гирич [та ін.] ; 
упоряд. М. Капраль ; передм. : Я. Дашкевич, М. Капраль ; комент. : 
М. Бандрівський [та ін.]. – Львів : Світ, 2004. – ХVІ, 676 с. – (Серія 
«Історичні студії та розвідки 1895-1900»). 
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2005 

 
         V>18363 
119. Твори : у 50 т. / В. о. НАН України, Ін-т укр. археографії та 
джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; редкол. : П. Сохань (гол. 
ред.), Я. Дашкевич, І. Гирич [та ін.]. – Львів : Світ, 2005. 

Т. 2 / редкол. : П. Сохань (гол. ред.), І. Гирич, С. Панькова ; 
упоряд., передм. : І. Гирич, С. Панькова ; комент. С. Панькова ; 
мовна ред. текстів М. Грушевського : Н. Лисенко. – ХХІV, 680 с. – 
(Серія «Суспільно-політичні твори (1907-1914)»). 
 Т. 3 / редкол. : П. Сохань (гол. ред.), І. Гирич, С. Панькова ; 
упоряд., передм. і комент. : С. Панькова ; мовна ред. текстів 
М. Грушевського : В. Шульга. – ХVІ, 776 с. – (Серія «Суспільно-
політичні твори (1907-березень 1917)»). 

Т. 7 / упоряд. М. Капраль ; авт. комент. В. Александрович 
[та ін.]. – ХІV, 778 с. – (Серія «Історичні студії та розвідки 1900-
1906»). 
 

2006 
 
         V>21480 
120. Иллюстрированная история Украины с приложениями и 
дополнениями / сост. : И.И. Брояк, В.Ф. Верстюк. – Авториз. пер. 
со 2-го укр. изд. – Донецк : БАО, 2006. – 768 с. 
 

2007 
 
         V>18363 
121. Твори : у 50 т. / В. о. НАН України, Ін-т укр. археографії та 
джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Ін-т історії України ; 
редкол. : П. Сохань (гол. ред.), Я. Дашкевич, І. Гирич [та ін.]. – 
Львів : Світ, 2007. 

Т. 4, кн. 1 / упоряд. С. Панькова ; передм. В. Верстюка, 
С. Панькової ; комент. О. Бойко, С. Панькової ; мовна ред. текстів 
М. Грушевського та пояснення слів : В. Шульга. – ХХІV, 408 с. – 
(Серія «Суспільно-політичні твори (доба Української Центральної 
Ради, березень 1917 – квітень 1918)»). 

Т. 8 / упоряд. : М. Капраль, А. Фелонюк ; авт. комент. : 
О. Вінниченко [та ін.]. – ХХ, 756 с. – (Серія «Історичні студії та 
розвідки 1906-1916»). 
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2008 

 
             V>23168 
122. Ілюстрована історія України з додатками та 
доповненнями / пер. з рос. К.Ф. Салівон ; уклад. : Й.Й. Брояк, 
В.Ф. Верстюк. – Донецьк : БАО, 2008. – 736 с. : іл. 
 
         V>18363 
123. Твори : у 50 т. / В. о. НАН України, Ін-т укр. археографії та 
джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Ін-т літератури ім. 
Т.Г. Шевченка ; редкол. : П. Сохань (гол. ред.), Я. Дашкевич, 
І. Гирич [та ін.]. – Львів : Світ, 2008. 

Т. 11 / упоряд., комент., мовна ред. текстів 
М. Грушевського та пояснення слів : Г. Бурлака ; авт. передм. : 
М. Жулинський, Г. Бурлака. – ХХХІІ, 752 с. – (Серія «Літературно-
критичні та художні твори». Літературно-критичні праці (1883-
1931). «По світу»). 

Т. 14 / упоряд. : В. Маслійчук, В. Шульга ; авт. передм. : 
І. Гирич, В. Маслійчук ; авт. комент. : В. Маслійчук, О. Тодійчук, 
Н. Черкаська, В. Шульга ; мовна ред. текстів М. Грушевського : 
В. Маслійчук, В. Шульга. – ХL, 392 с. – (Серія «Рецензії та огляди 
(1888 – 1897)»). 
 

2009 
 
         V>22585 
124. Історія України з ілюстраціями і доповненнями / уклад. : 
Й.Й. Брояк, В.Ф. Верстюк. – Донецьк : БАО, 2009. – 528 с., 8 арк. 
іл. : іл. 
 
         V>18363 
125. Твори. У 50 т. Т. 9 / В. о. НАН України, Ін-т укр. археографії 
та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Ін-т історії України ; 
редкол. : П. Сохань (гол. ред.), Я. Дашкевич, І. Гирич [та ін.] ; 
упоряд. : М. Капраль, А. Фелонюк, за участі В. Шульги ; авт. 
передм. : М. Капраль, А. Фелонюк ; авт. комент : М. Капраль, 
А. Фелонюк, М. Мудрий. – Львів : Світ, 2009. – ХХІV, 568 с. – 
(Серія «Історичні студії та розвідки 1917-1923»). 
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2010 

 
             V>24209 
126. Ілюстрована історія України з додатками та 
доповненнями / уклад. : Й.Й. Брояк, В.Ф. Верстюк ; пер. з рос. 
К.Ф. Салівон. – Донецьк : БАО, 2010. – 736 с. : іл. 
 
            V>26621 
127. Історія України-Руси : геогр. та етніч. покажч. / упоряд. : 
І.Б. Скочиляс, Н.В. Халак ; передм. : Н.О. Кіт, І.Б. Скочиляс, 
Н.В. Халак. – Львів : Друк. ЛА «Піраміда», 2010. – 470 с. 
 
          V>24043 
128. История Украины с иллюстрациями и дополнениями / 
сост. И.И. Брояк ; авт. ст. : В.Ф. Верстюк, В.К. Губарев. – Донецк : 
БАО, 2010. – 576 с., 8 л. цв. ил. : ил. 
 

2011 
 
         V>18363 
129. Твори. У 50 т. Т. 12 / В. о. НАН України, Ін-т укр. археографії 
та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Ін-т літератури ім. 
Т.Г. Шевченка ; редкол. : П. Сохань (гол. ред.), Я. Дашкевич, 
І. Гирич [та ін.] ; упоряд., передм., комент., мовна ред. текстів 
М.С. Грушевського та пояснення слів : Г. Бурлака. – Львів : Світ, 
2011. – ХХІV, 520 с. – (Серія «Літературно-критичні та художні 
твори». Поезія (1882-1903) ; Проза, драматичні твори, переклади 
(1883-1886)). 
 

2012 
 
         V>18363 
130. Твори : у 50 т. / В. о. НАН України, Ін-т укр. археографії та 
джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; редкол. : П. Сохань (гол. 
ред.), Я. Дашкевич, І. Гирич [та ін.]. – Львів : Світ, 2012. 

Т. 13 / упоряд., комент., мовна ред. текстів 
М.С. Грушевського та пояснення слів : Г. Бурлака. – 592 с. – (Серія 
«Літературно-критичні та художні твори» (1887–1924)). 
 Т. 15 / упоряд. та комент. : В. Шульга, В. Тельвак ; 
передм. : В. Тельвак ; мовна ред. текстів М. Грушевського : 
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В. Шульга. – ХХІV, 552 с. – (Серія «Рецензії та огляди» (1898-
1904)). 
 Т. 16 / упоряд., передм. та комент. : М. Капраль, 
А. Фелонюк. – ХХІІ, 250 с. – (Серія «Рецензії та огляди (1905-
1913)»). 
 

2013 
 
         V>18363 
131. Твори. У 50 т. Т. 4, кн. 2 / В. о. НАН України, Ін-т укр. 
археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Ін-т історії 
України ; редкол. : П. Сохань (гол. ред.), І. Гирич, С. Білокінь [та 
ін.] ; упоряд. і передм. С. Панькова ; комент. : О. Бойко, 
М. Мудрий, С. Панькова. – Львів : Світ, 2013. – ХVІІІ, 558 с. – 
(Серія «Суспільно-політичні твори (листопад 1918 р. – жовтень 
1926 р.)»). 
 

2014 
 
         V>18363 
132. Твори. У 50 т. Т. 23 / В. о. НАН України, Ін-т укр. археографії 
та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; редкол. : Г. Папакін 
(гол. ред.), І. Гирич, С. Білокінь [та ін.] ; упоряд., передм. : 
М. Капраль, А. Фелонюк. – Львів : Світ, 2014. – ХХVІІІ, 604 с. – 
(Серія «Монографічні історичні праці»).  
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ПЕЧАТКИ, ШТАМПИ, ЕКСЛІБРИСИ 
 

Частина книг Михайла Грушевського (36 од., 
основному видання кінця ХІХ – початку ХХ ст.), перш ніж 
потрапити до фондів нашої бібліотеки, зберігалася в інших 
місцях. Свідченням цього є печатки, штампи та екслібриси. 
Більшість з них належить установам, які існували в Одесі у 
вказаний період. Вивчення приналежності штампів та інших 
позначок дозволяє поглибити знання про історію нашого 
міста, зокрема про розвиток бібліотечної справи, а разом з 
цим, і про історію Одеської національної наукової бібліотеки, 
адже зрештою ці видання стали її надбанням. 

Почати можна з 
печатки “Книгозбірня 
Одеської «Просвіти»”. 
Ця печатка є на двох 
працях Грушевського – 
«Волынский вопрос, 
1097-1102 г.» (1891) та 
«Из польско-украинских 
отношений Галиции» 
(1907). Книгозбірня була 
створена у 1906 році при 
товаристві «Просвіта»1. Розташовувалася вона за адресою: 
Софіївська, 30. Керувала книгозбірнею Анастасія Луценко, 
дочка Івана Луценка, одного із засновників одеської 
«Просвіти». Після її арешту бібліотекою опікувався активний 
просвітянський діяч Андрій Ніковський2. 

До книгозбірні, головним чином, увійшли книжки 
відомого в Одесі громадського діяча та історика Леоніда 
Смоленського3. В читальні можна було також ознайомитися з 
українськими періодичними виданнями, які виходили тоді на 
території Наддніпрянської України («Літературно-науковий 
вістник», «Рада», «Рідний край», «Слово», «Світова зірниця», 
«Україна»), Галичини та Буковини («Громадський голос», 
«Буковина», «Діло», «Зеркало», «Руслан», «Світ»), та 
часописом американських українців «Свобода». 

А. Ніковський провів дуже велику організаційну 
роботу: був створений систематичний каталог для всіх 
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відділів4, серед яких найбільш повними були відділи історії 
України та українського письменства, що мали багато цінних 
та рідкісних видань5. А. Ніковський також розробив правила 
користування бібліотекою для читачів6. 

Вже в перший рік існування книгозбірня нараховувала 
понад 1600 томів. Пізніше, завдяки купівлі нових книжок та 
пожертвам з боку В. Буряченка, Г. Гармашової, 
К. Добрицького, М. Комарова, С. Шелухина та інших, кількість 
книжок зросла до 24007. 

Бібліотека не тільки обслуговувала відвідувачів. 
Частину книжок (дублетів) вона безкоштовно передавала 
студентам, тюремній бібліотеці, сільським школам на Подолі. 

У 1911 році просвітянська бібліотека перейшла до 
новоствореного «Українського клубу». Тут вона поповнилася 
книгозбірнею просвітянина М. Цитовича. Клуб був закритий 
1913 року, і бібліотека перейшла на зберігання до члена 
«Просвіти» В. Громашевського і перебувала у нього до 
середини 1920 року, аж поки не влилася у фонд Української 
державної бібліотеки (УДБ)8. 

Другою великою 
книгозбірнею була бібліо-
тека М.Ф. Комарова (Б-ка 
М.Ф.К.), відомого 
українського бібліографа, 
критика, лексикографа та 
громадського діяча. Печатка 
М. Комарова є на шістьох 
книгах М. Грушевського: 
«Ясновельможний сват» 
(1902), «Оповідання» 

(1904), «К польско-украинским отношениям Галиции» (1905), 
«З біжучої хвилі» (1906), «Байда-Вишневецький в поезії й 
історії» (1909), «Володимир Антонович, основні ідеї його 
творчості і діяльності» (1909). Михайло Федорович Комаров 
десятиліттями ретельно збирав українські видання9. Його 
зібрання налічувало близько трьох тисяч видань українського 
друку ХІХ – початку ХХ ст. Більшість з них – 1880–1910 
років10. 
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Книжки і журнали зі своєї бібліотеки Михайло 
Федорович охоче позичав тим, хто мав у цьому потребу. 
Багато позичених видань зникло без сліду. Серед них – 
немало рідкісних видань, а найбільше – журналів, а також 
драматичних творів11. 

За заповітом М. Комарова бібліотека мала перейти до 
одеського «Українського клубу», а в разі його закриття – до 
одеського музично-драматичного товариства «Українська 
хата», у випадку закриття і цього товариства – до 
«Бібліографічного товариства» при Одеському університеті. 
Як вже згадувалося вище, у 1913 році «Український клуб» був 
закритий, відтак бібліотека Михайла Федоровича перейшла до 
«Української хати». Товариство не мало змоги зберігати таке 
цінне зібрання, і було вирішено передати його Одеській 
публічній бібліотеці, але цьому завадила І світова війна. Весь 
цей час бібліотека залишалася в родині покійного. Коли у 
1920 році була створена Українська державна бібліотека 
(УДБ), книгозбірня М. Комарова стала її частиною12. 

Восени 1930 року бібліотека Комарова влилася до 
Одеської державної публічної бібліотеки (нині – Одеська 
національна наукова бібліотека). Більша частина видань з 
бібліотеки М. Комарова зберігається тепер у відділі рідкісних 
видань та рукописів та налічує 1258 назв книжок та 
періодики13. 

Ще одна установа, 
печатка якої є на виданнях 
нашої бібліотеки, це 
Одеська Українська 
Національна (бібліо-
тека) Книгозбірня. Її 
печатку мають вісім 
книжок М. Грушевського. 
Книгозбірню заснував 
Олександр Кожин 
(ієромонах Микита) у 1918 
році. Це була людина надзвичайно ініціативна та енергійна. 
Він зумів зібрати велику та цікаву бібліотеку з досить значним 
відділом україніки. І все це на копійки, в повному розумінні 
слова, зібрані серед широких кіл українського громадянства. 
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Книгозбірня проіснувала до арешту О. Кожина у 1920 році, а 
потім увійшла до фонду Української державної бібліотеки 
(УДБ), для якої ці книжки стали цінним внеском, адже 
доповнювали зібрання М. Комарова та «Просвіти» виданнями 
останніх років14. 

Слід відзначити той факт, що всі одеські українські 
бібліотеки того періоду зрештою влилися до УДБ. 25 книг 
М. Грушевського з фондів нашої бібліотеки теж знаходилися 
там. Ця книгозбірня була заснована 1 липня 1920 року. Як 
вже було зазначено, її ядром стала бібліотека колишньої 
«Просвіти» та одеського «Українського Клубу», а також деякі 
книжки, реквізовані у В. Громашевського. Незабаром УДБ 
була передана бібліотека М.Ф. Комарова15, у січні 1921 року – 
бібліотека І. Луценка (1282 примірники). Ця книгозбірня 
також постраждала від «позичальників», як і бібліотека 
М. Комарова16. 

Спочатку бібліотека отримала три кімнати в 
помешканні «Українського Робітничого Клубу ім. Гната 
Михайличенка», на вулиці Садовій, 4. На посаду завідувача 
було запрошено Ганну Вербицьку. Богдана Комарова 
запросили бібліотекарем, Н. Бублая та Т. Янковича – на 
посади технічних працівників. У вересні 1920 року до 
бібліотеки влаштувалися ще два співробітники – Левко Юнак 
та Роман Волянський. 

Для читачів бібліотеку 
відкрили 10 жовтня 1920 
року. На той час УДБ вже 
зайняла двоповерховий 
будинок «Українського 
Робітничого Клубу ім. Гната 
Михайличенка». На першому 
поверсі розташовувалася 
книгозбірня. На другому – 
велика читальня, кабінет для 
наукових праць, каталожна 
кімната, кімната видачі 

книжок, кабінет завідувача, дитячий відділ та кімната 
служниці. Бібліотека мала також величезну залу, яку можна 
було використовувати як аудиторію. В 1920 році там 
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розташовувався український етнографічно-літературний музей 
ім. Т. Шевченка17. 

В той період УДБ щоденно відвідувало в середньому 
не більше десяти чоловік. Це і не дивно, враховуючи тодішні 
несприятливі матеріальні умови. Проте бібліотека займалася 
іншою, надзвичайно важливою роботою, а саме: 
забезпечувала книжками різні установи. Загалом 92 
установам було надано до десяти тисяч книжок. 

У травні 1921 року завідувачем бібліотеки було 
призначено Богдана Комарова. Того року Губполітосвіта дала 
дозвіл на організацію при УДБ 
двох філій з правом видачі 
книжок додому18. Відтак 
структура бібліотеки виглядала 
так – основний академічний 
відділ та два дублетних. Перша 
філія розташовувалася на 
Молдаванці. На той час вона 
вже існувала самостійно під 
назвою І-ша Українська Народна 
Бібліотека ім. Т. Шевченка. Була 
заснована у 1919 році при 
районній «Просвіті». Очолювала її популярна в Одесі 
українська вчителька К. Гус. Бібліотека мала близько трьох 
тисяч книжкових одиниць. Молдаванська філія розвинула 
дуже жваву діяльність та мала досить багато читачів19. Друга 
філія (Пересипська), яка розташовувалася у приміщенні 
«Просвіти» ім. Є. Темницького20, проіснувала лише кілька 
місяців. Через недбалість завідуючої та відсутність меблів, 
вона так і не запрацювала і була ліквідована21. 

У вересні 1922 року УДБ об'єдналася зі своєю 
молдаванською філією та дістала назву Українська 
державна бібліотека ім. Т. Шевченка. Печатка цієї 
установи присутня також на книжках Грушевського з фондів 
ОННБ: «Барское староство, исторические очерки (ХV – ХVIII 
в.)» (1894), «Старинна історія. Греко-римський світ» (1918), 
«Культурно-національний рух на Україні в ХVІ-ХVІІ віці» 
(1919), «З починів українського соціялістичного руху. Мих. 
Драгоманов і Женевський соціялістичний гурток» (1922). На 
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той час бібліотека вже мала сім працівників і 
розташовувалася у приміщенні своєї колишньої філії, на 
вулиці Градоначальницькій, 8 (кімната для видачі книжок, 
читальня, основна книгозбірня, дублетна книгозбірня, 
лабораторія, кабінет завідувача, помешкання для служниці, 
палітурня). 

Злиття бібліотек призвело до значного пожвавлення 
роботи. Багато читачів брали книжки додому. За цю послугу з 
грудня 1922 року було введено платню (10 коп. для учнів, 
15 – для членів профспілок, 30 – для інших)22. У 1925 році 
фонд налічував до 20 000 одиниць зберігання. Серед них було 
багато галицьких та буковинських видань. Найбільш повно 
були представлені українські книжки ХІХ – початку ХХ ст., 
особливо до 1917 року. 

5 серпня 1923 року вийшла постанова Наркомосвіти 
про злиття УДБ з Одеською публічною бібліотекою. Але 
внаслідок відсутності місця для нових книжок ця справа була 
відкладена23. Одеська наукова бібліотека була утворена 
тільки 1 серпня 1930 року. Це сталося шляхом об'єднання 
трьох бібліотек – Української державної, Державної публічної 
та Центральної наукової24. 

Заслуговує на увагу книжка «История украинского 
казачества до соединения с Московским государством» 
(1914), на якій стоїть печатка Бібліотеки В.В. Тарчинської. 

Це була приватна комерційна 
бібліотека, яка до 1917 року 
розташовувалася в Одесі, на 
вулиці Єлисаветинській, 19, у 
власній квартирі 
В.В. Тарчинської25. 
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На початку ХХ ст. в 
Одесі працювала Українська 
школа імені Івана Франка. 
Її штамп є на книзі 
Грушевського «История 
украинского казачества до 
соединения с Московским 
государством» (1913). Ця 
освітня установа знаходилася 
на вулиці Зовнішній, 32. Це 
була трудова семирічна 
школа, яка мала багато 
гуртків за інтересами і власну палітурну майстерню26. 

«Иллюстрированная 
история украинского 
народа» (1913) – єдина 
книжка з екслібрисом. Цей 
книжковий знак належав 
Петру Трохимовичу 
Маркушевському – 
викладачу Одеського 
державного університету 

ім. І.І. Мечникова, 
літературознавцю, театральному критику, фольклористу. Він 
був доцентом кафедри української літератури Одеського 
університету ім. І.І. Мечникова, займався дослідженням ролі 
Шевченкового слова у боротьбі проти фашизму (роботи 
«Шевченко на передовій», «"Кобзар" серед народних 
месників», «"Гайдамаки" Т.Г. Шевченка на шляхах української 
історичної драми» та ін.27). 

Окрім видань, які раніше 
перебували в одеських установах, у 
фондах ОННБ є одна книга 
Грушевського, яка належала 
Кооперативній українській 
книгарні в Миколаєві. Це 
товариство було утворене 1920 
року членами «Просвіти» разом із 
керівництвом місцевої спілки 
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споживчих товариств. Мета товариства була визначена в 
зареєстрованому більшовицькою адміністрацією статуті: 1) 
постачати своїм членам кооперативну й іншу літературу, папір 
та інші канцелярські товари; 2) допомагати членам 
товариства заощаджувати гроші, приймаючи їхні вклади; 3) 
допомагати іншими засобами поліпшувати добробут, духовний 
та національний розвиток своїх членів. Книгарню було 
закрито у лютому 1921 року. Згідно з рішенням 
Миколаївського міськвиконкому майно, документи й усі справи 
«кооперативної української книгарні» перейшли у власність 
губкооператвідділу на правах видавничого підвідділу. 
Внаслідок цієї реквізиції національно-культурне життя в 
Миколаєві майже завмерло28. 

На жаль, приналежність інших екслібрисів та печаток 
точно встановити не вдалося. 
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Таким чином, основна частина книжок Михайла 
Грушевського кінця ХІХ – початку ХХ ст., що нині належать 
нашій бібліотеці, пройшла складний шлях, змінюючи місця 
перебування. 
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Додаток 
Г.Д. ЗЛЕНКО 

 
ЛИСТИ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО 

 
 Навчаючись у Київському університеті, я полюбляв 
осінньої золотої пори вибиратися на Байків цвинтар. Завше 
йшов туди пішки, поминав стареньку сніжно-білу церковцю, 
біля якої неодмінно стояло двійко чи й трійко стареньких 
бабусь у вишиванках з полотна домашнього виробу, і 
зупинявся перед масивною брилою сірого граніту, з якої 
виступає могутнє обличчя знаного всіма бороданя. Стояв біля 
неї – і німував. Німував і Михайло Грушевський. Його книги, в 
яких була сказана велика правда про український народ, уже 
вийшли з потаємних сховків – спецзбережників, проте 
доступу до них для студента – завтрашнього журналіста так і 
не відкрили, аби він, той студент, боронь Боже, не пройнявся 
ідеями проклятого буржуазного націоналіста. Наличку з 
Грушевського не одважилися зняти – і вона впадала в око зі 
всіх учених і невчених праць ще впродовж наступних кількох 
десятків років. 
 Нині перший з перших українських істориків уже не 
німує. На повен голос промовляють книги Грушевського, що 
одна за одною сходять з друкарського верстата. Цілий стос їх 
лежить на моєму робочому столі, а попереду – ще довга 
низка перевидань, пошли, Господи, зору й сил хоч на схилі 
літ напитися з цього живлющого і цілющого зболене серце 
невичерпного джерела! І хай внуки та правнуки припадають 
до нього щосвятої неділі, як схилявся мій дід Іван над Біблією, 
відклавши у сьомий день тижня найнагальнішу роботу. 
 З архівних темних тек виходять на сонячне світло 
автографи Грушевського – змережані бистрим чітким 
почерком великі й малі аркуші паперу, з яких не звітрилися 
тепло руки Михайла Сергійовича і щирість його душі. Був він 
чоловік неодномірний, подеколи сердитий, але завше чемний. 
Схильний і до своєрідного жарту, словом, інтелігентний з 
материнської колиски, а не за моралізаторським вишколом 
навчителів. Ця риса його надто примітна, коли читаєш 
епістолярний набуток Грушевського – його листи до 
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численних знайомих і друзів, які рідко коли потрапляли до 
друку, притиснені кам'яним гнітом ідеологічно-цензурних 
заборон. Хай там Михайло Сергійович і не торкався політики, 
обговорював зі своїми кореспондентами справи суто побутові, 
чи видавничі, чи глибоко наукові – усе ж він чомусь 
зоставався нашим противником і в такому разі, хоч визначити 
ступінь тих противенств було геть неможливо. 
 Півтора десятка листів Грушевського, заадресованих 
огорнутому повівом слави одеському бібліографу й 
книгознавцю Михайлові Федоровичу Комарову, я прочитав 
одразу після свого переїзду до чорноморського міста 
наприкінці 1961 року. Властиво, не оригінали, а їхні копії, які 
колись – разом з іншими посланнями до адвоката української 
літератури, як зазвичай відгукувалися про Комарова, що став 
на оборону рідного письменства «во врем'я люте», - були 
підготовлені для видання та так і не побачили світу. 
Оригінали загинули під час тих єжовсько-беріївських 
потрясінь, яких зазнали й спадкоємці Комарова, а один 
примірник копії якимось чудом та дивом потрапив до Одеської 
державної наукової бібліотеки імені М. Горького і став 
окрасою фонду її відділу стародруків та рукописів. 
 З молодечим запалом узявся я тоді готувати 
епістолярій Грушевського до публікації – і почув гнівну 
пересторогу навченого гірким досвідом редактора одного з 
республіканських журналів: мовляв, ти й собі до віку 
нашкодиш, і мені; з вулиці Орджонікідзе понесемо свої до 
крові відшмагані шпіцрутенами відділу пропаганди й агітації 
ЦК КПУ сідниці не знати куди. 
 Читали ті листи київські історики й літературознавці, 
які подеколи наїздили до Одеси, аби попрацювати з паперами 
Комарова, зітхали в моїй хаті, що ознайомлення маси з 
епістолярієм Грушевського «не на часі». Я під'юджував 
хлопців, кажучи, що існує декілька звернень Михайла 
Сергійовича до іншого одеського адресата – професора 
місцевого університету Олексія Івановича Маркевича, після 
смерті якого в 1903 році Грушевський написав просторий 
некролог-спогад. І лежать ті листи в оригіналах цілком 
близько, на вулиці Жуковського, в Державному архіві 
Одеської області. Відтак ми вже гуртом сумували, що доля, 
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можливо, не пошле нам щастя прилучити широкий загал до 
цього промовистого свідчення щирих зв'язків полудневої 
України з Галичиною, де тривалий час жив і працював 
Михайло Сергійович, охоплюючи своїм допитливим і 
проникливим зором усю рідну землю. 
 Хвалити долю, настала інша пора. І ось я знову 
перечитую листи Грушевського, сповільна переписую їх для 
газетної сторінки. Пояснювати їх зміст майже немає потреби. 
Скажу хіба що: йдеться про редаговані вченим львівські 
видання – журнал «Літературно-науковий вістник», «Записки 
Наукового товариства імені Т. Шевченка» та інші, до участі в 
яких Михайло Сергійович всіляко намагався навернути й 
одеситів та інших літераторів Східної України. Книги, що 
виходили з галицьких друкарень, були під забороною 
царської цензури, просовувати їх до наддніпрянського й 
чорноморського читача було вельми нелегко: транспорти 
перехоплювала то цісарська сторожа, то допильновувачі 
порядку на терені Російської імперії. Але в той чи той спосіб 
Грушевський виводив українське слово з тісних львівських 
вуличок на широке поле України, намагався порозумітися, 
коли спалахували суперечки між «східняками» й 
«западенцями», спрямовував суспільно-політичну думку 
українську в річище спільності і єдності дій. Далебі, це не 
завжди вдавалося, та коли й кому вдавалося все одразу?! 
 Як видається, підготовлені мною до публікації листи 
своїм змістом допомагають кожному з нас наблизитися ще 
бодай на один крок до колосальної постаті Грушевського, 
побачити її в яскравих земних виявах, зрозуміти, що маємо 
справу з Людиною – Другом народу. Свіжі вітри й чисті дощі 
сучасності оживили її, а нам би налаштуватися на її голос, 
почути її і здійснити її заповіді. 
 

Чорномор. комуна. – 1991. – 15 жовт. –  
С. 4. – Відродження. Спец. вип. 
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Лист № 1 
8(20).ІІІ.1897 р. 

Високоповажаний Михайло Федорович! 
 Передані через панну К. 85 одержано, якщо і далі 
буде, як Ви кажете, то дуже добре. Здаєть ся, що не будете 
мати нічо против того, що на котрім з будь томів 
етнографічного збірника буде додано: «За помочею А. Гурта». 
 В справі словаря я радився з д. Паньківським і буде 
зроблено, як Ви просили. Лист до д. Герасимовича я передав, 
шкода, що так зробилось: то була адреса народовскої 
молодіжи. 

Питаєте мене за «Руслана». Скажу Вам в коротці про 
се: Партия Барвинського, не маючи ніякої опори в громаді, 
пробувала опертись на духовенство: зав'язала в осени 
товариство: «Католицкий союз», і органом єго явив ся 
«Руслан». Однак духовенство на з'їзді, скликанім 
митрополітом, виступило рішучо проти митрополіта і осталось 
в опозициї до сучасної політики правительства і Поляків (та й 
Барвинського). Сими днями скінчились вибори з куриї 
сільської: вийшло трох независимих послів: Окуневський, 
Яросевич і Танячкевич, і сімох правительственних 
барвінчуків, на котрих загал дивится як на зрадників. 
Надужитя при виборах були не чувані доси: багато народу 
жандарми побили, ув'язнено ще більше, але се факт важний, 
що нарід стояв при виборах з назвичайною съвідомостею і 
горожанскою відвагою. 
 Здоровлю Вас! Щиро прихильний М. Грушевський. 
 За записки написав, щоб послали, але чи не могли б 
Ви собі яку професорську адресу найти? 

РКП 28/2. – Арк. 59-60 
 
 
 
 

Лист № 2 
3/15. – ХІІ – 1897 р. 

Високоповажаний Добродію! 
 Вже в листі до Чикаленко, на першу зараз вістку я 
відписав, що згадані твори не можуть піти в першу книжку 
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«Вістника», бо прийшли вони вже тогді, коли перша книжка 
вже була вискладена, і се тепер повторяю Вам. Будем 
пробовати всяких способів, щоби «Вістник» міг перейти в 
Росию. Між нами сказавши, повість Мордовцева має дуже 
значні хиби, і треба би її конче підправити, ми хочемо її дати 
двома пайками в другій і третій книжці. Драма Карпенка піде 
в третю книжку, бо в другій є вже і так драма. Ваша замітка 
піде в другу книжку. Просимо і на дальше нас не забувати, а 
за прислане дякуємо! 

Від жінки Вам з родиною поклін. 
Щироприхильний М. Грушевський. 

РКП 28/2. – Арк.60. 
 
 
 
 

Лист № 3 
14/26-ІІІ-1898р. 

Високоповажаний Михайло Федорович! 
 Сьогодні дістав я Вашу посилку, 15 рублів на теку мені 
передали, 50 рублів д. Тоб. передав впрост редакції Збірника. 
Ювилей Франка буде съвяткуватись правдоподібно в перших 
днях жовтня (октября) н. ст., на певне ще не відомо. Гроші на 
університет може вислати Товариству; сказавши по правді, я 
того переконання, що сі гроші з далеко більшою користею 
могли би бути обернені на що інше: н. пр., на академію або 
на стипендиї, але, розуміє ся, можна пробувати, хоч мені не 
відомо, якими способами ініциятори сего пляна хочуть дійти 
до університету; по-моєму, се можливо тільки: 
а) забезпечивши наукову роботу в українскій мові, і 
б) приготувавши стипендіями потрібні сили, але, може бути, я 
помиляюсь. 
 Про Словарь написав Паньківскому. 
 Про «Вістник» довго було б поясняти все. Вибираєм з 
украінского що можна, але дуже мало присилають, і то слабе. 
«Дві долі» лають в одну душу. Як не дістанем чогось доброго 
оригінального, мусим ще більше містити перекладів. Будьте 
певні, що вибираєм до перекладів не гірше, тільки ліпше, але 
які ж клясичні утвори вийшли сими останніми роками? Чи 
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може перекладати Шекспіра і Гете? Тим не принадиш публіки, 
як і примітивними пробами пера ріжних охочих земляків. 
Будьте певні, що ми не маєм охоти легковажити українців, або 
форсувати редакцийні твори, що ж, коли несказана нужда. До 
бібліографії треба, аби нам помогали зі сторони. Зміст укр.-
рус. часописей буде міститись. 
 З Росиї маєм не сповна 60 передплатників, в Галичині 
700. Ріжні патріоти в «Буковині» і «Руслані» заходять ся, не 
перебираючи в способах, аби знеохотити публику до 
«Вістника». Побачимо. Ви колись то звертались до мене по 
виказ друкованого мною. Посилаю Вам виказ того, що 
друкувалось, поза «Записками» Товариства до початку 
1898 року. До «Записок» вийде Покащик при ХХІІ книжці, де 
будете мати всі мої статі. 
 Ну, щоже Вам ще написати? Будзиновський кандидує 
до ради державної. 4 н. ст. квітня буде Шевченковский 
вечерок, Колесса буде мати промову. Ага! Прислана Вами 
сьогодня статя спізнилась на четверту книжку, бо вона вже 
кінчится і десь за тиждень вийде в съвіт. 
 Будьте здорові. Щироприхильний М. Грушевський. 
 «Ткачі» преложени на покутський діялект чисто 
народньою мовою, я розумію, що в літературнім журналі 
диялект не надається (він одначе не здивує тутешніх читачів), 
але се були виїмкові обставини. 

РКП 28/2. – Арк. 60-61 
 
 
 
 

Лист № 4 
15/ХІ.1899р. 

Високоповажаний Михайло Федорович! 
Чи не було б Вам поручно прибути в Київ? Я збераюся 

приїхати 24 с. ст. Хотів би мати rendey-vous з земляками, 
зоглядили деякі хибні погляди на галицькі справи, що 
циркулюють між ними, тож дуже було б мило побачити кого-
небудь із Ваших, коли не Вас самих. 
 Прикро нам, що не маємо нічого від Вас до Вістника. 
Тим часом участь земляків з Укр. Росийської взагалі нам дуже 
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дорога, а особливо критично- і історичнолітературні статі, чи 
то про поодинокі (нові) книжки; чи то про цілих письменників, 
давніх і нових – це найбільше. В Галичині такі етюди найти 
трудно, не знаючи близше росийського життя, а Українці, 
скільки не прошу, не дають нічого (з винятком Коваленкових 
статей); надолужує Франко, що написав про Лесю, а дещо 
дасть про Карпенка, але сього мало. 

Просив би ще у Вас, яко лексікографа нашого, 
рецензиї на словарь Тимченка до Записок, чи до Вістника; 
розмірами не в'яжіться, бо справа досить важна. 

Будьте здоровенькі! Щиро прихильний 
М. Грушевський. 

РКП 28/2. – Арк. 61-62. 
 
 
 
 

Лист № 5 
30/ХІІ-12/І-1900 р. 

Високоповажаний Михайло Федорович! 
 Насамперед здоровлю Вас з шановною родиною 
Вашою з новим роком – дай Боже всього добре! 
 Порученія Ваші сповнив – себто переказав порученія 
Ваши тим особам, до которих вони належали. П. Шарон і 
п. Томашівский, яко виділові, що дня бувають в Т-ві 
ім. Шевченка й урядують там, тож у всяких справах можна до 
них писати просто на адресу Товариства. Історію т. ІІ казав 
післати в складиці Збірника істор.-філ. секциї – може пустить 
цензура. Дайте знати, чи дістали, то так пошлемо й т. ІІІ. Про 
гроші, предані С., писав Вам д. Т., що зроблено. Брощюри 
замовлено й дано задатки, та біда, що нарід зайнятий по саме 
горло. 
 Вірші будуть надруковані. 

Хотів би в сім році дати щось Ваше в Записках. По 
щирості кажучи – хотів би провести при найближчих виборах 
Вас в дійсні члени Товариства ім. Шевченка, але в Т-ві повівся 
такий resus, що поводом служить поява статі в Записках – 
може маєте що на поготові? Чую, був в Одесі Пелехин, ми до 
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нього кілька разів писали, але він – ні чичирк. Біда з 
примхами. 
 Поздоровіть з новим роком і новим столітєм земляків 
від мене. Коби столітє було ласкавійше до українства в Росиї, 
як 

Щиро прихильний М. Грушевський. 
РКП 28/2. – Арк. 62-63. 

 
 
 
 

Лист № 6 
5/17/. – ІІ – 1900 р. 

Високоповажаний Михайло Федорович! 
 Справа ся труднійша, ніж здається (щоб проводити в 
широко-росповсюджені видання, в тім головна справа), але я 
не вирікаю ся заняти ся сею справою, скільки мені мій час (а 
властиво брак часу) дозволяє. Гроши вишлете, як умовимося 
близше. Дуже радий би Вас бачити – отже, просив би близше 
порозумітеся, коли приїдете. На сам руський великдень я 
можу не бути, ліпше десь коло вербної, або на початку 
страстної. 
 Вірші предам. 

Щиро прихильний М. Грушевський. 
РКП 28/2. – Арк. 63. 

 
 
 
 

Лист № 7 
Львів. 1/14/. – ІІІ. – 1901 р. 

Високоповажаний Михайло Федорович! 
Хочеть ся мені першому донести Вам милу дуже для 

мене самого новину, що на вчорашніх річних зборах секциї на 
моє предложениє вибрано Вас одноголосно дійсним членом 
Товариства в секциї фільольогічній. Надіюся, що сей факт 
зміцнить іще більше тісні зв'язки, які лучать Вас від стількох 
літ з Товариством. Окрім Вас з України вибрано ще 
Маркевича, б. професора, в секциї історичній, з огляду на 
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його кільколітнє співробітництво в Записках. Для каталога 
членів, прийнятим порядком будете ласкаві надіслати 
відомости про себе на долучені питання. 

Я не здоровий. Від довгого часу не можу прийти до 
порядку, а до того же вмер нині Арно, як може знаєте, і 
[нерозбірливо] подоріж на Кавказ. Ета вість ще більше мині 
пошкодила. Здоровлю Вас сердечно! 

Щиро прихильний М. Грушевський. 
РКП 28/2. – Арк. 63. 

 
 
 
 

Лист № 8 
12/25/-І-1902 р. 

Високоповажаний Михайло Федорович! 
 Щойно сеї ночи вернувся до Львова й сьогодня міг 
узятися до Ваших поручень. Переказав п. Шорону в 
Тов. ім. Ш. Ваші desiderata й виплатив датки (вкладки на 
Тов. ім. Ш. не прийняли, бо Ви дійсний член, натомість 
порахували на академічн. фонд). Признаюсь, що від коли я не 
буваю в Тов. ім. Ш., такі порученя мині дещо ненаручні, бо я 
там ніяких справ не маю, ліпше відносити ся просто Т-ва. 
Д. Томашівский тепер у Перемишлі (професор ІІ гімназії, се 
його адреса), але можна писати йому й до Т-ва ім. Шевченка, 
бо він тут часто буває. 
 Що до грошей на академіків, то справа така: Тов-во 
ім. Ш. сею справою не займаєть ся. Єсть комітет, т.зв. комітет 
Старших (народовців), що зберає гроші, і туди я відавав досі 
ті гроші, які приходили на мої руки з України. Окрім того 
останніми часами піднесена гадка – утворити фонд 
[нерозбірливо] при Тов. «Молода Україна» (товариство дуже 
симпатичного напряму), щоб там зміцнити на університеті 
руський елемент, супроти поступовання німецьких 
професорів, що не схотіли по сецесиї Русинів приймати. 
Нарешті вчора зі сторони б. львівських студентів предана мені 
довірочно своє прошениє, щоб з грошей, які до моїх рук 
приходять, я дещо затверджував для них, аби вони мали 
гроші часом на такі ціли, яких не конче хотіли б поясняти 
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комітету старших. Прошу, отже, супроти такої ситуациї мині 
вказати, куди я маю передати гроші, всі, чи частями? 
 Сецесия довго не потріває – семестр, найвище два. 
Становища руських катедр вона не заходится – два курса 
нічого не значать. Для університетської справи вона не тільки 
не шкідна, а противно – тільки вона справу українського 
університету, помножения катедр і т. и. поставила кріпко і 
змусила всю справу оглянути правительство. Тож побоювання 
Ваші даремні. Розумієть ся, карнавал без молодежі у Львові 
буде пістний, але се не така велика біда. Отже, сердечне 
спасибі за Вашу підмогу її. Досі зібрано понад 20 тис. 
гульденів, і ще складають. 
 Недавно я фотографував ся й посилаю Вам її разом з 
поздоровленням нового року, і прошу від Вас взаїмно, коли 
маєте, а як ні – коли будете мати. 

Щиро прихильний М. Грушевський. 
РКП 28/2. – Арк. 64. 

 
 
 
 

Лист № 9 
[Львів], [1902] 

Високоповажаний Михайло Федорович! 
 Сими днями звернено цілий транспорт Вістника, кн. V, 
разом з деякими иньшими. Що то за знак? На книжках 
приліплено ярличок Refuse par la censure, але нема штемпеля 
почтового одеського, а що звернено навіть такі книжки, що й 
при цензурній забороні повинні були дійти, як Ваша, або 
проф. Маркевича (він дістав все), то я з того всього 
підозріваю – чи то дійсно цензурна заборона, і чи не звернула 
то по просту погранична пошта? Чи не могли би ви задати 
собі труду піти до цензури й довідатися – чи була у них 
книжка V, і чи вони її звернули, і з яких причин – чи то якась 
загальна заборона на Вістник, чи якась статя не сподобалася? 
Чи не можна було б пустити без тої статі? Чи заборона 
загальна, то чи нема надії, аби пустити зі зміненим титулом 
(«книгу-часопись»)? 
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 Ви розумієте всю вагу сеї справи й для нас, і ще 
більше – для України, тож надіюся, що Ви – Добродію не 
пожалуєте труду й можливо скоро сповістите мене, бо 
незадовго вийде VІ книжка, й треба знати, як бути. 
 Чи будете літом в Одесі? У нас є плян їхати на липень-
серпень до Ялти або її [нерозбірливо]. Не знаєте, чи там не 
занадто гарячо – так щоб не можна було витримати? 
Здоровлю вас сердечно! 

Щироприхильний М. Грушевський. 
РКП 28/2. – Арк. 65-66. 

 
 
 
 

Лист № 10 
Ялта, дача Джалита. 15/28/ VІІ. 1902 

Дорогий Михайло Федорович! 
 Переїздячи через Одесу 7/20. VІІ, і маючи час від 
поїзда до парохода, заходив я до Вас до контори, але 
довідався, що вас у місті нема, а далеко забератися, маючи 
так мало часу, не відважився. Так і не удалося Вас побачити. 
 Хотів між іншим розпитати Вас – про що писав і 
просив Вас ще зі Львова – розвідатися в цензурі – чи то з 
роспорядження цензора не пустили V т. чи се тільки якесь 
непорозуміння, чи було якесь загальне роспорядження – чи 
не сподобалася якась статя? Чи є надія – що могла б пройти 
книжка під зміненим титулом, etc. Напишіть, будьте ласкаві. 
 Ми в Ялті лишимось до 9/22/VІІІ, а що до більшого, не 
маємо ніяких певних плянів. 

Здоровлю Вас! Щиро прихильний М. Грушевський. 
РКП 28/2. – Арк. 65. 
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Лист № 11 
Львів, 11.ІV [29.ІІІ] 1905. 

Високоповажаний Добродію Михайло Федорович! 
 Сього часу післав був Вам спис моїх журнальних 
статей для Вашого бібліографічного показчика. Тепер сей 
спис мені конче потрібний до показчика моїх писань, який тут 
лагодиться, а що копиї його я не маю, так просив би Вас дуже 
прислати мені його зараз, а я Вам скоро відішлю. 

Зістаюсь з глибоким поважаням М. Грушевський. 
РКП 28/2. – Арк. 65. 

 
 
 

Лист № 12 
[Без дати] 

Високоповажаний Добродію! 
 В присутности моїй висловлено було замір підпомогти 
етнографічні видання Товариства якоюсь запомогою, і потім я 
дістав звістку, що сей замір був ухвалений. Тепер бурі в 
Товаристві скінчились, воно з новою енергією збирається до 
росширення наукової роботи, і згодом запомога була б дуже 
на місці. Проте в сій справі пригадую його до Вашій ласкавій 
памяти. 
 З глибоким поважанням М. Грушевський. 
 Тепер якраз заходимось коло росширення 
етнографічних публікацій, а, окрім того, предложено проект 
видати збірник етнографічних писань. Тож як є спромога і 
вільний гріш, то… 

РКП 28/2. – Арк. 66. 
 
 
 

Лист № 13 
[Без дати] 

Високоповажаний Добродію! 
Ви питали мене, на яку ціль призначити ліпше 

зібране – чи на фонд доцентів, чи на людовий університет. 
Можна було б вагатися в виборі, якби університет людовий 
уже був, але це міністерство досі не потвердило його статута, 
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й не знати, що ще з ним буде, тим часом руські доценти таки 
будуть певно за кілька років, тому я б уважав сю остатню ціль 
більш реальною. 

Ви писали, що на свята хтось з земляків сюди приїде; 
боюсь, що з ними мені побачитися не доведеться, бо мабуть 
виїду, тому пишу тепер: справа та утрудняється – Вовк, до 
которого удавався, представляє справу так, що на франц. 
газети не можна числити; д. Франко відрікається, каже, що не 
хоче знову лізти в політику. 

Будьте здорові! Щиро прихильний М. Грушевський. 
Вчора на Виділі радили над Вашим проектом, щоб 

Товариство взамін грошей, які оце належаться за друк 
Словаря, взяли собі Словар на власность, але з огляду, що 
Словар розходиться дуже слабо (в Галичині, розуміється не 
йде, а в Росії заборонений), то нема надії, аби він міг покрити 
ту велику суму, яка ще належиться за друк Словаря. З огляду, 
що ми тепер «не в авантажі», я просив би щось стягнути таки 
на покритє сеї залеглости в скоршім часі. 

РКП 28/2. – Арк. 66-67. 
 
 
 

Лист № 14 
[Без дати] 

Щиро поважаний Михайло Федорович! 
 Давно я не переписувався з Вами і не бачив Вас! Як 
живете? Не відмовте маленької прислуги. Даючи до друку 
некролог пок. Фед. Ів. Леонтовича, надумав я довідати ся від 
Вас, чи він за свого побуту Одеського, котрий мусить бути 
Вам пам'ятний (бо з Одеси до Варшави він пішов 1892 р.), не 
проявляв себе якимсь чином в українский бік, позитивно чи 
негативно, і яку репутацію мав він в суспільности – був 
поступовець і користний діяч, чи ні (крім університета, він був 
директором комерчеської школи і, може, ще кимсь?). Чи не 
знаєте, чому покинув Одесу? Просив би одписати хоч 
небагато, а скоро, бо треба друкувати. 

Ваш щиро прихильний М. Грушевский. 
РКП 28/2. – Арк. 67. 
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Лист № 15 
[Без дати] 

Високоповажаний Михайло Федорович! 
Здоровлю листом, не можучи самі прибути, Вас з 

Високоповажаною Вашою дружиною і Ваших молодят. Дай 
Боже всього доброго – з роси і з води!.. 

Щиро прихильний до Вас Михайло й Марія Грушевські. 
P. S. Тут оден чоловічок хотів би поїхати до Одеси на 

серпень – на які саме дні найліпше б, дайте мині знати. 
РКП 28/2. – Арк. 67. 

 
Одеська національна наукова бібліотека, 

відділ рідкісних видань і рукописів. 
Фонд 28, картон 2, одиниця зберігання 481, 

аркуші 59-67. 
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КОМЕНТАР 
 
Лист № 1 
…панну К. – Панна К. – не встановлено. 
 
…етнографічного збірника – «Етнографічний 
збірник» – неперіодичний збірник фольклорних і 
етнографічних матеріалів, який видавала Етнографічна 
комісія НТШ (1895-1929, т. 1-40). 
 
…«За помочею А. Гурта» – А. Гурт – не встановлено. 
 
…з д. Паньківським – Паньківський Кость Федорович 
(1855-1915) – український громадський діяч, видавець, 
журналіст, член-засновник НТШ. Член управи товариств 
«Просвіта», «Руська Бесіда», «Руського Товариства 
Педагогічного», з 1904 — директор музею «Просвіти». Після 
заснування «Просвіти» у Києві (1906) передав для її 
бібліотеки близько 1500 томів різноманітної літератури. 
Редагував журнали «Письмо з Просвіти», «Читальня», 
«Зоря», «3еркало» (1891-1893), «Батьківщина» (1897), 
«Дзвінок» (1899-1900). Видавав книжкову серію «Дрібна 
бібліотека». Підтримував тісні зв'язки з Б. Грінченком, 
П. Грабовським, М. Драгомановим, С. Єфремовим, 
М. Коцюбинським, А. Кримським. Був одним із зачинателів 
кооперативного руху в Галичині, з 1898 — директор 
«Крайового Союзу Кредитового» (Центробанку). Засновник і 
певний час редактор фахового журналу «Економіст». 
 
…до д. Герасимовича – Герасимович – не встановлено. 
 
…адреса народовскої молодіжи – Народовці – 
суспільно-політична течія ліберального напряму серед 
молодої західноукраїнської інтелігенції. Виникла у 1860-х рр. в 
Галичині, на Буковині та Закарпатті. Народовці проводили 
культурно-освітню роботу; організували Літературно-наукове 
товариство імені Шевченка у Львові (1873), яке у 1893 було 
реорганізоване в Наукове товариство ім. Т. Шевченка (НТШ). 
Головні ідеологи: Володимир Барвінський, Володимир 
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Навроцький, Олександр Огоновський, Юліан Романчук, 
Анатоль Вахнянин, Дем'ян Гладилович та ін. 
 
…за «Руслана» – «Руслан» – українська клерикальна 
газета консервативного народовського напряму, виходила у 
Львові в 1897-1914 під керівництвом О. Барвінського. Орган 
Католицького русько-пародного союзу. Редакторами 
«Руслана» були Т. Барановський (1897), С. Кульчицький 
(1897-1898), Л. Лопатинський (1898-1907), С. Ґорук (1907-
1914), В. Барвінський (1914). У «Руслані» співпрацювали 
відомі галицькі літературні і громадський діячі, серед них: 
У. Кравченко, А. Крушельницький, Б. Лепкий, О. Маковей, 
К. Студинський, В. Щурат та ін., а з підросійської України — 
О. Кониський, І. Нечуй-Левицький, М. Старицький. 
 
…Партия Барвинського – Барвінський Олександр 
Григорович (1847-1926) – український громадсько-
політичний діяч, історик, педагог. Депутат австрійського 
парламенту (Райхсрату) (1891-1907), Галицького сейму (1894-
1903). Очолював Державний секретаріат освіти і 
віросповідань в уряді Західноукраїнської Народної Республіки 
(ЗУНР) (9 листопада 1918–4 січня 1919). Разом з Олександром 
Кониським і Володимиром Антоновичем став одним із 
ініціаторів реорганізації Літературного товариства 
ім. Т. Шевченка в Наукове товариство ім. Т. Шевченка, в 
1892-1897 очолював товариство. Брав активну участь у 
громадсько-політичному житті Галичини. Намагався 
порозумітися з австрійським урядом і польськими політичними 
колами, впроваджуючи в життя політику так званої «нової 
ери», яка, однак, зазнала невдачі. В 1894 створив у 
Львівському університеті кафедру української історії та 
запросив викладачем Михайла Грушевського. У 1896 виступив 
засновником Католицького русько-народного союзу, який в 
1911 перетворився на Християнсько-суспільну партію. Під 
керівництвом Барвінського виходила газета «Руслан». 
 
…«Католицкий союз» – «Католицький русько-
народний союз» (КРНС) – українське політичне товариство 
християнсько-суспільного напряму, яке діяло у Львові у 1896-
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1901. Створений 14 жовтня 1896 українськими політичними 
діячами на чолі з Олександром Барвінським за підтримки 
греко-католицької ієрархії та митрополита Сильвестра 
Сембратовича. 
 
…Окуневський – Окуневський Теофіл Іполитович 
(1858-1937) – український культурно-освітній діяч, юрист, 
адвокат, дипломат. Один із засновників Української 
радикальної партії (1890) та Української національно-
демократичної партії (1899). В 1899-1900, 1913-1914 – 
депутат Галицького сейму, в 1897-1900, 1907-1918 – 
австрійського парламенту (Райхсрату). Виступав захисником у 
трьох політичних судових процесах, зокрема на суді над 
М. Січинським, який 12 квітня 1908 застрелив галицького 
намісника Анджея Потоцького. У 1918-1919 – член президії 
Національної Ради ЗУНР. 
 
…Яросевич – Яросевич Роман Гнатович (1861/1862-
1934) – галицький громадсько-культурний діяч. Лікар, 
педагог, дипломат. Посол УНР в Угорщині. 
 
…Танячкевич – Танячкевич Данило Іванович (1842-
1906) – галицький громадсько-політичний діяч, публіцист, 
греко-католицький священик. Автор першого маніфесту 
народовського руху «Письмо народовців руських до редактора 
політичної часописі «Русь», яко протест і меморіал. Списав 
Федор Чорногора» (1867). 
 
Лист № 2 
…в листі до Чикаленко – Чикаленко Євген 
Харлампійович (1861-1929) – український громадсько-
культурний діяч, видавець, публіцист, меценат, землевласник. 
З 1900 – активний член «Старої громади», Загальної 
української безпартійної демократичної організації. З 1904 
належав до Української демократичної партії, з 1905 – 
Української демократично-радикальної партії. Разом із 
В. Симиренком і Л. Жебуньовим фінансував видання 
щоденних українських газет «Громадська думка» (1906), 
«Рада» (1906-1914), виплачував гонорари та премії за 
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найкращі історичні, наукові та художні твори в «Киевской 
старине». Виділив 25 тис. крб. на будівництво «Академічного 
дому» у Львові, де жили студенти, організацію українських 
наукових курсів у Львові. У квітні 1917 став членом 
Української Центральної Ради. Автор книги «Спогади» (1925-
1926) та «Щоденника. 1917-1919» (1931). 
 
…в першу книжку «Вістника» – «Літературно-
науковий вістник» (ЛНВ) – щомісячний журнал, 
заснований за почином М. Грушевського як видання НТШ 
(з 1905 – «Українсько-руської видавничої спілки») на базі 
журналів «Зоря» (видання НТШ) і «Житє і слово» (видання 
І. Франка). Виходив у 1898-1906 у Львові, у 1907-1914 і 1917-
1919 – у Києві, у 1922-1932 – знов у Львові. До складу 
редакції, крім М. Грушевського (головний редактор), входили 
І. Франко, О. Борковський (до квітня 1897), О. Маковей (до 
квітня 1899), потім В. Гнатюк. 
 
…повість Мордовцева – повість Д. Мордовця «Дві долі» 
(ЛНВ. 1898. Т. 1, ч. І, с. 145–185, 275–302 ; Т. 2, ч. І, с. 45–64, 
153–188, 328–350). Мордовець (Мордовцев) Данило 
Лукич (1830-1905) – український і російський письменник, 
історик, публіцист. 
 
…Драма Карпенка – драма І. Карпенка-Карого «Чумаки» 
(ЛНВ. 1898. Т. 3). Іван Карпенко-Карий (справж. прізв. 
Тобілевич Іван Карпович (1845-1907)) – український 
драматург, актор, режисер, один з корифеїв українського 
побутового театру, громадський діяч. 
 
Лист № 3 
…д. Тоб. передав – д. Тоб. – не встановлено. 
 
…Ювилей Франка – Франко Іван Якович (1856-1916) – 
український письменник, поет, публіцист, перекладач, учений, 
громадський і політичний діяч. 
 
…вислати Товариству – Наукове товариство 
ім. Т. Шевченка (НТШ) – найстаріше, довгий час єдине, 
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провідне українське наукове товариство. Створене групою 
українських діячів під проводом О. Кониського 1873 у Львові, 
спершу як Літературне товариство ім. Шевченка ; у 1893 
заходами О. Кониського і В. Антоновича реорганізоване в 
Наукове товариство ім. Т. Шевченка за зразком 
західноєвропейських наукових установ. НТШ мало три секції: 
історико-філософську, філологічну, математико-природничо-
медичну. Першим головою НТШ був О. Барвінський. 
Всеукраїнського значення і престижу у науковому світі НТШ 
набуло під керівництвом М. Грушевського, який очолював 
його у 1897-1913. 
 
…написав Паньківскому – див. коментар до листа № 1. 
 
… про «Вістник» – див. коментар до листа № 2. 
 
…«Дві долі» – див. коментар до листа № 2. 
 
…перекладати Шекспіра – Шекспір Вільям (1564-1616) – 
англійський драматург, один з найвідоміших у світі. 
 
… Гете – Гете Йоганн-Вольфганг (1749-1832) – німецький 
поет, прозаїк, драматург, мислитель, натураліст. Один з 
основоположників нової німецької літератури. 
 
…в «Буковині» – «Буковина» – українська громадсько-
культурна та літературна щоденна газета. Видавалась у 
Чернівцях (1885-1910), пізніше у Відні (1910-1919). 
Редагували газету Ю. Федькович (1885-1887), О. Маковей 
(1895-1897) та ін. 
 
…і «Руслані» – див. коментар до листа № 1. 
 
…поза «Записками» Товариства – «Записки Наукового 
товариства ім. Т. Шевченка» (ЗНТШ) – виходять у Львові 
з 1892. У 1896-1913 виходили раз на два місяці, з 1914 – 
неперіодично. У 1895-1913 головним редактором журналу був 
М. Грушевський. З приходом радянської влади (1939) випуск 
«Записок» було припинено. З 1948 почали видаватися за 
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кордоном силами НТШ діаспори (Мюнхен, Париж, Нью-Йорк, 
Торонто). З 1991 видання поновлене у Львові (з т. 221). 
 
…Будзиновський кандидує – Будзиновський В'ячеслав 
Титович (1868-1935) – громадсько-політичний діяч, історик і 
популяризатор, публіцист, депутат австрійського парламенту 
(1907-1918), член Українського парламентського клубу, один 
із засновників Української радикальної партії та Української 
національно-демократичної партії. 
 
…Колесса буде мати промову – Колесса Олександр 
Михайлович (псевд. Олекса Ходовицький та ін.; 1867-
1945) – український літературознавець, мовознавець, 
фольклорист і поет. Громадсько-політичний діяч, дійсний член 
Наукового товариства ім. Т. Шевченка (з 1899). 
 
…«Ткачі» преложени на покутський діалект – 
«Ткачі» – драма німецького драматурга Г. Гауптмана у 
перекладі М. Павлика (ЛНВ. 1898. Т. 1, кн. 2-3). 
 
Гергарт Йоганн Роберт Гауптман (1862-1946) – німецький 
письменник, драматург. Лауреат Нобелівської премії з 
літератури за 1912 рік. 
 
Лист № 4 
…до Вістника – див. коментар до листа № 2. 
 
…Коваленкових статей – Коваленко Григорій 
Олексійович (1868-1937) – український письменник, 
художник, етнограф, редактор, видавець, публіцист. Один з 
організаторів та редакторів часопису «Рідний край» (1905-
1906, № 1-26), редактор природничо-медичного вісника 
«Життє і знання». Друкувався з 1891 в журналах «Зоря», 
ЛНВ, «Дзвінок», «Киевская старина», етнографічних та 
медичних виданнях. Автор поетичних, прозових, 
публіцистичних творів, біографічних нарисів, літературно-
критичних статей, кількох підручників та розвідок з історії, 
анатомії і фізіології людини, етнографії. Автор першого в 
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Наддніпрянській Україні підручника вітчизняної історії 
«Оповідання з української історії» (7 видань) 
 
…Франко – див. коментар до листа № 3. 
 
…про Лесю – Косач-Квітка Лариса Петрівна (псевд. 
Леся Українка; 1871-1913) – українська письменниця і 
громадська діячка. 
 
…про Карпенка – див. коментар до листа № 2. 
 
…словарь Тимченка – Тимченко Євген Костянтинович 
(1866-1948) – мовознавець і перекладач. Родом з Полтави, 
член київської Старої громади. Упорядник »Русско-
малорусского словаря» у 2 т. (1887-1899), «Історичного 
словника українського язика» (ХІV–ХVІІІ століть). Спеціаліст із 
санскриту, поліглот, академік АН УРСР, член-кореспондент АН 
СРСР (з 1929 р.). 
 
Лист № 5 
…П. Шарон – Шарон (Шорон?) – не встановлено. 
 
…п. Томашівський – Томашівський Степан Теодорович 
(1875-1930) – український історик, публіцист, видавець, 
політичний діяч. Дійсний член НТШ (з 1899). З 1913 – голова 
НТШ. Автор низки праць з історії української державності. 
 
…предані С. – С. – не встановлено. 
 
…писав Вам д. Т. – Т. – не встановлено. 
 
…Пелехин – Пелехин Павло Петрович (1839-1917) – 
український хірург, науковець. Син заслуженого професора 
Петербурзької медико-хірургічної академії Петра Пелехина. У 
1898 передав НТШ у Львові 90 000 австрійських крон у фонд 
відкриття медичного відділу при Львівському університеті та 
для підготовки професури для нього. 
 
 



 85

Лист № 7 
…вибрано ще Маркевича – Маркевич Олексій 
Іванович (1843-1903) – історик і громадський діяч. 
Дослідник історії України і Росії ХVІ–ХVІІІ ст. 
 
…вмер нині Арно – Арно – не встановлено. 
 
Лист № 8 
…Шорон (Шарон?) – не встановлено. 
 
…Д. Томашівский – див. коментар до листа № 5. 
 
…при Тов. «Молода Україна» – Товариство «Молода 
Україна» – українська напівлегальна молодіжна організація 
(в основному в Галичині та Буковині). Була заснована у 
Львові 13 липня 1899. До неї входили студенти вищих 
навчальних закладів Австро-Угорської імперії (Львівського 
університету, Львівської вищої політехнічної школи, 
Чернівецького університету, Віденського університету та ін., а 
також учні старших класів гімназій Галичини та Буковини. 
Друкований орган – журнал «Молода Україна». Провідні діячі: 
Є. Косевич, В. Старосольський, В. Темницький, 
Л. Цегельський, А. Крушельницький, С. Горук, Т. Мелень, 
М. Галущинський, О. Грабовський, М. Залітач («Комітет 
десяти»). Відстоювали ідею національної незалежності 
України. 
 
Лист № 9 
…транспорт Вістника – див. коментар до листа № 2. 
 
…проф. Маркевича – див. коментар до листа № 7. 
 
Лист № 13 
…на людовий університет – Людовий університет – 
народний університет. 
 
…Вовк – Вовк Федір Кіндратович (Волков) (1847-1918) – 
український етнограф, археолог і антрополог, археограф, 
музеєзнавець, видавець та літературознавець. Брав участь в 
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Етнографічній комісії НТШ та у виданні збірника «Матеріали 
до українсько-руської етнології. 
 
…д. Франко – див. коментар до листа № 3. 
 
Лист № 14 
…некролог пок. Фед. Ів. Леонтовича – Леонтович 
Федір Іванович (1833-1911) – історик права, професор, 
ректор, декан юридичного факультету, проректор 
Новоросійського університету (Одеса); згодом професор 
Варшавського університету (1892-1902), засновник 
Товариства історії, філології і права при університеті. 
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